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RESUMO 

 

 

O colonial como marca: Aspectos da evolução urbana de Ouro Preto 
 
 
Esta tese de doutorado tem por objetivo estudar a forma urbana atual de Ouro Preto e verificar 
a influência da morfologia urbana colonial como modelo para as novas ocupações – hipótese 
defendida nesta pesquisa. Para tanto, partimos da aproximação da configuração da antiga Vila 
Rica, no período compreendido entre o século XVIII e o início do século XIX, pois o estudo 
sistemático da morfologia colonial fundamenta a forma urbana original de Ouro Preto e 
subsidia os argumentos seguintes. A seguir, analisamos a configuração de Ouro Preto, entre o 
início do Império e o fim da Primeira República, para identificar as alterações da forma 
urbana colonial, relativizar a decadência atribuída para a cidade, nesse período, e caracterizar 
a cidade tombada pelo IPHAN, em 1938. Por fim, concluindo o percurso da evolução urbana 
de Ouro Preto, apresentamos a configuração da cidade, entre 1930 e 2006, do início da Era 
Vargas à publicação do Plano Diretor da cidade (Lei complementar nº 29/2006).  
Identificamos as transformações ocorridas no tecido urbano investigado anteriormente, as 
novas ocupações dentro do perímetro de tombamento do IPHAN e a influência da morfologia 
colonial como modelo para as novas ocupações, processos observados a partir de meados do 
século XX. Assim, esta pesquisa busca aprofundar a história urbana de Ouro Preto, cooperar 
para o entendimento de sua formação e abordar a história de seu sistema urbano, nos últimos 
sessenta anos. Com isso, almejamos contribuir para a compreensão do conjunto da história da 
urbanização, tendo Ouro Preto como exemplo.  
 
 
Palavras-chave: Ouro Preto, evolução urbana, morfologia urbana colonial.  
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ABSTRACT 

 

 

The colonial architecture as a town’s identity: aspects of the urban evolution of Ouro 
Preto 
 
 
This doctoral thesis studies the current urban morphology of Ouro Preto, Minas Gerais, by 
checking the influence of the colonial urban morphology as a reference to its new settlements 
– hypothesis of this research. First this study analyzes the urban setting of the old Vila Rica 
from the 18th century to early 19th century: studies of colonial urban morphology have 
supported the arguments presented in the following chapters. Next, the urban setting of Ouro 
Preto between the beginning of the Portuguese monarchy and the end of the First Republic in 
Brazil was analyzed to check the changes in the colonial urban morphology in order to answer 
a question about the decline of Ouro Preto in the 19th century and to describe the city’s 
protected heritage by the Federal Heritage Preservation Institute (IPHAN). Finally, the current 
urban morphology of Ouro Preto established between 1930 and 2006, i.e., from early Getúlio 
Vargas’ mandate to Ouro Preto’s master plan of 2006, was analyzed because it has been 
observed that, since mid–twentieth century, old urban settings in settlements inside a 
protected area have undergone changes. 
 
 
Keywords: Ouro Preto, urban evolution, colonial urban morphology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução urbana de Ouro Preto, Minas Gerais, é marcada por mudanças que provocaram 

uma sucessão de fases de rápido crescimento, seguidas por períodos de declínio forte. A 

cidade viveu seu auge nos três primeiros quartos do século XVIII. No final do setecentos, a 

antiga Vila Rica amargou uma retração econômica e populacional, em função do esgotamento 

das jazidas de ouro. No final do século XIX, a transferência da capital do Estado para a cidade 

de Belo Horizonte, inaugurada em 1897, levou Ouro Preto a uma fase de decadência e 

abandono sentida, sobretudo, a partir do segundo quartel do século XX. Tal decadência foi 

evidente até meados do século XX, período em que Ouro Preto apresentou perdas 

significativas de seu patrimônio edificado e conservou seu traçado urbano inalterado, em 

função de sua pobreza. 

 

A partir da década de 1950-1960, o crescimento econômico e populacional de Ouro Preto foi 

retomado, em função da implantação da Alumínio Minas Gerais S/A (Alcan), do incremento 

do turismo e da expansão da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Em consequência, 

o núcleo urbano original e a paisagem circundante passaram a sofrer uma pressão de 

renovação e ocupação. A transformação do espaço – os parcelamentos, desmembramentos, 

novos arruamentos, novas edificações e acréscimos – evidenciou, não só, modificações no uso 

e ocupação do solo, na forma física, na paisagem urbana, na relação com o espaço público, na 

organização como cidade, mas também a repetição de elementos tradicionais – o colonial 

eleito como marca. 

 

Em 1949, Sylvio de Vasconcellos, arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em colaboração com o arquiteto Paulo Barreto, realizou um inventário da 

cidade de Ouro Preto que teve por objetivo a execução de um amplo estudo da cidade para a 

proposição de um plano de trabalho. Em 2006, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto publicou 

a revisão do Plano Diretor – Lei complementar nº 29 de 28 de dezembro de 2006 – e aprovou 

a Lei complementar nº 30, de 28 de dezembro de 2006, que estabeleceu normas e condições 

para o parcelamento, a ocupação e o uso do solo urbano no município. A comparação desses 

dois materiais nos revela a enorme transformação desta cidade, nos últimos sessenta anos. 
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Os estudos sobre a morfologia urbana colonial tiveram início na década de 1930 e sofreram 

grandes avanços ao longo do século XX e início do século XXI. A Sérgio Buarque de 

Holanda, que inaugurou o discurso sobre as cidades coloniais no Brasil, seguiram-se grandes 

pesquisadores como Paulo Thedim Barreto, Sylvio de Vasconcellos, Robert Chester Smith, 

Nestor Goulart Reis Filho, Paulo Ferreira Santos, Roberta Marx Delson e, mais recentemente, 

Rodrigo Almeida Bastos. 

 

A partir do segundo quartel do século XX, a análise de documentos do período colonial – 

tratados, documentação camarária, iconografia, cartografia, etc. – relativizou o primeiro 

conceito da urbanização portuguesa e a primeira imagem de nossas povoações – caótica e 

aleatória. Os documentos referentes ao período colonial vieram à luz aos poucos – a partir do 

fim da década de 1930 e início da década de 1940, quando as pesquisas na área de história da 

arquitetura e urbanismo tiveram início – permitindo a revisão e o aprofundamento dos 

primeiros estudos. Mais recentemente, as últimas pesquisas ousaram trabalhar com um 

conceito de regularidade mais ampliado e contemporâneo aos núcleos coloniais, permitindo 

avanços consistentes no entendimento da forma urbana das vilas e cidades setecentistas. 

 

Assim, a tipologia arquitetônica e a morfologia urbana coloniais foram sistematicamente 

pesquisadas pelos estudiosos supracitados na região das minas, especialmente na cidade de 

Ouro Preto. No entanto, as modificações da forma urbana desta cidade – tombada pelo 

IPHAN, em 1938 – e a maneira como esta paisagem – incluída na re-retificação do 

tombamento da Instituição, em 1986 - vêm sendo ocupada são temas atuais e pouco 

abordados. 

 

Para tanto, nossa pesquisa propõe a comparação do sítio antigo de Ouro Preto, inventariado 

por Sylvio de Vasconcellos em 1949, com o cadastrado através do Plano Diretor, em 2006, 

para retratarmos Ouro Preto em dois momentos chaves nos últimos sessenta anos: em 1949, 

quando a cidade havia chegado a seu pior momento em termos demográficos e de abandono e, 

em 2006, quando a cidade parece que chegou, senão a sua estabilidade demográfica, pelo 

menos à saturação de sua ocupação central. 

 

O núcleo antigo e as serras circundantes de Ouro Preto, atualmente, diferem muito da época 

do tombamento. A dinâmica urbana nos revela uma cidade em constante transformação: 

constrói-se muito na cidade e a densidade de ocupação é muito alta, tanto na área central, 
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como nas áreas periféricas. A ocupação dos morros alterou a leitura do contexto tombado. Os 

vazios urbanos – fundos de lotes ou miolos de quadra –, importantes na constituição da forma 

e estrutura urbanas da malha original, foram ocupados, divididos e desmembrados. As marcas 

impressas na forma da cidade nos revelam as profundas modificações pelas quais a cidade 

passou a partir de meados do século XX, mas não sabemos o papel que o “passado colonial” 

teve nesse processo.  

 

Dessa forma, partindo do princípio que a tipologia arquitetônica hoje produzida no conjunto 

tombado de Ouro Preto tem o colonial como referência – tema discutido na dissertação de 

mestrado da autora – nossa hipótese consiste em verificar se processo semelhante ocorre no 

âmbito da morfologia urbana. Abordaremos as seguintes questões: a forma urbana original de 

Ouro Preto adaptou-se ao surgimento de novas necessidades e de novos programas, como as 

tipologias arquitetônicas adaptaram-se? As novas ocupações, dentro do perímetro de 

tombamento, têm algo em comum com a forma de ocupação pretérita? Ou seja, os elementos 

que balizaram a morfologia urbana colonial são referência para a cidade que está se formando 

agora? Que elementos são esses? 

 

Em caso afirmativo, a repetição de padrões urbanísticos pretéritos na cidade construída, a 

partir da segunda metade no século XX, gera outros questionamentos: de quem é a 

responsabilidade? O IPHAN, ao licenciar e fiscalizar as novas obras e parcelamentos na 

cidade, teria induzido a uma continuidade de linguagem dos séculos pretéritos também no 

urbano? A Prefeitura Municipal, ao implantar ou regularizar novos parcelamentos teria feito o 

mesmo? O que está incorporado aos hábitos dos cidadãos, transformando-se de imposto a 

espontâneo? Qual o papel que o “passado colonial” tem? 

 

Sabemos que, nas primeiras décadas de atuação do IPHAN, as cidades mineiras foram 

selecionadas pelos intelectuais modernos para o exercício da busca de uma identidade 

nacional. Nesse processo, a cidade de Ouro Preto tornou-se patrimônio nacional e padrão para 

esse patrimônio e o “colonial” foi eleito como marca dessa nacionalidade. Na prática do dia a 

dia, as consequências dessa primeira fase de atividade do IPHAN, em Ouro Preto, foram 

sentidas na arquitetura através da falsificação do conjunto urbano, agravada com o 

crescimento e adensamento da cidade. O uso de um padrão estético de uma fase de Ouro 

Preto tornou-se norma. A chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1980, e o aumento do fluxo turístico potencializaram a 
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preocupação de caráter cenográfico, de continuidade de um aspecto urbano entendido como 

colonial. Diante do exposto, colocamos a seguinte questão: a distorção ocorrida na arquitetura 

teria se estendido para o urbanismo? 

 

Assim, a partir da discussão dos processos de decadência / esvaziamento e reconstrução / 

saturação de Ouro Preto, ocorridos ao longo do século XX, procuraremos identificar as 

formas de ocupação mantidas, modificadas e criadas durante este período, assim como a 

influência do colonial como modelo, considerando o perímetro de tombamento delimitado 

pelo IPHAN, em 1989. Durante o crescimento da cidade, o núcleo urbano original e a 

paisagem circundante de Ouro Preto sofreram uma série de descaracterizações e distorções, 

como veremos à frente. As políticas preservacionistas praticadas pelo IPHAN evoluíram e 

buscaram atender às novas demandas. Mas as mudanças foram mais rápidas, o controle 

escapou e esperamos também contribuir para o aperfeiçoamento das ações de gestão, 

planejamento e preservação da antiga Vila Rica.  

 

Visando a expor de forma clara e didática a pesquisa, a tese está estruturada em três capítulos, 

que se relacionam entre si e focam a morfologia urbana de Ouro Preto. Para tanto, partiremos 

do aprofundamento dos estudos sobre a evolução urbana de Ouro Preto, através do exame 

sistemático do processo de formação e desenvolvimento dessa vila, da visão dos viajantes 

estrangeiros que passaram pelo sítio, no início do oitocentos, e de uma breve revisão 

bibliográfica sobre morfologia urbana colonial. Para que possamos abordar a forma urbana 

atual de Ouro Preto e discutir a hipótese sugerida nesta tese, a aproximação inicial proposta 

para o Capítulo 1 é indispensável, pois fundamentará as observações sobre a morfologia 

urbana dessa cidade, do século XVIII ao início do século XIX, e subsidiará os capítulos 

seguintes.  

 

No Capítulo 2, procuraremos caracterizar Ouro Preto, entre o início do Império e o fim da 

Primeira República. As bibliografias e relatos disponíveis sobre a cidade, no século XIX, 

indicam uma fase de decadência para o núcleo urbano, nesse período. No entanto, Ouro Preto 

manteve sua posição de capital da província até o final do oitocentos, assumindo novos papéis 

na rede urbana. No início do século XX, a cidade sentiu o efeito da transferência da capital 

para Belo Horizonte. A forma urbana que descrevemos no Capítulo 1 sofreu alterações e 

buscaremos identificar tais transformações, já que essa análise subsidiará o Capítulo 3. A 

caracterização ora proposta nos permitirá compreender a cidade que foi tombada pelo 
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IPHAN, em 1938, e relacioná-la com a vila do período colonial e com a cidade do século XIX 

e das primeiras décadas do século XX. 

 

Por fim, no Capítulo 3, apresentaremos as transformações ocorridas no tecido urbano 

investigado nos capítulos anteriores, as novas ocupações dentro do perímetro de tombamento 

do IPHAN e a influência da morfologia colonial como modelo para as novas ocupações, 

hipótese defendida nesta pesquisa. Para tanto, usaremos como referência a forma urbana 

pesquisada nos Capítulos 1 e 2. Concluiremos o percurso do estudo sobre a evolução urbana 

de Ouro Preto e discorreremos sobre a hipótese proposta a partir da apresentação de três 

estudos de caso, em ocupações posteriores ao inventário de Sylvio de Vasconcellos, de 1949: 

um na malha urbana primitiva (bairro Dores), um em área contígua ao caminho tronco (Vila 

São José) e outro em área de expansão, sem visibilidade para o centro antigo (bairro Jardim 

Alvorada). 

 

Dessa forma, nossa pesquisa buscará aprofundar a história urbana de Ouro Preto, cooperar 

para o entendimento de sua formação a partir do estudo sistemático da morfologia colonial e 

abordar a história de seu sistema urbano, nos últimos sessenta anos. Com isso, almejamos 

contribuir para a compreensão do conjunto da história da urbanização, tendo Ouro Preto como 

exemplo. Sabemos que este é apenas um início; há muitos documentos a serem explorados 

ainda e nem de longe esgotamos o assunto. Assim, esperamos a contribuição de outros 

pesquisadores, no futuro próximo. 

 

Cabe acrescentar que a tese em questão é uma extensão da dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal da Bahia, em 2006. Com o título “As tipologias arquitetônicas de Ouro 

Preto no século XX: estudo comparativo entre os inventários de 1949 e 2002”, aquele 

trabalho exigiu uma pesquisa minuciosa que despertou a busca da compreensão do processo 

de transformação do núcleo histórico de Ouro Preto, a partir da segunda metade do século 

XX. 

 



!
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METODOLOGIA 

 

 

Considerando que a presente pesquisa propôs abordar a forma urbana atual de Ouro Preto e 

verificar a influência da morfologia urbana colonial como modelo para as novas ocupações – 

hipótese proposta nesta tese – partimos da aproximação da configuração da antiga Vila Rica, 

no período compreendido entre o século XVIII e o início do século XIX. O estudo da 

morfologia colonial mostrou-se indispensável, pois fundamentou a forma urbana original de 

Ouro Preto e subsidiou os capítulos seguintes. 

 

Assim, o Capítulo 1 foi dedicado ao aprofundamento dos estudos sobre a evolução urbana de 

Ouro Preto, através do exame sistemático do processo de formação e desenvolvimento desta 

vila, da visão dos viajantes estrangeiros que passaram pelo sítio, no início do oitocentos, e de 

uma breve revisão bibliográfica sobre morfologia urbana colonial. 

 

Para tanto, a pesquisa partiu da seleção, organização, sistematização e análise de fontes 

primárias, particularmente exploradas no primeiro capítulo. Iniciamos o trabalho no Arquivo 

Público Mineiro (APM), em Belo Horizonte, onde realizamos um levantamento documental 

do material relativo à Câmara Municipal de Ouro Preto (CMOP), ainda não digitalizado. 

Selecionamos os códices para a leitura de acordo com o período estudado e o assunto tratado. 

Foram consultados: Códice nº 01, “Registro de termos de aforamento”, que contempla o 

período de 1712 a 1722; Códice nº 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e 

respectiva lista dos cobradores e contribuintes”; Códice nº 04, “Termos de acórdãos da 

câmara”; Códice nº 20, “Tombo, aforamento, terras de tresmultação, reconhecimento e 

medição”; Códice nº 33, “Registro de Laudos, Editais do Senado e Cartas do mesmo”; Códice 

nº 38, “Livro de Tombo”, que contempla o período de 1737 a 1738; Códice nº 40, “Tombo”, 

que contempla o período de 1737 a 1742; e Códice no 41, “Termos de arrematações”.  

 

Sobre a pesquisa do material supracitado, vale acrescentar: a leitura de alguns documentos foi 

prejudicada em função das diferentes caligrafias dos manuscritos e do precário estado de 

conservação de alguns Códices; a terminologia das ruas e lugares da vila apresenta-se confusa 

e entendemos que tal situação pode ter sido causada pela estrutura administrativa do Senado 

da Câmara, no período colonial, com alta rotatividade dos ocupantes dos vários cargos; por 
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fim, a documentação consultada no APM foi produzida pelo Senado da Câmara ou enviada a 

ele por outras autoridades e trata-se, portanto, de documentos que apresentam apenas o ponto 

de vista oficial da formação e evolução da antiga Vila Rica. 

 

A sistematização das informações do Códice no 01 nos permitiu delinear a forma urbana da 

antiga Vila Rica, no período entre 1712 e 1722, ilustrada na Figura 05. Os Códices nos 38 e 40 

possibilitaram a confecção da Figura 12, que retratou a configuração da vila entre 1737 e 

1742. Note-se que os mapas referem-se à forma urbana oficial, ou seja, à registrada nos 

documentos da Câmara Municipal. 

 

A seguir, realizamos um levantamento documental do material relativo à Câmara Municipal 

de Ouro Preto e já digitalizado no APM. Selecionamos os documentos para a leitura de 

acordo com o período estudado e o assunto tratado. Ainda nesse arquivo, consultamos 

documentos e trabalhos publicados na Revista do Arquivo Público Mineiro, como as “Atas da 

Câmara Municipal de Vila Rica”, “Creação de villas no Periodo Colonial”, entre outros. Vale 

acrescentar que os documentos consultados encontram-se disponíveis em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br>. 

 

Em seguida, realizamos um levantamento documental e iconográfico em outros arquivos. Na 

Biblioteca Nacional (BN), no Rio de Janeiro, consultamos as “Atas da Câmara de Vila Rica 

(1711-1715)”, publicadas nos Anais da Biblioteca Nacional, em 1936, e disponível em 

<http://www.bn.br>. No Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, realizamos uma consulta 

que resultou em 8 fotografias e 2 desenhos de Ouro Preto.  

 

Através de contato do Prof. Nestor Goulart Reis Filho, tivemos acesso a um conjunto de 

postais de Ouro Preto, do início do século XX. Trata-se de uma coleção particular, 

pertencente ao Sr. Aparecido Salatini, digitalizada pela equipe do Laboratório de Estudos 

sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação (LAP), da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), gentilmente cedida para este trabalho. 

 

Vale acrescentar que parte do material iconográfico, do período colonial, foi coletado em 

fontes bibliográficas, como o trabalho do Prof. Nestor Goulart Reis em “Imagens de Vilas e 

Cidades do Brasil Colonial”. 
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Ressaltamos que onde encontramos lacunas ou escassez de documentação, recorremos à 

arqueologia histórica, tema que não estava contemplado na pesquisa, inicialmente. Assim, 

incluímos o trabalho de arqueólogos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

geólogos da UFOP e os levantamentos de ruínas do Morro da Queimada, realizados pelo Prof. 

Sylvio de Vasconcellos e disponíveis no Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro. Essas 

pesquisas nos ajudaram a identificar as regiões mineradas (Figura 13) e a compreender o 

processo de desenvolvimento e as formas de ocupação da Serra de Ouro Preto, no período 

colonial, através de evidências materiais destacadas e analisadas por eles.   

 

Completando os procedimentos metodológicos acima descritos, nossa pesquisa previu visitas 

a campo, para nos aproximarmos de Ouro Preto através da leitura do conjunto de vestígios da 

ocupação do território. Realizamos, ainda, visitas a antigos arraiais de mineração, como 

Sumidouro (atual Padre Viegas, distrito de Mariana), São Bartolomeu (distrito de Ouro 

Preto), Sopa (distrito de Diamantina) e os arraiais da Serra de Ouro Preto. O estudo 

comparativo com arraiais que tiveram um processo de formação e desenvolvimento 

semelhante ao de Ouro Preto, no período colonial, e ainda bem preservados, nos permitiu um 

maior entendimento da forma urbana original desta cidade. Cabe acrescentar que o uso do 

trabalho empírico, da visita a campo, do levantamento fotográfico e da observação in loco são 

influências diretas das orientações do Prof. Dr. Nestor Goulart. 

 

Ainda no primeiro capítulo, com o objetivo de trazer subsídios para a análise da configuração 

da antiga Vila Rica, buscamos ilustrar o núcleo urbano através da visão dos viajantes que 

passaram pela cidade, no início do século XIX. Assim, pesquisamos crônicas, memórias, 

informações e iconografias relacionadas aos visitantes estrangeiros que abordaram o assunto. 

Embora esse conjunto de documentos seja subjetivo, entendemos que a riqueza das descrições 

e análises dos relatos, o uso de iconografia e de diferentes viajantes em período semelhante 

minimizam a subjetividade e nos proporcionam aproximações mais reais da forma urbana de 

Ouro Preto. 

 

Concluindo o Capítulo 1, com a finalidade de estudar de forma sistemática a morfologia 

urbana do conjunto tombado de Ouro Preto, consolidar uma fundamentação teórica e 

subsidiar a análise proposta para o último capítulo, realizamos uma breve revisão 

bibliográfica de pesquisadores consagrados na área de história urbana. As povoações mineiras 
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foram abordadas de acordo com o entendimento de importantes pesquisadores como Nestor 

Goulart Reis Filho, Sylvio de Vasconcellos, Roberta Marx Delson, entre outros. 

 

O Capítulo 2 foi dedicado à configuração de Ouro Preto, entre o início do Império e o fim da 

Primeira República. O objetivo foi identificar as alterações da forma urbana que descrevemos 

no Capítulo 1, relativizar a decadência atribuída para a cidade nesse período e caracterizar a 

cidade tombada pelo IPHAN, em 1938. 

 

Para tanto, partimos da pesquisa da evolução demográfica de Ouro Preto, do século XIX ao 

início do século XX. Consultamos dados de recenseamentos, relatos dos viajantes 

estrangeiros da primeira metade do século XIX e as fontes bibliográficas que abordaram o 

assunto. Há lacunas e incoerências nas informações disponíveis, mas tal esforço visou ao 

aprofundamento da história urbana de Ouro Preto para questionarmos a decadência conferida 

para a cidade, nesse período. 

 

A seguir, visando a ilustrar o percurso urbano de Ouro Preto, nesse período, recorremos às  

seguintes fontes primárias: o Códice no 264, “Livro de Tombos de terrenos”, de 1806 a 1812, 

disponível no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto (APMOP); a “Planta da Cidade de 

Ouro-Preto”, de 1888, disponível na BN; e o “Mapa do Município de Ouro Preto”, de 1939, 

disponível no APM.  

 

Completando esses materiais, realizamos um levantamento documental no APM e buscamos 

fontes bibliográficas que abordaram o assunto. Destacamos que alguns documentos estão 

apenas próximos ao período de estudo; no entanto, como a evolução urbana é dinâmica, 

optamos por não analisá-la em períodos estanques. 

 

Por fim, os documentos iconográficos foram particularmente explorados no Capítulo 2 para 

caracterizarmos a cidade de Ouro Preto, do século XIX ao início do século XX. Consultamos: 

o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto; o acervo fotográfico do Instituto de Filosofia, 

Artes e Cultura (IFAC)/UFOP, em Ouro Preto, que resultou em 1.493 fotografias; os acervos 

fotográficos disponíveis no Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro, e no Escritório 

Técnico do IPHAN, em Ouro Preto; e os documentos iconográficos do APMOP. Vale 

acrescentar que as imagens disponíveis no APMOP foram digitalizadas e gentilmente cedidas 
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pela equipe do LAP. Acrescentamos que algumas imagens foram localizadas em fontes 

bibliográficas. 

 

Finalmente, concluindo o percurso da evolução urbana de Ouro Preto, o Capítulo 3 foi 

dedicado à configuração da cidade, entre 1930 e 2006, do início da Era Vargas à publicação 

do Plano Diretor da cidade (Lei complementar nº 29/2006).  

 

Para tanto, partimos do panorama da cidade, em meados do século XX, com o objetivo de 

caracterizá-la esvaziada e arruinada, pouco depois do tombamento pelo IPHAN. A principal 

fonte primária consultada foi o inventário da cidade de Ouro Preto, de 1949, realizado por 

Sylvio de Vasconcellos, disponível no Arquivo Noronha Santos, no Rio de Janeiro. Trata-se 

de documentação de valor inestimável, pois as profundas transformações pelas quais a cidade 

passou foram posteriores, como este trabalho comprovou. No mesmo arquivo, pesquisamos 

também: a “Planta da cidade de Ouro Preto”, de autoria de Sylvio de Vasconcellos, de 1949; 

documentos, ofícios e cartas que circularam entre os técnicos do IPHAN, no período ora em 

estudo; e a iconografia de Ouro Preto, do período entre 1937 e 1952, que resultou em 78 

imagens, entre mapas, plantas, desenhos e fotografias. 

 

A seguir, realizamos uma breve análise dos critérios, normas e legislações aplicadas nos 

licenciamentos e obras, em Ouro Preto, entre 1938 – data do tombamento – e 2004 – data da 

Portaria nº. 122, do IPHAN. Consultamos documentos, ofícios e cartas que circularam entre 

os técnicos, disponíveis na Superintendência do IPHAN, em Belo Horizonte, e no Escritório 

Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. Buscamos, ainda, projetos e legislações pertinentes ao 

assunto, naqueles arquivos.  

 

A análise da atuação do IPHAN, entre 1938 e 2004, foi subsidiada por uma breve revisão 

bibliográfica sobre as políticas preservacionistas, já que tal contexto tem relação direta com o 

que se elegeu para preservar e, consequentemente, com a configuração atual da cidade. 

Buscamos, também: os planos elaborados para a cidade, como o da Fundação João Pinheiro; o 

Inventário Nacional de Bens Imóveis dos Sítios Urbanos tombados (INBI-SU), realizado pelo 

IPHAN, em 2002; o acervo fotográfico do IFAC/UFOP; os acervos fotográfico e documental 

do Arquivo Central do IPHAN e do Arquivo Noronha Santos, ambos no Rio de Janeiro; a 

aerofotografia do Morro da Queimada, de 2003, disponível no Escritório Técnico do IPHAN, 

em Ouro Preto.  
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Por fim, analisamos a cidade transformada, no século XXI. Para tanto, partimos do Plano 

Diretor de Ouro Preto, de 2006, para confrontá-lo com o inventário de 1949. Optamos pelo 

recorte temporal até o Plano Diretor do Município, em função dos estudos realizados sobre a 

cidade para a publicação da lei, dos quais a autora participou. Na Prefeitura Municipal de 

Ouro Preto, buscamos: a “Planta Cadastral do Município de Ouro Preto”, de 1980, base 

cartográfica mais atual que contempla toda a sede do Município; os relatórios relativos à 

Revisão do Plano Diretor do Município de Ouro Preto, realizados pela Empresa TECTRAN, 

em 2004; a “Planta Cadastral do Município de Ouro Preto”, de 2006; o acervo documental 

relacionado à revisão da Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no Município de 

Ouro Preto, de 2008; o Plano Diretor e a Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, 

ambos de 2006. 

 

Como a pesquisa contempla um período extenso, recorremos ao Plano de Conservação, 

Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana – realizado pela Fundação João 

Pinheiro, entre 1973-75, e disponível na Instituição, em Belo Horizonte –, importante material 

de apoio, já que se encontra em período intermediário ao inventário de 1949 e ao Plano 

Diretor, de 2006.  

 

Concluindo o terceiro capítulo, para discorremos sobre a hipótese proposta, apresentamos três 

estudos de casos, em ocupações posteriores a 1949. Consultamos: o Relatório “Sobre 

Loteamentos”, de Lia Motta, gentilmente cedido pela pesquisadora para este trabalho, 

disponível no Arquivo Central, no Rio de Janeiro; o “Livro de Aforamentos e Registro de 

Provisão”, de 1937 a 1961, e o “Livro de Registro de Leis e Decretos Municipais”, de 1955 a 

1956, ambos disponíveis no APMOP; o Estudo da Portaria IPHAN nº. 008, de 10/09/81, do 

Jardim Alvorada, realizado por Patrícia Reis e Simone Monteiro Silvestre Fernandes, em 

1999, gentilmente cedido por elas e disponível no Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro 

Preto; os acervos fotográficos do Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro, e do 

Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. O material gráfico do acervo do IPHAN 

procurou não identificar as edificações usadas como exemplos a pedido da própria Instituição, 

com a justificativa de preservar os proprietários dos imóveis.  
 

Vale acrescentar que todo o capítulo foi subsidiado por visitas a campo e pela atuação da 

autora na Prefeitura Municipal e Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto, entre 2005 e 

2009. O trabalho de pesquisa de campo foi facilitado pela realização de vistorias, 
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acompanhamento de obras, aprovação de projetos (obra nova, reforma, loteamento e 

desmembramento), levantamentos planialtimétricos, conversas com técnicos daquela 

Prefeitura Municipal e do IPHAN, relatos de moradores e levantamento fotográfico, nesse 

período, quando foi possível observar e documentar de forma sistemática a dinâmica da 

cidade e as formas de ocupação mais frequentes. 

 



!
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CAPÍTULO 1 

Evolução urbana de Ouro Preto: período colonial 
 

 

Este capítulo tem por objetivo ilustrar a configuração inicial da antiga Vila Rica, tendo como 

recorte temporal o período colonial. Para tanto, buscamos o aprofundamento dos estudos 

sobre a evolução urbana de Ouro Preto, através do exame sistemático do processo de 

formação e desenvolvimento desta vila, da visão dos viajantes estrangeiros que passaram pelo 

sítio e de uma breve revisão bibliográfica sobre morfologia urbana colonial. 

 

Para que possamos abordar a forma urbana atual de Ouro Preto e discutir a hipótese proposta 

nesta tese, essa aproximação inicial é indispensável, pois fundamentará a morfologia urbana 

da vila, do século XVIII ao início do século XIX, e subsidiará os capítulos seguintes. Assim, 

as fontes primárias foram particularmente exploradas, especialmente os documentos da 

Câmara Municipal de Ouro Preto, disponíveis no Arquivo Público Mineiro, e Biblioteca 

Nacional. Pesquisamos, ainda, fontes bibliográficas e crônicas, memórias e informações de 

viajantes que abordaram o assunto. 

 

 

1.1 A configuração da região de Vila Rica antes da sua elevação à condição de vila 

 

 

As bandeiras paulistas, empreendidas no final do século XVII, revelaram uma riqueza mineral 

há muito tempo almejada pela Coroa Portuguesa. Capistrano de Abreu, em Capítulos da 

História Colonial1, na parte dedicada ao sertão, defendeu que tal descoberta foi consequência 

de solicitações enviadas por D. Pedro II aos paulistas: 

 
“D. Pedro II, depois de ver frustradas ou mal correspondidas todas as esperanças 
concentradas nas minas, resolveu dar um grande passo: dirigiu as mais lisonjeiras 
cartas à gente principal de São Paulo, confiando-lhe por assim dizer a questão. 

 
Este apelo aos brios paulistas provocou o maior entusiasmo: um rei ainda se 
reputava então semideus, e uma carta régia honra quase sobre-humana. De chofre 
aparelharam-se e partiram nos rumos mais opostos numerosas bandeiras, e desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ABREU, João Capistrano de. Capítulos da História Colonial (1500-1800). 1. ed. 1907. 
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logo se evidenciou que, se o Brasil contivesse haveres minerais, não poderia 
conservá-los encobertos por mais tempo.”2 

 

Sobre os primeiros descobrimentos de minerais na região, Capistrano de Abreu afirmou que 

há dúvidas de quem o fez: 

 
“Quem os descobriu primitivamente é impossível apurar, tanto se contradizem as 
versões; o fato ocorreu pouco depois de 1690. Segundo Antonil-Andreoni, um 
mulato de Curitiba encontrou no riacho chamado Tripuí uns granitos cor de aço, que 
vendeu em Taubaté a Miguel de Sousa por meia pataca a oitava; levados ao Rio 
reconheceu-se neles ouro finíssimo. Foi este o primeiro descoberto. 
Seguiram-se o de Antônio Dias, a meia légua de Ouro Preto, o de João de Faria, o de 
Bueno e de Bento Rodrigues pouco mais distantes, os do ribeirão do Carmo e do 
Ibupiranga, todos nas cercanias de Ouro Preto e Mariana; parte da bacia do alto rio 
Doce foi escavada, justificando o nome de minas gerais primeiramente aplicado a 
este distrito.”3 

 

Sobre a paisagem da região recém descoberta, Diogo de Vasconcelos assim a descreveu: 
 

“Quanto ao local, era êle um vale enorme de serras fragosas, cobertas de florestas; 
um ribeiro claro e frio, a que chamaram tipii (tipii-i – água de fundo sujo) por correr 
num leito de pedras e areias negras. As ribanceiras, as margens, e os próprios 
montes eram todos cravados de blocos de minério côr de aço.”4 

 

A extração de ouro e pedras preciosas em Minas levou à ocupação e consequente 

desenvolvimento de uma sociedade e de uma economia: 

 
“Em seguida às primeiras descobertas de ouro e pedras preciosas da década de 1690, 
um número crescente de bandeirantes mineradores vagueavam pelos planaltos 
ondulados do interior, tentando repetir os sucessos dos primeiros achados; enquanto 
isso, iam deixando atrás de si uma trilha de pequenos campos de mineração 
construídos atabalhoadamente. Não obstante, esses campos precários constituíram 
os núcleos dos primeiros povoados realmente permanentes da região.”5 

 

Os arraiais surgiram no momento em que os pioneiros deixavam de ser exploradores e 

sedentarizavam-se para se dedicar à exploração aurífera ou a atividades complementares, 

como a criação de animais e plantação de roças. De acordo com Nestor Goulart Reis Filho6, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ABREU, 1907, p. 78. 
3 Ibidem, p. 79. 
4 VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga de Minas Gerais. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 1, 
1948. p. 162. Grafia original. 
5 DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no Século XVIII. 
Brasília: Ed. ALVA-CIORD, 1997. p. 11.!
6 REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao Estudo da Evolução Urbana do Brasil (1500-1720). São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1968.  
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descoberta do ouro motivou uma etapa de intensa urbanização, de transformação rápida, com 

a criação de oito vilas em sete anos. 

 

No início do século XVIII, a região de Ouro Preto já era um importante centro de comércio da 

Capitania e local de disputa na exploração das riquezas minerais. Em 1709, em função do 

confronto que ficou conhecido como Guerra dos Emboabas, Minas foi desmembrada da 

Capitania do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o Rei ordenou ao então governador Antônio de 

Albuquerque a pacificação dos conflitos entre paulistas e portugueses pelo direito à 

exploração aurífera, a organização da cobrança de impostos e a criação de três vilas naquela 

região. No entanto, Vila Rica só foi criada em 1711, a partir da junção dos arraiais do Ouro 

Preto e de Antônio Dias.  

 

 

1.1.1 O início da região das minas  

 

 

Embora a ênfase deste trabalho seja a análise de Vila Rica a partir de 1711, com a Câmara 

Municipal já constituída e a ocupação territorial, o parcelamento e o comércio já configurando 

um quadro urbano, é importante tentarmos esboçar a configuração da região das minas antes 

de sua elevação à condição de vila. Entendemos que essa pesquisa é fundamental, pois a 

Metrópole foi obrigada a conviver com uma fixação anterior à criação da vila que certamente 

influenciou, marcou ou interferiu na forma urbana seguinte. 

 

De acordo com Maria Aparecida Borrego7, a primeira medida metropolitana para a região – o 

Regimento de Superintendentes, Guardas-Mores e mais Oficiais, Deputados para as Minas de 

Ouro, de 2 de abril de 17028 – foi responsável pela forma de apropriação da terra em Minas 

Gerais, pela conformação urbana e a estrutura social. O Regimento definiu o sistema de datas; 

no entanto, vale remarcar que qualquer concessão de terra, anterior ao Regimento, ocorreu na 

forma de sesmarias. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Códigos e Práticas: o processo de constituição urbana em Vila 
Rica colonial (1702-1748). São Paulo: Annablume, Fapesp, 2004. 190 p. 
8 O Regimento completo pode ser consultado em: ESCHWEGE, Guilherme, barão de. Pluto Brasiliensis; 
memórias sobre as riquezas do Brasil em ouro, diamantes e outros minerais. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, v. 1, 1944. 
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De fato, a informação mais precisa que temos sobre a ocupação inicial dessa região é a 

dimensão das datas, definida pelo Regimento de 1702. Antonil, de passagem pelo Brasil nos 

primeiros anos do século XVIII, apresentou parte do Regimento: 

 
“Tem o descobridor a primeira data, como descobridor, outra como mineiro; segue 
se a que cabe a El-Rei; e atraz desta a do guarda mor; as outras se distribuem por 
sortes. As que chamão datas inteiras, são de trinta braças em quadra, e taes são d’El 
Rei, do descobridor, e guarda mór. As outras que se dão por sortes, tem a extensão 
proporcionada pelo numero de escravos, que trazem para catar; dando duas braças 
em quadra por cada escravo, ou índio, de que se servem nas catas; e assim a quem 
tem quinze escravos, se dá huma data inteira de trinta braças em quadra.”9 

 

É interessante notar que como apenas as lavras distantes pelo menos meia légua poderiam ser 

consideradas novas10, isso acabou definindo a localização dos primeiros arraiais, fundados 

pelos primeiros povoadores. Ao descrever as minas e seus descobridores, na região de Vila 

Rica, Antonil relatou essas distâncias: 

 
“Em distancia de meia légua de Ouro Preto, achou-se outra mina, que se chama a do 
ribeiro de Antonio Dias; e, d’ahi a outra meia légua, a do ribeiro do Padre João de 
Faria; e junto desta, pouco mais de huma légua, a do ribeiro de Bueno, e a de Bento 
Rodrigues.”11 

 

Como observou Diogo de Vasconcelos, “É bom lembrar que o distrito de Minas, descoberto 

num sertão bravio e devoluto, a primeira propriedade, que se nêle constituiu, nenhuma outra 

origem teve, que a título de datas minerais. O chão, as casas, as benfeitorias comprenderam-se 

nestas datas.”12 

 

De acordo com Roberta Delson: 

 
 “A burocracia portuguesa reconhecera que a colonização metódica do sertão só 
poderia ser levada a efeito se a terra fosse distribuída equitativamente em pequenas 
parcelas a um grande número de indivíduos; a manutenção de grandes propriedades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 ANTONIL, André João [João Antonio Andreoni]. Cultura e opulência do Brazil, por suas drogas e minas com 
varias noticias curiosas do modo de fazer o assucar; plantar e beneficiar o tabaco; tirar ouro das minas, e 
descubrir as da prata, e dos grandes emolumentos que esta conquista da america meridional dá ao Reino de 
Portugal com estes, e outros generos e contratos reaes. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 
ano 04, 1899. p. 516. Grafia original.!
10 VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura particular em Vila Rica. 1951. Tese (concurso para provimento 
da cadeira de Arquitetura do Brasil) - Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. p. 16. 
11!ANTONIL, op. cit., 1899, p. 509. Grafia original.!
12 VASCONCELOS, v. 1, 1948, p. 194-195. Grafia original.!
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particulares no interior teria o efeito negativo de desencorajar o futuro 
povoamento.”13 

 

Assim, logo a Coroa Portuguesa verificou os novos descobrimentos e legalizou as datas, 

através do Coronel Salvador Fernandes, guarda-mor ad-hoc: 
 
“Aproveitou-se o coronel da vara da guarda-moria, e tratou de legalizar as datas. Ao 
descobridor Antonio Dias deu todo o trecho do antigo ribeiro do Tripuí hoje Ouro 
Prêto, ao padre Faria o córrego que adquiriu o seu nome; a Félix de Gusmão o 
Passa-Dez; aos dois irmãos Tomás e João Lopes de Camargo as vertentes da serra 
(arraial dos Paulistas mais tarde); e a Francisco da Silva Bueno o córrego, abaixo do 
Campo Grande, que se chamou Ouro Bueno14, do outro lado da mesma serra.”15  

 

Essas datas supracitadas, organizadas inicialmente na forma de acampamentos, configuraram 

os primeiros arraiais da região que depois se tornou Vila Rica. As informações sobre a forma 

urbana inicial desses assentamentos são escassas, mas podemos especular que se aproximam 

de arraiais como Sumidouro, com representação gráfica de 1732 (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: “Sumidouro Nas Geraez e Matto Dentro. 1732” 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Esse mapa, de autoria não identificada e original manuscrito do Arquivo Histórico 

Ultramarinho (AHU), em Lisboa, representa um dos arraiais mais antigos de Minas Gerais, 

supostamente fundado pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme, em 1675. Podemos observar 

um conjunto de edificações implantadas ao longo de um caminho principal, dispostas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 DELSON, 1997, p. 12.!
14 Os documentos analisados não permitiram, até o momento, precisar a localização de Ouro Bueno. 
15 VASCONCELOS, v. 1, 1948, p. 211-212. Grafia original.!
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irregularmente, sem preocupação com o alinhamento. Esse caminho principal corre 

paralelamente ao curso d’água, onde provavelmente se buscava o ouro de aluvião. O destaque 

do arraial é a igreja, implantada em um largo e cruzamento de caminhos. Devemos remarcar a 

importância das edificações religiosas na formação do espaço urbano, local de referência do 

lugar e de reunião da população. Como observou Nestor Goulart Reis Filho, esse padrão de 

instalação repetiu-se por toda a região de mineração16. 

 
Sobre esse mesmo mapa, Roberta Delson observou: 

 
“Todavia, um mapa do arraial de 1732 mostra claramente que Pais Leme não 
construiu o seu campo com vistas a permanecer. Conquanto esse mapa represente 
visivelmente um estágio mais avançado do desenvolvimento da povoação, ele 
realmente demonstra que as linhas gerais do crescimento de Sumidouro resultaram 
de sua fundação fortuita. Por exemplo, o terreno em que o acampamento se situava é 
mostrado no mapa como ondulado e cheio de arbustos, e, consequentemente, as 
edificações parecem dispostas em níveis diferentes; observam-se vários lotes 
cultivados localizados em áreas mais elevadas que o resto da comunidade. A 
povoação compõe-se de umas poucas edificações de dimensões variadas enfileiradas 
ao longo da única “rua” do arraial, sem nenhuma preocupação perceptível de 
alinhamento ou disposição sistemática. Apenas a praça da igreja mostra alguma 
unidade arquitetural, e assim mesmo porque esse prédio importante é o único a 
ocupar um espaço amplo e não definido por alguma outra circunstância.”17 

 

Buscando ainda compreender a forma urbana inicial desses assentamentos, vale a pena 

analisarmos a cartografia histórica dos arraiais de São Caetano e São Sebastião, ambos com 

representação gráfica de 1732 (Figuras 02 e 03). 

 

O mapa de São Caetano, de autoria não identificada e original manuscrito do AHU, em 

Lisboa, representa um arraial de mineração. Podemos observar edificações implantadas ao 

longo de dois caminhos principais, dispostas irregularmente, sem preocupação com o 

alinhamento. Esses dois caminhos cruzam-se próximos a um largo, onde a igreja encontra-se 

implantada. As ruas ou caminhos apresentam largura variável. Um dos caminhos corre 

paralelamente ao curso d’água, onde se buscava o ouro, representado na lateral esquerda, com 

escravos trabalhando. Esse registro é notável, pois como observou o Prof. Nestor Goulart18, 

destacou uma área de mineração, com locais de desmonte, uma área rebaixada para a retirada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16! REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000.!
17 DELSON, 1997, p. 27.!
18 REIS, op. cit., 2000.!
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de cascalho e uma bancada, sobre cavaletes, na qual os escravos completavam o serviço. 

Notamos, ainda, o desvio do curso d’água para as atividades de exploração do ouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02: “S. Caetano Nas Geraez e Matto Dentro. 1732” 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03: “S. Sebastião Nas Geraez e Matto Dentro. 1732” 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

O mapa de São Sebastião, de autoria não identificada e original manuscrito do AHU, em 

Lisboa, representa também um arraial de mineração. Podemos observar edificações 

implantadas ao longo de um caminho principal, paralelo ao curso d’água. Em uma das 

extremidades do arraial, destaca-se uma igreja. No trecho central do caminho, notamos uma 

maior preocupação com o alinhamento das edificações e largura da via. No entanto, de uma 
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maneira geral, a via apresenta largura variável e edificações implantadas com alinhamento 

variável, especialmente na extremidade oposta à igreja, onde a implantação das edificações 

nos pareceu aleatória. Notamos, ainda, um afluente ou desvio do curso d’água, possivelmente 

usado para as atividades de mineração. 

 

Em seu trabalho, Roberta Delson destacou que, quando os portugueses entenderam o 

potencial das riquezas recém descobertas, houve uma tentativa imediata de controlar o 

crescimento urbano. Mas, para ela: 

 
“Estranhamente, nessa ordem inicial não se fez nenhuma referência a um traçado 
urbano, o que dá a entender que a preocupação primordial nessa região era 
literalmente fixar os errantes, e não criar comunidades ordenadas. Poucos 
mineradores se davam ao trabalho de pedir permissão oficial para fundar novos 
arraiais.”19 

 

Inicialmente, como mencionamos acima, a Coroa Portuguesa deparou-se com acampamentos 

não planificados, posteriormente reconhecidos como vila. Para isso, a criação das três 

primeiras vilas, dentre elas Vila Rica, foi uma resposta à necessidade de afirmação do poder 

metropolitano. Tal ação vislumbrava garantir os interesses da Coroa: as vilas tinham o papel 

de instrumento civilizador nas minas. Para ser instalada uma vila, a localidade deveria 

construir pelourinho, cadeia e casa para as sessões da Câmara e do Júri. As Câmaras 

Municipais eram responsáveis pela administração local e garantia da execução dos projetos 

metropolitanos nos municípios. 

 
Sobre o fim do caos inicial na região das Minas Gerais, Capistrano de Abreu escreveu: 

 

“Nova era começa em 1711, com a chegada de Antônio de Albuquerque, a criação 
de vilas e a instalação das municipalidades. Albuquerque reuniu as câmaras e 
pessoas mais notáveis, para assentarem o melhor meio de garantir os interesses da 
Coroa.”20 

 

Cláudia Fonseca21, em trabalho dedicado à formação e evolução da rede urbana na capitania 

de Minas Gerais, colocou que interessava à Coroa manter seus súditos fixados em povoações, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 DELSON, 1997, p. 28.!
20 ABREU, 1907, p. 83. 
21 FONSECA, Cláudia Damasceno. As vilas e os territórios: processos de formação e evolução da rede urbana da 
capitania de Minas Gerais. In: Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822. 
Coordenação de Renata Araújo, Hélder Carita e Walter Rossa. Lisboa: Comissão Nacional para comemorações 
dos descobrimentos portugueses, 2001. pp. 769-784. 
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onde eles pudessem ser controlados pelas autoridades locais. Roberta Marx Delson remarcou, 

ainda: 

 
“Por conseguinte, o verdadeiro significado das cartas régias que conferiam 
formalmente o título da vila não era o reconhecimento do crescimento físico do 
arraial ou aldeia, mas sim a percepção pragmática de que, dentro daquela área 
específica, era preciso assumir determinadas responsabilidades administrativas. As 
vilas tituladas ganhavam o privilégio de uma câmara municipal, cujos membros 
eram incumbidos de deveres que foram delineados originalmente na Idade Média 
(…)”22. 

 

Sobre esse momento inicial, após a criação das primeiras vilas, podemos destacar do trabalho 

de Roberta Marx Delson: 

 
“Sem dúvida, o maior desafio enfrentado pelos portugueses foi implantar os novos 
padrões urbanos nas regiões de mineração do Centro e na fronteira do extremo Oeste 
do País. Ali, os bandeirantes e outros mineradores tinham tomado a iniciativa na 
formação de comunidades, juncando os distritos de mineração de acampamentos 
contruídos atabalhoadamente.”23 

 

Sobre a aparência primitiva das edificações desses acampamentos e arraiais, vale citar Sylvio 

de Vasconcellos: 

 
“O aventureirismo que presidiu os primeiros povoamentos, por isso mesmo, 
estabelecidos com caráter de transitoriedade, serviu-se do rancho de peça única e 
utilizado quase unicamente de vegetais com material de construção. (…) Quatro 
esteios de paus roliços, quatro frechais e uma cumieira ao alto; roliços também os 
caibros que receberão as fibras vegetais da cobertura: sapé, folhas de palmeiras, etc. 
Paus com casca e tudo, sem qualquer desbaste que os beneficiasse. De princípio 
simples telheiros que acolhem o homem e seus trastes, seus animais, suas 
ferramentas; depois fechando-se, na periferia, com tramas ainda de paus roliços e 
varas, esqueleto que serviria para a sustentação do barro com que se acabam.”24 

 

Por fim, vale a pena tecermos algumas considerações sobre as diferentes técnicas de 

exploração do ouro que geraram assentamentos e intervenções diferentes, na área minerada. 

Inicialmente, a forma de exploração do ouro era muito simples, em áreas de aluvião. Esse 

sistema, utilizado em Minas Gerais pelos paulistas até o início do século XVIII, era conhecido 

como “catas” ou “minas de lavagem”. Tal técnica resultou, em Vila Rica, em uma ocupação 

inicial ao longo dos rios, organizada através de pequenas datas.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!DELSON, 1997, p. 5. 
23 Ibidem, p. 27.!
24!VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura, dois estudos. Goiânia: MEC|SESU|PIMEG – ARQ | UCG, 
1983. 2. ed. p. 40. 
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No início do século XVIII, os portugueses, recém chegados, introduziram mudanças na forma 

de exploração do ouro. Eles trouxeram formas de exploração mais eficientes, utilizando o 

escravo africano e técnicas mais complexas, quando o ouro de aluvião já se esgotava. Nesse 

período, os morros de Vila Rica foram ocupados, também organizados através de um tamanho 

de gleba mínimo – a data.  

 

Em sua pesquisa sobre as minas das Capitanias do Sul25, o Prof. Nestor Goulart destacou a 

contribuição da cultura indígena no modo de organização do trabalho, apropriação e 

exploração das minas, desde o século XVI. Esse trabalho apresentou algumas hipóteses, 

dentre elas a de que as características de organização dos trabalhos de busca e mineração do 

ouro na Repartição do Sul foram diferentes das usadas em Minas Gerais, depois de 1708 

(Guerra dos Emboabas), em função da colaboração indígena. A pesquisa defendeu, ainda, a 

hipótese da presença dessas especificidades nas fases iniciais de Minas Gerais, em contraste 

com o que ocorreria depois, com a chegada dos portugueses e o uso do trabalho do escravo 

africano26. Dessa forma, podemos destacar dois ciclos de mineração: o primeiro, mais 

simples, desenvolvido com a contribuição indígena; e um segundo, mais elaborado, 

desenvolvido com a exploração do trabalho do escravo africano. Enquanto a exploração do 

ouro com a colaboração indígena ocorria através do sistema de “catas”, como uma atividade 

coletora, a exploração do ouro com o trabalho africano exigia a remoção de camadas 

superficiais de terra, retirada e trituração do minério, desvio de cursos d’ água, construção de 

canais, lavagem e tratamento do material para a retirada do ouro, técnica conhecida como 

grupiaras27. 

 

Esse trabalho ainda levantou a hipótese de que na Guerra dos Emboabas – que resultou na ida 

dos paulistas para outras regiões – esteve também envolvido o choque entre duas modalidades 

de apropriação e exploração das lavras: os descobridores (os paulistas) versus os recém 

chegados (os portugueses)28. 

 

Dessa forma, analisando a técnica de exploração inicial do ouro, podemos reafirmar as 

hipóteses acima sobre a configuração inicial dessas áreas. Mais à frente, retomaremos as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 REIS, Nestor Goulart. As Minas de Ouro e a formação das Capitanias do Sul. São Paulo: Via das Artes, 
2013.!
26 Ibidem, p. 35. 
27 Ibidem, p. 156.!
28 Ibidem, p. 66. 
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técnicas mais elaboradas de exploração do ouro como documentos do processo de 

apropriação, produção, uso e transformação do espaço e faremos uma análise da configuração 

resultante. 

 

 

1.1.2 Algumas considerações 

 

 

No próximo item, discutiremos a configuração de Vila Rica, após a sua elevação à condição 

de vila. No entanto, no processo de transição entre o assentamento dos arraiais de mineração e 

a vila instaurada, há uma lacuna de como transcorreu a transformação das datas minerais em 

lotes urbanos. Como o solo urbano foi apropriado entre o Regimento de 1702 e o 

estabelecimento da Câmara Municipal, especialmente por aqueles que não exploravam o 

ouro, como os comerciantes, que não eram poucos?  

 

Em seu trabalho, Maria Aparecida Borrego29 problematizou essa transformação e levantou 

algumas hipóteses. A primeira hipótese teria sido a distribuição de sesmarias aos que queriam 

cultivar víveres; no entanto, essa hipótese contraria as ordens da Coroa Portuguesa de 

desistímulo ao povoamento da região, em função do esvaziamento de outras regiões.  

 

A segunda hipótese defendeu a origem das terras a partir do patrimônio religioso, ou seja, da 

ocupação em torno das capelas, onde o habitante garantiria o direito à terra, o acolhimento da 

religião e a agregação em torno de uma comunidade. Essa hipótese foi levantada por Murillo 

Marx em seu trabalho30 sobre os arraiais mineiros, a partir de considerações de Sylvio de 

Vasconcellos: “... no princípio tais capelas constituíam antes de mais nada a garantia da terra, 

obtida por meios que caberia estudar para os primeiros tempos...”31. Murillo Marx 

acrescentou, ainda: 

 
“Na raiz deste casamento e destes feitos está a fulminante apropriação de terras 
auríferas, criando um quadro urbano peculiar concomitantemente com um 
característico panorama fundiário: por entre pequenas glebas pioneiras e sesmarias 
que ali chegaram ao mesmo tempo; sem o constrangimento de qualquer postura ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!BORREGO, 2004, p. 58.!
30 MARX, Murillo. Arraiais mineiros: revendo Sylvio de Vasconcellos. Barroco, Belo Horizonte, n. 15, 
1990|1992. 
31 Ibidem, p. 390. 
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autoridade municipal no período de seu estabelecimento; tendo para se instalar o 
único recurso das capelas laicas que, ao oferecer uma assitência mais do que 
espiritual, atendiam antes à necessidade básica de chão para construir e morar.”32 

 

Há ainda uma terceira hipótese, defendida por Salomão de Vasconcelos em seu trabalho sobre 

os primeiros aforamentos de Ouro Preto: a posse da terra. 

 
“Muitos desses foreiros, senão todos, teriam vindo já do apossamento espontâneo 
ligado ao descobrimento, pois, como se vê dos registros acima, vários dos 
requerentes pediam o foro em ranchos de sapé que já tinham no lugar.”33 

 

Paralelamente, Sylvio de Vasconcellos, no livro Arquitetura no Brasil, colocou o comércio 

como fundamento principal dos povoados mineiros: 

 
“O comércio é, assim, mais que o ouro, como erradamente se supõe, o fundamento 
precípuo e direto dos povoados mineiros. Ainda que o ouro tenha sido a causa 
remota e base econômica da criação dos aludidos povoados, é o comércio que os 
objetiva e os alimenta.”34 

 

Maria Aparecida Borrego35 remarcou, ainda, que o termo de ereção de Vila Rica destacou o 

papel do comércio no ato de criação da vila. Já a pesquisadora Lívia Romanelli associou a 

capela e o comércio como condicionantes básicos da ocupação do espaço setecentista, nas 

minas: 

 
“Preferencialmente o comércio se estabelecia ao longo dos caminhos de ligação 
entre as catas, nos seus cruzamentos ou pontos onde era mais promissor o 
assentamento humano...” 

 
(...) 

 
“Junto com o comércio também se erguia uma primeira capela que, a princípio, 
preenchia as necessidades da devoção espiritual passando, em seguida, a preencher a 
vida social dos moradores locais.”36 

 

Dessa forma, devemos considerar na nossa reflexão o papel do comércio e dos comerciantes, 

assim como o das capelas e seu patrimônio, no processo de transformação das datas minerais 

em lotes urbanos. Será que parte ou a totalidade do patrimônio religioso teve a sua origem em 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 MARX, 1990|1992, p. 392. 
33 VASCONCELOS, Salomão de. Os primeiros aforamentos e os primeiros ranchos de Ouro Preto. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, nº 5, p. 241-257, 1941. p. 257. 
34 VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil: pintura mineira e outros temas. Belo Horizonte: 
Escola de Arquitetura de  Minas Gerais, 1959. p. 4. 
35 BORREGO, 2004, p. 61. 
36 ASSUMPÇÃO, Lívia Romanelli d’. Considerações sobre a formação do espaço urbano setecentista nas minas. 
Revista do Departamento de História, Belo Horizonte, n. 09, 1989. p. 131.  
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doações realizadas por proprietários de datas; ou será que parte do patrimônio religioso teve 

sua origem na posse da terra de datas abandonadas, ou seja, esgotadas? E a origem dos lotes 

urbanos dos comerciantes estaria na posse da terra de datas abandonadas ou em doações ou 

cessões realizadas pelas irmandades? Corroborando esse último questionamento, devemos 

considerar a concentração de edificações, inicialmente, próxima aos templos religiosos, como 

notamos nos mapas acima (Figuras 01 a 03). 

 

 

1.2 Formação de Vila Rica: 1712 a 1722 

 

 

Visando a compreender o processo de formação de Ouro Preto, este item tem por objetivo 

ilustrar a configuração de Vila Rica, tendo como recorte temporal o período entre sua 

elevação à condição de vila e o início da terceira década do século XVIII, inclusive. Para 

tanto, usamos como fonte primária o Códice no 01, “Registro de termos de aforamento”, da 

CMOP, que contempla o período de 1712 a 1722. Completando esse material, consultamos 

também as atas e outros documentos da Câmara Municipal, relativas ao mesmo período. 

Pesquisamos ainda fontes bibliográficas, crônicas, memórias ou informações de viajantes que 

abordaram o assunto. 

 

Em 1711, a partir da junção dos arraiais do Ouro Preto e de Antônio Dias, foi criada Vila 

Rica. O governador Antônio de Albuquerque, atendendo às ordens de Sua Majestade, reuniu, 

em 08 de julho de 1711, as principais pessoas do lugar para tratar da criação da vila. Ficou 

decidido que o arraial do Ouro Preto e o de Antônio Dias, em conjunto, conformariam a Vila 

Rica de Albuquerque. Em seguida, foi formada a primeira Câmara37. Em 1712, D. João V 

confirmou a criação da vila, que passou a se chamar Vila Rica do Ouro Preto. 

 

Embora Vila Rica tenha sido criada no início do século XVIII, os primeiros mapas da região 

só vieram à luz no último quartel do setecentos. Apesar da atuação marcante da Coroa 

Portuguesa desde a fundação da vila, não houve, até o último quartel do setecentos, uma 

produção cartográfica que vislumbrasse garantir o direito de domínio ou titularidade da posse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Para mais informações, consultar o “Termo de ereção de Vila Rica” em: Creação de villas no Periodo 
Colonial. Revista do Arquivo Público Mineiro, Ouro Preto, 1897. p. 84-86.  
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desse território. Assim, a aparência primitiva de Vila Rica só pode ser reconstituída a partir 

das atas da Câmara Municipal, já que não existe registro gráfico conhecido dessa época. No 

entanto, vale salientar que as mudanças de nomenclatura dos bairros ou ruas e as possíveis 

falhas que o trabalho da Câmara pode ter – aforamentos isolados, registrados em livros 

diversos, ou habitações provisórias, demolidas ou substituídas, ou áreas não registradas – 

dificultam, hoje, a elaboração de um mapa preciso desse período. 

 

No período colonial, a Câmara Municipal era responsável principalmente por controlar o 

território e cobrar os impostos a que tinha direito. Dentre suas atribuições, podemos destacar: 

a manutenção da ordem; a divulgação das deliberações da Coroa; o serviço de mediação entre 

a população local e o poder metropolitano; a arrematação dos contratos; a fiscalização da 

transmissão de herança; a abertura de inquéritos, prisões e devassas; a cobrança de impostos; 

o controle de foros e cadeias; a demarcação de terras; a aferição de pesos e medidas; e a 

fiscalização de vendas, açougues e matadouros. Competiam a ela, também, funções 

assistenciais e sanitárias. 

 

As atas da Câmara Municipal de Ouro Preto estão disponíveis no APM, em Belo Horizonte, e 

nos revelam um farto material. Com relação à tributação que incidia sobre os imóveis 

urbanos, o primeiro códice da Câmara Municipal tem 272 aforamentos realizados entre 1712 

a 172238. A listagem apresenta: o nome do foreiro; a data do aforamento; a rua ou bairro, 

arraial ou freguesia onde estava sendo solicitado o aforamento; frequentemente, o número de 

braças e uma referência na vila. Esse arrolamento apresenta poucas confrontações de 

vizinhos, dificultando a tentativa de representação dos lotes existentes, no período em análise. 

 

 

1.2.1 Formação do caminho tronco 

 

 

A partir das informações do Códice no 01, foi possível delinear a primeira fisionomia da vila, 

com os seguintes bairros, arraiais ou freguesias: Passa Dez; Caquende; freguesia de Nossa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro de termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Este material também se 
encontra disponível em: VASCONCELOS, Salomão de. Os primeiros aforamentos e os primeiros ranchos de 
Ouro Preto. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, nº 5, p. 241-257, 1941. 
Cabe salientar que o arrolamento da Câmara Municipal apresenta dez aforamentos a mais que os listados por 
Salomão de Vasconcelos. 
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Senhora do Pilar, também designado como bairro ou freguesia do Ouro Preto39; Praça; 

freguesia de Antônio Dias; arraial dos Paulistas; Cruz das Almas; e arraial do Padre Faria.  

 

Cabe salientar que o arraial dos Paulistas apareceu, nesse material, ora localizado no bairro do 

Ouro Preto, ora no bairro de Antônio Dias. Dois aforamentos sequenciais, de 1718, ilustraram 

isso: “Ventura de Espinha – na rua dos Paulistas, no bairro de ouro-Preto; Manuel Gonçalves 

Loureiro – na rua dos Paulistas, no bairro de Antonio Dias...”40. De acordo com Salomão de 

Vasconcelos, no início da vila, o bairro de Ouro Preto ia, provavelmente, até à rua dos 

Paulistas41. Outra hipótese seria haver concentração de paulistas, no arraial de Antônio Dias e 

em Ouro Preto, conforme indicou Sylvio de Vasconcellos42. 

 

As edificações ou marcos citados nesse material foram: a Igreja Matriz de Nossa Senhora do 

Pilar, na freguesia de Nossa Senhora do Pilar, e seu cemitério; a Igreja Matriz de Antônio 

Dias, na freguesia de Antônio Dias, com uma praça à frente; Cadeia, também na freguesia de 

Antônio Dias; as Casas da Câmara; pelourinho; e a Praça da vila. A seguinte ponte foi 

mencionada: ponte de Antônio Dias. Os seguintes córregos foram mencionados: córrego do 

Antônio Dias, córrego do Padre Faria, “rego” no arraial dos Paulistas, córrego do Ouro Preto.  

 

As Casas da Câmara e a Cadeia tiveram mais de uma localização, no início da vila, até 

adotarem a localização e sede que conhecemos hoje, na praça Tiradentes, atual Museu da 

Inconfidência. Os aforamentos do Códice no 01 indicaram a primitiva Cadeia em Antônio 

Dias. Como exemplo, temos o aforamento de Alexandre Brandão Coelho, de 1714: “...no 

arrayal de Antonio Dias, na rua da Cadeia”43. 

 

A localização das Casas da Câmara é assunto complexo, tendo em vista que muitas audiências 

foram realizadas em casas de particulares e que houve mais de uma sede até a construção da 

edificação definitiva44. O aforamento de Pedro Ferreira, de 1713, indicou: “...junto ao seu 

rancho na rua da Fonte, faciando com a mesma rua da parte do Morro das cazas da camara, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 O bairro de Ouro Preto apresentou diversas grafias na documentação da CMOP. Para facilitar nosso estudo, 
adotaremos a grafia atual – Ouro Preto – embora outras grafias possam ser reveladas em citações. 
40 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro de termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. p. 74-75. 
41 VASCONCELOS, 1941, p. 250. 
42 VASCONCELLOS, 1951, p. 18. 
43 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 48v. 
44 Para mais informações, consultar: CARVALHO, Feu de. Reminiscências de Villa Rica. Revista do Arquivo 
Público Mineiro, Belo Horizonte, ano 19, 1921. 
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para ahy fazer um quintal.”45 Já o aforamento de André Pereira, de 1714, nos revelou: “...no 

bairro de Ouro-Preto na rua nova da caza da Camara.”46 Ainda em 1714, o aforamento de 

Francisco Barreto Lima colocou: “...na Praça desta Villa, que parte com as cazas da Camara, 

fazendo esquina na rua nova.”47 Ou seja, seguindo a ordem cronológica dos aforamentos, os 

documentos indicaram a localização das Casas da Câmara, primeiramente, na região de 

Antônio Dias, em seguida, em Ouro Preto e, finalmente, na Praça da vila.  

 

Vale mencionar que a identificação das pontes e córregos de Vila Rica é de fundamental 

importância para entendermos a estrutura urbana da cidade: Ouro Preto formou-se a partir da 

localização das catas de ouro, ao longo dos córregos, onde os exploradores construíam 

assentamentos provisórios, organizados em torno de uma capela primitiva. A consolidação 

dessa forma de organização inicial do espaço gerou os arraiais, instalados ao longo de uma 

estrada principal, chamada caminho tronco. Os arraiais, ao se desenvolverem, entrelaçaram-se 

ainda na primeira metade do século XVIII 48. 

 

Vale notar que, de acordo com Salomão de Vasconcelos, em trabalho publicado na Revista do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional49, embora não seja mencionada nesse arrolamento a 

Igreja do Rosário, a mesma já existia na região do Caquende. No livro da Irmandade do 

Rosário consta, já em 1715, a primitiva capela. 

 

No período em estudo, havia ainda outra edificação importante na vila que não foi 

mencionada no Códice no 01: o Palácio Velho. De acordo com Sylvio de Vasconcellos50, essa 

edificação foi construída por Henrique Lopes para D. Pedro de Almeida e também foi usada 

para abrigar os governadores, no início do século XVIII. As pesquisas de Sylvio de 

Vasconcellos, na década de 1950, indicaram essa edificação como “... umas ruínas situadas 

entre as Lages e uma ponte chamada do Palácio Velho, em local denominado, por escritos da 

época, “Morro de Henrique Lopes” ”51. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 34v.!
46 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 49. 
47 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 53v. 
48 Para informações complementares, ver: VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e 
desenvolvimento - residências. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1956. 
49 VASCONCELOS, 1941, p. 257. 
50 VASCONCELLOS, 1951, p. 25-26. 
51 Ibidem, p. 26. Grifo original. 
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A existência do Palácio Velho, no período em estudo, pode ser confirmada no “Diário da 

Jornada que fez o S. D. Pedro etc.”52. D. Pedro de Almeida e Portugal foi nomeado 

governador da capitania de São Paulo e Minas, em 1716. Em 1717, apresentou-se para o 

cargo e a viagem por terra, do Rio de Janeiro a Minas, foi relatada no diário em questão. Sua 

chegada, em Vila Rica, ocorreu em 01 de dezembro de 1717: 

 
“Tornou sua Ex.a a montar a cavallo para hir jantar a caza do Cappitão Mor 
Henrique Lopes, o qual para esta ocazião fes humas cazas, que lhe castarão mais de 
trez arobas de ouro, (...), podendo com menos dispendio ficar ayroso se tinha crido a 
muitas pessoas, que a o conselhavão, dizendolhe que hospedasse a sua Ex.a nas 
cazas em que morava...”.53  

 

Sobre o Palácio Velho, esse relato ainda acrescentou sua localização, em conformidade com 

as pesquisas de Sylvio de Vasconcellos: 

 
“Na parage aonde fes as cazas teve tão má eleyção, como se podia esperar do seu 
rústico emtendimento: porq- estão ao pé do morro chamado de Paschoal da sylva, 
cujas vertevtes de agoa as fazem tão humidas, que he prejudicial a saude o morrar 
m.to tempo nellas...”.54  

 

Um documento da CMOP55, de 1720, mencionou ainda a existência da irmandade de Santa 

Quitéria e um adro, possivelmente da Capela de Santa Quitéria. Aparentemente, essa capela 

ficava situada onde se encontra, atualmente, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo56. 

 

Sobre o arruamento, podemos identificar, seguindo o sentido longitudinal da vila, a partir da 

entrada no Passa Dez: “passadez”; “subida do Caquende”; “rua Nova”; “Praça”; “rua 

Fermosa”; “rua da Cadeia”; “rua Direita”; “rua da Ponte”; “rua da Barra”; “travessa que vae 

da rua Direita para a rua que chamam da fonte”; “rua dos Paulistas”; “rua que vae da rua 

Fermosa para a dos Paulistas”; “praça de Antonio Dias”; e “ladeira que vae para a Cruz das 

Almas, caminho para o Padre Faria”57. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Diário da Jornada, que fes o Exmo. Senhor Dom Pedro desde o Rio de Janeiro athé a cide. de São Paulo, e 
desta athé as Minas anno de 1717. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de 
Janeiro, nº 5, 1939. 
53 Ibidem, p. 314. Grafia original. 
54 Ibidem, p. 315. Grafia original. 
55 APM|CMOP, Códice no 04, “Termos de acórdãos da câmara”, Rolo 16, Flash 01. p. 108v.!
56!CARVALHO, 1921, p. 310.!
57 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. 
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A sequência de ruas supracitada configura o principal caminho da Vila, o caminho tronco, 

mencionado anteriormente, descrito por Sylvio de Vasconcellos da seguinte forma:  

 
“Principia esta estrada no passa-dez, subindo para as Cabeças; desce para a Matriz 
do Pilar, no fundo de Ouro Preto. De onde galga o morro de Santa Quitéria; decai 
para Antonio Dias, novamente sobe para o Alto da Cruz, de onde vira e sai para a 
Vila do Carmo, cidade de Mariana”58. 

 

Cabe salientar que as ruas, nesse período inicial de formação da Vila, apresentavam diversas 

designações, normalmente semelhantes e explicativas, conforme também sinalizou Sylvio de 

Vasconcellos59. Assim, a rua Direita, termo usado para indicar o caminho entre as duas 

matrizes60, também foi designada no Códice no 01 como: “rua Direita do ouro-Preto”; “rua 

Direita da Igreyja”; “rua Direita da freguezia de N. S. da Conceição”; “rua Direita de Antonio 

Dias”61. A localização do aforamento de Manuel Ferreira da Fonseca, de 09/03/1712, ilustrou 

esse uso: “...na rua Direita que vai da Igreyja do bairro de ouro-Preto para o arrayal dos 

Paulistas...”62. No entanto, parte desses caminhos podia ser indicada por trechos, como no 

aforamento de Hierônimo Pereira, de 1718: “...duas braças na rua que vae por detras da 

Igreyja Matriz de N. S. do Pilar”63.  

 

De acordo com Sylvio de Vasconcellos, com a abertura da praça, houve a alteração da 

nomenclatura de algumas ruas: 

 
“Quando se abre a Praça, é a antiga rua Direita da Vila substituida (sic) pelos 
caminhos ou ruas novas, do Pelourinho da Praça ou da Cadeia que, com a 
importância crescente que vão tendo, passam a chamar-se também, rua Direita.”64 

 

E as atas da Câmara Municipal de Vila Rica indicaram a primeira obra na praça, em 1716: 

 
“Aos vinte enove dias domez defevereiro demil esetesentos edezaseis annos nesta 
Villa Rica naz Cazas daCamera della ahi oJuiz Vereadores eprocurador doConselho 
fizeram Vereação enella determinarão oSeguinte 

 
Mandarão aRematar aobra da parte dapraça aJoão Pinto Rebello em mil outavas de 
Ouro pornão haver quem menos desse.”65 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 VASCONCELLOS, 1951, p. 75. Cabe remarcar que o bairro “Cabeças”, mencionado por Sylvio de 
Vasconcellos nesta descrição, ainda não é conhecido com esta denominação no Códice nº 01. 
59 Ibidem, p. 75. 
60 Ibidem, p. 75. 
61 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. 
62 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 04v. 
63 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 98. 
64 VASCONCELLOS, op. cit., 1951, p. 76. Grafia original. 
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No Códice no 01, o primeiro aforamento onde apareceu o termo “caminho novo” foi de 

Antonio Dias da Cunha, de 17/09/1712: “...caminho que se abriu novo hindo do ouro-Preto 

para Antonio Dias...”66. No entanto, a Praça apareceu pela primeira vez somente no 

aforamento de Nazarino Carvalho de Azevedo, em 18/09/1714: “...na rua nova da Praça...”67. 

Assim, a rua Nova também foi denominada como: “caminho novo que vae para o 

pelourinho”; “caminho novo que vae de ouro-Preto para Antonio Dias”; “subida do Morro 

que vae do Ouro-Preto para o Pelourinho”; “rua nova que vae do Ouro-Preto para as cazas da 

Camara”; “rua Nova da Praça”; “rua que vae para as cazas da Camara”; “rua Nova que vae do 

ouro-preto para a Praça”; e “rua nova abaixo da Casa da Camara”68.  

 

A rua da Ponte apresentava como sinônimos: “rua de baixo que vae para a ponte”; “rua 

debaixo da igreyja que chamam da Ponte”; “rua da Fonte”. Sobre a denominação da rua, 

“ponte” ou “fonte”, Salomão de Vasconcelos remarcou que possivelmente havia uma fonte, 

na sequência da ponte de Antônio Dias, mais tarde transformada no chafariz de Marília como 

está hoje69. A rua da Barra também era conhecida como: “rua da Praça de Antonio Dias, da 

parte que chamam de Barra”; “rua acima da ponte”; “caminho que vae do pelourinho para 

Antonio Dias, da parte que chamam da Barra”. A rua Fermosa também apresentava as 

seguintes denominações: “rua Fermosa que vai da casa da Camara para o Morro”; “rua 

Fermosa que vae para o Morro”70. O aforamento de Gregório de Macedo Cruz, de 1718, 

elucidou bem a localização desta rua: “...rua nova ou fermosa que vae da Praça para o 

Morro.”71 

 

Após a leitura sistemática do Códice no 01, foi possível listar os principais marcos, 

edificações, córregos e pontes do período em estudo, identificar a localização das referências 

na vila e esboçar sua primeira fisionomia, com a definição de seu primeiro arruamento. Para 

tanto, foi utilizado como base cadastral o primeiro mapa disponível da cidade, do último 

quartel do século XVIII, a saber: “Mappa de Villa Rica”, de autoria de Manoel Ribeiro 

Guimarães, original manuscrito do Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro (Figura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Atas da Câmara Municipal de Vila Rica. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 1937. p. 14. 
Grafia original. 
66 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 26v. 
67 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 50. 
68 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. 
69 VASCONCELOS, 1941, p. 245. 
70 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. 
71 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 166. 
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04). Entendemos que este mapa representa a situação gráfica mais próxima possível da 

fisionomia da vila, no início do século XVIII, visto que, como já foi mencionado, não há 

qualquer material gráfico anterior de Ouro Preto. 

 

O resultado pode ser visto na Figura 05. Cabe esclarecer que esse mapa corresponde à 

configuração oficial de Vila Rica, ou seja, àquela registrada nos documentos da Câmara 

Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: “Mappa de Villa Rica” 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Cabe salientar ainda que, na leitura do Códice no 01, encontramos uma lacuna entre a Igreja 

do Rosário e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar que nos impediu de esboçar com maior 

precisão o caminho entre as duas igrejas. No Códice no 01 não houve aforamentos que 

indicassem o caminho que deveria existir entre os dois templos. No entanto, nas “Atas da 

Câmara de Vila Rica”72 identificamos um documento, de 1714, que deixou clara a existência 

de um adro em frente à Igreja do Pilar: 

 
“Termo de veriaçam em que Rezolveram se fizece vistoria nas cazas emsendiadas 
no baiRo do ouro preto para que se aRuacem de sorte que ficace praça suficiente por 
ser defronte da ygreja pera ficar mais vistoza aquella Rua.”73 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Atas da Câmara de Vila Rica (1711-1715). In: Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Nacional, 1936. 
73 Ibidem, p. 319. Grafia original. 
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Figura 05: “Mappa de Villa Rica” trabalhado de acordo com as informações do Códice nº 01 da Câmara Municipal de Ouro Preto, disponível no Arquivo Público Mineiro. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

 



!
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Pouco depois do período em estudo, em 17/01/1726, no Códice no 20, um documento indicou 

a existência de um caminho entre a Igreja do Pilar e a Igreja do Rosário, em um aforamento 

de três braças de chãos na “ladeira qua vay para o Rozário defronte do Tezoureiro dos 

auzentes”74. Outro documento do Códice no 20 indicou um aforamento para “fazer hua rua 

nova que principia do Rozário e vem acabar nas cazas de Joseph Manoel de Serqueira”75.  

 

A leitura do Códice no 01 também mencionou a “rua Direita dos Mercadores”, a “rua da Paz”, 

“a rua Nova da Paz” e a “rua do Teixeira” que não foram identificadas em mapa na vila, no 

período em análise. No entanto, em três aforamentos, a “rua Direita dos Mercadores” 

apareceu localizada na freguesia do Pilar:  

 
“Aforamentos de 1718: Manoel do Couto Tavarez – tres braças na rua de traz da 
direita dos mercadores, no bairro de Ouro-Preto; Domingos Machado de Faria – 
duas e meya braças na rua detraz da direita dos mercadores, em ouro-preto...”.76 

 
“Aforamentos de 1719: João Rodrigues Pacheco – duas e meya braças na rua por 
detraz dos mercadores em ouro-preto...”.77 

 

Finalmente, sistematizando as informações, concluímos que em Vila Rica, entre 1712 e 1722, 

os aforamentos eram distribuídos da seguinte maneira, no trecho cadastrado no Códice nº 01: 

no Passa Dez, 1 (um) foro; na Subida do Caquende, 9 (nove) foros; na freguesia de Nossa 

Senhora do Pilar, sem precisão de rua, 14 (quatorze) foros; na rua Nova, na freguesia de 

Nossa Senhora do Pilar, 49 (quarenta e nove) foros; na Praça, 1 (um) foro; na rua Fermosa, 4 

(quatro) foros; na freguesia de Antônio Dias, sem precisão de rua, 14 (quatorze) foros; na rua 

Direita, 12 (doze) foros; na Rua da Ponte, em Antônio Dias, 24 (vinte e quatro) foros; na rua 

da Barra, em Antônio Dias, 4 (quatro) foros; na rua da Cadeia, em Antônio Dias, 10 (dez) 

foros; no arraial dos Paulistas, 27 (vinte e sete) foros; na rua que vai da rua Fermosa para a 

rua dos Paulistas, 1 (um) foro; na região da ponte de Antônio Dias, 11 (onze) foros; no 

caminho que vai para a Cruz das Almas e Padre Faria, 21 (vinte e um) foros; na Cruz das 

Almas, 8 (oito) foros; no arraial do Padre Faria, 32 (trinta e dois) foros. Há, ainda: 1 (um) foro 

indicado na rua do Teixeira; 4 (quatro) na rua da Paz; e 25 (vinte e cinco) sem indicação de 

local.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 APM|CMOP, Códice no 20, “Tombo, aforamento, terras de tresmultação, reconhecimento e medição”, Rolo 
18, Flash 01. Grafia original. p. 98v. 
75 APM|CMOP, Códice no 20, “Tombo, aforamento, terras de tresmultação, reconhecimento e medição”, Rolo 
18, Flash 01. Grafia original. p. 99v. 
76 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 104-
105. 
77 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 117.!
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Cabe salientar que a descrição acima possui caráter ilustrativo da distribuição dos 

aforamentos pelo território da vila até 1722. A alteração de nomenclatura das ruas no período 

estudado torna a margem de erro alta: na segunda década do século XVIII, os locais dos 

aforamentos eram indicados com nomenclaturas mais gerais, como caminhos e freguesias; na 

terceira década do século XVIII, percebemos o surgimento de novas nomenclaturas para os 

mesmos locais, já com tratamento de rua; ou seja, os locais foram definindo-se no decorrer 

das primeiras décadas do século XVIII. 

 

 

1.2.2 Formação dos arraiais dos morros 

 

 

O Códice nº 01 ainda indicou a ocupação, já no início do século XVIII, do atual Morro da 

Queimada78 e Morro de Santana79. O aforamento de André Ferreira, de 1713, revelou: “no 

caminho novo que vai de ouro-Preto para Antonio Dias, da parte direita, fazendo frente ao 

Morro de Paschoal da Silva”80. Em 1719, o aforamento de Bento Pinto indicou: “coatro 

braças no caminho que vae para ouro-fino no arrayal do Padre Faria”81. No entanto, como 

estas áreas não apareceram cadastradas no Códice nº 01, não foi possível delinear a 

configuração inicial desses arraiais; mas o último aforamento citado nos apontou a existência 

de um caminho até o Morro de Santana.  
 

Um documento de novembro de 1711, da CMOP, indicou o Morro do Santana já também 

com esta nomenclatura: “Comunica que recebeu a carta informando o falecimento do Capitão 

Luiz José Maciel Capitão do Distrito de Morro de Santana”82. 

 

A ocupação do Morro da Queimada, no período em estudo, também pode ser confirmada no 

“Diário da Jornada que fez o S. D. Pedro etc.”83: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 O Morro da Queimada era inicialmente conhecido como Morro do Ouro Podre ou Morro do Pascoal da Silva. 
Passou a ser denominado Morro da Queimada após o incêndio das casas de Pascoal da Silva Guimarães e dos 
participantes da Sedição de 1720, decretada pelo Conde de Assumar. 
79 O Morro de Santana era inicialmente conhecido como Ouro Fino. A primeira missa de Ouro Preto, celebrada 
pelo Padre João de Faria Fialho, ocorreu onde hoje se encontra a Capela de São João, denominado, na época,  
Ouro Fino. 
80 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 38. 
81 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 172. 
82 APM|CMOP, Cx. 87, Doc. 62. 
83 Diário da Jornada, que fes o Exmo. Senhor Dom Pedro etc., 1939. 
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“... e no dia 15 forão sua Ex.a a jantar a Caza de Manoel Dias, e de caminho a vizitar 
a mulher do Paschoal da Sylva em sima ao Morro, que he dos mais ingremes, que 
pode haver. Este he o afamado Morro de ouro preto chamado de Paschoal da Sylva, 
porque tem a mayor parte nelle que comprova hum Paulista: há muitos mais 
moradores, e se tem tirado m.ta quantidade de ouro, desde que foi descoberto...”.84 

 

O Códice no 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e respectiva lista dos 

cobradores e contribuintes”85, apresentou uma relação de moradores da vila nesta data, 

completando as informações referentes às regiões ocupadas. Embora o códice em questão seja 

direcionado à cobrança dos quintos, ele aponta as seguintes regiões da Serra de Ouro Preto 

ocupadas: “Ouro Bueno”, com 55 contribuintes; “Morro”, com 22 contribuintes; “Ouro 

Podre”, com 18 contribuintes. 

 

Ainda sim, como o Códice no 01 não contemplou as localidades da Serra de Ouro Preto como 

Morro da Queimada e Morro do Santana e o Códice no 02 foi direcionado à arrecadação de 

impostos, o aspecto primitivo da vila que conseguimos traçar é restrito.  

 

No entanto, uma pesquisa realizada pelo professor Sylvio de Vasconcellos, na década de 

1950, e pesquisas realizadas por arqueólogos e geólogos da UFMG e UFOP, no início do 

século XXI, nos aproximam da configuração da ocupação da Serra de Ouro Preto, no período 

colonial. 

 

Em 1956, o Prof. Sylvio de Vasconcellos realizou um levantamento das ruínas da antiga 

ocupação e exploração de ouro no Morro da Queimada, com seus alunos da cadeira de 

Arquitetura no Brasil. Este trabalho resultou em seis pranchas, disponíveis no Arquivo 

Central do IPHAN, no Rio de Janeiro. Em todas as imagens houve o uso de uma 

nomenclatura – letras e números – que, infelizmente, não conseguimos esclarecer a que se 

referia. Não houve a indicação de legenda nas pranchas e, no Arquivo Central, não consta um 

texto relacionado a este material. Os nomes dos integrantes da equipe foram listados na lateral 

inferior direita; na lateral superior esquerda, houve a indicação de escala e um título que se 

repetiu em todas as pranchas: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas”. Em duas pranchas, o 

título fez referência à “Igreja N. S. da Piedade”; em duas outras, o título fez referência à 

“caixa d’água”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Diário da Jornada, que fes o Exmo. Senhor Dom Pedro etc., 1939, p. 316. Grafia original.  
85 APM|CMOP, Códice no 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e respectiva lista dos 
cobradores e contribuintes”, Rolo 16, Flash 01. 
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A primeira imagem (Figura 06) refere-se à situação geral das ruínas levantadas na Serra de 

Ouro Preto. As imagens seguintes (Figuras 07 e 08) parecem referir-se à implantação e/ou 

planta baixa de áreas de mineração e suas edificações correspondentes, provavelmente 

destinadas à residência. As últimas imagens (Figuras 09 e 10) correspondem a perspectivas de 

um conjunto de ruínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas, situação”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas, Igreja N. S. da Piedade”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
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Figura 08: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas, caixa d’água”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas, Igreja N. S. da Piedade”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
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Figura 10: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas, caixa d’água”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
 

Há nesse material uma imagem (Figura 11) que nos apresentou a representação de três 

edificações – planta baixa e fachada principal – de tipologia mais complexa. Esta prancha 

pode ser interpretada como um estudo de Sylvio de Vasconcellos de como seria a ocupação – 

residências – desses morros a partir das ruínas levantadas. Ou realmente correspondem a 

edificações de um período posterior às primeiras imagens (Figuras 07 a 10), com divisões 

internas de outro material, e não de alvenaria de pedra. Para esclarecer as edificações mais 

simples, podemos recorrer ao trabalho publicado por esse pesquisador: 

 
“Nas encostas mineráveis, as casas localizam-se em terrenos de conformação 
irregular, raramente configuradas em quadra, muitos dos quais cercados de muros de 
pedra seca, que também estabelecem a separação de várias áreas internas.”86 

 

Essa descrição está especialmente refletida na Figura 06, mas também nas Figuras 07 a 09. 

Nessas imagens, não há caminhos ligando as diversas edificações ou algo que configure um  

arruamento. Consequentemente, não há quadras. As edificações apresentam lotes irregulares e 

parecem estar implantadas conforme a localização da atividade mineradora, ou seja, próximas 

ao local de trabalho.  

 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 VASCONCELLOS, 1951, p. 103-104.!
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Figura 11: “Ouro Preto, Morro da Queimada, ruínas”. 1956. 
Fonte: IPHAN/Arquivo Central. Obras/módulo 41/Cx. 265/P.1125. 
 

Aqui cabem algumas observações sobre as diferentes técnicas de mineração. Como vimos 

anteriormente, inicialmente as formas de exploração do ouro eram muito simples. No início 

do século XVIII, os portugueses trouxeram técnicas mais elaboradas e a exploração do ouro 

passou a ser realizada nas encostas, com trabalhos que incluíam a remoção de camadas 

superficiais de terra, retirada e trituração do minério e a lavagem e tratamento do material 

para a extração do ouro. Tal técnica exigia ainda o desvio de cursos d’ água, a construção de 

canais, açudes para o armazenamento de água e tanques para a decantação de lama aurífera 

(mundéos). Algumas das imagens acima - Figuras 07, 08 e 10 – apresentam estruturas em 

alvenaria de pedra que interpretamos como açudes ou mundéus, indicando o tipo de técnica 

de exploração do ouro que era realizada junto às edificações. Logo, a partir destas evidências 

materiais e do modo de organização do trabalho, conseguimos precisar a época dessas formas 

de ocupação.  

 

Em seu trabalho sobre as antigas atividades de mineração em Ouro Preto, Sobreira e 

Fonseca87 destacaram os vestígios de trabalhos a céu aberto e de mineração subterrânea ao 

longo de toda a Serra de Ouro Preto. Acreditamos que no período em estudo prevaleciam os 

métodos de lavras a céu aberto; no entanto, desconhecemos o momento exato de introdução 

dos métodos de lavras para a extração em galerias subterrâneas. De acordo com eles, nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 SOBREIRA, F. G.; FONSECA, M. A. Impactos físicos e sociais de antigas atividades de mineração em Ouro 
Preto, Brasil. Geotecnia, Lisboa, v. 92, p. 5-28, 2001.  
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locais de lavras de ouro, foram realizados grandes desmontes, escavações, transporte e 

deposição de material removido, além de desmatamento generalizado, sem qualquer critério 

de planejamento. O resultado foi um grande passivo ambiental e a alteração na morfologia da 

serra. Há vestígios de trabalhos a céu aberto nos bairros Piedade, Taquaral e Morro Santana. 

No Morro da Queimada, há vestígios de um grande núcleo de mineração do século XVIII, 

com ruínas dispersas em uma área de 25 hectares.  

 

Em outro trabalho, Sobreira e outros pesquisadores88 destacaram especialmente o acervo 

arqueológico – ruínas, estruturas de mineração, galerias, sítios de exploração – relacionado às 

atividades de mineração no período colonial nos bairros Passa Dez e São Cristóvão, onde se 

localizavam as chamadas minas do Coronel Veloso89. Sobre o Passa Dez, este trabalho 

registrou: 

 
“As estruturas observadas e cadastradas nesta região são representadas por um 
espetacular conjunto de aquedutos e alguns reservatórios de água, além de canais 
secundários de condução, que geralmente dirigiam a água coletada nas drenagens 
locais aos aquedutos. Foram registradas também ruínas de mundéos utilizadas na 
armazenagem do minério, assim como ruínas de casas onde provavelmente residiam 
alguns mineradores.”90  

 

De acordo com esse estudo, os tipos de ruínas mais comuns dessa região são os mundéos, 

casas e reservatórios. Sobre o bairro São Cristóvão, a pesquisa levantou: 

 
“No Bairro São Cristóvão foram verificados muitos vestígios da mineração passada, 
sendo que a paisagem natural daquele trecho da Serra encontra-se bastante 
modificada. Um dos melhores exemplos são ruínas de um complexo constituído 
basicamente de uma mina subterrânea, um reservatório, um mundéo de grande porte 
(20x10m), um canal escavado na rocha, com cerca de 70cm profundidade e 65cm de 
largura, conectado a outro mundéo de menor porte e vários muros no entorno.”91 

!
!
Finalmente, esse trabalho registrou a ocupação posterior dessas regiões por moradias, como é 

o caso do local onde está atualmente a rua Tomé de Vasconcelos onde, até a década de 1950, 

através de fotografia aérea, era possível verificar um conjunto de mundéos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 SOBREIRA, F. G.; DOMINGUES, A.; TAVARES, R. B.; VICENTIN, F. M. V.; LIMA, H. M. Acervo 
Arqueológico relacionado à antiga mineração do ouro em Ouro Preto. In: A Estrada Real e a transferência da 
corte portuguesa. Eds. Gilberto Dias Calaes; Gilson Ezequiel Ferreira. Rio de Janeiro: CETEM / MCT / CNPq / 
CYTED, 2009. p. 141-158. 
89 Para informações adicionais, ver: ESCHWEGE, v. 1, 1944. 
90 SOBREIRA, F. G.; DOMINGUES, A.; TAVARES, R. B.; VICENTIN, F. M. V.; LIMA, H. M., op. cit, 2009, 
p. 146-147. 
91 Ibidem, p. 152. 
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Outro trabalho realizado sobre as antigas atividades de mineração, coordenado pelo Prof. 

Carlos Magno Guimarães92, destacou que os vestígios arqueológicos do Morro da Queimada 

não devem ultrapassar 10% do conjunto original. Este trabalho também mencionou as 

alterações no relevo, em função da técnica utilizada, que resultaram em grandes cavas ou 

depressões formadas a partir do deslocamento de grandes massas de sedimento pela atividade 

mineratória e vestígios como muros que conformavam os mundéos, antigos canais de 

carreamento da lama aurífera e açudes (reservatórios para armazenar água). Vale mencionar 

as ruínas de um moinho de vento na crista do Morro, vestígio cuja realidade cronológica não 

está claramente articulada às demais evidências arqueológicas93. 

 

No que se refere à forma de ocupação dessa região, objeto do nosso estudo, esse trabalho 

mencionou: 

 
“... restos de edificações construídas com pedra e argamassa, às vezes apresentando 
detalhes em cantaria. Compondo o conjunto existem ruínas de currais/pátios 
cercados com muros (de pedra) em junta seca. A existência desses elementos deve 
ser entendida no contexto das atividades desenvolvidas na região e que demandavam 
o uso constante de animais de carga.”94  

 

Esse relatório ainda destacou três ruínas de moradias: os vestígios encontrados são de 

construções sólidas, com paredes de pedra e argamassa espessa e detalhes em cantaria. Em 

dois dos casos, as construções não eram grandes; o terceiro caso tratava-se de construção 

grande, que a tradição oral apontava como a residência de Pascoal da Silva, localizada atrás 

da Capela de São João. Atualmente, neste local, há apenas vestígios de uma área de intensa 

circulação, identificada a partir do aprofundamento do piso95. 

 

Sabemos que Pascoal da Silva ocupou a região do Morro da Queimada por volta de 1703, 

conforme Diogo de Vasconcelos96. O próprio Diogo de Vasconcelos questionou, em seu 

trabalho, se as ruínas do Morro da Queimada pertenceram ao arraial do Pascoal após o 

incêndio do morro, assunto que retomaremos à frente. Há dúvidas sobre a época exata de 

construção das edificações em pedra – hoje ruínas – e as pesquisas arqueológicas apontaram 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 GUIMARÃES, Carlos Magno (coord.) Levantamento Visual do Patrimônio Arqueológico do Morro da 
Queimada Ouro Preto | MG. Laboratório de Arqueologia FAFICH, 2004. Disponível em: 
<http://www.fiocruz.br|morrodaqueimada>. Acesso em: 05 jul 2013. 
93 Ibidem, p. 44. 
94 Ibidem, p. 42-43. Grifos originais.!
95 Ibidem, p. 42-43. 
96 VASCONCELOS, v. 1, 1948, p. 214-215. 
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para o período de ocupação de Pascoal. No entanto, estas conclusões foram tomadas a partir 

de pesquisa documental, já que processos químicos de datação não trariam a precisão 

necessária, em função da margem de erro que apresentam, de acordo com o Prof. Carlos 

Magno.  

 

O “Discurso Histórico e Político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720”97 

mencionou a ordem que o Conde de Assumar deu ao capitão de dragões João de Almeida e 

Vasconcelos que com outros homens “... subisse ao morro a demolir e arrasar as casas de 

Pascoal de Silva e outras mais determinadamente, cujos donos era público...”98. Este 

documento descreveu a configuração da residência de Pascoal da Silva: 

 
 “Às casas de Pascoal da Silva, que facilmente se nao podiam demolir pela inteireza 
e resistencia das grossas e sólidas madeiras de que se compunham, mandou o 
Capitao atacar fogo...”99 

 

E revelou a existência de outras edificações no arraial, em função do incêndio ter se espalhado 

em edificações livres: “... achando pronta matéria nas palhas de que muitas se cobriam...”100. 

O fogo foi utilizado, pois o Capitão teria recebido a ordem de que “...aonde achasse 

dificuldade em demolir, atacasse fogo...”101. Em outra passagem, o documento nos leva a crer 

que a residência de Pascoal da Silva era em alvenaria de pedra e grandiosa102. 

 

O “Discurso Histórico e Político etc.” descreveu ainda a povoação de Pascoal da Silva como 

um local onde os oficiais não entravam, como local de refúgio de escravos negros vindos de 

Antônio Dias e Padre Faria e como local de comércio irregular, visto que este era também 

dono de lojas e vendas no morro103.  

 

Esse documento mencionou que Pascoal da Silva possuía cerca de 300 escravos104, mas não 

especificou se indígenas ou africanos, pois isso implicaria em diferentes técnicas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Discurso Histórico e Político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720. Estudo crítico, 
estabelecimento do texto e notas: Laura de Mello e Souza. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994. 196p. 
98 Ibidem, p. 135. 
99 Ibidem, p. 136. 
100 Ibidem, p. 136. 
101 Ibidem, p. 135. 
102 Ibidem, p. 71. 
103 Ibidem, p. 73. 
104 Ibidem, p. 70. 
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exploração do ouro, conforme o Prof. Nestor Goulart105. No entanto, o Códice no 02 indicou 

que Pascoal pagava impostos pelos seus “negros”106. A arquitetura em pedra e a mineração 

com remoção de camadas superficiais de terra e lavagem do ouro foram técnicas trazidas 

pelos portugueses. Logo, tudo indica que parte das edificações em pedra ou sua totalidade – 

hoje ruínas – foi construída no período em estudo. No entanto, as ruínas apontadas por 

Frederico Sobreira incluem ainda mineração subterrânea, possivelmente posterior. 

 

De qualquer forma, os dados levantados na pesquisa desse grupo de arqueólogos ratificam e 

completam os apontamentos do Prof. Sylvio de Vasconcellos. Cabe acrescentar ainda que as 

áreas necessárias para as atividades de mineração eram extensas e o assentamento de 

edificações junto às áreas de trabalho implicavam em grandes áreas ocupadas. 

 

 

1.2.3 Algumas considerações 

 

 

Um ponto interessante que devemos considerar é que o aspecto primitivo da vila que 

procuramos reconstituir a partir das atas da Câmara Municipal diz respeito à forma urbana. As 

primeiras edificações, provisórias, foram substituídas ao longo do tempo por outras mais 

sólidas ou mais modernas e alguns aforamentos do Códice no 01 ilustraram essa modificação. 

O aforamento de Licenciado Lobato da Silva, de 1719, indicou: “licença para transformar o 

seu rancho de palhas em hum de telhas.”107 Ou seja, com a consolidação da vila, novos 

materiais, mais resistentes e duradouros, foram introduzidos. 

 

Além da situação supracitada, as solicitações de aforamentos do Códice no 01 apresentaram 

basicamente os seguintes tipos: “chãos para construir um rancho”; “chãos para fazer umas 

casas”; “chãos”; “braças de terrenos”; “braças de terras”108. 

 

Quanto ao tamanho dos lotes, o Códice no 01 nos revelou uma testada média de 3,76 braças. 

Em seu trabalho, Sylvio de Vasconcellos apontou as razões dessa média: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 REIS, 2013. 
106 APM|CMOP, Códice no 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e respectiva lista dos 
cobradores e contribuintes”, Rolo 16, Flash 01. 
107 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 180v. 
108 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01.!
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“Nas zonas de maior valorização, ao contrário, os lotes têm dimensões mínimas, 
com testadas (em arruamentos) que só raramente ultrapassam 10 ms. Os 
aforamentos concedidos entre 1712 e 1721 demarcam-se, em sua maioria com duas 
três e quatro braças de frente, sem referência às suas conformações e 
profundidades”109.  

 

É interessante notar que a ausência de limitação ao fundo dos lotes também pode ser 

destacada do Códice no 01, como o aforamento de Antônio Teixeira dos Santos, de 1712: “... 

partindo com as casas de Francisco da Costa Gaya, fazendo frente à rua e com seus fundos 

convenientes.”110 Considerando o sítio em que a vila está implantada, a limitação desses lotes 

aos fundos poderia ser dada por uma acidente geográfico como um córrego ou a base de um 

morro. 

 

Cabe remarcar ainda o papel do arruador, funcionário da administração municipal, na 

definição dos alinhamentos das edificações. Um aforamento de 09/02/1715, de Antonio 

Seramenho, indicou esta preocupação urbanística:  

 
“Deixando-se-lhe seu beco na forma do estilo (...) da parte de cima donde fica 
partindo com casas ou terras deste senado que se deu para as casas ao Doutor 
Antonio Monteiro advogado nos auditórios desta Villa e da parte de baixo com 
terras deste dito senado que estao ainda para aforar ficando-lhe de fundo nove braças 
e a frente para a dita rua sem sair para fora ...”111. 

 

O documento112 sobre um incêndio ocorrido no bairro do Ouro Preto, citado anteriormente, de 

1714, ilustrou também a intenção ou a oportunidade, como remarcou Roberta Delson113, de 

ter um adro ou praça à frente da Igreja do Pilar com um conjunto regular. Este documento 

pode ser interpretado como uma comprovação do aspecto irregular dos arraiais antes da 

instalação da Câmara Municipal, conforme os exemplos mencionados no item anterior, sobre 

os arraiais de São Caetano, Sumidouro e São Sebastião. 

 

São notáveis ainda, nas “Atas da Câmara de Vila Rica”, a partir de 1713, a existência de 

normas e restrições ao comércio da vila: 

 
“Acordaraõ mais proibir a que naõ ouuese no distrito desta uilla em distancia de huã 
legoa logea de fazenda seca ou molhada ou qualquer uendage de nenhuã sorte pello 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 VASCONCELLOS, 1951, p. 106. 
110 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. p. 10v.!
111 APM|CMOP, Códice no 01, “Registro dos termos de aforamento”, Rolo 16, Flash 01. Grafia original. p. 54v. 
112 Atas da Câmara de Vila Rica (1711-1715), 1936, p. 319. 
113!DELSON, 1997. 
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preyuizo que se seguia a pouoaçaõ desta villa, e deminuicaõ do aumt.o della como 
tamben aos mercadores della, e aos lauradores do ouro, pello preyuizo q’ se lhe 
segue aos seus escrauos o qual acordo se fes por Requerimt.o dos moradores desta 
uilla. p.a o que se mandaraõ publicar editais que dando se lhe hu˜ mes de tempo p.a 
fixarem as ditas logeas com penna de pagarem da cadea dezaseis outauas e trinta 
Dias de prizaõ pella pr.a ues e pella segunda seraõ castigados a arbitrio do 
Senado.”114  

 

Essas normas e restrições, como remarcou Maria Aparecida Borrego115, promoveram uma 

concentração comercial e profissional – como a Rua dos Mercadores, supracitada – que pode 

ser interpretada como o início do zoneamento urbano em Vila Rica. Para Nestor Goulart Reis 

Filho, o início de zoneamento, com a crescente utilização do espaço urbano pelos oficiais 

mecânicos e comércio, correspondeu ao momento de intensificação da urbanização nessa 

vila116. 

 

Quanto ao papel da Câmara Municipal como legisladora do solo urbano, vale ser destacado 

um documento das “Atas da Câmara de Vila Rica” onde podemos notar a preocupação com a 

regulamentação do espaço urbano, a preocupação com a cobrança de impostos ou arrecadação 

da Câmara e a preocupação com a regularidade das ruas ou espaços públicos: 

 
“Aos sinco Dias do Mes de Março de mil e sete semtos e doze annos, nesta uilla 
Rica de Albuquerque em as cazas que ao prezemte seruem da camara estando yuntos 
os officiais della em ueraçaõ Rezolueraõ que porqt.o mtas. pessoas que fabricaõ 
Ranchos nesta uilla o fazem sem lisenca deste senado naõ obostante o ter se posto 
edital em que se lhes proibe o leuamtalos sem lisença deste senado, e aforamt.o delle 
o que he em preioizo das rendas do conselho ordenaraõ que toda a pessoa que 
leuantar Rancho sem a dita lisença seia condenado na postura do conselho e se lhe 
mande botar abaixo a sua custa e o mesmo se emtenderá com os que os tiuerem 
prencipiados amtes do d.o edital naõ estando Realmte. acabados, e com todos 
aquelles que quizerem comsertar ou redificar algu˜a caza das que estaõ feitas, p.a 
que desta sorte se uaõ emdireitando as Ruas, e de como asim o Rezolueraõ 
mandaraõ fazer este termo em que asignaraõ. E eu Jorge da Fonseca freire escriuaõ 
da Camar.a o escreuy.”117   

 

Outro ponto a ser destacado é a existência de bairros, arraiais ou freguesias, desde o início da 

criação da vila, comprovada pelas informações do Códice no 01. No caso de Vila Rica, a 

segmentação era facilitada por suas pontes e outeiros, como remarcou Sylvio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Atas da Câmara de Vila Rica (1711-1715), 1936, p. 266. Grafia original. Outros exemplos semelhantes neste 
mesmo documento podem ser verificados, em 1714, nas p. 298 e 339.!
115!BORREGO, 2004. 
116 REIS FILHO, 1968, p. 152. 
117 Atas da Câmara de Vila Rica (1711-1715), op. cit, 1936, p. 230. Grafia original.!
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Vasconcellos118. Para Nestor Goulart Reis Filho, a divisão correspondia a uma separação 

administrativa, associada às construções religiosas e limitada pela distância dos percursos:  

 
“A divisão das paróquias e freguesias vinha formalizar a constituição dos bairros. 
Unida a Igreja ao Estado, constituíam aquelas uma divisão oficial dos bairros, 
completando desse modo a sua definição.”119 

 

Em geral, as ruas apresentavam 12 palmos de largura120. Quanto à terminologia do 

arruamento, devemos mencionar ainda que: 

 
“As ruas, nas povoações mais antigas do Brasil, eram entendidas quase 
exclusivamente como meio de ligação, vias ou linhas de percurso, ligando os 
domicílios aos pontos de interesse coletivo ou um a outro desses pontos. Na maior 
parte dos casos não tinham significado como local de permanência. O movimento 
era sempre reduzido, sobretudo nos centros menores, onde à noite, muitas vezes, 
passeavam soltos os animais pelas ruas.”121 

 

Como o Códice no 01 não contemplou os morros, as informações mais precisas sobre a 

ocupação da região, como já foi mencionado, são as dimensões das datas, definidas pelo 

Regimento de 1702122, e o trabalho de pesquisadores, já nos séculos XX e XXI, sobre as 

ruínas da ocupação pretérita da Serra de Ouro Preto. Devemos ponderar, ainda, que a 

mudança nas técnicas de mineração, ao longo do tempo, alterou a área necessária para o 

desenvolvimento dos trabalhos e, provavelmente, a forma de apropriação do espaço. 

 

Paralelamente, o relato de Antonil indicou para Ouro Preto cerca de 30 mil pessoas 

trabalhando nas minas, no início do século XVIII123. Naturalmente, esse número pode ser 

superlativo. No entanto, considerando-o, como o Códice no 01 apresentou 272 aforamentos, 

podemos concluir que grande parte dessa população habitava áreas que não foram 

contempladas nesse cadastro e/ou que nem todas as edificações foram arroladas nesse 

registro.  

 

Essa população poderia residir fora da sesmaria concedida ao Senado da Câmara, ou seja, em 

datas concedidas aos mineradores, em outras sesmarias, ou em áreas irregulares. Além disto, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 VASCONCELLOS, 1951, p. 83.!
119 REIS FILHO, 1968. p. 151.!
120 APM|CMOP, Códice no 41, “Termos de arrematações”, Rolo-23, Flash 01. p. 108. 
121 REIS FILHO, op. cit., 1968. p. 131. 
122 O Regimento completo pode ser consultado em: ESCHWEGE, v. 1, 1944. 
123 ANTONIL, 1899, p. 514. 
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os primeiros moradores da região, anteriores à criação da vila, estavam isentos do pagamento 

de foro, como veremos a seguir124. Dessa forma, tudo indica que essas edificações não foram 

registradas nesse códice. 

 

Por fim, retomando o Códice no 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e 

respectiva lista dos cobradores e contribuintes”125, que apresentou uma relação de moradores 

de Vila Rica nessa data, por arraial, temos: “Ouro Bueno”, com 55 contribuintes; “Morro”, 

com 22 contribuintes; “Ouro Podre”, com 18 contribuintes; “Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Antônio Dias”, com 168 contribuintes; “Bom Sucesso”, com 11 contribuintes; 

“Padre Faria e córrego”, com 39 contribuintes; “Freguesia de Nossa Senhora do Pilar”, com 

115 contribuintes. Nessa listagem, não só o nome do contribuinte foi indicado, mas também a 

razão do imposto: se o morador possuía escravos, se desempenhava um ofício, se tinha lavras, 

gado, venda, roça ou outra ocupação sobre a qual incidia cobranças. O interessante desse 

material para nossa análise é a indicação da existência de escravos para quase a totalidade dos 

contribuintes e o fato dos arraiais da Serra de Ouro Preto terem sido considerados.  

!
Em seu trabalho sobre a estrutura de posse de mão de obra escrava, Francisco Vidal Luna 

identificou, ao analisar manuscritos do acervo da Casa dos Contos, em Ouro Preto, 291 

proprietários e 2.140 escravos nos distritos de Vila Rica, em 1718126. Nesse material, os 

distritos de Vila Rica compreendiam: Antônio Dias, Padre Faria, Ouro Podre, Ouro Bueno, 

Bom Sucesso e Morro. Nesse mesmo trabalho, Luna remarcou uma média de 7 escravos por 

proprietário127: “Pelas evidências apresentadas, quanto à estrutura da posse de escravos, 

revela-se a significativa representatividade dos elementos com reduzido número de escravos, 

em Minas Gerais, na época em questão.”128 

!
Dessa forma, considerando os 428 contribuintes do Códice no 02, cada qual com 7 escravos – 

média do pesquisador Luna -  totalizamos ao menos 2.996 indivídios em Vila Rica, em 1715. 

Em 1718, o arquivo da Casa dos Contos trabalhado por Luna indicou ao menos 2.431 

indivíduos em Vila Rica. Devemos remarcar que a estes números devemos somar, ainda, a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. “Termo de Sesmaria da Vila”.!
125 APM|CMOP, Códice no 02, “Registro de lançamentos dos reais quintos de 1715 e respectiva lista dos 
cobradores e contribuintes”, Rolo 16, Flash 01. 
126 LUNA, Francisco Vidal. Estrutura da Posse de Escravos em Minas Gerais (1718), In: BARRETO, A. E. M. et 
alii. História Econômica: Ensaios, São Paulo, IPE/USP, p. 25-41, 1983.  
127 Ibidem, p. 06. 
128 Ibidem, p. 06.!
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família de cada um desses contribuintes e que, no início do século XVIII, este número não 

deveria ser tão expressivo, visto que a ocupação inicial da vila não se estruturou em torno da 

família, mas de desbravadores. Devemos considerar, também, os possíveis indivíduos sem 

escravos. 

 

 

1.3 Desenvolvimento de Vila Rica: 1737 a 1742 

 

 

Visando a compreender o processo de desenvolvimento de Ouro Preto, este item tem por 

objetivo ilustrar a configuração de Vila Rica entre a quarta e quinta décadas do século XVIII. 

Para tanto, usamos como fontes primárias o Códice no 38, “Livro de Tombo”, que contempla 

o período de 1737 a 1738 e o Códice no 40, “Tombo”, que contempla o período de 1737 a 

1742, ambos da Câmara Municipal de Ouro Preto e disponíveis no Arquivo Público Mineiro. 

Completando esses materiais, consultamos também as atas e outros documentos da Câmara 

Municipal, relativas ao mesmo período. Pesquisamos, ainda, fontes bibliográficas e crônicas, 

memórias ou informações de viajantes que abordaram o assunto. 

 

No segundo quartel do século XVIII, a sesmaria da Câmara de Vila Rica foi finalmente 

confirmada e demarcada e os Códices no 38 e no 40 representam o primeiro tombamento da 

vila, sendo dois dos mais volumosos livros do fundo arquivístico da Câmara Municipal de 

Ouro Preto. 

 

A sesmaria foi regularizada com o objetivo de proporcionar arrecadações mais expressivas ao 

Senado da Câmara através dos aforamentos inseridos naquelas terras. O tombamento de Vila 

Rica significava organizar e controlar a ocupação do solo urbano e garantir o recolhimento 

dos impostos. No entanto, cabe salientar que nem todos os moradores eram foreiros da 

Câmara: as datas minerais e outras sesmarias não foram contempladas nesse tombamento, 

excluindo parte expressiva da vila, os morros; e os primeiros povoadores estavam isentos de 

pagamento de foros129. Dessa forma, esses códices atendem apenas parcialmente à 

configuração de Vila Rica, no período em estudo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129!APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. “Termo de Sesmaria da Vila”.!



! 67!

1.3.1 Expansão do caminho tronco 

 

 

O Códice no 38130 constituiu o primeiro tombamento da vila, realizado depois de regularizada 

a Sesmaria da Câmara. O material foi organizado por trechos de vias, em um total de 535 

aforamentos, ao longo do caminho tronco. Os registros parecem seguir o sentido longitudinal 

da vila, observado no “Mappa de Villa Rica”131, iniciando-se na região do Passa Dez e 

finalizando na região do Taquaral. É interessante notar que os aforamentos foram 

apresentados por faces de trechos de ruas. Desta forma, o mesmo trecho aparece “pelo lado 

norte” e, em seguida, “pelo lado sul”; ou ainda “pelo lado do nascente” e “pelo lado do 

poente”.  

 

O Códice no 40132, realizado entre 1737 e 1742, parece ser uma complementação do Códice no 

38. Neste arrolamento, os aforamentos também foram listados por trechos de caminhos, em 

um total aproximado de 217 aforamentos133. A listagem parece ser uma complementação da 

região do Padre Faria e nem sempre segue um sentido lógico na vila, como no material 

anterior. Note-se que a região do Taquaral apareceu mencionada pela primeira vez nos 

códices em estudo. 

 

Nos dois códices, a cada foreiro coube um “Termo de Reconhecimento” e um “Termo de 

Medição” das braças de terras aforadas. A listagem apresentou ainda: o nome do foreiro; 

ocasionalmente sua ocupação; as confrontações de vizinhos. Como esses arrolamentos foram 

organizados por trechos de caminhos, frequentemente houve a indicação da rua ou marco que 

existia em cada extremidade do trecho de caminho; ocasionalmente, houve também a 

indicação de um beco ou travessa que cortava o trecho do caminho em questão. Em alguns 

trechos de caminhos, o nome de um foreiro foi usado como referência. A indicação de marcos 

ou ruas nas extremidades dos trechos de caminho nos levam a crer que a ordem apresentada 

nos arrolamentos em questão corresponde à ordem das edificações ao longo das vias. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. Este material também se encontra 
disponível em: VASCONCELOS, Salomão de. Como nasceu Ouro Preto: sua formação cadastral desde 1712. 
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, nº 12, p. 171-232, 1955.  
131 Arquivo disponível em: REIS, 2000.!
132 APM|CMOP, Códice no 40, “Tombo”, Rolo-22/23, Flash 01. 
133 O número de aforamentos indicado corresponde ao número verificado no material disponível no Arquivo 
Público Mineiro, tendo em vista que constatamos uma folha faltando no Códice no 40. 
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As informações supracitadas, reunidas, possibilitariam a tentativa de representação dos lotes 

existentes, no período em análise. No entanto, como os primeiros povoadores estavam isentos 

de pagamento de foros, estes não foram listados, resultando em um tombamento incompleto. 

Desta forma, as confrontações citaram moradores e edificações que não fizeram parte dos 

arrolamentos. 

 

No arrolamento do Códice no 38134, foram listados os seguintes bairros, ruas, arraiais ou 

freguesias: “rua e entrada do Passa-Dez, até o Rosário”, 31 (trinta e um) foros; “do Caquende 

para a rua do Rosário pela parte do Morro, até o córrego, defronte de José de São Boa 

Ventura”, 6 (seis) foros; “do Caquende para a rua do Rosário pela parte do córrego, até 

defronte das casas de José de São Boa Ventura”, 21 (vinte e um) foros; “rua do arraial dos 

Paulistas de Ouro Preto, da parte do córrego”, 5 (cinco) foros; “rua de baixo do Ouro Preto”, 3 

(três) foros; “travessa do Teixeira do canto da rua de baixo de Ouro Preto”, 1 (um) foro; “rua 

Nova do Sacramento, pela parte de São José”, 7 (sete) foros; “rua Nova do Sacramento pela 

parte do córrego”, 10 (dez) foros; “rua Direita de cima do Rosário para a ponte de Ouro Preto 

pela banda de baixo”, 15 (quinze) foros; “rua Direita de cima do Rosário para a ponte de Ouro 

Preto pela parte de cima”, 22 (vinte e dois) foros; “travessa de São José da parte do nascente”, 

15 (quinze) foros; “ladeira de Ouro-Preto, da ponte até a Casa da Câmara, pela parte do sul”, 

40 (quarenta) foros; “rua Direita da Casa da Câmara pela parte do norte, que principia na 

ponte de Ouro Preto”, 59 (cinquenta e nove) foros; “Praça, pela parte do poente”, 4 (quatro) 

foros; “rua Nova, pela parte do poente”, 21 (vinte e um) foros; “freguesia de Antônio Dias na 

Praça pela parte do nascente”, 2 (dois) foros; “rua Nova pela parte do nascente”, 22 (vinte e 

dois); “arraial dos Paulistas pela parte do norte”, 31 (trinta e um) foros; “arraial dos Paulistas 

pela parte do sul”, 16 (dezesseis) foros; “Praça pela parte do nascente, que ficou da medição 

deste sítio”, 1 (um) foro; “rua da Praça para Antônio Dias da parte do norte”, 4 (quatro) foros; 

“rua Direita da Praça para Antônio Dias, pela parte do sul”, 9 (nove) foros; “rua Direita de 

Antônio Dias, pela parte do norte”, 21 (vinte e um) foros; “rua Direita de Antônio Dias pela 

parte do sul”, 7 (sete) foros; “rua da Cadeia Velha, parte do sul”, 18 (dezoito) foros; “rua da 

Cadeia Velha pela parte do norte”, 3 (três) foros; “rua da Barra, pela parte do poente”, 5 

(cinco) foros; “rua da Barra que vai para o Ouro Preto pela parte do córrego”, 7 (sete) foros; 

“caminho da Barra depois de passar o córrego que vai para as lavras novas da parte do 

nascente”, 2 (dois) foros; “rua Direita do Padre Faria até o Alto da Cruz pela parte do norte 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. p. 22 e seguintes.!
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que principia na ponte de Antônio Dias”, 36 (trinta e seis) foros; “rua Direita do Padre Faria 

até o Alto da Cruz pela parte do sul, que principia da ponte de Antônio Dias”, 26 (vinte e seis) 

foros; “ladeira da Capela do Rosário do Padre Faria para baixo, pela parte do norte até o canto 

da travessa que vai para a rua Direita das duas pontes”, 18 (dezoito) foros; “rua da Capela do 

Rosário do Padre Faria, pela parte do sul”, 26 (vinte e seis) foros; “rua Direita que corre a 1a 

ponte e pela 2a pela parte do poente e do norte para Água Limpa”, 12 (doze) foros. 

 

A certa altura do documento, o arrolamento foi interrompido para incluir o “resto dos foros 

que ficaram por medir e reconhecer na freguesia de Ouro Preto”135. Esta listagem apresentou: 

“ladeira do Rosário”, 2 (dois) foros; “rua da Igreja do Ouro Preto”, 1 (um) foro; “rua Direita 

de Ouro Preto”, 1 (um) foro; “travessa do Teixeira”, 1 (um) foro; “rua do largo da Igreja de 

Ouro Preto”, 1 (um) foro; “córrego de Ouro Preto”, 1 (um) foro; “Tripuí”, 1 (um) foro; 

“Venda da Serra”, 1 (um) foro. 

 

No arrolamento do Códice no 40136, foram listados os seguintes bairros, ruas, arraiais ou 

freguesias: “rua Direita que vai para a Água Limpa”; “rua Direita que vai para a Água Limpa 

pela parte do sul principiando no canto da casa de Manoel Fernandes Cal”; “primeira travessa 

do Tapanhuacanga no Padre Faria da parte do poente a encontrar a ponte”; “primeira travessa 

do Tapanhuacanga pela parte do nascente”; “segunda travessa do Tapanhuacanga do Padre 

Faria da parte do poente”; “segunda travessa pela parte do nascente correndo o morro 

abaixo”; “caminho que vai para a olaria do rio de Bom Sucesso”; “continua a rua da Água 

Limpa até o Taquaral pela parte do norte”; “travessa que vai para o morro”; “continua a rua 

Direita”; “continua a rua da Água Limpa até o Taquaral pela parte do sul”; “caminho do 

Taquaral pelo lado de baixo que cai pelo rego d’água”; “paragem chamada Monjahy no alto 

do Caquende”; “arraial do Pinheiro da Barra de Antônio Dias indo para o Padre Faria”; 

“paragem chamada o Padre Faria no beco do Marquez indo para o morro”; “rua chamada a 

Virassaia”; “rua do fundo do Padre Faria”; “travessa que desce de São José à rua do Ouro 

Preto”; “rua Direita do Ouro Preto chamada Senhor do Bonfim”; “rua de trás da Capela Velha 

do Alto do Padre Faria”. Neste material, não foi possível quantificar os aforamentos por 

trechos de caminhos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. p. 302v e seguintes. 
136!APM|CMOP, Códice no 40, “Tombo”, Rolo-22/23, Flash 01. p. 103 e seguintes.!
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A partir da identificação dos marcos, edificações, pontes ou córregos das ruas que existiam 

nas extremidades de cada trecho de caminho ou das ruas que cortavam cada trecho de 

caminho foi possível delinear a fisionomia da vila, no período em estudo. 

 

Seguindo a sequência do arrolamento do Códice no 38, na região do Passa Dez, a “rua e 

entrada do Passa-Dez, até o Rosário” faziam divisa, em uma das extremidades, com terras 

devolutas; ao longo dos aforamentos, foram citados como referências o “beco deixado para a 

expedição de águas”, o “Alto do Passa-Dez”, o “caminho que vem da olaria” e o “córrego do 

Caquende”.  

 

Na região do Rosário, o trecho “do Caquende para a rua do Rosário pela parte do Morro, até o 

córrego, defronte de José de São Boa Ventura” fazia divisa, em uma das extremidades, com 

“terras do Rosário”; a “Igreja do Rosário” foi a referência citada. No trecho “do Caquende 

para a rua do Rosário pela parte do córrego, até defronte das casas de José de São Boa 

Ventura” havia o córrego do Caquende, em uma das extremidades; o “beco que vai para o 

córrego de Ouro Preto” foi a referência mencionada.  

 

No arraial do Ouro Preto, no trecho “rua do arraial dos Paulistas de Ouro Preto, da parte do 

córrego” havia, em uma das extremidades, uma “travessa que vai para o córrego”. A menção 

desta rua pode ser interpretada como a confirmação da hipótese de Sylvio de Vasconcellos de 

haver concentração de paulistas no arraial de Antônio Dias e em Ouro Preto137. 

 

Dando prosseguimento ao arraial do Ouro Preto, a “rua de baixo do Ouro Preto” não exibiu 

qualquer referência. A “travessa do Teixeira do canto da rua de baixo de Ouro Preto” também 

não apresentou menção de referências. A “rua Nova do Sacramento, pela parte de São José” 

fazia divisa, em uma das extremidades, com “terras do Rosário”. A “rua Nova do Sacramento 

pela parte do córrego” era cortada por um “beco que vai para o córrego”. Neste ponto, vale 

mencionar a abertura da rua Nova do Sacramento para a “Trasladação do Diviníssimo 

Sacramento da Igreja da Senhora do Rosário para um novo Templo da Senhora do Pilar em 

Villa Rica”, em 24 de maio de 1733138. Com as obras de ampliação e melhoria da Igreja do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 VASCONCELLOS, 1951, p. 18. 
138 MACHADO, Simão Ferreira. Triumpho Eucharistico. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo 
Horizonte, ano 06, p. 985-1016, 1901. p. 985. 
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Pilar, o Divino Sacramento foi guardado na Igreja do Rosário, no Caquende. Com o fim das 

obras, o retorno do Divino Sacramento ao templo original foi acompanhado de grandes 

festividades, durante vários dias, na vila. 

 

Finalizando, no arraial do Ouro Preto, na “rua Direita de cima do Rosário para a ponte de 

Ouro Preto pela banda de baixo” havia, em uma das extremidades, os “chãos do capitão-mór 

José de São Boaventura Vieira”, mencionado em um dos trechos supracitados. Houve ainda a 

menção de um beco, da “Igreja do Ouro Preto”, do “córrego de trás da Igreja”, da “travessa do 

Teixeira”. Este trecho apareceu, ainda, identificado como a “rua que vai para o córrego”. A 

“rua Direita de cima do Rosário para a ponte de Ouro Preto pela parte de cima” fazia divisa, 

em uma das extremidades, com um “beco que vai para a rua Nova do Sacramento” e, na outra 

extremidade, com o “córrego do Ouro Preto”. Ao longo do arrolamento, a “travessa de São 

José” foi mencionada. Na “travessa de São José da parte do nascente” havia, em uma das 

extremidades, um beco e, na outra extremidade, o “caminho Novo”. Na “ladeira de Ouro-

Preto, da ponte até a Casa da Câmara, pela parte do sul” havia, em uma das extremidades, o 

“córrego de Ouro Preto”; o “Morro de Santa Quitéria” e a “rua Velha” foram citados como 

referências; esta rua era cortada por alguns becos. Este trecho apareceu ainda identificado 

como “rua Nova que vai do Ouro Preto para a Casa da Câmara”, “rua Nova da Praça”, 

“caminho Novo que vai do Ouro Preto para Antônio Dias” e “caminho Novo que vai para o 

pelourinho”. Na “rua Direita da Casa da Câmara pela parte do norte, que principia na ponte de 

Ouro Preto” havia, em uma das extremidades, o “córrego de Ouro Preto” e, na outra 

extremidade, a “Praça desta Vila (...) fazendo esquina com a rua Nova”; esta rua era cortada 

por alguns becos. Este trecho apareceu, ainda, identificado como: “rua Nova da Praça”, 

“subida do morro que vai do Ouro Preto para o pelourinho”, “rua Nova que vai do Ouro Preto 

para casa da Câmara”, “caminho novo que vai deste Ouro Preto para o pelourinho desta Vila, 

da parte do morro”.  

 

Como já foi mencionado, as Casas da Câmara e a Cadeia tiveram mais de uma localização no 

início da vila, até adotarem a localização e sede que conhecemos hoje, na praça Tiradentes. 

Como vimos no Códice no 01, já na segunda década do século XVIII, a Casa de Câmara 

localizava-se na Praça da vila. No entanto, esta edificação ainda não é a sede do atual Museu 

da Inconfidência139. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 CARVALHO, 1921, p. 281.!
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Na região da Praça, na “Praça, pela parte do poente” havia, em uma das suas extremidades, a 

“Santa Casa de Misericórdia desta Vila”. A “rua Nova, pela parte do poente” era cortada por 

alguns becos. 

 

Em Antônio Dias, a “freguesia de Antônio Dias na Praça pela parte do nascente” não exibiu 

referências. A “rua Nova pela parte do nascente” tinha, em uma das extremidades, o “Morro”; 

este trecho era cortado por um beco e uma travessa; a “rua dos Paulistas” foi citada como 

referência. No “arraial dos Paulistas pela parte do norte” havia, em uma das extremidades, 

“chãos devolutos” e, na outra, a “Rua Direita”. Este trecho também foi chamado de “Rua dos 

Paulistas” e era cortado por um beco. No “arraial dos Paulistas pela parte do sul” havia, perto 

de uma das extremidades, o “caminho que vai para a rua Nova” e, na outra, a “rua Direita de 

Antônio Dias”; o trecho também foi chamado de “rua dos Paulistas”. 

  

Em seguida, a Praça foi retomada com o trecho “Praça pela parte do nascente, que ficou da 

medição deste sítio”. Este trecho era cortado por um “beco que vai para o Arraial dos 

Paulistas”. 

  

Novamente em Antônio Dias, na “rua da Praça para Antônio Dias da parte do norte” havia, 

em uma das extremidades, a Praça e, na outra, a “rua Direita que vai para a praça de Antônio 

Dias”. O trecho da “rua Direita da Praça para Antônio Dias, pela parte do sul” era cortado por 

becos e foi citado como referência o “caminho que vai para a Barra”. A “rua Direita de 

Antônio Dias, pela parte do norte” tinha, em uma extremidade, a “rua dos Paulistas” e, na 

outra, o “córrego de Antônio Dias”. Este trecho era cortado por becos, a Igreja foi 

mencionada como referência, assim como o “caminho que vai para o Palácio Velho”. A “rua 

Direita de Antônio Dias pela parte do sul” apresentava, em uma extremidade, a “rua da 

Cadeia Velha” e, na outra, uma “travessa que vai para a rua da Cadeia Velha”. Na “rua da 

Cadeia Velha, parte do sul” havia, em uma das extremidades, um monturo e, na outra, o 

“córrego de Antônio Dias”. Este trecho era cortado por um “beco que vai para a Barra” e por 

uma “travessa que vai para a Barra”. Esta rua também foi chamada de “rua da Ponte” ou “rua 

da Fonte”. A Igreja foi mencionada como referência. As “casas de Manuel Francisco Lisboa”, 

pai de Antônio Francisco Lisboa, foram o grande destaque deste trecho. A “rua da Cadeia 

Velha pela parte do norte” não exibiu qualquer referência, assim como o trecho da “rua da 

Barra, pela parte do poente”. Na “rua da Barra que vai para o Ouro Preto pela parte do 

córrego” havia, em uma das extremidades, “chãos devolutos”. Este trecho era cortado por um 
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“beco que vai para o córrego da Barra”. No “caminho da Barra depois de passar o córrego que 

vai para as lavras novas da parte do nascente”, não houve referência. 

 

Na região do Padre Faria, a “rua Direita do Padre Faria até o Alto da Cruz pela parte do norte 

que principia na ponte de Antônio Dias” apresentava, em uma das extremidades, a “ponte que 

fica no córrego indo para o Padre Faria”. Este trecho também foi chamado de “ladeira que vai 

para a Cruz das Almas”, “ladeira que vai para a Cruz das Almas, caminho para o Padre 

Faria”. As referências mencionadas foram: o “córrego de Antônio Dias” e a “ponte de 

Antônio Dias”. Na “rua Direita do Padre Faria até o Alto da Cruz pela parte do sul, que 

principia da ponte de Antônio Dias” havia, em uma das extremidades, o “córrego de Antônio 

Dias” e, na outra extremidade, o “largo da capela de Nossa Senhora do Rosário”140. A “ladeira 

da Capela do Rosário do Padre Faria para baixo, pela parte do norte até o canto da travessa 

que vai para a rua Direita das duas pontes” fazia divisa, em uma das extremidades, com o 

“caminho que vai para o morro vizinho à capela” e, na outra extremidade, com a “rua Direita 

da Água Limpa”. Este trecho também foi chamado de “ladeira que desce para a capela do 

Padre Faria” ou “rua Direita que desce da capela do Padre faria para as duas pontes” e era 

cortado pela “estrada que sobe para o morro”. A “rua da Capela do Rosário do Padre Faria, 

pela parte do sul” era cortada por um “beco que vai para o campo” e também era chamada de 

“rua que vai para o bairro chamado Padre Faria, adiante da Cruz das Almas”. Finalmente, a 

“rua Direita que corre a 1a ponte e pela 2a pela parte do poente e do norte para Água Limpa” 

era cortada por um córrego, por um beco e por uma “ponte grande e travessa que vai para o 

Tapanhuacanga”. Este trecho também era chamado de “rua Direita que corre da primeira e 

segunda ponte da capela do Padre Faria para a Água Limpa”. 

 

No “resto dos foros que ficaram por medir e reconhecer na freguesia de Ouro Preto”141, a 

“ladeira do Rosário” era cortada por um beco. A “rua da Igreja do Ouro Preto” também era 

cortada por um beco. A “rua Direita de Ouro Preto” não apresentou qualquer referência, assim 

como a “travessa do Teixeira” e a “rua do largo da Igreja de Ouro Preto”. O “córrego de Ouro 

Preto” apresentou divisa com o “córrego” e com o “morro de Santa Quitéria”. O “Tripuí” 

fazia divisas com “terras e matos do Passa-Dez” e “morro cujas terras são da Olaria Velha”. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Nota-se que a Capela de Nossa Senhora do Rosário ora mencionada, localizada na região do Padre Faria, não 
é o mesmo templo da Igreja do Rosário, localizado na região do Caquende. 
141 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. p. 302v e seguintes. 
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“Venda da Serra” também era chamada de “serra e estrada que vai para São Bartolomeu e 

Santo Antônio”. 

 

Seguindo a sequência do arrolamento do Códice no 40, na região do Padre Faria, a “rua 

Direita que vai para a Água Limpa” era limitada, em uma das extremidades, com o “caminho 

que vai para o morro” e com o córrego da Água Limpa; esta rua também era cortada por 

becos. A “rua Direita que vai para a Água Limpa pela parte do sul principiando no canto da 

casa de Manoel Fernandes Cal” apresentava, em uma das extremidades, a “rua que vai para o 

Rosário” e, na outra, o córrego da Água Limpa; esta rua apresentava vários becos e terras 

devolutas e era cortada pelo caminho “que vai para a ponte da Capela”. A “primeira travessa 

do Tapanhuacanga no Padre Faria da parte do poente a encontrar a ponte” era limitada, nas 

duas extremidades, por córregos, sendo um deles um córrego que ficava “na subida do 

morro”; neste trecho, existiam becos. A “primeira travessa do Tapanhuacanga pela parte do 

nascente” limitava-se, em uma das extremidades, com um córrego que ficava “na subida que 

vai para o morro”. A “segunda travessa do Tapanhuacanga do Padre Faria da parte do poente” 

também se limitava, em uma das extremidades, com um córrego que ficava “na subida que 

vai para o morro”; neste trecho, existiam becos. A “segunda travessa pela parte do nascente 

correndo o morro abaixo”, em uma das extremidades, apresentava um morro e um beco; 

existiam becos e terras devolutas. O “caminho que vai para a olaria do rio de Bom Sucesso” 

limitava-se com terras de Nossa Senhora do Rosário. 

 

A certa altura, o arrolamento foi interrompido para retomar o trecho “continua a rua da Água 

Limpa até o Taquaral pela parte do norte”, onde foram mencionadas terras devolutas. Outro 

trecho que foi retomado: “continua a rua Direita”, onde também foram citadas terras 

devolutas. O trecho “continua a rua da Água Limpa até o Taquaral pela parte do sul” 

apresentava, nas duas extremidades, córregos; foram mencionadas terras devolutas. 

 

Retomando a sequência, a “travessa que vai para o morro” também era chamada de “travessa 

que vai da rua Direita da Água Limpa para o morro”. O “caminho do Taquaral pelo lado de 

baixo que cai pelo rego d’água” limitava-se, em uma das extremidades, com um “caminho” e, 

na outra extremidade, com um córrego; foram mencionadas terras devolutas.  

 

Os trechos “paragem chamada Monjahy no alto do Caquende”, “arraial do Pinheiro da Barra 

de Antônio Dias indo para o Padre Faria”, “paragem chamada o Padre Faria no beco do 
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Marquez indo para o morro”, “rua chamada a Virassaia”, “rua do fundo do Padre Faria”, 

“travessa que desce de São José à rua do Ouro Preto”, “rua Direita do Ouro Preto chamada 

Senhor do Bonfim” e “rua de trás da Capela Velha do Alto do Padre Faria” não apresentaram 

outras referências. 

 

Sistematizando as informações supracitadas, as edificações ou marcos citados nesses 

materiais foram: a Igreja do Rosário, na região do Caquende; a Igreja do Ouro Preto, com um 

largo; a Igreja Matriz de Antônio Dias, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, com 

uma praça à frente; Capela de Nossa Senhora do Rosário, com um largo, na região do Padre 

Faria; a Casa da Câmara, pelourinho e Santa Casa de Misericórdia, na Praça da vila; a Praça 

da vila; o Palácio Velho. As seguintes pontes foram mencionadas: ponte de Antônio Dias; 

ponte de Ouro Preto; primeira e segunda pontes na região do Padre Faria, sendo uma delas a 

“ponte da Capela”. Os seguintes córregos foram mencionados: córrego do Antônio Dias; 

córrego do Ouro Preto; córrego do Caquende; córrego da Barra; rio de Bom Sucesso; córrego 

da Água Limpa.  

 

Cabe esclarecer que, de acordo com Diogo de Vasconcelos142, o Coronel Salvador Fernandes, 

guarda-mor ad-hoc, ao legalizar as datas, no início do século XVIII, chamou de Bom Sucesso 

uma região que englobava o Padre Faria. Desta forma, podemos especular que as duas pontes 

citadas na região do Padre Faria estariam sobre o rio de Bom Sucesso. O córrego do Padre 

Faria, mencionado no Códice no 01, não foi citado nos Códices no 38 ou no 40. 

 

Vale notar que nem todos os marcos existentes na vila, no período em estudo, foram 

mencionados por esses dois arrolamentos. Um pouco anterior aos códices supracitados, em 

documento da CMOP, de fevereiro de 1731, encontramos uma “Autuação de petição de 

pagamento das obras realizadas no Quartel dos Dragões com planta em anexo”143. Já um 

documento, de junho de 1733, informou o “Auto de arrematação das calçadas que vão dos 

quartéis até a Senhora de Santana, feito por Domingues Veiga”144. Estes documentos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!VASCONCELOS, v. 1, 1948, p. 211.  
143 APM|CMOP, Cx. 87, Doc. 62.  
144 APM|CMOP, Cx. 04, Doc. 46. 
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confirmam a existência do Quartel dos Dragões, na antiga rua do Quartel145, atual rua Senador 

Rocha Lagoa, e da Capela de Santana, na Praça da vila146. 

 

Em documento da CMOP, de novembro de 1730147, foi mencionado o Sr. Antônio de 

Miranda, moedeiro da Casa de Fundição de Vila Rica. Este documento nos confirma a 

existência da Casa de Fundição, na vila. Mais tarde, no período que foi governador da 

Capitania, Gomes Freire de Andrade instalou o Palácio dos Governadores no local da Casa de 

Fundição, adaptando-a148. Entre 1740 e 1750, as dependências da antiga Casa de Fundição 

foram demolidas e substituídas pelo novo Palácio dos Governadores149, no morro de Santa 

Quitéria, em local que conhecemos hoje. 

 

Buscando completar os marcos da Praça da vila, no período em estudo, os documentos da 

CMOP também indicaram a existência da Capela de Santa Rita dos Presos. Em seu trabalho, 

Feu de Carvalho localizou esta capela na Praça da vila150. Um documento da Câmara de Ouro 

Preto, de janeiro de 1741, apresentou: “Requerimento de Manuel Tavares Paixão e Amaral, 

presbítero do hábito de São Pedro, solicitando provisão para o capelão da Capela de Santa 

Rita, em Vila Rica”151. Em documento sem data, a capela foi nomeada como “Capela de 

Santa Rita dos Presos”152.  

 

Aliás, a nomeação da Capela de Santa Rita como “dos presos”, acima mencionada, confirmou 

a localização da Cadeia, no período em estudo. O Códice no 38 mencionou a “rua da Cadeia 

Velha, parte do sul” e “rua da Cadeia Velha pela parte do norte”, em Antônio Dias.  O Códice 

no 01, já visto, mencionava a “rua da Cadeia”, em Antônio Dias. A partir da segunda década 

do século XVIII, a Casa de Câmara e Cadeia passou a se localizar na Praça da vila153. Ou seja, 

a Cadeia passou a funcionar junto da Câmara. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 CARVALHO, 1921, p. 293. 
146 No século XVIII, havia, nesse espaço público, a Capela de Santana. Para informações complementares, ver: 
REIS, 2000; e CARVALHO, op. cit., 1921. 
147 APM|CMOP, Cx. 02, Doc. 42.!
148!VASCONCELLOS, 1951, p. 29.!
149 Ibidem, p. 29. 
150!CARVALHO, op. cit., 1921, p. 310.!
151 APM|CMOP, Cx. 12, Doc. 26.!
152!APM|CMOP, Cx. 22, Doc. 30.!
153 CARVALHO, op. cit., 1921, p. 281 e 287.!
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Em documento da CMOP, de abril de 1741, tivemos a indicação da intenção de construção de 

uma nova capela e o caminho de acesso até ela: “Requerimento de José Fernandes Leite e 

mais devotos da freguesia de Nossa Senhora da Conceição solicitando concessão de 20 braças 

de terras devolutas para o patrimônio da Capela do Senhor dos Perdões que pretendem 

construir no caminho de Ouro Preto para a Barra”154. Em documento da CMOP, de junho de 

1741, confirmamos a existência da ponte do Taquaral na seguinte referência: “Requerimento 

de Mateus Fernandes solicitando envio de escravos para trabalharem na reforma da ponte na 

estrada do Taquaral”155.  

 

Embora de um ano após o período em estudo, vale mencionar um documento da CMOP, de 

novembro de 1743, que confirmou a existência da Capela de Santa Quitéria: “Informação 

sobre a publicação da bula em Vila Rica, no dia 01/12 e que a procissão da Capela de Santa 

Quitéria para a Igreja de Nossa Senhora do Pilar”156. Como já foi mencionado, esta capela 

ficava onde se encontra, atualmente, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo157. 

 

Por fim, também próximo ao período em estudo, vale mencionar um documento da CMOP, 

de 1732, que mencionou um aforamento de “vinte braças de chãos no morro de S. Joseph”158. 

Outro documento, de março de 1748, confirmou a existência da Capela de São José e de uma 

rua que ligava o templo ao bairro do Rosário: “Solicitação de aforamento de oito braças de 

terra, situadas na rua que vai para o Rosário, em frente à Capela de São José”159. Vale 

mencionar, ainda, que a ponte de São José ou dos Contos foi indicada por Feu de Carvalho 

com data de 1744160. 

 

O resultado pode ser visto na Figura 12. Cabe salientar que, na leitura dos Códices nos 38 e 

40, alguns caminhos, ruas, marcos ou referências geográficas não foram localizados e, assim, 

não foram representados no mapa: “caminho que vem da Olaria”, na região do Passa Dez; 

“rua da Barra que vai para o Ouro Preto pela parte do córrego”; córrego da Barra; “caminho 

da Barra depois de passar o córrego que vai para as lavras novas”; “rua Direita que corre a 1a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 APM|CMOP, Cx. 12, Doc. 59. 
155 APM|CMOP, Cx. 13, Doc. 12.!
156 APM|CMOP, Cx. 14, Doc. 49. 
157!CARVALHO, 1921, p. 310.!
158 APM|CMOP, Códice no 20, “Tombo, aforamento, terras de tresmultação, reconhecimento e medição”, Rolo 
18, Flash 01. Grafia original. p. 113. 
159 APM|CMOP, Cx. 20, Doc. 66. 
160 CARVALHO, op. cit., 1921, p. 158. 
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ponte e pela 2a pela parte do poente e do norte para Água Limpa”; 1a e 2a pontes; “beco que 

vai para a rua nova do Sacramento”; “primeira travessa do Tapanhuacanga”, no Padre Faria; 

“segunda travessa do Tapanhuacanga”, no Padre Faria; “caminho que vai para a olaria do rio 

de Bom Sucesso”; “rua do fundo do Padre Faria”; “paragem chamada Monjahy no alto do 

Caquende”; “arraial do Pinheiro da Barra de Antônio Dias indo para o Padre Faria”; “paragem 

chamada o Padre Faria no beco do Marquez indo para o morro”; ponte do Taquaral; “rua de 

baixo do Ouro Preto”; “travessa do Teixeira do canto da rua de baixo do Ouro Preto”. Sobre a 

“travessa do Teixeira” é certo, pela leitura dos códices, que se localizava entre a “rua Direita 

de cima do Rosário para a ponte de Ouro Preto” e “rua de baixo de Ouro Preto”. 

 

Embora localizados no mapa a partir da leitura dos códices em estudo, houve dúvidas sobre a 

localização exata dos seguintes caminhos, trechos de ruas ou marcos: “rua do arraial dos 

Paulistas de Ouro Preto, da parte do córrego”; “casas de José de São Boaventura Vieira”; “rua 

Direita que vai para a Água Limpa”; “rua de trás da Capela Velha do Alto do Padre Faria”; 

“travessa que desce de São José à rua do Ouro Preto”. Através da leitura dos códices, 

podemos concluir que a “rua Direita de cima do Rosário para a ponte de Ouro Preto” era a 

mesma ou a continuação da “rua Direita de Ouro Preto, chamada do Senhor do Bonfim”. 

Especulamos a localização desta última rua, em função da existência da Capela do Senhor do 

Bonfim no mapa base (Figura 04), existente até os dias atuais. Note-se, no entanto, que 

nenhuma capela nesta rua foi mencionada, nos códices em estudo. A “rua chamada a 

Virassaia” também teve sua localização confirmada pela existência desta referência no mapa 

base. O aforamento no “córrego do Ouro Preto” foi esclarecido por observação de Salomão de 

Vasconcelos em seu trabalho, onde ele apontou a única propriedade aforada no local como a 

antiga chácara dos Alburgarias, ao lado da atual rua Diogo de Vasconcelos161. 

 

Vale mencionar também que alguns marcos na Praça foram indicados na Figura 12, embora 

haja dúvidas sobre sua localização exata: Casa de Câmara e Capela de Santa Rita dos Presos. 

A localização da Capela de Santana teve como referência o mapa base. A Santa Casa, de 

acordo com o Prof. Ivo Porto de Menezes162, localizava-se ao lado da Capela de Santana. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 VASCONCELOS, 1955. p. 196. 
162 MENEZES, Ivo Porto de. Praça Tiradentes (Ouro Preto): a transformação de um espaço público. Aqui; 
Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil. Belo Horizonte, p. 71-79, 2002. p. 71. 
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Figura 12: “Mappa de Villa Rica” trabalhado de acordo com as informações dos Códices nºs 38 e 40 da Câmara Municipal de Ouro Preto, disponíveis no Arquivo Público Mineiro. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

 

 

 

 



!
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A “Venda da Serra” não foi locada no mapa, mas a leitura dos códices esclareceu que se 

localizava na Serra de Ouro Preto. Sobre o “Tripuí”, temos as seguintes informações: em sua 

obra, Diogo de Vasconcelos indicou que este é o primitivo nome da região de Ouro Preto163; 

como já foi mencionado, este também é o nome do córrego onde houve os primeiros 

descobrimentos de minerais na região.  

 

Por fim, vale acrescentar que o mapa delineado na Figura 12 refere-se à forma urbana oficial, 

ou seja, àquela registrada nos documentos da Câmara Municipal. Certamente, havia outros 

arruamentos, como indica o grande número de becos e travessas mencionados nos códices. 

 

É interessante esclarecer que há diferenças entre os dois mapas delineados por nós. Muitas 

ruas, marcos ou córregos, mencionados no Códice nº 01, não foram citados nos Códices nºs 

38 ou 40; para facilitar a identificação, mantivemos sua representação no novo mapa, mas na 

cor cinza. Os motivos das diferenças podem ser diversos: talvez não tenham sido cadastrados 

no tombamento da vila, tenham mudado de nome ou simplesmente desaparecido. Outra 

informação interessante é que a documentação do Códice nº 40 registrou os aforamentos 

realizados à revelia dos proprietários e, ironicamente, não foram poucos. 

 

Note-se, ainda, que os Códices nºs 38 e 40 não mencionaram chafarizes, embora alguns já 

estivessem consolidados, de acordo com Feu de Carvalho164, como o do Padre Faria e o de 

Henrique Lopes, ambos de 1742.  

 

A leitura dos códices nos revelou detalhes da ocupação de Vila Rica, no período em estudo, 

que merecem ser mencionados. Na “rua e entrada do Passa-Dez, até o Rosário” houve a 

citação de um beco transversal à rua “deixado para a expedição das águas”. Em quase todos 

os trechos de ruas arrolados pelos códices em estudo, houve a menção de becos transversais. 

O fato de apenas este beco ter tido sua função destacada não o torna necessariamente único. 

Note-se que essa era uma diretriz comum no urbanismo colonial e a topografia de Vila Rica 

trazia vantagens de ordem higiênica. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga de Minas Gerais (1703-1720). Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, v. 2, 1948. p. 74.!
164 CARVALHO, 1921. 
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Outro ponto interessante observado na leitura dos códices foi a menção de um monturo 

fazendo divisa com um aforamento na “rua da Cadeia Velha”. Na mesma rua, foram 

localizadas as “casas de Manoel Francisco Lisboa”, pai de Antônio Francisco Lisboa, 

conhecido como Aleijadinho. 

 

No estudo dos códices, cabe remarcar, ainda, a menção de “rua Nova” em diferentes trechos 

de ruas, dificultando sua localização. O uso recorrente da terminologia “rua Nova” para 

trechos recém abertos – assunto já abordado no período anteriormente estudado – pode ter 

impedido a identificação, por exemplo, do momento exato de abertura das atuais ruas Conde 

de Bobadela e Cláudio Manoel. Sylvio de Vasconcellos fez referência, em sua pesquisa, às 

duas ruas como parte de uma variante da estrada tronco, o “caminho novo”, mas sem 

referência ao período exato em que foram descerradas165. Talvez porque, como concluímos, 

faltem dados para datá-las. Desta forma, essas duas ruas foram representadas na Figura 12 

como lacunas. 

 

Considerando que a “ladeira de Ouro-Preto, da ponte até a Casa da Câmara, pela parte do sul” 

e a “rua Direita da Casa da Câmara pela parte do norte, que principia na ponte de Ouro Preto”, 

representam o mesmo trecho de rua, mas em lados diferentes, e que estes trechos 

apresentavam, respectivamente, 40 (quarenta) e 59 (cinquenta e nove) foros, concluímos que 

se tratava do trecho mais adensado em Vila Rica, no período em estudo. Para tanto, 

consideramos: a extensão que o trecho representa no mapa base (Figura 04), com escala em 

braças; e a ausência de edificações em trechos de topografia muito acentuada, como também 

pode ser observado na Figura 04. 

 

 

1.3.2 Arraiais dos morros 

 

 

Mais uma vez, os morros da vila não foram contemplados nos arrolamentos de 1737 e 1742. 

No entanto, foi possível localizar documentos que confirmaram sua ocupação, em momento 

próximo ao período em estudo.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 VASCONCELLOS, 1951, p. 76-77. 
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Em 1733, ocorreu em Vila Rica o Triunfo Eucarístico, cerimônia para a trasladação do 

Diviníssimo Sacramento da Igreja do Rosário para a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, 

em função do término das obras de ampliação e reforma deste templo. Os documentos 

referentes ao Triunfo Eucarístico descreveram a iluminação da Serra de Ouro Preto, durante o 

período de festas: 

 
“Precederão-lhe seis dias successivos de luminarias entre os moradores do Ouro 
Preto por ordem do Senado da Camara, tres geraes em toda a Villa ate o Padre Faria 
(bairro assim intitulado) o ultimo idoneo para nestas noites dilatar ás luzes o 
dominio das trevas. Fica eminente á Villa um altissimo morro, a que deu o nome de 
Paschoal da Silva o mais opulento morador delle e das Minas: a este morro pela 
inexauri vel copia de ouro, chama o vulgo fiador das Minas; nelle estas noites nas 
casas dos moradores as luzes, que mostravão aos juízes o centro da opulência, por 
sua altura, como na região das nuvens, parecião aos olhos luminárias do céo.”166 

 
O uso de luminárias era um hábito comum, como remarcou Nestor Goulart Reis Filho: “As 

comemorações oficiais constavam, principalmente, de ornamentação por meio de luminárias e 

incluíam, por vezes, também as festividades religiosas.”167 

 

Vale lembrar que as casas de Pascoal da Silva Guimarães e dos participantes da Sedição de 

1720, localizadas no trecho da Serra de Ouro Preto conhecido como Morro do Pascoal, 

sofreram um incêndio neste confronto, decretado pelo Conde de Assumar. Desta forma, o 

relato do Triunfo Eucarístico é notável, pois comprovou a ocupação novamente dessa região, 

na década de 1730. Diogo de Vasconcelos168 ponderou que as ruínas existentes na Serra de 

Ouro Preto não são resultado do incêndio que batizou o Morro do Pascoal como Morro da 

Queimada. Sobre o assunto, ele escreveu: 

 
“Por muito que quiseram, nenhuma casa escapou. As ventanias da serra batalharam 
para desobedecerem a ordem, e darem ao conde um serviço completo. O incendio 
durou um dia, e ruas inteiras arderam a um tempo e de lado a lado. Um novo arraial 
depois se construiu no Morro, mas ainda êste durou pouco, e só dêle existem ruínas 
desoladas e êrmas.”169 

 

O Triunfo Eucarístico nos comprovou a reocupação do Morro do Pascoal, mas ainda nos 

restam algumas dúvidas sobre o arraial, conforme levantamos no item anterior: as ruínas que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 MACHADO, 1901, p. 999. Grafia original. 
167 REIS FILHO, 1968, p. 134-135. 
168 VASCONCELOS, v. 2, 1948, p. 323. 
169 Ibidem, p. 310-311. Grafia original. 
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compõem hoje o Parque Arqueológico do Morro da Queimada170 são todas do arraial do 

Pascoal da Silva ou há uma parte destas ruínas da reocupação da década de 1730? 

Considerando que, na segunda metade do século XX, ocorreu a saturação na ocupação do 

Morro da Queimada, como veremos futuramente, a região sempre esteve ocupada ou foi, em 

algum momento, abandonada? 

 

Há muitos indícios de que parte ou a totalidade das ruínas do Morro da Queimada pode ter 

pertencido ao arraial do Pascoal da Silva. No entanto, vale acrescentar, como relatou Diogo 

de Vasconcelos171, que, inicialmente, as minas do Morro do Ouro Podre pertenceram aos dois 

irmãos Tomás e João Lopes de Camargo. Nos anos em que a fome atingiu a região (1700-

1701), os irmãos Camargos foram para campinas não devastadas, assim como inúmeros 

moradores. Cessando a fome, ao regressarem, os irmãos Camargos encontraram suas datas 

ocupadas por Pascoal da Silva Guimarães que havia requerido as minas da serra ao guarda-

mor Domingos Bueno. Desta forma, devemos ponderar se não há qualquer vestígio da 

ocupação dos irmãos Camargos. 

 

Devemos considerar, ainda, que a Serra de Ouro Preto passou por mais de um tipo de 

mineração, ao longo do século XVIII e início do século XIX. Além dos métodos de lavras a 

céu aberto, houve também o desenvolvimento de métodos de lavras para a extração em 

galerias subterrâneas. Este tipo de mineração resultou em aberturas de poços (shafts), galerias 

e canais e há vestígios deste método ao longo de toda a Serra de Ouro Preto, especialmente 

nos Bairros Veloso, Lages, Morro Santana, Piedade e Taquaral172. Sobre o assunto, o trabalho 

de Sobreira com outros pesquisadores mencionou: 

 
“Essencialmente, tais vestígios compreendem sarrilhos (poços e chaminés de 
ventilação) e galerias, as quais possuem extensão bastante variável, desde 10 a 400 
m, e formas irregulares, mostrando a aleatoriedade do método através do qual se 
buscava o ouro em veios em profundidade.”173 

 

É muito difícil definir a forma de ocupação relacionada a esse outro método de exploração do 

ouro. Devemos considerar que se diferentes métodos de mineração ocorreram 

concomitantemente é possível que nem haja uma diferença na forma de ocupação dos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Para mais informações, consultar:!<http://morrodaqueimada.fiocruz.br/parque-arqueologico.php>. 
171!VASCONCELOS, v. 1, 1948, p. 214-215.!
172 SOBREIRA, F. G.; FONSECA, M. A., 2001, p. 09. 
173 SOBREIRA, F. G.; DOMINGUES, A.; TAVARES, R. B.; VICENTIN, F. M. V.; LIMA, H. M.,  2009, p. 
145. 
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métodos de lavras a céu aberto e dos métodos de lavras para a extração em galerias 

subterrâneas. A Serra de Ouro Preto foi ocupada e, talvez, reocupada ao longo das diversas 

fases de exploração do ouro e tais fases não podem ser definidas em períodos estanques.  

 

No entanto, temos condições, a partir do trabalho de geólogos da UFOP, de localizar as áreas 

mineradas ao longo da Serra de Ouro Preto, nos séculos XVIII e XIX (Figura 13). Tal 

identificação define as possíveis áreas ocupadas nesta região pelo modelo já mencionado de 

edificação junto à área de trabalho, assinaladas sobre o mapa base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: “Mappa de Villa Rica”. Em vermelho, estão assinaladas as regiões mineradas ao longo da Serra de 
Ouro Preto. Informações compiladas a partir: TAVARES, Ruzimar Batista. Atividades extrativas minerais e 
seus corolários na bacia do Alto Ribeirão do Carmo: da descoberta do ouro aos dias atuais. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Naturais) – Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006. 
p. 52.  
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Nossa pesquisa identificou, também, formas de ocupação que registraram, junto à edificação, 

a existência de uma mina. Interpretamos esta indicação como o tipo de mineração praticado 

junto àquela edificação, ou seja, a extração em galerias subterrâneas. É o caso de um dos 

levantamentos apresentados no trabalho de Sylvio de Vasconcellos (Figura 14). 

 

Completando as informações existentes sobre a ocupação dos morros da vila, vale acrescentar 

as inúmeras reclamações de moradores destas áreas sobre o uso indevido das terras maninhas 

e dos campos reguengos ou realengos, registradas na documentação da Câmara Municipal, na 

década de 1730, levantadas por Maria Aparecida Borrego174. Tais terras, que também faziam 

parte da sesmaria da vila, serviam para o fornecimento de madeira e lenha para os moradores, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 BORREGO, 2004. 
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bem como para pasto de animais. É interessante notar a origem das queixas: moradores dos 

morros da vila e não do caminho tronco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Exemplo de casa de morro. Ao centro, percebemos a indicação de abertura de mina. 
Fonte: VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento - residências. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1956. p. 126. 
 

 

1.3.3 Algumas considerações 

 

 

Em item anterior, levantamos a questão de como teria sido o processo de transformação das 

datas minerais em lotes urbanos. No Códice no 38, identificamos a referência às “terras do 

Rosário” como divisa de diversos aforamentos. Entendemos as “terras do Rosário” como as 

terras da Irmandade do Rosário, ou seja, um patrimônio religioso que, em algum momento, 

foi transformado em lotes urbanos.  

 

Como já mencionamos, é notável a concentração de edificações, em um primeiro momento, 

em torno dos templos religiosos. As áreas de transição entre uma edificação religiosa e outra 

foram ocupadas posteriormente, como verificaremos no próximo item, prevalecendo, a 

princípio, vazios urbanos entre igrejas e capelas. 

 

Por fim, o Códice no 33175, “Registro de Laudos, Editais do Senado e Cartas do mesmo”, que 

contempla o período de 1734 a 1735, apresentou uma informação válida para a nossa análise. 

A documentação mais expressiva desse códice expôs os procedimentos para a extinção de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 APM|CMOP, Códice no 33, “Registro de Laudos, Editais do Senado e Cartas do mesmo”, Rolo 20, Flash 01. 
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quilombos existentes nas seguintes áreas urbanas de Vila Rica: Ouro Preto, Antônio Dias, 

Padre Faria, Passa Dez, Água Limpa, Córrego Seco, Tripuí e Santa Ana. Note-se que há 

dúvidas se “Santa Ana” refere-se ao arraial na Serra de Ouro Preto ou outra localidade 

próxima. De qualquer forma, esses quilombos representam uma ocupação e uma população 

provavelmente não consideradas nos documentos oficiais. 

 

 

1.4 Consolidação de Vila Rica: último quartel do século XVIII 

 

 

Encerrando a análise da forma urbana de Ouro Preto no período setecentista, este item tem 

por objetivo ilustrar a configuração do núcleo urbano, no último quartel do século XVIII. Para 

tanto, usamos como fonte primária o “Mappa de Villa Rica”, já mencionado neste estudo (ver 

Figura 04). Completando este material, consultamos também iconografia, atas ou outros 

documentos da CMOP, relativas ao mesmo período. Pesquisamos, ainda, fontes bibliográficas 

e crônicas, memórias e informações de viajantes que abordaram o assunto. 

 

O “Mappa de Villa Rica” corresponde a um desenho de autoria de Manoel Ribeiro 

Guimarães, datado entre 1775 e 1800, original manuscrito do Arquivo Histórico do Exército, 

no Rio de Janeiro. Este mapa é de fundamental importância, uma vez que é a primeiro registro 

cartográfico de Vila Rica conhecido pelos estudiosos. 

 

O mapa nos revela várias convenções geográficas esquemáticas176, tais como: o uso de tons 

de sépia; os rios representados por linhas contínuas coloridas; os montes indicando as cadeias 

de montanhas, acompanhando as curvas de nível do terreno; o sombreado dos montes 

realizado da esquerda para a direita; a representação de ravinas (barrancos); os caminhos 

representados por duas linhas contínuas, em paralelo; os lotes das edificações representados 

por linhas contínuas vermelhas; e as edificações representadas por polígonos preenchidos em 

vermelho, em um tom mais forte. Há duas indicações de diversos polígonos em linhas 

contínuas vermelhas, reunidos, que pela localização em relação à cidade atual, parecem-nos 

serem pedreiras. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Para informações completas sobre o assunto, consultar: BUENO, Beatriz P. S. Desenho e desígnio: o Brasil 
dos engenheiros militares (1500-1822). 2001. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) – Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001 (versão revisada em 2003). 
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À esquerda, junto ao título do mapa, há a indicação de escala, em braças, e a assinatura de 

Manoel Ribeiro Guimarães. À direita, no pé do mapa, há uma legenda que nos revela as 

principais edificações, marcos ou regiões da cidade: A- Palácio; B- Caza da Câmara; C- S. 

Anna; D- Carmo; E- Ouro Preto; F- Antônio Dias; G- Alto da Cruz; H- Padre Faria; I- S. 

Francisco; L- N. S. Dores; M- Mercês; N- N. S. da Piede.; O- S. Jozé; P- S. Miguel; Q- 

Rozário; R- S. Sebastião; S- Sta. Anna do Morro; T- N. S. da Piede. das Lages; V- Capela de 

Esp_?; X- S. do Bomfim; Z- Taquaral; a- Praça; b- R. direita; c- Caza de Centro; d- R. de S. 

Jozé; e- R. do vira Saya; f- R. de Antônio Dias; g- R. do Vigro; h- Ponte Seca; i- Pte Rozário; 

l- P. de Ant. Dias; m- Passa dez; n- Marco da Na; o- xafarizes; p- Camo novo; q- Ariaé; r- 

Cabessas; s- Lages; t- P. Faria; e u- Caza de pedra. 

 

Há outra iconografia do mesmo período que merece destaque ao analisarmos a forma urbana 

de Ouro Preto. De autoria desconhecida, sem título e original manuscrito do Instituto de 

Estudos Brasileiros (IEB), da Universidade de São Paulo (USP), esta imagem representa a 

praça Tiradentes, entre 1785 e 1790 (Figura 15). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Imagem da praça Tiradentes, em Ouro Preto. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Em sua pesquisa, o Prof. Nestor Goulart escreveu sobre essa imagem: 
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“A Praça Tiradentes e o Palácio dos Governadores, ao fundo, aparecem aqui com 
suas formas primitivas. O palácio foi alterado pela construção de dois pavilhões 
sobre os baluartes, nas laterais da porta de acesso. A praça foi alterada em fins do 
século XVIII, tendo sido ampliada em direção ao observador, para chegar às portas 
da Casa da Câmara. Nessa ocasião foi aterrado o desnível que se vê à direita, no 
qual se instalava um chafariz público. As casas ao redor da praça foram também 
alteradas ou substituídas.”177 

 

A partir da comparação entre as duas imagens supracitadas, é notável observarmos que o 

chafariz representado no desenho do IEB não foi mencionado no “Mappa de Villa Rica” 

(Figura 16). Já o Palácio dos Governadores, a Casa de Câmara e a Capela de Santana foram 

representados em ambas as imagens. Quanto ao casario, notamos, no “Mappa de Villa Rica”, 

um dente na esquina de uma quadra, à esquerda, que pode ser entendido como a edificação 

que percebemos em primeiro plano, à esquerda, no desenho do IEB. Esse dado pode nos 

esclarecer o ponto de vista do observador, ao confeccionar o desenho em questão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Recorte do “Mappa de Villa Rica”, mostrando a praça Tiradentes. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 
 
De acordo com diversos documentos e autores178, sabemos que a praça Tiradentes sofreu uma 

reforma, no final do século XVIII. A pesquisa do Prof. Nestor Goulart mencionou sobre o 

“Mappa de Villa Rica”: 
 

“A praça Tiradentes foi completada no último quartel do século XVIII, com algumas 
demolições, pela unificação de duas praças anteriores, formadas à frente dos dois 
edifícios principais, mas até então sem continuidade entre si. Com base nessa 
informação, podemos supor que esse desenho corresponda a um levantamento do 
último quartel do século XVIII.”179 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 REIS, 2000. 
178 Para mais informações, consultar: CARVALHO, 1921; Atas da Câmara Municipal de Vila Rica. Revista do 
Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 1937; REIS, op. cit., 2000; entre outros. 
179 REIS, op. cit., 2000. 
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Dessa forma, tudo indica que o “Mappa de Villa Rica” constitui uma representação da praça 

Tiradentes posterior ao desenho do IEB. 

 

Por fim, vale a pena tecermos algumas considerações sobre o aspecto das edificações que 

podemos observar na Figura 15. Essa imagem é importante, tendo em vista que representa a 

única iconografia que ilustra a aparência de Ouro Preto, no século XVIII. Nessa figura, 

notamos o aspecto primitivo das edificações, como: a existência de varandas no segundo 

pavimento; a prevalência de vergas retas nos vãos; a indicação de elementos estruturais 

aparentes, certamente em madeira, como madre e frechal. Embora esse desenho aparente ter 

representações esquemáticas, notamos o uso do vidro e janela guilhotina180 no Palácio dos 

Governadores; as outras esquadrias aparentam ser folhas cegas, certamente também em 

madeira. Quanto às coberturas, notamos: os arremates sugerem beirais simples ou cimalha; há 

exemplares em duas águas, com cumeeira paralela à rua, mas percebemos outros desenhos 

também; e a cor adotada sugere telha cerâmica. 

 

 

1.4.1 Caminho tronco 

 

 

Ao analisarmos o “Mappa de Villa Rica”, no núcleo da vila, percebemos as edificações 

dispostas ao longo de caminhos principais e cordeadas. Como as edificações organizam-se de 

forma linear, há poucas quadras definidas; estas aparecem no centro da vila, próximas à 

Praça, em função da abertura de ruas paralelas, alternativas ao primeiro caminho, conforme 

visto anteriormente, e/ou à maior preocupação com a ordenação espacial deste trecho da vila, 

como remarcou a pesquisadora Lívia Romanelli181.  

 

Essa forma de ocupação fica muito clara quando analisamos a implantação das igrejas e 

capelas, conforme escreveu Murillo Marx: 

 
“É ainda por isso que, ao contrário das povoações litorâneas, onde as igrejas 
colocam-se no interior das quadras, tangenciando os logradouros públicos, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Em seu trabalho, o Professor Ivo Porto de Menezes mencionou o uso da janela guilhotina e do vidro em 
edificações de destaque em Minas Gerais, no período colonial. Para mais informações, ver: MENEZES, Ivo 
Porto de. O Palácio dos Governadores de Cachoeira do Campo. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, Rio de Janeiro, nº 15, p. 203-230, 1961.  
181 ASSUMPÇÃO, 1989, p. 134. 
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Minas os templos são erguidos nos centros de largos, circundados por praças ou ruas 
e independentes das quadras urbanas deles vizinhas. Em muitos casos inserem-se em 
terraços definidos por bifurcação de estradas ou em outeiros a cavaleiro delas.”182 

 

Nesse registro de Vila Rica, percebemos que algumas ruas procuram acompanhar as curvas de 

nível, como a “rua nova do Sacramento”, atual rua Getúlio Vargas, continuada pela “travessa 

de São José”, atual rua São José (Figura 17). Mas isto não é regra, como percebemos em 

várias ruas da cidade, como na ladeira de Santa Efigênia (Figura 18). No entanto, remarcamos 

que os terrenos mais acidentados foram evitados como, por exemplo, um trecho do lado 

direito da “rua Nova”, atual rua Coronel Alves (Figura 19), e um trecho entre o final do 

arraial das Cabeças e o Passa Dez (Figura 20).  

 

A pesquisadora Lívia Romanelli observou alguns desses aspectos do espaço urbano das 

minas, no século XVIII: 

 
“Na abertura dos caminhos estão presentes alguns condicionantes básicos como, por 
exemplo, o seguimento, se possível, de uma mesma curva de nível, o desvio de 
obstáculos, o acompanhamento de cursos d’água ou mesmo de cumeadas de serras, 
objetivando melhor orientação e economia.”183 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, ruas Getúlio Vargas e São José. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 MARX, 1990|1992, p. 392. 
183 ASSUMPÇÃO, 1989, p. 132. 
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Figura 18: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, ladeira de Santa Efigênia. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

No caminho tronco, os lotes geralmente aparecem definidos e o desenho mais recorrente é o 

estreito e profundo. Os limites posteriores são acidentes geográficos - divisas naturais dos 

terrenos - como córregos ou base de um morro (ver Figuras 19 e 20). As edificações estão 

implantadas no alinhamento da via: percebemos uma massa contínua edificada junto às ruas e 

um vazio nos fundos dos lotes. Não há recuo frontal ou lateral. Mesmo com a atividade 

mineradora tendo ocorrido nos córregos, os acidentes geográficos ocupam posição secundária 

em relação ao arruamento e à implantação das edificações. Ao realizarmos uma análise desse 

mapa, ainda que muito falha, há no caminho tronco cerca de 603 edificações representadas 

com a definição de lote e 35 representadas sem a definição de lote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, trecho desocupado da rua Cel. Alves. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
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Figura 20: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, trecho desocupado do caminho do Passa Dez. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Como já foi mencionado, no centro da vila, esse desenho nos revela a praça Tiradentes, aberta 

para unificar os arraiais de Antônio Dias e Pilar, localizados em lados contrários. Na Praça, 

destacamos o Palácio dos Governadores e, no lado oposto, a Casa de Câmara e Cadeia.  

 

Um aspecto importante da vila que podemos notar através do mapa é a captação e distribuição 

das águas. Em seu trabalho, Sylvio de Vasconcellos destacou os chafarizes da cidade como a 

mais importante obra pública executada no governo de Gomes Freire de Andrade184. Lívia 

Romanelli acrescentou sobre o assunto: “A questão da captação de águas era muito 

importante assim como o escoamento das águas servidas ou pluviais, obedecendo a 

regulamentos que ditavam ainda a necessária proteção às encostas e construções.” 

 

A melhor descrição de Vila Rica, no período em estudo, foi registrada por José Joaquim da 

Rocha. Este engenheiro militar português (1740-1804) serviu no Brasil, na segunda metade do 

século XVIII, chegou em Minas Gerais quando Luís Diogo Lobo da Silva era governador 

(1763-1768), e aí ficou até a morte. A Memória Histórica da Capitania de Minas Gerais, de 

1788, nos revelou: 

 
“Esta Villa he dividida em duas Paroquias, que são a de N. Snr.a do Pillar do Oiro 
Preto, e a de N. Snr.a da Conceição de Villa Rica: Tem as Ordens Terceiras de N. 
Snr.a do Carmo, e S. Francisco, as Confrarias de N. Snr.a das Mercês, dos Crioulos, 
em cada huma das Freguezias as Irmandades de S. Jozé do Oiro Preto, e da Snr.a da 
Bôa Morte, em Antonio Dias, ambas cultivadas com bastante vocação, e solenidade, 
pelos pardos das duas Paroquias, tem mais a Irmandade de N. Snr.a do Rosario, dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 VASCONCELLOS, 1951, p. 79. 
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Pretos, no Oiro Preto, e Alto da Cruz e a dos Brancos no Padre Faria, todas as 
referidas tem Igrejas decentemente paramentadas, e algumas são maravilhozas pela 
sua Arquitectura, e Ornamentos.”185 

 

A ainda:  

 
“A situacão desta Villa he desagradavel bastantemente, não só pela Archictectura 
das Cazas, mas ainda pelo elevado das suas ruas, que fatigão, a todos os que a 
passeião, porem he abundante de Vivres necessários para passar a vida; e as terras 
produzem muitas Ortaliças, como são, Couves, Repolhos, e Sebollas, que fertelizão 
todas as Minas, pela falta de producção dellas nas mais partes.”186 

 

Ao observarmos o mapa em questão, percebemos a expansão do caminho tronco em relação 

aos desenhos anteriores, delineados a partir dos códices da CMOP. O caminho das Lajes, que 

liga a praça Tiradentes ao Taquaral e Passagem, em Mariana, outro exemplo de arruamento 

que acompanha a curva de nível, foi aberto no último quartel do século XVIII187 (Figura 21). 

  
 

 

 

 
Figura 21: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, caminho das Lages. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Outros pontos a serem notados no mapa em questão são pequenas mudanças na morfologia 

urbana de Ouro Preto, se a compararmos com uma base cartográfica atual. No antigo caminho 

que ligava a Igreja do Pilar à Igreja do Carmo (ver Figura 19), por exemplo, antes de 

atingirmos a Praça, há uma edificação recuada, que não existe mais com este desenho; logo 

em seguida, na esquina com a Praça, há uma edificação ou quadra que foi suprimida ou 

incorporada à quadra ao lado. Ao longo do caminho tronco, nessa representação de Vila Rica, 

edificações não cordeadas são exceções. Por outro lado, becos incorporados a edificações, ou 

quadras ou edificações suprimidas ou alteradas parecem ser mais frequentes, conforme 

veremos à frente. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 ROCHA, José Joaquim da. Memória Histórica da Capitania de Minas-Geraes. Revista do Arquivo Público 
Mineiro, Ouro Preto, ano II, 1897. p. 445. Grafia original. 
186 Ibidem, p. 446. Grafia original. 
187 Sobre essa obra, Sylvio de Vasconcellos afirmou ter sido realizada por D. Rodrigo de Menezes, em 1782. 
Para tanto, consultar: VASCONCELLOS, 1959, p. 54. Já Diogo de Vasconcelos, afirmou ter sido realizada por 
Dom Antonio de Noronha, entre 1775 e 1780. Para mais, ver: VASCONCELOS, v. 2, 1948, p. 290. 
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No entanto, devemos considerar ainda a hipótese de algumas representações do “Mappa de 

Villa Rica” não terem sido compreendidas na nossa leitura: em frente à Igreja de Antônio 

Dias, por exemplo, há uma representação semelhante à quadra supracitada, em local onde a 

documentação da CMOP indicou a existência de uma praça, ou seja, o adro deste templo 

(Figura 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Recorte do “Mappa de Villa Rica”. Em destaque, trecho mencionado. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

 

1.4.2 Os morros da vila 

 

 

Ao analisarmos o “Mappa de Villa Rica”, na Serra de Ouro Preto e na Serra do Itacolomi, 

percebemos que as edificações aparecem dispersas, não cordeadas e sem definição de lote – 

com algumas exceções. Não há quadras definidas; logo, não há ruas ou caminhos margeando 

a implantação do casario. A identificação dos arraiais só é possível através da localização das 

capelas; ainda assim, como as edificações ocupam toda a serra, é difícil definir os limites de 

cada um. 

 

Curiosamente, há apenas dois caminhos de acesso, delineados no morro: um até a Capela de 

São Sebastião e o outro até a Capela de Santana (Figuras 23 e 24). No entanto, devemos 

considerar uma observação de Sylvio de Vasconcellos sobre o assunto: 

 
“É provável, como indicam as confinações ainda vigentes, que arruamentos existiam 
nas encostas, embora mais estreitos e não cordeados por casario contínuo. Essas 
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ruas, em geral, irradiam-se das capelas, como ainda aparecem na de Santana, logo 
perdendo-se, porém, em simples caminhos.”188 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 23 e 24: Recortes do “Mappa de Villa Rica”. À esquerda, Capela de São Sebastião e caminho de acesso 
em destaque. À direita, Capela de Santana e, em destaque, caminho de acesso. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Quanto à implantação das capelas nos morros, a representação do mapa não deixa clara a 

existência de platôs naturais, como acontece com quase todos os templos ao longo do 

caminho tronco (Figuras 25 e 26). Certamente, trata-se apenas da interpretação do desenho, 

pois estas capelas foram implantadas em terraços naturais, destacadas na paisagem, conforme 

já foi citado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuras 25 e 26: Recortes do “Mappa de Villa Rica”. À esquerda, Igrejas de São Francisco de Assis e Mercês, 
implantadas em terraços. À direita, Igrejas de São Francisco de Paula e São José, também em platôs naturais. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

A única capela que apresenta um conjunto de edificações cordeadas, dispostas em torno de 

um largo, é a de São Sebastião (ver Figura 23). Esta é a representação mais próxima da forma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 VASCONCELLOS, 1956, p. 153.!
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urbana do caminho tronco. No resto dos morros, a preocupação parece ter sido a de construir 

as edificações junto aos locais de mineração, conforme mencionado anteriormente. 

 

Ao realizarmos uma análise desse mapa, ainda que muito falha, há nos morros da vila 57 

edificações representadas com a definição de lote e 178 representadas de forma dispersa, sem 

a definição de lote. 

 

Por fim, sobre a Serra de Ouro Preto, José Joaquim da Rocha escreveu:  

 
“A Serra do Oiro Preto hé povoada de Mineiros, com differentes nomes as suas 
povoações, q.e são o Morro do Pao Dôce, Morro do Ramos, Morro do Oiro podre, 
Morro do Oiro fino, Morro da Queimada, e Morro de Santa Anna: todos estes Sitios 
adquirirão estes epictetos pelos serviços Mineraes, que nelles se fizeram, em 
diligencia da Extração do Oiro.”189 

 

 

1.4.3 Algumas considerações 

 

 

Sendo o “Mappa de Villa Rica” o primeiro registro cartográfico de Ouro Preto, ele consolidou 

diversos dados de fontes primárias que temos sobre o processo de formação e 

desenvolvimento da vila e, certamente, norteou o estudo de vários pesquisadores.  

 

A forma de ocupação em linha que percebemos no vale, entre a Serra de Ouro Preto e a Serra 

do Itacolomi, e a ocupação dos morros foram pontuadas por Murillo Marx como 

consequência dos primeiros assentamentos: 

 
“Logo, os mineiros vão subir as encostas atrás do ouro, que já escasseava nas 
margens e nos leitos revolvidos, e fazer suas grupiaras. Assim, desde o início a 
rápida ocupação adquiriu um cunho esparramado e característico. Por um lado, os 
assentamentos se multiplicavam em linha, por outro, o tamanho da gleba obtida era 
mínimo e oposto ao que o sistema sesmarial promovia por todo o Brasil.”190 

 

Já a expansão da vila em relação às primeiras décadas de ocupação foi assinalada por Sylvio 

de Vasconcellos em sua tese. De acordo com ele, depois do processo inicial de formação 

(Figura 27) – através de arraiais que se desenvolveram ao longo de um caminho tronco – a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 ROCHA, 1897, p. 445. Grafia original. 
190 MARX, 1990|1992, p. 390. 
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cidade passou por um processo de expansão centrípeta (Figura 28) – em direção ao Morro de 

Santa Quitéria, onde se localiza hoje a praça Tiradentes, na primeira metade do século XVIII 

– e depois por um movimento centrífugo (Figura 29), a partir da segunda metade do século 

XVIII e início do XIX: 

 
“Um novo ciclo de desenvolvimento, agora centrífugo, se inicia, originando os 
novos arruamentos, por isto mesmo, chamados de caminho novo ou rua nova, do 
Palácio, da Cadeia etc. Ramificam-se as saídas e desdobram-se os arruamentos 
paralelos ao principal, ligados, geralmente, por simples serventias de passagem, 
travessas, vielas ou becos, infelizmente, e grande parte desaparecidos por 
incorporação a propriedades confinantes, facilitada pela decadência da cidade”191.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Configuração inicial de Ouro Preto. 
Fonte: VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento - residências. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1956. p. 72. 

 
De acordo com Sylvio de Vasconcellos, mais tarde, “No centro da Vila a abertura de novas 

ruas, paralelas às já existentes, transforma em testadas os fundos dos terrenos que, então, se 

subdividem”192. Este estudioso observou que nos desmembramentos preferiam-se divisas 

laterais paralelas entre si e normais à testada e que divisões irregulares só apareciam quando 

fruto de imposições naturais incorrigíveis como, por exemplo, o cruzamento de vias públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 VASCONCELLOS, 1951, p. 79. 
192 Ibidem, p. 107. 
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Figura 28: Expansão centrípeta de Ouro Preto. 
Fonte: VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento - residências. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1956. p. 76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Expansão centrífuga de Ouro Preto. 
Fonte: VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento - residências. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1956. p. 78. 

 
Sujeitas aos lotes disponíveis, conforme Sylvio de Vasconcellos, as moradias não se 

localizavam segundo preferências de orientação, critério este que não era tido em conta na 

época; fixavam-se, apenas, em função da via pública mais próxima: 

 
“Nos morros, fazendas e arrabaldes, as residências situam-se no interior dos lotes, 
raramente se encostando a uma de suas divisas. Na área urbana, por imposição das 
ordenações do Reino, reforçadas pelos reduzidos espaços disponíveis, tangenciam 
as ruas, e quase sempre, também as laterais. Ficam, assim, mestiças, geminadas às 
vizinhas, compondo conjuntos compactos que cordeiam as vias públicas. Esta 
concentração residencial, por vezes intensa, é explicada ainda por outros fatores, 
dentre os quais o gregarismo de origem moura (...) e a tendência característica dos 
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nossos povoadores pela individualização da família, determinando a multiplicação 
das habitações independentes”193.  

 

Quanto ao aspecto das construções e ruas, o Prof. Nestor Goulart, ao analisar o desenho do 

IEB e remarcar que todas as edificações da Praça foram reconstruídas ou reformadas, 

escreveu sobre o padrão adotado em Ouro Preto, após fim do século XVIII: 

 
“Esses elementos nos permitem perceber como as regularidades na aparência da 
arquitetura nas principais ruas de Ouro Preto correspondem a um lento 
amadurecimento de critérios, que estiveram presentes nas disposições oficiais e nas 
práticas adotadas pelo conjunto da população e por cada um de seus habitantes, ao 
longo de muitas décadas.”194 

 

Sobre o assunto, Sylvio de Vasconcellos escreveu que “Em geral, faziam-se as habitações ao 

arbítrio de seus proprietários até a resolução de 1795, que passou a exigir requerimento ou 

prospecto para reedificar ou edificar casas, examinado pelo procurador da Câmara.”195 

 

 

1.5 Forma urbana de Vila Rica na visão dos viajantes e da iconografia do início do 

século XIX 

 

 

Com o objetivo de trazer subsídios para a análise da configuração da antiga Vila Rica, 

buscamos ilustrar este núcleo urbano através da visão dos viajantes que passaram pela cidade, 

no início do século XIX. Desta forma, pesquisamos fontes bibliográficas e crônicas, 

memórias e informações de viajantes que abordaram o assunto. Levantamos, ainda, a 

iconografia relacionada a estes materiais. Embora esse conjunto de documentos seja 

subjetivo, entendemos que a riqueza das descrições e análises dos relatos, o uso de 

iconografia e de diferentes viajantes em período semelhante minimizam a subjetividade e nos 

proporcionam aproximações mais reais da forma urbana que queremos ler. 

 

Durante a primeira metade do século XIX, a forma urbana e a transformação da paisagem de 

Ouro Preto pela atividade mineradora foram registradas nos relatos de viajantes estrangeiros e 

na iconografia produzida por eles. Esta visão, resultado já de um século de mineração na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 VASCONCELLOS, 1951, p. 108. 
194 REIS FILHO, Nestor Goulart. A urbanização e o urbanismo na região das minas. Cadernos de Pesquisa do 
LAP (30), jul.-dez., 1999. p. 34. 
195 VASCONCELLOS, op. cit., 1951, p. 103. 
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região, nos revelou encostas escavadas, leitos de rios revolvidos e um núcleo urbano já 

consolidado. 

 

Em viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, o botânico francês Auguste 

Saint-Hilaire (1779-1853) chegou em Ouro Preto, em 1816. A descrição da chegada à vila nos 

revelou uma paisagem circundante transformada pela mineração: 

 
“Descendo sempre acabamos por chegar à parte baixa da cidade, e nos vimos em um 
vale assaz apertado rodeado por morros elevados. Uma parte das casas se estende 
sobre os que tínhamos à nossa direita; os à esquerda são áridos, quase a pique e sem 
habitações. Pelo vale a que descemos corre o Rio de Ouro Preto, pequeno curso, 
cujas águas, pouco abundantes, são sem cessar divididas e subdivididas pelos 
faiscadores, e cujo leito, de um vermelho escuro, não apresenta mais que filetes de 
água que correm entre montes de seixos enegrecidos, resíduo das lavagens.”196 

 

Em seu relato, Saint-Hilaire questionou o sítio escolhido para a implantação da vila: “A 

grande quantidade de ouro que se encontrou em Vila Rica foi a única causa de sua fundação. 

Seria, aliás, impossível escolher posição menos favorável...”197. Este entendimento certamente 

influenciou sua descrição sobre o núcleo urbano: 

 
“Vila Rica tem tão pouca regularidade que é extremamente difícil dar dela uma ideia 
suficientemente exata. É construída sobre uma longa série de morros que marginam 
o Rio de Ouro Preto e lhe desenham as sinuosidades. Uns avançam mais; outros, 
mais recolhidos, formam gargantas bastante profundas; alguns, demasiado 
escarpados para receber habitações, não apresentam, em meio dos que os rodeiam, 
senão uma vegetação bastante enfezada, e grandes escavações. As casas se 
encontram assim dispostas por grupos desiguais, e cada uma é, por assim dizer, 
construída em plano diferente do das outras. A maioria tem um pequeno jardim 
longo e estreito, muito mal cuidado. Esses jardins são sustentados por uma muralha 
pouco elevada, quase sempre coberta por imensa quantidade de fetos, gramíneas, 
musgos, e na mais das vezes formam uns por cima dos outros uma série de terraços 
cujo conjunto apresenta uma vez ou outra uma massa de verdura, tal como jamais se 
vê nos nossos climas temperados. Dessas casas, assim entremeadas de cumes áridos 
e tufos condensados de vegetais, resultam pontos de vista tão variados como 
pitorescos; a cor enegrecida do solo, a dos tetos, que não é menos escura, o verde 
carregado das laranjeiras e cafeeiros muito multiplicados nos jardins, um céu quase 
sempre nevoento, a esterilidade dos morros não edificados, dão, porém, ao 
panorama um aspecto sombrio e melancólico.”198 

 

E ainda: 
 
“O grupo que está à esquerda, mais largo que o outro, apresenta um conjunto mais 
irregular, e se eleva acima da igreja paroquial de Ouro Preto que apresenta um dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. v. 1. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1938. p. 129. Grafia original. 
197 Ibidem, p. 130. Grafia original. 
198 Ibidem, p. 131. Grafia original. 



!102!

seus lados ao curso do rio. As casas que formam o grupo da direita, aproximadas 
umas das outras, não deixam entre si quase espaço nenhum; cada qual tem um 
jardim que forma no mesmo plano que a habitação um terraço estreito, e contei até 
vinte e dois desses terraços que se elevavam em anfiteatro uns por cima dos outros. 
Os fetos que cobrem as muralhas dos terraços mascaram a cor das pedras, e, 
misturando seu verdor às tintas mais carregadas das plantas cultivadas nos jardins, 
produzem um efeito muito decorativo; se, porém, essas parasitas demonstram a 
força da vegetação nesses felizes climas, atestam ao mesmo tempo a negligência do 
homem, e aumentam o aspecto de abandono que têm as habitações.”199 

 

Sobre os jardins, Saint-Hilaire salientou: 

 
“Os pequenos jardins que, como já o disse, acompanham as casas, são geralmente 
muito pouco cuidados. Laranjeiras, cafeeiros e bananeiras aí se veem, plantados 
quase sempre sem ordem. A couve é o legume que mais se cultiva; e, entre as flores, 
as preferidas são os cravos e a rosa de Bengala, que conserva sua cor primitiva.”200 

 

Saint-Hilaire visitou Antônio Pereira, atual distrito do município de Ouro Preto, e este 

percurso possibilitou uma visão geral da cidade: 

 
“Após sairmos da vila, galgamos as elevações que a rodeiam. Por todos os lados 
tínhamos sob os olhos os vestígios aflitivos das lavagens, vastas extensões de terra 
revolvida, e montes de cascalho; mas, ao mesmo tempo, dominávamos uma parte da 
cidade, e mais além percebíamos o vale em que corre o rio de Ouro Preto.”201  

 

Em viagem empreendida entre 1828 e 1829, entre o Rio de Janeiro e São João Del Rei, o 

médico e capelão inglês Robert Walsh (1772-1852), ao passar por Ouro Preto, encontrou um 

núcleo urbano já bastante abalado com o esgotamento das jazidas minerais. Ao falar da 

primeira impressão da cidade, entrando pelo Passa Dez – início da cidade para quem chega, 

hoje, a partir de Belo Horizonte – ele escreveu: 
 
“Nada poderia ser mais melancólico do que o decadente aspecto apresentado por 
aquela que em outros tempos tinha sido a cidade do ouro. No começo do caminho de 
pedra jaziam os restos de um grande prédio, com numerosos escritórios e 
principescos jardins mandados fazer por algum visionário caçador de ouro; agora 
não passava de um montão de ruínas.”202 

 

Sobre a rua do Passa Dez, ele relatou: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 SAINT-HILAIRE, 1938, p. 132-133. Grafia original. 
200 Ibidem, p. 140. Grafia original. 
201 Ibidem, p. 142-143. Grafia original. 
202 WALSH, Robert. Notícias do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1985. v. 2. p. 97. 
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“Subimos (...) com cautela e nos achamos no início da rua principal de Vila Rica, 
uma comprida avenida ladeada de casas, que descia pelo morro abaixo, do outro 
lado.”203 

 

Ao descrever Ouro Preto, Robert Walsh mencionou a existência de uma extensa planície 

arenosa rodeada de morros escarpados, onde desaguavam todos os riachos que desciam dos 

morros. Nesta planície, descrita por ele como no fundo de uma vasta cratera, ainda havia 

vestígio de mineração: 

 
“O grande repositório de ouro eram as areias localizadas abaixo da cidade, no fundo 
da cratera. Ali, depois das chuvas, poderiam ser encontrados imensos depósitos do 
precioso metal. (...) Os vestígios dessas inundações auríferas ainda são visíveis, pois 
as margens de todos os riachos que cortam o areal ainda estão cobertos por algo que 
parece areia preta mas que, ao examiná-lo mais de perto, verifiquei tratar-se de 
esmeril, ou ferro magnético, que sempre acompanha o ouro em pó e – conforme se 
sabe – era rejeitado e largado para trás quando os preciosos grãos eram 
recolhidos.”204  

 

Sobre o trecho supracitado, Robert Walsh comentou que um ferreiro elogiou a qualidade do 

ferro da região, uma observação que podemos considerar visionária. A mineração ainda 

existente na vila foi registrada em um desenho da Serra do Itacolomi (Figura 30): na base do 

morro, podemos observar alguns homens trabalhando na atividade mineradora. 
 

 
Figura 30: “ITA COLUMÉ, or CHILD of STONE, as seem from the bed of the River of VILLA RICA”. 
Fonte: WALSH, Robert. Notícias do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1985. v.2. 

 
Robert Walsh descreveu o caminho tronco da seguinte forma: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 WALSH, 1985, p. 97. 
204 Ibidem, p. 100. 
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“No lado norte dessa planície fica situada a cidade, cuja única rua, muito comprida, 
sobe e desce ladeiras numa extensão de três quilômetros, aproximadamente, 
acompanhando a borda arenosa da cratera, sendo cortada por várias pontes de pedra 
que se estendem sobre os riachos vindos das montanhas. Essa comprida rua termina 
num curioso agrupamento de casas, construídas no topo de íngremes ladeiras de 
difícil acesso.”205 

 

Sobre a Praça da vila, ele mencionou: 
 
“Continuando a subir a encosta do morro, chegamos à praça onde fica situada a casa 
do governo, no alto de uma rua muito íngreme. (...) Descendo do palácio, 
atravessamos uma praça coberta de relva, ficando a Câmara do Ouvidor situada num 
dos seus lados e no lado oposto uma bonita igreja, tendo ao redor várias casas muito 
bem cuidadas, onde residem as pessoas mais ilustres do lugar e os funcionários do 
governo.”206  

 

Robert Walsh contou, em Ouro Preto, 1.500 casas habitáveis e 7.000 habitantes207; no auge da 

exploração aurífera, afirmou que a cidade chegou a ter 30.000 habitantes208. 

 

A cidade foi descrita conformada por montanhas, com grupos de casas caiadas plantadas no 

seu topo. A forma urbana de Ouro Preto foi resumida da seguinte forma: 

 
“Essa cidade estranhamento construída pode ser dividida, por conseguinte, em três 
partes distintas: a rua quase interminável, pela qual entramos, onde moram 
principalmente os artesãos, achando-se ali instalados várias oficinas onde 
caldeireiros, ferreiros e outros profissionais exercem o seu ofício fabricando vários 
artigos; o centro da cidade, cortado por diversas ruas e repleto de florescentes lojas, 
onde são vendidos os artigos estrangeiros; e a praça, onde ficam instalados os que 
são ociosos e financeiramente independentes.”209 

 

Em seu relato sobre Ouro Preto, Robert Walsh resumiu o aspecto da cidade tecendo uma 

paisagem bastante ferida pelos trabalhos da mineração: 

 
“Na sua presente situação, porém, rodeada por áridas e pedregosas montanhas, com 
suas encostas nuas mutiladas pela busca do ouro, nada restando para se ver senão as 
desgraciosas pedreiras, no alto, e a barrenta planície lá em baixo – o aspecto da 
cidade é singularmente feio e desagradável.”210 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 WALSH, 1985, p. 98. 
206 Ibidem, p. 99. 
207 Ibidem, p. 100. 
208 Ibidem, p. 101. 
209 Ibidem, p. 99. 
210 Ibidem, p. 99. 
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Em viagem pelo Brasil, entre 1850 e 1852, o naturalista alemão Dr. Hermann Burmeister 

(1807-1892), ao chegar a Ouro Preto, vindo de Passagem, atual distrito do município de 

Mariana, descreveu uma paisagem marcada pela atividade mineradora: 
 

“Percorrida mais de meia légua, chegamos à pequena aldeia do Taquaral, de aspecto 
ainda mais pobre que a da Passagem. Daí em diante, os barrancos dos dois lados do 
caminho tornavam-se cada vez mais rochosos à medida que a estrada se aproximava 
da margem do rio. Em certos lugares, pudemos observar algumas cavidades 
artificiais nas pedras, vestígios evidentes de antigas tentativas de exploração do 
ouro. Em breve, chegamos às primeiras casas da cidade, pequenas e bastante 
dispersas no lado esquerdo da estrada, mas tôdas elas sòlidamente construídas de 
pedra e tão rente ao caminho que foi preciso escavar a rocha para ganhar o terreno 
necessário àquele.”211 

 

Em seu relato, o Dr. Hermann Burmeister mencionou que havia 2.000 edificações na cidade, 

em estado de arruinamento, e cerca de 8.000 almas. Ao tempo do seu apogeu, ele afirmou 

que, segundo relatos, a cidade contava com 20.000 habitantes212. Sobre o núcleo urbano e a 

aparência das edificações, ele escreveu: 
 

“Em Ouro Prêto, as casas não se enfileiram em ruas compridas, formam antes 
pequenos núcleos nas encostas de uma montanha íngreme, recortada e dividida em 
diversas partes pelos rios e vales que sulcam sua vertente. Os habitantes agrupam 
suas casas em redor dos vários templos que se levantam em morros aparentemente 
isolados. Contei dez igrejas grandes e de belas torres. Oito delas eram construídas 
em pequenas plataformas isoladas e rodeadas de casas dispostas em vários terraços. 
Sòmente duas dessas dez igrejas ficavam no vale do rio, de pequena correnteza e 
idêntico ao ribeirão do Carmo.” 
 
(...) 
 
“A maioria das casas dispostas nos terraços têm dois andares, sendo mau porém o 
seu estado de conservação.”213 

 

Sobre as ruas, ele destacou: 
 

“As ruas, todas elas calçadas mas muito estreitas e desniveladas, sobem e descem 
com tal inclinação que não somente é perigoso descê-las a cavalo, mas também 
extremamente penoso ter que percorrê-las a pé.”214 

 

A narrativa do Dr. Hermann Burmeister nos trouxe três desenhos de Vila Rica, bem fiéis à 

realidade. No entanto, tais desenhos privilegiam a arquitetura – um da Casa de Câmara e 

Cadeia, outro da Igreja de São Francisco de Assis, e outro da Capela do Bonfim – merecendo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 BURMEISTER, Hermann. Viagem ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais 
visando especialmente a história natural dos distritos auri-diamantíferos. São Paulo: Livraria Martins 
Editora S. A., 1952. p. 197. Grafia original. 
212 Ibidem, p. 200. 
213 Ibidem, p. 197. Grafia original. 
214 Ibidem, p. 198. Grafia original. 
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destaque apenas o último por incluir, na imagem, a configuração de parte da atual rua Antônio 

de Albuquerque (Figura 31). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31: “Rua na parte de baixo de Ouro Preto”. 
Fonte: BURMEISTER, Hermann. Viagem ao Brasil através das províncias do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais visando especialmente a história natural dos distritos auri-diamantíferos. São Paulo: Livraria 
Martins Editora S. A., 1952. 
 

Com relação à iconografia referente a Minas Gerais, no período em estudo, destacaremos 

alguns desenhos a seguir. No entanto, como Sylvio de Vasconcellos mencionou, em um 

trabalho dedicado ao tema215, o material não é profundo. Sobre estas ilustrações, ele escreveu: 

 
“Elaboradas quase todas entre 1810 e 1830, correspondem ao período de franca 
decadência das minerações. No geral os desenhos mostram preferência pelas 
paisagens ou pelo elemento humano e animal, principalmente em seus aspectos 
peculiares e desconhecidos na Europa, relegando a plano secundário os conjuntos ou 
os exemplos arquitetônicos, considerados pelos viajantes estrangeiros como de 
menor importância.”216 

 

Há uma gravura do pintor, desenhista e gravador alemão Johann Moritz Rugendas (1802-

1858) que evoca a paisagem de Ouro Preto sendo minerada. Nesta imagem (Figura 32), 

podemos observar, em primeiro plano, uma cena de garimpo e, ao fundo, a silhueta da cidade 

na paisagem. Sobre esta gravura, vale remarcar que no livro “Rugendas e o Brasil”217 os 

autores ressaltaram que a cena do garimpo, incluída pelo artista e viajante, apresenta o valor 

de uma lembrança histórica do lugar que havia vivido seu auge décadas antes. Ainda assim, 

vale mencionar que, ao interpretarmos a cena representada nesta figura, entendemos sua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 VASCONCELLOS, 1959, p. 49. 
216 Ibidem, p. 49-50. 
217 DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Rugendas e o Brasil. São Paulo: Editora Capivara Ltda., 2002. 
376 p.!
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localização na região do Passa Dez e São Cristóvão, onde se localizavam as chamadas minas 

do Coronel Veloso218. Ao fundo da mesma gravura, há coerência na cidade delineada, com a 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo em posição de destaque, um conjunto de edificações na 

entrada da vila, na altura das Cabeças e Rosário, e outro conjunto no alto do Morro de Santa 

Quitéria, onde se encontra a Praça. 

 

 
Figura 32: “VILLA RICA”. 
Fonte: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Rugendas e o Brasil. São Paulo: Editora Capivara Ltda., 
2002. 376 p. 
 

Uma segunda gravura de Rugendas (Figura 33) evoca a paisagem de Ouro Preto – destaque 

para as montanhas – tendo, ao fundo, o registro de um conjunto de edificações da vila e duas 

igrejas. Em primeiro plano, há a representação de um rio de vale e a chegada à cidade. 

Devemos considerar essa gravura como o resultado de uma interpretação do artista, tendo em 

vista que não corresponde a uma reprodução fiel de qualquer paisagem de Ouro Preto. As 

igrejas em posição semelhante à da gravura seriam a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, à 

esquerda, e São Francisco de Paula, à direita. Para tanto, o ponto de vista do observador seria 

a região da Igreja do Pilar, já urbanizada neste período. Logo, a paisagem representada em 

primeiro plano parece corresponder apenas a uma moldura. De qualquer forma, a gravura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Para informações adicionais, ver: ESCHWEGE, v. 1, 1944. Vale acrescentar que esta obra apresenta um 
desenho de Vila Rica, em 1821. Como se trata de testemunho pouco expressivo em relação à iconografia 
disponível desta cidade, não foi incluído na nossa análise. 
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destacou pontos relevantes da forma urbana de Vila Rica no século XIX: templos religiosos, 

montanhas, conjunto de edificações térreas e sobrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: “VILLA RICA”. 
Fonte: DIENER, Pablo; COSTA, Maria de Fátima. Rugendas e o Brasil. São Paulo: Editora Capivara Ltda., 
2002. 376 p. 
 

Há dois quadros do pintor Armand Julien Pallière (1784-1862) que merecem destaque pela 

fidelidade à paisagem de Vila Rica. De acordo com Sylvio de Vasconcellos219, Pallière foi o 

primeiro pintor de história do gabinete de D. João VI e recebeu a incumbência de levantar 

vistas de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo indica que trabalhou ao natural, o 

que confere à sua pintura validade quase fotográfica220. 

 

O primeiro quadro (Figura 34), intitulado “Vista de Ouro Preto”, pertence ao Museu da 

Inconfidência, em Ouro Preto, com data provável entre 1820 e 1825221. Da esquerda para a 

direita, a pintura representa: a Igreja de São Francisco de Assis e seu largo; a atual rua das 

Mercês, com apenas uma edificação; a atual rua São Francisco de Assis, que conduz ao bairro 

Antônio Dias, com algumas edificações; as atuais ruas Cláudio Manoel e Amália Bernhaus 

que conduzem à Praça, ambas ladeadas por edificações; a Praça, com a Casa de Câmara e 

Cadeia, fundos da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Santa Casa, o Palácio dos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 VASCONCELLOS, 1959, p. 52.!
220 Ibidem, p. 53. 
221 Ibidem, p. 52. 
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Governadores e sobrados como o conjunto Alpoim. Ao fundo das edificações, devemos 

destacar quintais com vegetação de pequeno porte e os terraços mencionados pelos viajantes 

estrangeiros; há, também, muros de divisas, representados em alvenaria de pedra. Todas as 

edificações estão na cor branca ou clara, com cobertura em telha cerâmica; eventualmente, há 

um embasamento de alvenaria de pedra; duas edificações – o Palácio dos Governadores e a 

residência à rua das Mercês – apresentam detalhes em vermelho. Em primeiro plano, a atual 

rua Conselheiro Quintiliano ainda com poucas edificações e com um grupo de homens a 

cavalo e um pintor trabalhando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34: “Vista de Ouro Preto”. 
Fonte: Museu da Inconfidência, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura. 
 

Vale acrescentar, como observou Sylvio de Vasconcellos222, que essa pintura representa o 

ponto de vista de quem está na atual rua Conselheiro Quintiliano e não acima desta, como 

poderia indicar o primeiro plano da tela. E “Algumas indicações levam a crer tenha sido o 

quadro completado de dois pontos de vista: um mais próximo da pedreira de quartzito, 

abrangendo a metade direita do trecho; outro, mais distante, focalizando a metade esquerda.” 

Se compararmos essa pintura a uma foto do início do século XX (Foto 01), percebemos esta 

consideração e notamos, ainda, como essa paisagem permaneceu quase inalterada, neste 

intervalo, com poucas exceções: nota-se a entrada do arraial dos Paulistas – atual rua Camilo 

de Brito – ainda despovoada no quadro de Pallière. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 VASCONCELLOS, 1959, p. 53. 
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Foto 01: Vista da Igreja de São Francisco de Assis e praça Tiradentes. Foto datável da primeira metade do século 
XX. 
Fonte: Coleção particular Aparecido Salatini. 
 

O segundo quadro de Pallière (Figura 35), intitulado “Vista de Vila Rica”, faz parte de uma 

coleção particular, com data provável semelhante ao anterior. Da esquerda para a direita, a 

pintura representa: a Igreja de Santa Efigênia; a ladeira de acesso a este templo, ladeada de 

muitas edificações térreas e alguns sobrados; a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição; 

o arraial de Antônio Dias; a Capela de Nossa Senhora das Dores e seu adro; o pico do 

Itacolomi; as torres e o frontão da Igreja de São Francisco de Assis; a torre da Casa de 

Câmara e Cadeia; e um trecho do Palácio dos Governadores. Em primeiro plano, a atual rua 

Conselheiro Quintiliano ainda com poucas edificações e um grupo de homens trabalhando. 

Devemos destacar: o acesso à Capela das Dores, ainda despovoado; os fundos das edificações 

do arraial de Antônio Dias; a representação, novamente, do edifício do Palácio dos 

Governadores com detalhes em vermelho; os terraços mencionados pelos viajantes 

estrangeiros. 
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Figura 35: “Vista de Vila Rica”. 
Fonte: AGUIAR, Nelson (Org.). Mostra do redescobrimento: o olhar distante – the distant view. São Paulo: 
Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais, 2000. 208 p. 
 

É interessante mencionar que, aparentemente, essa pintura também representa o ponto de vista 

de quem está na atual rua Conselheiro Quintiliano e não acima desta, como poderia indicar o 

primeiro plano da tela. Nota-se, ainda, que essa pintura foi realizada a partir do início desta 

rua, próximo à praça Tiradentes. Por fim, se compararmos essa pintura a uma foto do início 

do século XX (Foto 02), em ângulo pouco diferente, percebemos também como a paisagem 

permaneceu quase inalterada, neste período. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 02: Vista das Igrejas de Santa Efigênia e Antônio Dias de um ponto de vista semelhante ao da pintura de 
Pallière. Foto datável da primeira metade do século XX. 
Fonte: Coleção particular Aparecido Salatini. 
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!
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Há outro quadro no acervo do Museu da Inconfidência, “Vista de Ouro Preto” (Figura 36), 

que retrata a paisagem de Ouro Preto, com data provável de 1820. O autor, Henry Lieutenant 

Chamberlain (1796-1844), representou temas semelhantes aos dos quadros de Pallière: a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição; o arraial de Antônio Dias; a Igreja de São 

Francisco de Assis; a Casa de Câmara e Cadeia; a entrada para o arraial dos Paulistas; e um 

trecho do Palácio dos Governadores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36: “Vista de Ouro Preto”. 
Fonte: Museu da Inconfidência, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura. 
 

O ponto de vista escolhido pelo autor parece estar acima da atual rua Conselheiro Quintiliano, 

no morro São Sebastião, tendo em vista que a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi 

representada. Devemos destacar ainda: o acesso ao arraial dos Paulistas, ainda despovoado; os 

fundos das edificações ou miolos de quadras vegetados; a representação do edifício do 

Palácio dos Governadores em cor diferente ao branco que prevalece nas outras edificações; o 

conjunto Alpoim, na Praça. Há, ainda, o esboço de alguns caminhos, atualmente ruas 

adensadas, como a atual rua Felipe dos Santos, a atual rua Carlos Tomáz e o acesso ao Palácio 

Velho. 

 

Há ainda uma pintura de Vila Rica do pintor, aquarelista, gravador e desenhista Thomas 

Ender (1793 - 1875) realizada a partir de um esboço do médico, geólogo e botânico Johann 

Igreja de São Francisco de Assis 

!
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Baptist Emanuel Pohl (1782 - 1834) e publicada em sua obra (Figura 37). Sobre esta gravura, 

Sylvio de Vasconcellos escreveu: 

 
“Por outro lado, o grande número desses desenhos, em sua feição definitiva, foi 
elaborado sobre “croquis” rápidos originais, e não diretamente do natural, do que 
resulta má interpretaçao posterior das indicações recolhidas. Em consequência, 
relativamente à arquitetura, poucas são as reproduções fiéis.(…) A vista que 
acompanha a obra de Pohl, uma das mais abrangentes do conjunto urbano de Ouro 
Preto, as traduz, com habilidade, a configuração típica do lugar, os arruamentos, e o 
aglomerado urbano, é bastante falha quanto a pormenores arquitetônicos e à posiçao 
relativa dos pontos considerados.”223 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 37: “Villa Rica”. 
Fonte: EXPOSIÇÃO Thomas Ender no Brasil. Tradução de Edelweiss Mainhard Viana Bruckner. Museu de 
Arte de São Paulo, junho de 1997; Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, junho – julho 1997. 
 

Em seu relato sobre a viagem que realizou pelo Brasil, entre 1817 e 1821, Pohl considerou 

essa a melhor vista de Vila Rica, onde podemos contemplar a parte mais bela da cidade224. 

Nesse quadro, podemos observar, da esquerda para a direita: a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e um conjunto de edificações em torno do seu largo; partindo do largo do Rosário, a 

rua que conduz à Igreja de Nossa Senhora do Pilar e a rua que conduz à antiga rua Direita, 

atual rua Conde de Bobadela, e à Praça, ambas ladeadas por edificações; na Praça, notamos o 

Palácio dos Governadores, a casa de Câmara e Cadeia e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo; 

ao fundo, a Igreja de Santa Efigênia e edificações dispersas na serra de Ouro Preto; à direita, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 VASCONCELLOS, 1959, p. 50. 
224 POHL, Johann Baptiste Emanuel. Viagem no interior do Brasil empreendida nos anos de 1817 a 1821 e 
publicada por ordem de sua majestade o imperador da Áustria Francisco Primeiro. v. 2. Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação e Saúde, Instituto Nacional do Livro, 1951. p. 412. 
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em baixo, a Igreja do Pilar e o arraial do Pilar; nota-se a atual rua do Pilar que conduz à Igreja 

do Carmo, ladeada por edificações. Devemos destacar: o córrego Ouro Preto, caudaloso, na 

parte mais baixa da cidade; os fundos das edificações e miolos de quadras vegetados; as 

divisas marcantes de algumas das edificações; os morros que interrompem a cidade. É 

interessante notar a relação do córrego Ouro Preto com a cidade, hoje imperceptível com a 

expansão urbana. 

 

A obra de Pohl dedicou um longo trecho a Vila Rica e este relato expressou mais a forma 

urbana da cidade que a imagem de Ender. Pohl chegou ao núcleo urbano a partir da estrada 

que nos conduz a Mariana e, ao entrar, observou que este principia por algumas pequenas 

casas de pedra, térreas e bem construídas225. Eis a impressão que ele teve do panorama geral 

da cidade:  

 
 “Dois morros calvos, que se estendem de leste para oeste, e deixam passar pelo seu 
vale o ribeirão Ouro Prêto em seu estreito e sinuoso curso, e a calva e desabitada 
serra Itacolumi, geralmente envôlta em nuvens, encobrem quase completamente a 
vista da cidade, que está edificada na parte mais baixa da serra sem árvores, 
escassamente coberta de relva, ou seja, a aurífera serra do Ouro Prêto. Estende-se, 
subindo, desde a margem do rio, e ocupa grande parte da encosta meridional dessa 
serra, sem subir até o cume da serra da Cachoeira. (…) Das florestas que 
primitivamente cobriam as margens do ribeirão Ouro Prêto, ordinàriamente raso, 
porém muito caudaloso na época das chuvas, não resta hoje vestígio algum.”226 

 

Pohl descreveu quase todos os arraiais de Vila Rica e os caminhos que os interligam, o que 

confere à sua obra um valor inestimável. Sobre o Morro de Santana, este viajante nos 

apresentou uma inédita descrição: 

 
“Na encosta média oriental dessa serra, fica o pequeno arraial Morro de Santana, 
que deve a sua origem à rica produção de ouro de outrora. Conta uma pequena igreja 
e umas quarenta casas pequenas. Os habitantes, na maior parte mineiros, levam uma 
vida miserável, tendo de trazer de longe os seus víveres e especialmente a lenha.”227 

 

No Morro de São João, Pohl mencionou apenas a capela e uma pequena edificação 

próxima228. A descrição do arraial do Taquaral foi realizada sem detalhes e não houve menção 

ao número de edificações: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 POHL, 1951, p. 390-91. 
226 Ibidem, p. 411. Grafia original. 
227 Ibidem, p. 387. 
228 Ibidem, p. 418. 
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“Em breve chegamos ao arraial muito insignificante de Taquara, que possui uma 
pobre e pequena igreja; está quase ligado à cidade de Vila Rica e dista légua e meia 
de Mariana.”229 

 

Ao mencionar os acessos à cidade, ele descreveu os arraiais de Padre Faria, Alto da Cruz, 

Antônio Dias e a Praça: 

 
 (do) “… Padre Faria, chega-se, através de uma rua, de poucas casas, muito 
inclinada para baixo, por entre edifícios dispersos muito irregularmente, a uma 
segunda parte da cidade, chamada Antônio Dias e que começa na margem do 
ribeirão que serpenteia entre estreitos barrancos. (…) Só a começar daqui (Antônio 
Dias) a cidade apresenta melhor continuidade. Uma rua escarpada, mal calçada, leva 
do rio à igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição (…). Em seguida chega-se 
à igreja de São Francisco e, de lá, a um ressalto da serra, que oferece a maior 
planície, embora se incline para o sul, onde se encontram os principais edifícios do 
govêrno. Nesse segunda planície se acha a praça principal da cidade, um quadro 
alongado, limitado inteiramente por edifícios assobradados. A parte setentrional 
dessa praça, de frente para a serra, é ocupada pelo palácio do governador, um 
edifício vistoso, porém com um só andar, pintado de vermelho e amarelo …”.230 

 

Nessa descrição, Pohl esclareceu a cor do Palácio dos Governadores, destacada em tantas 

imagens. Em outro trecho, ele mencionou as igrejas exteriormente pintadas em cores vivas231. 

Retomando a descrição dos arraiais, seu relato mencionou a Barra como uma depressão onde 

corre o córrego Ouro Preto232 e elucidou os dois caminhos que levam até à região: 

 
“Uma delas leva da igreja de Nossa Senhora do Carmo, cuja fachada principal é 
virada para o barranco, até à igreja paroquial de Nossa Senhora do Pilar; a outra, até 
à igreja de Nossa Senhora dos Pretos (…); e, de lá descendo, até o rio, cuja margem 
é ocupada por grande número de casas pequenas. (…) Saindo da margem do rio, é 
preciso subir, a oeste, uma elevação bastante íngreme para se chegar ao último 
bairro da cidade, chamado Cabeceiras, edificado num morro separado. A maioria 
das casas insignificantes dêsse bairro forma uma rua única, bastante compacta, 
porém, que não se estende até o cume do morro. Algumas poucas casinhas dispersas 
fecham a rua e aí se ergue uma fôrca de três pernas, que domina tôda essa parte da 
cidade. Mais acima, em direção ao pico, há uma plantação de araucárias e, ainda 
mais acima, fica a mina de ouro do coronel Veloso com vários grandes edifícios.”233 

 

A descrição acima esclareceu ainda a forma urbana do arraial das Cabeças e mencionou um 

grupo de edificações junto à mina do Coronel Veloso. Ao descrever o Tripuí, Pohl mencionou 

um edifício assobradado e pequenas edificações dispersas, que não localizamos234. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 POHL, 1951, p. 390. 
230 Ibidem, p. 412-413. 
231 Ibidem, p. 415. 
232 Ibidem, p. 391. 
233 Ibidem, p. 414. 
234 Ibidem, p. 430. 
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Por fim, esse viajante fez considerações sobre as edificações de Ouro Preto, nas quais 

remarcou os pomares com bananeiras e laranjeiras235, os muros de pedra seca protegendo os 

caminhos e as divisas236, entre outras observações que merecem ser citadas: 

 
 “Ralativamento ao modo de construção em Vila Rica, os edifícios, em número de 
uns 1.600, são construídos de pedra e assobradados. No bairro central da cidade, na 
sua maioria são as janelas envidraçadas. Além disso, mesmo os maiores e melhores 
edifícios não têm boa aparência. Os de classe mais podre têm paredes de barro e são 
caiados. São particularmente más as casas que dão começo à cidade, na estrada de 
Mariana para cá. São em geral choças baixas, não caiadas, muitas das quais já em 
ruína, as quais, com sua situação desordenada e seus muros de pedras simplesmente 
empilhadas, concorrem não pouco para afearem a primeira vista que se tem de Vila 
Rica.”237 

 

Nota-se que essa descrição ainda prevalece nas áreas onde as edificações foram preservadas. 

Nos locais onde as edificações entraram em ruínas e desapareceram, como na entrada da 

cidade a partir de Mariana, a nova ocupação, ironicamente, repete a situação desordenada. 

 

Diante do exposto, não há dúvidas de que os relatos de viajantes e a iconografia do século 

XIX são importantes testemunhos da forma da cidade e da transformação da paisagem pelo 

homem através da atividade mineradora. Esses materiais nos permitem visualizar a vila que, 

até o último quartel do século XVIII, foi registrada somente em documentos oficiais, como os 

códices da Câmara Municipal de Ouro Preto.  

 

Durante o século XVIII, os leitos de rios e morros circundantes ao núcleo urbano foram 

revolvidos e escavados para a extração de ouro. É notável a iconografia do século XIX 

contemplar a paisagem circundante e a mineração, mas não registrar as marcas profundas 

dessa atividade econômica, relatadas nas memórias. Nesses desenhos e pinturas, a serra foi 

registada mais como moldura do que como local de trabalho e parte da história da vila.  

 

Quanto ao aspecto da vila, as descrições e imagens sugerem a paisagem marcada pelos 

morros circundantes, pela massa edificada cordeada e implantada no alinhamento da rua, pela 

vegetação de pequeno porte nos miolos de quadras – fundo das edificações, com terraços e 

muros de divisas em alvenaria de pedra. As edificações estão representadas na cor branca ou 

clara (os relatos mencionam o uso da cal), com cobertura em telha cerâmica, normalmente em 
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duas águas e cumeeira paralela à rua. Foram mencionadas janelas com vidro; alguns desenhos 

sugerem a prevalência de beiral simples para o arremate das coberturas. 

 

O material ora analisado contribui para a compreensão da forma urbana de Vila Rica, em 

função de uma rica iconografia, indisponível no setecentos. Infelizmente, ainda há lacunas no 

entendimento da ocupação das encostas, embora testemunhos de mineração ainda sejam 

encontrados nos morros circundantes, muitos dos quais ocupados de forma desordenada e 

irregular, na atualidade. 

 

 

1.6 Considerações sobre a morfologia urbana colonial 

 

 

Os estudos sobre morfologia urbana colonial sofreram grandes progressos ao longo do século 

XX e início do século XXI. A análise de documentos setecentistas – tratados, documentação 

camarária, iconografia, cartografia etc. – relativizou o primeiro conceito da urbanização 

portuguesa e a primeira imagem de nossas povoações – caótica e aleatória. Tais documentos 

vieram à luz aos poucos – a partir do fim da década de 1930 e início da década de 1940, 

quando as pesquisas na área de história da arquitetura e urbanismo tiveram início – 

permitindo a revisão e o aprofundamento dos primeiros estudos.  

 

Mais recentemente, as últimas pesquisas ousaram trabalhar com um conceito de regularidade 

mais ampliado e contemporâneo aos núcleos coloniais, permitindo avanços consistentes no 

entendimento da forma urbana das vilas e cidades setecentistas. Assim, concluindo este 

capítulo, faremos uma revisão bibliográfica dos principais pesquisadores de morfologia 

urbana colonial e um breve histórico do percurso destes estudos para que possamos subsidiar 

a análise proposta para o último capítulo. 

 

Em 1936, no livro “Raízes do Brasil”238, Sérgio Buarque de Holanda deu início aos estudos 

das cidades coloniais brasileiras no capítulo “O semeador e o ladrilhador”. Baseado na 

exploração de conceitos contrários, que esclarecem o ponto de vista defendido pelo 
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pesquisador, notamos a fundação de cidades como um importante instrumento de dominação 

e a diferença entre as colonizações espanhola e portuguesa. 

 

De acordo com Holanda, “ladrilhador”, o espanhol criou núcleos urbanos estáveis e 

ordenados, como uma extensão da metrópole, com traçados retilíneos que buscavam sempre 

vencer a natureza. A colonização espanhola procurou o interior e os planaltos, ao contrário da 

portuguesa que se concentrou no litoral até a descoberta de minerais preciosos. Já os 

portugueses foram “semeadores” de cidades irregulares, baseadas em um sistema de feitorias 

que objetivava a riqueza fácil. Para o autor, a expansão portuguesa não foi planejada e não 

seguiu normas, dando um aspecto de “desleixo”:  

 
“A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não 
chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da 
paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma providência, sempre esse 
significativo abandono que exprime a palavra “desleixo” – palavra que o escritor 
Aubrey Bell considerou tão tipicamente portuguesa como “saudade” e que, no seu 
entender, implica menos falta de energia do que uma íntima convicção de que “não 
vale a pena”...”239  

 

Sérgio Buarque colocou, ainda, que os conquistadores espanhóis estavam munidos de uma 

legislação para a edificação de núcleos urbanos. Já entre os portugueses, alguma ordem só foi 

implantada em função do descobrimento das minas, especialmente as de diamantes; a exceção 

teria sido a obra dos jesuítas. Concluindo, este pesquisador escreveu: 

 
“Seja como for, o traçado geométrico jamais pôde alcançar, entre nós, a importância 
que veio a ter em terras da Coroa de Castela: não raro o desenvolvimento ulterior 
dos centros urbanos repeliu aqui esse esquema inicial para obedecer antes às 
sugestões topográficas.” 
 
(...) 
 
“A rotina e não a razão abstrata foi o princípo que norteou os portugueses, nesta 
como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora. Preferiam agir por 
experiências sucessivas, nem sempre coordenadas umas às outras, a traçar de 
antemão um plano para segui-lo até o fim.”240 

 

Em 1938, Paulo Thedim Barreto, em um ensaio sobre a arquitetura do Piauí na Revista do 

IPHAN241, mencionou pela primeira vez na literatura brasileira a existência de um 
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instrumento para o controle da implantação de cidades no Brasil. Referindo-se à Carta Régia 

de 1716, este pesquisador destacou do documento:  

 
“... sendo presente o povo, determineis o lugar mais próprio para servir de praça a 
cada uma das ditas vilas, fazendo levantar no meio delas o pelourinho, assinando 
area para se edificar igreja capaz de receber um competente número de freguezes, 
quando a povoação se aumentar, como tambem as outras areas competentes para as 
casas das recreações e audiências, cadeias e mais oficinas públicas, fazendo delinear 
as casas dos moradores por linha reta de sorte que fiquem largas e direitas as 
ruas.”242 

 

Sobre as edificações, Barreto buscou outros trechos da Carta Régia que mencionaram que 

estas deveriam ser “fabricadas na mesma figura uniforme pela parte exterior”243, “ainda que 

na outra parte interior as faça cada um conforme lhe parecer”244. 

 

Em seu trabalho245, Nestor Goulart Reis Filho destacou o ineditismo dessa citação na Revista 

do IPHAN. De acordo ele, Paulo Barreto foi o primeiro a falar da questão disciplinadora para 

o controle da urbanização e do urbanismo no Brasil. Nestor Goulart ainda mencionou que a 

descoberta da cartografia e da iconografia das cidades brasileiras foi tardia: começou a partir 

do final dos anos 1930 com a Revista do IPHAN e outras fontes. Para este pesquisador, isto 

explicaria tantos equívocos no início dos estudos sobre o urbanismo colonial, como sua 

suposta espontaneidade, justificando, de certa forma, a posição de Sérgio Buarque de 

Holanda. 

 

Em 1951, Sylvio de Vasconcellos publicou sua tese246 onde descreveu a formação e o 

desenvolvimento da cidade de Ouro Preto e identificou os principais tipos construtivos 

presentes na região. Embora tal trabalho não seja dedicado ao estudo sistemático da 

morfologia colonial, o pesquisador descreveu instrumentos de controle dos assentamentos 

urbanos mineiros:  

 
“Desde que assumia a Corôa o encargo da organização efetiva das povoações, 
transformando-as em vilas, cuidava, imediatamente, de traçar as normas reguladoras 
de sua existência, entre as quais se encontravam as referentes à arquitetura e 
urbanismo.”247 
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Assim, Sylvio de Vasconcellos mencionou a Carta Régia transcrita por Paulo Barreto, as 

instruções de D. João V a Gomes Freire de Andrade na ocasião da elevação da Vila do Carmo 

à cidade de Mariana, as Ordenações e Leis do Reino de Portugal e o papel das Câmaras 

Municipais. No entanto, este pesquisador ponderou: “Em Vila Rica a topografia, a 

desobediência dos súditos, o relativo afastamento da metrópole, o desenvolvimento rápido e a 

improvisação, levariam ao menosprezo normas assim tão rígidas”248. De acordo com ele, em 

geral, faziam-se as habitações ao arbítrio de seus proprietários até a resolução de 1795249, que 

passou a exigir requerimento ou prospecto para reedificar ou edificar casas, examinado pelo 

procurador da Câmara.  

 

A partir da década de 1950, o historiador norte-americano Robert Chester Smith passou a 

divulgar o resultado dos seus estudos sobre história da arte e arquitetura, no Brasil e Portugal. 

Em seu trabalho, Smith citou Gilberto Freire e Sérgio Buarque e defendeu a irregularidade 

das cidades coloniais brasileiras, pois se baseavam nas metropolitanas, medievais. De acordo 

com ele: 

 
“Os descobridores portugueses eram homens da Renascença, mas, como 
planejadores de cidades, pertenciam à Idade Média. Continuamente rejeitaram o 
plano regular de grelha que veio para a Europa com a Renascença e para a América 
com os conquistadores espanhóis. Em vez disso, eles apegavam-se ao plano 
medieval de encosta fortificada (fortified hill-side) que tinha produzido as cidades de 
Portugal, com todas as limitações das ruas estreitas e irregulares e habitações 
amontoadas que aquele conceito implica. Os portugueses diziam que tal situção era 
essencial para defesa, mas na realidade eles estavam preservando uma tradição. Eles 
repetiam, por toda parte onde fossem, sua tradição nacional de cidades superiores e 
inferiores, de ladeiras escarpadas e sinuosas que as unia, de fortes e capelas 
espalhados nas alturas que olhavam com desdém os longos e irregulares espaços 
abertos chamados terreiros, forrados de igrejas e habitações altas e esguias.”250 

 

Para esse pesquisador, a descoberta das minas não mudou esse quadro: 

 
“E quando, no século XVII, as minas de ouro de Minas Gerais atraíram um influxo 
de colonizadores para aquela região meridional do interior, as cidades que lá se 
desenvolveram tinham todos os elementos tradicionais das cidades costeiras, com 
exceção de suas arcadas costeiras.”251 

 

Em referência ao trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, Smith escreveu: 
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“Em momento algum os portugueses, que descobriram o país em 1500 e o tiveram 
sob seu domínio até 1822, estabeleceram um código de normas para o 
desenvolvimento urbano. Suas cidades cresceram sem planejamento, numa espécie 
de confusão pitoresca tão característica das cidades luso-brasileiras quanto a ordem 
e a clareza o são do urbanismo da América Espanhola.”252 

 

Sobre Ouro Preto, ele mencionou: 

 
“A tortuosidade da planta é aqui ainda mais evidente. Também em Ouro Preto a 
praça central é longa, estreita e tão inteiramente irregular, quebrando num ponto de 
inflexão situado a meio caminho entre o antigo Palácio dos Governadores e a bela 
Casa de Câmara e Cadeia do século XVIII. (...) As ruas, de larguras muito variadas, 
traçam curvas obedecendo a acidentada e caprichosa topografia do sítio onde a 
cidade foi erigida. Na verdade, há uma única via principal que, em seu serpentear, 
liga os diversos e nitidamente separados núcleos da cidade, que consistiam nos 
primitivos arraiais ou postos de comércio, com as primeiras capelas, que mais tarde 
foram substituídas pelas duas igrejas paroquiais e pelas igrejas das Ordens 
Terceiras... (…) Aqui o espaço cria um complexo efeito prismático que difere 
drasticamente da simplicidade dos elementos espaciais de uma cidade da América 
Espanhola.”253 

 

Nestor Goulart ponderou sobre o trabalho de Smith que apesar da contribuição inovadora 

deste pesquisador, considerando as condições e limitações de seu tempo, sua compreensão foi 

reducionista: “Em seus artigos sobre urbanismo, Smith seguia a linha teórica da continuidade 

luso-brasileira (mal interpretando Gilberto Freyre e Lúcio Costa), da informalidade dos 

traçados (recolhida em Sérgio Buarque de Holanda) e da ausência de inovação.”254 

 

Em 1964, Nestor Goulart Reis Filho defendeu sua tese255, pioneira na investigação histórica 

das comunidades brasileiras e na evolução urbana do Brasil. Neste trabalho, os conceitos de 

rede urbana e de núcleo urbano foram desenvolvidos, resultando em uma contribuição inédita 

para a compreensão do processo de urbanização brasileira. 

 

Através da análise de elementos do sistema de parcelamento do território urbano – quadras, 

ruas, lotes, etc. – a pesquisa de Nestor Goulart abordou a questão da regularidade e 

irregularidade dos núcleos urbanos coloniais, afirmando que a regularidade com que alguns 

elementos repetem-se nas vilas e cidades exige o abandono da idéia de um fenômeno aleatório 

e a aceitação de formas de condicionamento. Posteriormente, este estudioso avançou mais no 
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tema, em um trabalho dedicado exclusivamente à urbanização e ao urbanismo, na região das 

Minas256, como veremos mais à frente. 

 

Sobre as regiões mineiras, esse trabalho identificou a descoberta do ouro como motivadora de 

uma etapa de intensa urbanização, entre 1670 e 1720. Nestas áreas, formou-se uma economia 

urbana – o comércio, os ofícios mecânicos, o funcionalismo civil e militar – com a população 

concentrada em vilas e cidades, contribuindo para a consolidação do processo de urbanização 

do Brasil: 

 
“A população que se instala nas minas tem um tipo novo de distribuição. Trata-se de 
uma população de altíssimo índice de urbanização; praticamente toda ela está 
concentrada nos núcleos urbanos. O custeio da produção é feito em moeda-ouro no 
meio urbano, provocando a instalação de inúmeros serviços (vilas, estradas, 
imigração, etc.) que, de qualquer forma, ficam como saldo positivo, e a instalação de 
um amplo mercado urbano abastecido por áreas longínquas. A tendência à 
especialização nas minas é favorecida pela própria Metrópole, que proíbe a 
instalação de engenhos na região, para evitar que os escravos sejam desviados das 
atividades de mineração.”257 

 

A resposta à urbanização intensa foi o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e, 

paralelamente, a adoção de uma política urbanizadora ativa como forma de exercer o controle 

sobre os colonos: “No início do século XVIII o poder central já estaria suficientemente 

consolidado para impor, ao fim de todos os conflitos, sua orientação política, seu sistema 

arrecadador e judiciário, com o apoio de ampla organização administrativa e militar.”258 

 

O controle local era exercido pelas Câmaras Municipais através de posturas que 

determinavam o arruamento, obrigações de alinhamento, desapropriações etc. e contava com 

engenheiros, mestres ou arruadores. Estes cuidados correspondiam às recomendações das 

Ordenações do Reino. Nestor Goulart citou a primeira vez que uma medida para evitar 

irregularidades nos alinhamentos foi registrada: em 1625, um documento da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro sinalizou o impedimento de fazer casa sem arruação da 

Câmara259.  
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Com a nova intensidade da vida urbana, houve uma preocupação maior com a conservação e 

aparência das edificações, com a limpeza, alinhamento, nivelamento e calçamento das ruas e 

praças, entre outros aspectos.  

 
“A esse surto de cultura local correspondeu, certamente, nos centros urbanos 
principais, a preocupação de controle da transformação espacial pelos órgãos 
municipais. Como veremos, à medida que se intensifica a vida urbana, buscam-se 
meios mais adequados e em caráter permanente para conferir ao conjunto urbano as 
condições de um cenário conveniente para a civilização que se pretende 
representar.”260 

 

No entanto, vale acrescentar que essas medidas nem sempre resultaram em um controle 

efetivo das transformações urbanas: “A modéstia da vida urbana colonial e o sentido 

pragmático da administração portuguesa, procurando apenas resolver as situações à medida 

que surgiam, iriam reduzir o alcance da ação do governo central e as próprias Câmaras.”261 

Paralelamente, Nestor Goulart colocou como esses instrumentos de controle devem ser 

interpretados: “Os padrões de racionalidade e regularidade, implícitos nas medidas de 

controle das transformações da organização urbana, aplicadas no Brasil, devem ser referidos 

ao estado de conhecimento e prática da arquitetura e urbanismo europeus da mesma 

época.”262 

 

Ao realizar a análise dos elementos da organização espacial, esse trabalho enumerou aspectos 

relevantes dos núcleos coloniais que merecem ser mencionados. Quanto à situação das vilas, 

sítio escolhido e traçado, Nestor Goulart escreveu: 

 
“Os núcleos menores, mais antigos, instalavam-se, em sua maior parte, em sítios 
acidentados, no topo das colinas. Seus traçados apresentavam, então, no conjunto, 
características de acentuada irregularidade. As ruas adaptavam-se às condições 
topográficas mais favoráveis, e tendiam a se organizar como ligações entre os 
pontos de maior importância na vida desses núcleos, sem intenção de ordenação 
geométrica.”263 

 

De acordo com esse pesquisador, a regularidade dos traçados tornou-se recorrente apenas 

após 1720. Com relação às ruas, estas tinham escala e tratamento com o objetivo de ligação: 

 
“As ruas, nas povoações mais antigas do Brasil, eram entendidas quase 
exclusivamente como meio de ligação, vias ou linhas de percurso, ligando os 
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domicílios aos pontos de interesse coletivo ou um a outro desses pontos. Na maior 
parte dos casos não tinham significado como local de permanência.”264 

 

Embora as ruas fossem utilizadas para algumas atividades de recreação ou religiosas, o 

entendimento destas como meio de ligação só foi alterado com o desenvolvimento do 

comércio, quando a rua passou a ter o caráter de permanência, ponto de reunião, semelhante 

às praças. Neste momento, “Adquirem portanto nova importância plástica: as ruas e as casas 

começam a ser feitas para serem vistas, pelos que nelas permanecem ou circulam e passam a 

ser objeto de cuidados, como as praças.”265 

 

As praças, por sua vez, representavam o local de maior importância, muitas vezes a origem 

dos núcleos urbanos e, por isto, recebiam maior atenção:  
 

“As praças constituíam os pontos de atenção e de focalização urbanística e a própria 
arquitetura de maior apuro concentrava-se nelas, em seus edifícios principais, 
oficiais ou religiosos, ficando a arquitetura particular quase sempre num plano 
inferior. Essa orientação é evidenciada pela documentação mais antiga relativa à 
arquitetura e pelas descrições e iconografia.”266 

 

Nota-se que a construção civil, inicialmente simples e utilitária, constrastava com os edifícios 

civis e religiosos. Quanto ao aspecto resultante: 

 
“As ruas eram constituídas por fileiras de casas construídas sobre o alinhamento e 
sobre os limites laterais dos terrenos, formando superfícies contínuas. Nos centros 
menores e nos arrabaldes – por vezes também nas casas de esquina – chegavam os 
pomares junto às ruas, mas eram ocultos por muros, restabelecendo-se, por meio 
destes, a continuidade das superfícies construídas. (…) As ruas eram, assim, 
definidas pelas construções, e as construções definidas em função das ruas. 
Conseguia-se uma aparência de grande concentração urbana, mesmo nos centros 
mais modestos. Essa unidade era quebrada apenas pelas variações de altura das 
casas, ora térreas, ora sobrados, com dois, três ou quatro andares, ou pelos muros de 
quintais e hortas.”267 

 

As ruas não apresentavam arborização, nem jardins públicos, ficando a massa verde da cidade 

restrita aos fundos dos quintais. Consequentemente, as quadras eram compostas por linhas 

contínuas de construções, com vazios entre elas. As coberturas, em duas águas, conformavam 

uma segunda linha de continuidade. As quadras eram divididas em lotes mais ou menos 

regulares, com frentes estreitas, mas profundos.  
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O crescimento dos centros urbanos gerou o zoneamento e o aparecimento de bairros, muitas 

vezes definidos por elementos naturais ou pela interrupção de praças, edifícios religiosos ou 

públicos. A periferia dos núcleos urbanos era ocupada com sesmarias que deram origem a 

chácaras; com o crescimento das vilas e cidades, estas também sofreram parcelamento. 

 

O padrão descrito por Nestor Goulart repetiu-se ao longo do período colonial e, só no século 

XIX, sofreu alterações. 

 
“Desse modo, no Brasil, persistiram durante todo o período colonial os esquemas de 
parcelamento do espaço urbano e seu relacionamento com a arquitetura. Originando-
se do urbanismo medieval de Portugal, não encontrariam no Brasil condições de 
modificação, até o século passado. Ao se iniciar o século XVIII, nas vilas e cidades 
da Colônia, as casas continuavam a se estender em filas contínuas, oferecendo ao 
observador a mesma aparência de concentração.”268 

 

Em 1968, Paulo Ferreira Santos apresentou uma comunicação269 no V Colóquio Internacional 

de Estudos Luso-Brasileiros, em Coimbra, sobre a formação de cidades coloniais no Brasil. 

Este texto dialoga com o trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, respondendo à discussão 

iniciada por este estudioso.  

 

A análise central do texto é o traçado urbano: um de seus principais objetivos foi o de 

valorizar os aspectos positivos da irregularidade dos traçados de nossos núcleos urbanos 

coloniais. Santos via na cidade colonial um aspecto de desordem, mas acreditava em uma 

unidade na ausência de um plano prévio: “É que naquela aparente desordem, que leva a 

admitir, como o fez o eminente historiador patrício, a inexistência de um traçado prévio ou de 

uma idéia diretriz, existem uma coerência orgânica, uma correlação formal e uma unidade de 

espírito que lhe dão genuinidade.”270 Para tanto, ele defendeu uma origem dupla de nossas 

cidades coloniais: informal da Idade Média e formalizada da Renascença. 

 

Santos definiu uma evolução dos traçados de cidades e vilas no Brasil, classificando-os em: 

“inteiramente irregulares”, “de relativa regularidade”, “inicialmente irregulares, depois 

refeitos para a regularidade” e os “perfeitamente regulares”. De acordo com ele, no fim do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 REIS FILHO, 1968, p. 150. 
269 SANTOS, Paulo Ferreira. Formação de cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 
180 p. 
270 Ibidem, p. 18. 



!126!

século XVIII, a influência dos engenheiros militares acentuou a predileção pelos traçados 

ortogonais nos projetos das povoações: uma orientação de preferência hispânica. 

 

Ao falar dos instrumentos de controle para os assentamentos urbanos, Santos citou: as 

Ordenações Manuelinas, de 1521, que tratavam de particularidades da rua e da casa; a 

Instrução do Governo Geral, com ordens de Tomé de Souza, em 1553, de endireitar ruas e 

cercar povoações, ainda no início da colonização portuguesa no Brasil; as Leyes de Indias, 

legislação que definiu, nas cidades de colonização hispânica, a frequência da plaza mayor 

como centro e do traçado das ruas em xadrez como seu complemento; e as Ordenações do 

Reino, nas cidades de colonização portuguesa. Em seu trabalho, defendeu que as cidades de 

colonização portuguesa eram diferentes das espanholas, em função da legislação. De acordo 

com ele, as Ordenações do Reino definiam os edifícios e servidões, mas não mencionavam 

como atuar para fundar cidades; no entanto, os preceitos contidos nas cartas régias, que 

tratavam da fundação de vilas e cidades, eram frequentemente repetidos, virando doutrina. 

Santos ainda colocou que houve no Brasil muitas cidades de formação espontânea, mas que as 

mais simples tiveram plantas prévias, feitas no Brasil e enviadas para a aprovação de 

Portugal. 

 

Por fim, resta acrescentar a leitura desse pesquisador sobre as praças no Brasil colonial – 

centro de reunião da vida urbana, assimétricas, com edifícios principais fora do alinhamento 

para maior valorização, autênticas interpretações de um sistema de conceitos urbanísticos da 

Idade Média da Metrópole – e sua observação sobre a Praça Tiradentes, em Ouro Preto: 

 
“Na praça dos Governadores, em Ouro Preto, novamente dois edifícios principais se 
defrontam, um em cada extremidade da praça: a casa dos Governadores (disposta no 
alto) e a casa da Câmara e cadeia. Mas a forma da praça é irregular: não há um eixo 
retilíneo; as ruas de cada lado e nas extremidades são assimétricas e as casas que 
fazem frente para a praça, mais baixas; os ângulos de visada criam aqui e acolá 
situações imprevistas, cuja significação como interesse arquitetônico só pode ser 
devidamente avaliada em se tentando, no papel, lançar um eixo dominante para a 
composição e dispondo ortogonalmente as ruas de cada lado dele.”271 

 

Em 1979, a publicação de “Novas vilas para o Brasil-Colônia”272, da americana Roberta Marx 

Delson, representou um avanço na área de história da arquitetura e do urbanismo, uma vez 

que poucos autores até então trabalharam a idéia de que houve padronização e planejamento 
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nas vilas e cidades do Brasil, no período colonial. O livro desta pesquisadora partiu, 

sabiamente, da revisão e entrevistas de estudiosos que já haviam abordado o assunto como 

Sérgio Buarque de Holanda, Nestor Goulart Reis Filho, entre outros.  

 

Nesse trabalho, Delson defendeu a existência de uma legislação portuguesa de construção de 

vilas para o Brasil, contrariando a tendência de historiadores a considerar as cidades 

brasileiras frutos de povoações espontâneas e não planificadas. Sua pesquisa partiu da década 

de 1690, quando a descoberta de ouro na região das minas levou a uma reconsideração do 

valor da terra, seu uso e distribuição. 

 
“No final do século XVII foi descoberto ouro no interior acidentado a oeste da 
província do Rio de Janeiro. Esse acontecimento acarretou a avaliação do potencial 
da colônia por parte de Portugal e mostrou claramente que o governo precisava agir 
com presteza para garantir o controle imediato do rico território interiorano. As 
terras do sertão não podiam ficar sem supervisão, e os administradores, cientes 
disso, logo estabeleceram as primeiras medidas de um programa legislativo para 
redefinir os direitos sobre a terra e, ao mesmo tempo, estender a autoridade real.”273 
 

A descoberta de metais preciosos gerou quatro demandas para a Coroa Portuguesa: o 

estabelecimento de uma regulamentação para as áreas auríferas; o estabelecimento de uma 

jurisdição sobre os aventureiros; a contenção dos grandes latifundiários do sertão, com o 

objetivo de criar minifúndios para os lavradores; e a ampliação do domínio territorial dos 

portugueses às custas dos espanhóis. Consequentemente, a Metrópole resolveu ocupar o 

sertão com um sistema de cidades, vilas e povoações organizadas e, para tanto, a função da 

Câmara de supervisionar a distribuição de terras foi inibida, só reassumindo plenamente a 

tarefa de desenvolvimento das vilas no final do século XVIII. 

 
“Seguindo os garimpeiros e caçadores de tesouros, a Coroa portuguesa ia 
estabelecendo a sua autoridade por meio de um sistema de comunidades 
criteriosamente planejadas construídas em regiões remotas. Influenciados pela 
descoberta de ouro na década de 1690 e diretamente ameaçados, os administradores 
metropolitanos buscaram ansiosamente os meios de ampliar o seu controle; um 
sistema racional de distribuição de terras, combinado com a construção 
supervisionada de vilas, constituiu o processo pelo qual o interior podia ser 
protegido contra um crescimento independente e descontrolado.”274 

 

No entanto, os primeiros acampamentos de mineração reconhecidos como vilas, entre 1711 e 

1718, não tiveram sua origem em iniciativas do governo. A criação destas vilas era parte do 
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programa do governo de levar administradores oficiais às áreas de mineração, dotando estas 

povoações de casa de fundição, câmara, etc.: “As novas vilas não tinham apenas um 

significado simbólico: em conjunto, elas deveriam ser encaradas como prova tangível do 

controle crescente da Coroa sobre a hinterlândia.”275 

 

Em meados do século XVIII, os portugueses haviam criado com êxito novas comunidades no 

centro-oeste, em conformidade com ideais de ordem estabelecidos e com a ajuda de 

engenheiros militares: “Embora nem todas tenham se ajustado às novas normas urbanas 

(muitas dessas vilas, sobretudo as da zona de mineração, evidentemente foram criadas a partir 

de núcleos já existentes), a orientação geral para a regulamentação foi uma característica 

desse ciclo…”276 

 

Durante a era pombalina (1750-1777), a Coroa Portuguesa adotou um plano específico de 

fundação de vilas planejadas para controlar o território. No final da administração de Pombal, 

os portugueses já estavam prontos para voltar sua atenção a aspectos paisagísticos: “Portanto, 

o programa de planificação de vilas constitui um caso singular, em que a Coroa 

primeiramente experimentou na colônia e em seguida trouxe os resultados para o país-

metrópole.”277 Em 1828, foi decretada a Lei da organização municipal278, com diretrizes para 

o crescimento urbano no país.  

 

Concluindo, com o objetivo de examinar os requisitos administrativos do século XVIII e as 

predileções arquitetônicas, Delson reconheceu uma diferença entre as comunidades que 

receberam um planejamento sistemático depois de fundadas e as que foram construídas, desde 

o início, obedecendo a uma regulamentação. De qualquer forma, as novas vilas cumpriram o 

objetivo de atuar como pontos de agrupamento; para tanto, sugeriu ela, basta checar os 

censos. 
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Como mencionamos anteriormente, em 1999, Nestor Goulart retomou o tema da morfologia 

urbana colonial, em um trabalho dedicado exclusivamente à região das Minas279, com o 

objetivo de estabelecer algumas referências gerais da política urbanizadora e sobre a 

disciplina urbanística nos locais onde houve mineração. 

 

Primeiramente, esse estudioso partiu da constatação de que a mineração atuou como um 

agente do processo de urbanização que levou oito povoações à categoria de vilas, ainda na 

segunda década do século XVIII. Neste período, houve um grande afluxo de pessoas para a 

região das minas e o surgimento de uma nova camada social urbana: 

 
“Essa dinâmica social exigiu da administração portuguesa uma participação mais 
ativa, que se traduziu, de um lado pelo aumento do sistema repressivo e, de outro, 
pela adoção de padrões mais elaborados em termos urbanísticos, em geral com apoio 
de quadros técnicos de alto nível.”280 

 

De acordo com esse trabalho, no decorrer do século XVIII, as Câmaras Municipais foram  

assumindo os padrões urbanísticos introduzidos pela Coroa Portuguesa nas obras de 

crescimento ou melhorias das vilas: 

 
“No início do século XVIII, a Câmara de Ouro Preto exigia apenas que as novas 
edificações respeitassem os termos dos alinhamentos fixados pela administração 
municipal, como pré-condição para aprovação das construções. No final do século, 
já impunha como pré-condição a apresentação dos desenhos, que deveriam 
corresponder, ainda que de forma precária, aos atuais projetos, submetidos a 
aprovação da autoridade municipal.”281 
 

Quanto à disciplina urbanística, esse pesquisador identificou uma evolução, evidenciada na 

forma e aspecto das cidades: 

 
“A disciplina urbanística do século XVII e da primeira metade do século XVIII era 
sobretudo uma disciplina de traçado, de regularidade de alinhamento, que só pode 
ser percebida em planta. Regulava basicamente as relações entre os espaços públicos 
e os espaços privados, evitando a apropriação de parcelas dos primeiros pelos 
segundos e procurava assegurar a livre circulação de pessoas, animais e veículos, em 
condições de eficiência.” 
 
(...) 
 
“O urbanismo da segunda metade do século XVIII e das primeiras décadas do 
século XIX apresenta outras dimensões, bem mais ambiciosas. Apresenta-se como 
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parte de um projeto de criação de um cenário urbano, no qual as paisagens são 
definidas como conjuntos (os chamados conjuntos urbanos, dos quais os exemplos 
mais antigos foram construídos na Europa, nos séculos XVII e XVIII) que resultam 
de uma disciplina imposta às construções comuns, cuja importância crescente vem 
colocá-las no primeiro plano da definição estética, cultural e política das vilas e 
cidades, em clara correspondência com as transformações sociais que estavam 
ocorrendo.”282 

 

Nesse trabalho, Nestor Goulart aprofundou a questão da regularidade e irregularidade das 

vilas e cidades coloniais na região das minas ampliando, pela primeira vez, o entendimento 

destes conceitos. De acordo com ele, os historiadores concentraram suas análises na busca de 

uma regularidade nos traçados do urbanismo colonial, normalmente comparando-o com a 

forma do urbanismo hispano-americano, e baseado na hipótese de que a regularidade estaria 

na existência de um traçado de caráter geométrico, obedecendo à forma de xadrez. No 

entanto: 

 
“Nosso conceito de regularidade é diverso. Para nós, regularidade é a existência de 
repetições de determinadas características. Adotamos o conceito mais geral, corrente 
nas pesquisas científicas, segundo o qual há regularidade, quando em um processo 
podemos observar séries de eventos, com a repetição de determinadas 
características. No caso estaremos procurando observar as diferentes formas de 
disciplinas urbanísticas, que foram empregadas no século XVIII, nas regiões das 
minas.”283 

 

Sem dúvida, um conceito interessante para a análise do processo de fundação ou 

desenvolvimento das povoações nas regiões de mineração. A seguir, esse pesquisador 

identificou três modalidades de disciplina urbanística. A primeira, refere-se à organização das 

plantas das vilas e cidades: 

 
“Os documentos se referem com frequência, ao alinhamento das casas. Alguns 
leitores tendem a interpretar essa expressão como correspondente à adoção, 
implícita, de ruas retas. Trata-se, no caso, de duas formas distintas de disciplina. O 
alinhamento era estabelecido por iniciativa do chamado arruador, que fixava a linha 
segundo a qual se dividia o espaço público, dos espaços privados. As ruas podeiam 
ser curvas, como ocorria frequentemente nas regiões das minas, em terrenos mais 
acidentados, onde se procurava acompanhar as curvas de nível ou cruzá-las de forma 
suave. Mas não se admitia que um dos terrenos avançasse sobre a rua, estabelecendo 
um ressalto, em relação às contruções vizinhas. Curvas ou retas, as ruas deveriam 
ser definidas sempre por uma única linha contínua, estabelecida pelo arruador.”284 

 

A segunda modalidade refere-se à largura constante das ruas: 
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“Uma outra forma de disciplina era o estabelecimento de largura constante para as 
vias públicas, que significava um grau maior de complexidade, no trabalho do 
arruador. O alinhamento das ruas não correspondia necessariamente a uma largura 
constante das ruas. Mas em ruas retas ou em ruas curvas, a existência de largura 
uniforme significava sempre a obediência a uma determinação da câmara, em geral 
em atendimento aos padrões mínimos indicados pelas Ordenações do Reino.”285 

 

Quanto à terceira modalidade: 

 
“Uma outra modalidade de disciplina se refere não apenas às plantas das cidades 
mas à ordem a ser estabelecida nas fachadas, para controlar as formas e a aparência 
das edificações (de cada uma das edificações e do conjunto delas) em cada trecho 
das ruas e das praças. Essa disciplina procurava determinar o espaçamento entre as 
portas e janelas nas fachadas e a altura dessas aberturas, bem como a altura de cada 
um dos pavimentos.”286 

 

Os padrões supracitados – de regularidade, segundo o autor – foram delineados e impostos 

aos núcleos urbanos fundados ou reformulados no século XVIII. Ao longo do setecentos, 

medidas mais complexas foram moldadas, em resposta a normas fixadas pelas câmaras, o que 

culminou na integração das casas comuns à paisagem: “Esse foi o padrão mais evoluído de 

disciplina urbanística, adotado pelos poderes públicos e pela própria população, na segunda 

metade do século XVIII e início do século XIX.”287 

 

Dessa forma, de acordo com Nestor Goulart, se em um processo de urbanização podemos 

notar eventos repetitivos – modalidades de disciplinas urbanísticas – como o alinhamento das 

edificações, largura constante das ruas, forma e aparência das contruções residenciais, 

concluímos que houve a adoção de regularidade na fundação ou desenvolvimento das vilas e 

cidades coloniais na região das minas, mesmo que estas diretrizes nem sempre tenham sido 

cumpridas. Este entendimento do termo regularidade é inédito, distanciando-o da noção 

exclusivamente geométrica. Ou seja, este estudo representou um grande avanço para a análise 

da morfologia urbana colonial. 

 

Em 2003, Rodrigo Almeida Bastos defendeu sua dissertação288 sobre a regularidade e ordem 

nas povoações mineiras da primeira metade do século XVIII. Tal pesquisa teve 

prosseguimento e trouxe nova dimensão à compreensão da morfologia urbana colonial através 
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da adoção de um conceito mais abrangente de regularidade e contemporâneo à formação dos 

núcleos urbanos em questão.  

 

De acordo com ele, no vocabulário setecentista e nas recomendações de tratados, regularidade 

apresentava a noção geométrica, mas também a “observância regular” de “preceitos” e 

“regras da arte”289. Bastos chegou a este conceito quando pesquisava a influência da noção de 

“decoro” na implantação de novas vilas e cidades em Minas Gerais, na primeira metade do 

século XVIII: 

 
“... a consideração do decoro colaborou decisivamente para a afirmação de uma 
política de implantação de povoações na qual rezava, além da escolha dos sítios 
“mais convenientes”, uma orientação primordial de adequação “por ordem” às 
circunstâncias, costumes e preexistências físicas, naturais e construídas, visando à 
conveniência final da obra ou da povoação tanto à política teológica metropolitana 
quanto aos interesses dos colonos.”290  

 

Bastos utilizou a definição de “decoro” de alguns tratadistas portugueses próximos ao período 

em estudo e concluiu: 

  
“O decoro era uma “propriedade” das “partes” da povoação ou edificação “por 
ordem” a esses fatores, diretamente condicionada à “natureza” de cada uma delas 
em si e em relação ao conjunto da obra. “Por ordem” ao sítio, “por ordem” ao 
“costume” com que se edifica e “por ordem” à “natureza” da “parte”, finalidade e 
materiais.”291 
 

De acordo com sua pesquisa, o conceito de ordem não aparecia associado à uniformidade 

geométrica, mas como um princípio apto a promover unidade às partes de uma planta, 

povoação ou edificação, conferindo ao resultado um aspecto decoroso: “Esta “ordem”, por 

assim dizer, de ajuste e adequação entre as partes, era uma condição inerente à ação do 

engenheiro, a ser efetivada com juízo, engenho e prudência.”292 

 

Bastos constatou a consideração do “decoro” ou da “conveniência” nos processos de 

povoamento de Minas Gerais, no início do século XVIII, refutando a noção de 

espontaneidade muitas vezes aplicada a estes núcleos urbanos, e associando-os a um conceito 
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de regularidade que no período em estudo “...significava antes de tudo a “observância” a essas 

“regras” e “preceitos” competentes à arte de edificar.”293 

 

A descoberta de riquezas minerais, no final do século XVII, despertou na Coroa Portuguesa a 

necessidade de controlar o território e garantir os interesses metropolitanos. Para tanto, 

interessava à Coroa manter seus súditos fixados em núcleos urbanos onde eles pudessem ser 

controlados pelas autoridades locais –  as Câmaras Municipais. A Coroa Portuguesa deparou-

se, inicialmente, com acampamentos não planificados que foram reconhecidos como vilas; 

estas tinham o papel de instrumento civilizador nas minas. 

  
““Novas povoações”, assim denominadas, se fundaram e se implantaram, então, 
sobre arraiais preexistentes; para as quais se solicitaram, apropriada e 
oportunamente, novas estruturas urbanas, edifícios e arruamentos, declaradamente 
requeridos como “convenientes” e melhor “proporcionados”, mais “seguros”, 
“dignos” e “ornados”...”294 
 

Bastos colocou que na ereção de Vila Rica: 

  
“... as “conveniências” eram oportunamente as do “comércio”, conveniências essas 
capazes de compensar, no juízo dos moradores convocados e na prudência do 
governador, Antonio Albuquerque Coelho de Carvalho, o excesso de acidentes de 
um sítio considerado por este como “não muito acomodado””.295 

 

Fundada a vila, o trabalho da Câmara deveria concentrar-se em: adequar as estruturas 

preexistentes; “aumentar” a povoação e as edificações; e “conservar” as várias partes da 

povoação296. 

 
“O “decoro”, ou a “conveniência”, enquanto “preceito regular”, constituía uma 
orientação prudencial, um “meio”, desde a eleição dos sítios para a instalação das 
vilas, mas também um “fim” a ser alcançado, efetivado pela consecução e também 
pela conservação tanto da “utilidade” quanto da “aparência” “decente” da povoação 
e de suas “partes”.297 

 

Assim, vereadores e juízes, eventualmente acompanhados por arruadores ou mestres, 

realizavam vistorias e correições, impondo reformas e demolições. As casas eram caiadas, as 
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ruas eram “direita”, “nova” ou “formosa”, as capelas eram acomodadas em elevação. Ou seja, 

elementos e aspectos destinados a ordenar, aumentar e conservar povoações convenientes. 

 
 “As compreensões que o estudo do decoro proporcionou aos processos povoadores 
em Minas Gerais colaboram com a tese de que as povoações coloniais luso-
brasileiras merecem ser analisadas também com a aceitação de uma noção mais 
abrangente de “regularidade”, entendida sobretudo como “observância” de 
“preceitos” e “regras” (abundantes naqueles tempos) da “arte” de povoar, edificar e 
arruar.”298 

 

Dessa forma, Bastos defendeu cidades luso-brasileiras ornadas por preceitos regulares de 

decoro, conveniência e adequação. Ele destacou, ainda, que o maior ganho desta pesquisa não 

foi entender essas povoações como regulares, mas a possibilidade aberta a trabalhos que 

procurem reconstituir também essas regras e preceitos da arte. 

 

Ao analisarmos a morfologia urbana de Ouro Preto, no período colonial, verificamos na 

documentação primária exemplos da atuação da Câmara Municipal que proporcionaram a 

ordem, a disposição e a forma urbana da vila. Na cartografia e iconografia disponíveis, 

notamos as edificações com um alinhamento cuidadoso, com poucas exceções, com a forma e 

aparência ordenadas, os espaços públicos providos de chafarizes, os templos religiosos 

implantados em destaque e o arruamento com pontes sobre os córregos e, de forma geral, 

largura regular. 

 

Portanto, através da aplicação de normas, a Câmara Municipal proporcionou a ordem, a 

disposição e a forma urbana de Vila Rica, no período colonial. Para tanto, vale acrescentar 

que a própria população atuava como agente fiscalizador. As normas, que correspondiam ao 

cumprimento de intrumentos de controle da Coroa, atendiam a padrões de regularidade que 

resultaram em uma povoação adequada, conveniente e decorosa. Ou seja, a morfologia urbana 

colonial de Ouro Preto atendeu a preceitos urbanísticos, eventos que foram repetidos no 

processo de desenvolvimento ou melhoria da vila, proporcionando unidade às partes da 

povoação e resultando em um núcleo urbano dotado de regularidade. Retomaremos o assunto 

no terceiro capítulo. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 BASTOS, 2007, p. 49. 
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CAPÍTULO 2 

Evolução urbana de Ouro Preto: Império e Primeira República 
 

 

Este capítulo tem por objetivo ilustrar a configuração de Ouro Preto do início do Império ao 

fim da Primeira República. Embora não seja possível fazer uma análise da evolução urbana 

em períodos estanques, entendemos que a fase compreendida entre o final do período colonial 

até as três primeiras décadas do século XX apresente especificidades que se destacam do 

período anterior, de certo esvaziamento, e do seguinte, a partir do Estado Novo, quando houve 

a definição da cidade como monumento nacional. 

 

As bibliografias e relatos disponíveis sobre Ouro Preto, no século XIX, indicam uma fase de 

decadência para a cidade, nesse período. No entanto, Ouro Preto manteve sua posição de 

capital, até o final do oitocentos, assumindo novos papéis na rede urbana. Minas Gerais era a 

província mais importante do país e a antiga Vila Rica contornou as consequências do 

esgotamento das jazidas de ouro. No início do século XX, a cidade sentiu o efeito da 

transferência da capital para Belo Horizonte e, enfim, amargou um período de decadência e 

abandono.  

 

A forma urbana que descrevemos no capítulo anterior sofreu alterações e buscaremos 

identificar tais transformações, já que essa análise subsidiará o próximo capítulo. A 

caracterização ora proposta nos permitirá compreender a cidade que foi tombada pelo IPHAN, 

em 1938, e relacioná-la com a vila do período colonial, com a cidade do século XIX e das 

primeiras décadas do século XX. Para tanto, pesquisamos fontes primárias, iconografia, 

fontes bibliográficas e crônicas, memórias e informações de viajantes estrangeiros, referentes 

ao período ora em estudo.  

 

 

2.1 Evolução demográfica de Ouro Preto do século XIX ao início do século XX 

 

 

Com o objetivo de subsidiar a compreensão do percurso urbano de Ouro Preto ao longo do 

século XIX e início do século XX, realizamos um levantamento dos dados demográficos 



 

 
 

136 

disponíveis, especialmente para debater a decadência atribuída por diversos autores para essa 

cidade no oitocentos. Para tanto, recorremos aos relatos dos viajantes estrangeiros da primeira 

metade do século XIX, assim como as fontes bibliográficas e dados de recenseamentos. 

 

A evolução urbana de Ouro Preto é marcada por mudanças que provocaram uma sucessão de 

fases de rápido crescimento, seguidas por períodos de declínio forte. A cidade viveu seu auge 

nos três primeiros quartos do século XVIII e apresentou cerca de 30 mil habitantes 

trabalhando nas minas299. No final do setecentos, a cidade sofreu uma retração econômica e 

populacional, em função do esgotamento das jazidas de ouro. A transferência da capital do 

Estado para a cidade de Belo Horizonte, inaugurada em 1897, levou Ouro Preto a uma fase de 

decadência e abandono, sentida sobretudo a partir do segundo quartel do século XX.  

 

Essa decadência foi evidente até meados do século XX: Ouro Preto apresentou perdas 

significativas de seu patrimônio edificado e conservou seu traçado urbano inalterado, em 

função de sua pobreza. Manoel Bandeira observou, acreditando na crise, desde o final do 

século XVIII: 

 
“Na sua decadência econômica, que remonta às últimas décadas do século XVIII, 
não houve dinheiro para abrir ruas, alargar becos, restaurar monumentos. Nas 
reparações dos prédios envelhecidos a economia levou sempre a alterar o menos 
possível. Em casas novas ninguém pensava. Elas são raríssimas na cidade, que 
enfeiam pelo contraste chocante com o resto da edificação”300.  

 

Dessa forma, ao analisarmos o papel de Ouro Preto no oitocentos, devemos lembrar que a 

cidade manteve sua posição de capital da província até 1897 e essa função sustentou 

comércio, prestação de serviços e atividades culturais. A partir do segundo quartel do século 

XIX, Ouro Preto passou a ser referência na área educacional com a criação da Escola de 

Farmácia e Bioquímica, em 1839, e da Escola de Minas e Metalurgia, em 1876. Em janeiro de 

1888, houve a inauguração do ramal férreo.  

 

Paralelamente, a extração mineral não cessou por completo no oitocentos, embora tenha 

decaído muito: ainda no início do século XIX, o barão de Eschwege foi enviado a Ouro Preto 

                                                
299 ANTONIL, 1899, p. 514. Note-se que os dados disponíveis sobre o povoamento inicial de Vila Rica são, em 
geral, falhos e insuficientes para permitirem conclusões mais consistentes sobre seu desenvolvimento 
demográfico.  
300 BANDEIRA, Manoel. Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro: Livraria-editora da Casa do Estudante do Brasil, 
1957. p. 43. 
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para trabalhar com a mineração de ouro301. Dessa forma, notamos uma retração populacional 

expressiva no fim do século XVIII e a partir do primeiro quartel do século XX, como 

demonstraremos a seguir; mas, ao longo do século XIX, o crescimento vegetativo da 

população livre foi positivo. 

 

Para tanto, recorreremos, primeiramente, a um estudo demográfico que contemplou o 

setecentos, para investigar o início do oitocentos. A pesquisadora Iraci del Nero da Costa 

realizou um amplo estudo do comportamento populacional de Ouro Preto, no período 

colonial, em seu trabalho “Vila Rica: População (1719-1826)”302. Através da análise dos 

assentos de batismos, óbitos e casamentos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias, nesse intervalo de tempo, essa estudiosa concluiu como consequência do 

recesso da exploração aurífera: a deterioração das condições de vida303; um processo 

emigratório onde prevaleceu o elemento masculino livre304; e a retração no número de novos 

escravos encaminhados a Vila Rica305. 

 

De acordo com Costa, houve concentração populacional em Ouro Preto nos três primeiros 

quartos do século XVIII. Com a exaustão das minas, a população dirigiu-se para outras áreas 

do território brasileiro. “Estes movimentos foram condicionados, de um lado, pela  ascensão e 

recesso da atividade aurífera e, de outro, pelas atividades econômicas subsequentes à 

decadência da mineração.”306 Dessa forma, a pesquisadora observou que o último quartel do 

século XVIII foi marcado pela crise econômica e demográfica307 com consequências para a 

vila: “... à época, como já assinalamos, a decadência da urbe mostrava-se pungente.”308 

 

A concentração populacional nos três primeiros quartos do setecentos teria sido provocada 

pela grande afluência de escravos africanos, grande contingente de livres oriundos do Reino e 

de escravos de outras regiões da própria Colônia309. No entanto: 

  

                                                
301 Para mais informações, consultar: ESCHEWGE, v. 1, 1944. 
302 COSTA, Iraci del Nero da. Vila Rica: População (1719-1826). São Paulo, IPE-USP, 1979, 268 p. (Ensaios 
Econômicos, 1).  
303 Ibidem, p. 71. 
304 Ibidem, p. 47. 
305 Ibidem, p. 45. 
306 Ibidem, p. 03. 
307 Ibidem, p. 47-48. 
308 Ibidem, p. 68. 
309 Ibidem, p. 17. 



 

 
 

138 

“... com a decadência da atividade mineratória, a população - sobretudo a parcela 
livre (...) - tendeu a deslocar-se para novas áreas à procura de ouro ou, em momento 
mais tardio - quando esgotado o estoque aurífero acumulado milenarmente -, a 
demandar terras mais ricas aptas a garantir-lhe o sustento baseado, agora,  na faina 
agrícola.”310 

 

Por fim, Costa concluiu pelo crescimento vegetativo negativo para a população de Ouro Preto 

no período analisado. No fim desse intervalo de tempo, 

 
“No entanto, caso consideremos os dois grupamentos sociais básicos da sociedade 
colonial  escravista - livres e cativos - chegamos a resultado distinto quanto ao 
referido crescimento. Assim, os batismos de livres (inclusive forros) superaram, 
sistematicamente, os óbitos de alforriados e livres, a indicar crescimento vegetativo 
positivo. Para os escravos observou-se situação oposta, vale dizer, o número de 
óbitos superou, via de  regra, o de batismos.”311 

 

Em 1804, foi realizado um censo populacional em Minas Gerais revelado, em parte, por 

Herculano Gomes Mathias312. Em Vila Rica, a área apurada correspondeu aos distritos de 

Antônio Dias, Ouro Preto, Alto da Cruz, Padre Faria, Cabeças e Morro. O referido censo foi 

exaustivamente analisado pela pesquisadora Iraci del Nero da Costa, no trabalho supracitado. 

  

O recenseamento realizou-se sob responsabilidade dos Capitães de Distrito, diretamente 

subordinados ao Capitão-Mor de Vila Rica, considerando cada residência, ou seja, unidade 

física habitacional. Foram avaliadas 1.753 residências313, que necessariamente não 

correspondiam ao número total de edificações existentes na vila, naquela data; infelizmente, 

não conhecemos o número de construções possivelmente vagas. 

 

Ao descrever o início do século XIX, Costa colocou o quadro de Vila Rica como desolador, 

em função da estagnação da economia e recesso populacional: 

 
“A pobreza dos habitantes remanescentes e a existência de ruas inteiras quase 
abandonadas provocava imediata admiração nos visitantes que passavam por Vila 
Rica. Das duas mil casas, quantidade considerável não estava ocupada, o aluguel 
mostrava-se cadente; a queda dos preços alcançou 50% nas transações 
imobiliárias.”314 

 

                                                
310 COSTA, 1979, p. 18. 
311 Ibidem, p. 72. 
312 MATHIAS, Herculano Gomes. Um Recenseamento na Capitania de Minas Gerais (Vila Rica - 1804). Rio 
de Janeiro: Ministério da Justiça / Arquivo Nacional, 1969. 
313 COSTA, Iraci del Nero da. A estrutura familial e domiciliária de Vila Rica no alvorecer do século XIX. 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, IEB-USP, n. 19, p. 17-34, 1977. p. 20. 
314 Idem, 1979, p. 80. 
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O censo de 1804 contou 8.867 indivíduos em Vila Rica, sendo que os livres e forros 

predominavam numericamente (68,61%)315. Quanto ao sexo, preponderava o feminino com 

51,13% contra 48,87% de elementos do sexo masculino316. Os escravos foram registrados em 

40,9% dos domicílios317. Foram identificadas, em média, cinco pessoas por domicílio318. 

Houve numeroso contingente de cativos cuja única qualificação era o serviço doméstico319.  
 

A população distribuia-se pelos seis distritos já mencionados. Ouro Preto e Antônio Dias 

eram os mais populosos – apresentavam 50,77% da população, onde predominavam os 

cativos320. Vale acrescentar que a vida administrativa, militar e religiosa do núcleo urbano 

concentrava-se nesses distritos. No Alto da Cruz (com 11,87% da população), Morro (14,56% 

da população) e Padre Faria (6,98% da população) predominavam as atividades consideradas 

em decadência ou tradicionais – faiscadores, mineradores e roceiros – assim como a maior 

parcela de livres321. Essas regiões, de acordo com Costa, sofreram mais com o movimento 

emigratório. Nas Cabeças, residiam 15,82% dos habitantes de Vila Rica e predominavam as 

atividades artesanais322. 
 

Quanto às ocupações descritas, o comércio e as atividades artesanais compunham os 

elementos de sustentação econômica da urbe: 

 
“Já se desenvolvera, no afã mineratório, uma fisionomia mais próxima do urbano em 
Minas do que nas outras capitanias. Daí um quadro mais diversificado de atividades, 
com maiores perspectivas de acesso a todos e menos discriminação entre setores: 
mais possíveis os grupos médios, conseqüentemente com o funcionalismo, os 
artesãos, os comerciantes – elementos indispensáveis à sociedade que se 
desenvolvera com a mineração.”323 

 

Em 1804, o setor primário – roceiros, lavradores, lenheiros etc. – absorvia 7,04% dos 

indivíduos, o secundário – alfaiates, costureiras, fiandeiras, carpinteiros, capineiros, 

faiscadores, mineiros, ferreiros, latoreiros, sapateiros, pedreiros, seleiros etc. – aparecia com 

53,61% das pessoas e as atividades do setor terciário – profissional liberal, igreja, 

                                                
315 COSTA, 1979, p. 83. 
316 Ibidem, p. 83. 
317 Ibidem, p. 101. 
318 Ibidem, p. 102. 
319 Ibidem, p. 103. 
320 Ibidem, p. 84. 
321 Ibidem, p. 84. 
322 Ibidem, p. 84. 
323 Ibidem, p. 105. 
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administração civil, comércio, transporte etc. – correspondiam a 39,35% das ocupações324. 

Um fato marcante foi a maior presença de faiscadores (169 indivíduos) em relação aos 

mineradores (59 indivíduos) atestando, para Costa, a decadência da exploração aurífera em 

Vila Rica325. 

 

Ao analisar a estrutura de posse de mão de obra escrava de Vila Rica, em 1804, Luna 

computou 757 proprietários de escravos, nos distritos de Antônio Dias, Padre Faria326, Ouro 

Preto, Alto da Cruz, Cabeças e Morro327. Nesse trabalho, Luna verificou a variação do 

número de escravos possuídos, em função da atividade econômica do proprietário de cativos. 

De forma geral, a média apresentada para Vila Rica foi de 3,7 escravos por proprietário328. 

Dessa forma, a média de escravos possuídos por proprietário diminuiu 47,15%, se 

compararmos com os dados de 1718. Esses dados corroboram as conclusões de Costa, a 

saber: a retração econômica provocou a diminuição do número de escravos africanos 

encaminhados para Vila Rica; o acesso à alforria possibilitou a transição de muitos escravos 

para forros. 

 

No início do século XIX, dados demográficos complementares estão relacionados aos 

viajantes estrangeiros. Em 1801, em viagem pela província de Minas Gerais, o Dr. José Vieira 

Couto329 atribuiu a Vila Rica uma população entre 19 e 20 mil habitantes e escreveu sobre a 

região:  

 
“Espanta ao viageiro observador a summa decadência destas povoações de Minas: 
transita de arraiaes em arraiaes, vê que tudo são ruínas (sic), tudo despovoação; 
nota que só muito poucos logares de longe em longe ainda se sustém, e parecem um 
pouco mais animados. Uma gente degenerada de costumes, (...), vivendo de furto e 
esmolas, gente de cor chamada, formam o grosso dos habitantes d’estes pobres 
logares, enquanto as primeiras famílias, os filhos dos antigos e ricos mineiros, 
cahidos em vergonhosa pobreza, correm a ocultar as suas indigências entre a 
solidão das roças. (...) Estes arraiaes, povoações todas de mineiros, que em tempos 
atraz foram fundados e levantados de seus alicerces á custa do ouro estrahido de 

                                                
324 COSTA, 1979, p. 105. COSTA ressaltou que o enquadramento das atividades em três setores é artificial para 
o Brasil colônia, mas se justifica por permitir uma perspectiva agregada e por ser útil à análise dos confrontos 
entre as diversas “economias” do período colonial. Citamos apenas as mais expressivas numericamente. 
325 Ibidem, p. 109. 
326 Os distritos de Água Limpa e Taquaral foram considerados junto com o Padre Faria. 
327 LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores. São Paulo, IPE-USP, 1981, 224 p. (Ensaios 
Econômicos, 8).  
328 Ibidem, p. 76. 
329 COUTO, José Vieira. Memória sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais. Suas descripções, ensaios, e 
domicilio próprio. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, ano X, 1905. p. 77. 
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suas lavras, que foram florentes, hoje arruinadas, seus habitantes nem ainda os 
podendo conservar, que decadência de mineração!”330  

 

Saint Hilaire, em viagem por Minas Gerais, em 1816, escreveu: 

 
“Contam-se em Villa Rica cerca de duas mil casas. Essa villa floresceu enquanto os 
terrenos que a rodeiam forneciam ouro em abundância; á medida, porém, que o 
metal se foi tornando raro ou de extração mais diffícil, os habitantes foram pouco a 
pouco tentar fortuna em outros lugares, e, em algumas ruas, as casas estão quase 
abandonadas. A população de Villa Rica que chegou a ser de 20 mil almas, está 
actualmente reduzida a 8 mil, e essa villa estaria mais deserta ainda não fosse a 
capital da província, a sede administração, e a residência de um regimento”331.  

 

Johann Emanuel Pohl, em viagem pelo Brasil, entre 1817 e 1821, relatou, ao falar do modo de 

construção de Vila Rica, 8.600 habitantes e 1.600 edifícios332. Sobre o Morro de Santana, esse 

viajante nos apresentou uma descrição que indicou 40 edificações no arraial333.  

 

Em 1821, a população da Comarca de Ouro Preto era de 75.480 mil habitantes, dos quais, 

13.336 brancos, 29.502 mulatos e 32.642 pretos. A população livre era de 48.634 habitantes e 

a escrava de 26.846 habitantes334. Afonso Arinos de Melo Franco atribuiu a Minas, na época 

da Independência, uma população entre 500 e 600 mil habitantes335. Vale remarcar que esses 

dados referem-se a uma área muito maior que a que pretendemos analisar neste trabalho e, 

portanto, servem apenas para ilustrar o contexto de Minas Gerais, no século XIX. 

 

Em viagem em 1828 e 1829, entre o Rio de Janeiro e São João Del Rei, o médico e capelão 

inglês Robert Walsh, ao passar por Ouro Preto, contou 1.500 casas habitáveis e 7.000 

habitantes336. 

 

Em 1830337, segundo Luiz Maria da Silva Pinto, a cidade de Ouro Preto contava com 2.008 

fogos, sendo 1.063 fogos na povoação de Ouro Preto (atual Pilar), 639 fogos na povoação de 

                                                
330 COUTO, 1905, p. 77. Grafia original. 
331 SAINT-HILAIRE, 1938, p. 130-131. Grafia original. 
332 POHL, 1951, p. 414-415. 
333 Ibidem, p. 387. 
334 ESCHWEGE, Guilherme, Barão de. Notícias e reflexões estadísticas da Província de Minas Geraes. Revista 
do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, ano IV, 1899. p. 744. Vale remarcar que a somatória da 
população indicada no quadro não totaliza os 75.573 habitantes mencionados, mas sim 75.480 habitantes. 
335 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Desenvolvimento da civilização material no Brasil. n. 11. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1944. 
336 WALSH, 1985, p. 100. 
337 PINTO, Luiz Maria da Silva. Relação das cidades, villas e povoações da província de Minas Geraes, com 
declaração do número de fogos de cada uma (1830). Revista do Arquivo Público Mineiro, Ouro Preto, ano II, 
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Antônio Dias, 75 fogos nos Morros de São Sebastião e São João, 88 fogos no distrito do 

Taquaral e 143 fogos nos Morros de Santana e Piedade. 

 

Em viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 1852, o Dr. Hermann 

Burmeister escreveu sobre Vila Rica: 

 
“O número de casas é calculado em 2.000. Ao tempo de seu apogeu, a cidade contava 
segundo dizem, 20.000 habitantes e é bem possível ter havido tamanha população, 
mas hoje uma grande parte das casas está em semi-ruínas e a população não chega a 
8.000 almas.”338 

 

O “Recenseamento do Brazil em 1872”, disponível nas Séries Históricas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou para Ouro Preto 42.582 habitantes nesse 

ano, como podemos observar na Tabela 01. O censo contemplou todas as freguesias que 

compunham o município, referindo-se à uma área maior que a que estamos ora analisando: 

interessa-nos a somatória das freguesias de N. S. do Pilar de Ouro Preto e N. S. da  Conceição 

de Antônio Dias, ou seja, 12.575 habitantes. 
 

Freguesias homens mulheres total 
N. S. do Pilar do Ouro Preto 3.661 3.089 6.750 
N. S. da Conceição de Antonio Pereira 221 260 481 
S. Bartolomeu 1.786 1.783 3.569 
N. S. da Conceição de Antonio Dias 3.117 2.708 5.825 
Santo Antonio da Casa Branca 762 809 1.571 
N. S. da Conceição do Rio das Pedras 747 771 1.518 
N. S. da Bôa Viagem de Itabira do Campo 1.646 1.640 3.286 
N. S. de Nazareth da Cachoeira do Campo 2.375 2.319 4.694 
Santo Antonio de Ouro Branco 1.458 1.436 2.894 
N. S. da Piedade de Paraopéba 2.480 2.527 5.007 
N. S. da Conceição de Congonhas do Campo 3.577 3.410 6.987 
Total   42.582 

Tabela 01: Município de Ouro Preto em “Recenseamento do Brazil em 1872”. Grafia original. Grifo nosso. 
Fonte: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/. 
 

O recenseamento de 1890339 apontou para o município de Ouro Preto 59.249 habitantes, como 

podemos observar na Tabela 02. O censo contemplou todas as paróquias que compunham o 

município, abrangendo uma área maior que a que estamos ora averiguando: interessa-nos a 

                                                                                                                                                   
1897. p. 18. Vale notar que a somatória dos fogos descriminados no documento (2.008) não corresponde ao 
número indicado como o total (1.702). 
338 BURMEISTER, 1952, p. 200. 
339 Cabe colocar que pesquisas recentes apontaram um possível erro nos censos de Minas Gerais, no século XIX: 
aparentemente, em função dos colégios eleitorais, a Província “inflava” a população das cidades nos censos. 
Ainda sim, ao averiguarmos o censo de 1890, por exemplo, notamos Ouro Preto dentre os municípios com maior 
número de habitantes no país. 
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somatória das freguesias de N. S. do Pilar de Ouro Preto e N. S. da Conceição de Antônio 

Dias, ou seja, 17.860 habitantes. 
 

Parochias homens mulheres total 
N. S. do Pilar de Ouro Preto 6.004 5.162 11.166 
N. S. da Conceição de Antonio Dias 3465 3.229 6.694 
S. Bartolomeu 3.280 3.265 6.545 
N. S. da Conceição de Antonio Pereira 407 460 867 
Santo Antonio da Casa Branca 1.213 1.247 2.460 
N. S. de Nazareth da Cachoeira do Campo 1.585 1.628 3.213 
N. S. da Conceição do Rio das Pedras 1.215 1.215 2.430 
N. S. da Bôa Viagem de Itabira do Campo 2.939 2.923 5.862 
S. Gonçalo do Amarante 446 464 910 
S. Gonçalo do Bação 541 551 1.092 
Santo Antonio do Ouro Branco 745 783 1.528 
N. S. da Piedade do Paraopéba 4.098 4.026 8.124 
Jesus, Maria e José da Bôa Vista 858 902 1.760 
S. José do Paraopéba 3.649 2.949 6.598 
Total   59.249 

Tabela 02: Município de Ouro Preto em “Recenseamento de 1890”. Grafia original. Grifo nosso. 
Fonte: MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. Synopse do Recenseamento de 31 
de dezembro de 1890. Rio de Janeiro: Officina da Estatistica, 1898. p. 59. 
 

O recenseamento de 1900340 apontou para o município de Ouro Preto 65.383 habitantes. Em 

1902, o atual distrito sede de Ouro Preto dispunha de 1.553 prédios e 10.000 habitantes341, 

distribuídos nos seguintes bairros: Olaria, Passa Dez, Pão Doce, Água Limpa, Campo do 

Raymundo, Fonte da Chácara, Casa de Pedra, Saramenha, Taquaral, Morro de São Sebastião, 

Morro de Sant’Anna, Campo Grande, Morro da Piedade e Padre Faria.  

 

Em 1920, o censo indicou uma população de 51.136 habitantes para o município de Ouro 

Preto342. Em 1940, o Recenseamento Geral do Brasil contou 27.890 habitantes para esse 

município343. Note-se que, já privada da sua condição de capital da província, houve uma 

retração populacional, na primeira metade do século XX. 

 

                                                
340 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. Synopse do Recenseamento de 31 de 
dezembro de 1900. Rio de Janeiro: Typographia da Estatistica, 1905. p. 46. 
341 PINTO, Moreira. Ouro Preto. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, ano XI, 1906. p. 697. 
342 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Directoria Geral de Estatistica. 
Recenseamento do Brazil. Realizado em 1 de Setembro de 1920. Volume IV (2º parte). Tomo II. População do 
Brazil por Estados e municipios, segundo o sexo, a idade e a nacionalidade. Rio de Janeiro: Typ. da Estatistica, 
1928. 
343 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Recenseamento Geral do Brasil (1º de 
Setembro de 1940). Série Regional. Parte XIII – Minas Gerais. Tomo II. Censo demográfico – População. Rio de 
Janeiro: Serviço Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1950. 
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Em carta informativa344 de 7/10/1949, o arquiteto Paulo Barreto escreveu que, em 1917, o 

número de casas na sede do município era de 1.436. No inventário realizado por ele e pelo 

arquiteto Sylvio de Vasconcellos, em 1949, foram cadastrados apenas 963 prédios345: em 

trinta e dois anos, desapareceram 473 casas. No entanto, nota-se que o cadastro desses 

pesquisadores não contemplou os arraiais da Serra de Ouro Preto, apenas o caminho tronco, 

no distrito sede. Desta forma, os dados que temos são parciais.  

 

Em 1950, a cidade contava com 11.878 habitantes na sede do município e 28.229 habitantes 

em todo o município 346. 

 

 

2.1.1 Algumas considerações 

 

 

Retomando os dados apresentados, podemos defender que Ouro Preto viveu seu auge nos 

primeiros três quartos do século XVIII e sentiu o declínio econômico e populacional no final 

do setecentos. O século XIX foi marcado por um crescimento vegetativo positivo da 

população livre, uma vez que Vila Rica manteve-se como capital da província e a cidade 

encontrou outra dinâmica. Na primeira metade do século XX, houve outro declínio econômico 

e populacional, acompanhado por um processo de ruína das edificações. Essa decadência foi 

evidente até meados do século XX, quando a cidade retomou seu crescimento urbano e 

populacional. 

 

A seguir, apresentamos uma tabela resumo dos dados levantados (Tabela 03), com o objetivo 

de clarear o percurso urbano e populacional de Ouro Preto, no período ora em estudo. 

Devemos remarcar que as contagens de população nem sempre abrangeram uma área 

uniforme: houve variação do território do nosso objeto de análise nesse período, em função da 

emancipação de distritos; houve, ainda, cadastros parciais. Para este estudo, interessa-nos a 

                                                
344 Carta informativa de Paulo Thedim Barreto, de 7/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. Sobre os dados 
estatísticos de Ouro Preto de 1917, o arquiteto sugere que se consulte: P. Frade. Dicionário Corográfico e 
Estatística Corográfica de distâncias do Estado de Minas Gerais. 2 ed. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 
1917. p. 191. 
345 ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
346 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e 
Mariana. IPHAN, IEPHA, Prefeituras, 1973-75. 
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área que compreende o atual distrito sede. Devemos mencionar, também, que as contagens 

populacionais desconsideravam os escravos. 
 

Fonte Data No habitantes No edificações 
Dr. José Vieira 

Couto 
1801 19 a 20 mil* 

(*desconhecemos 
a área 

considerada) 

- 

Censo 1804 8.867 1.753 (avaliadas) 

Saint Hilaire 1816 8.000 2.000 

Pohl 1817 a 1821 8.600 1.600 

Luiz Pinto 1830 - 2.008 

Robert Walsh 1828 e 1829 7.000 1.500 

Dr. Hermann 
Burmeister 

1852 8.000 2.000 

Censo 1872 12.575 no distrito 
sede 

(42.582 
considerando todo o 

município) 

- 

Censo 1890 17.860  no distrito 
sede 

(59.249 
considerando todo o 

município) 

- 

Censo 1900 65.383 
(**considerando todo o 

município) 

- 

Moreira Pinto 1902 10.000 1.553 

P. Frade 1917 - 1.436 

Censo 1920 51.136** 
(**considerando todo o 

município) 

- 

Censo 1940 27.890** 
(**considerando todo o 

município) 

- 

Inventário IPHAN 1949 - 963 

Censo 1950 11.878 no distrito 
sede 

(28.229 
considerando todo o 

município) 

- 

Tabela 03: Quadro resumo dos dados levantados sobre Ouro Preto, do início do século XIX à primeira metade do 
século XX. 
 

Entendemos que o universo de contagem dos censos de 1872, 1900, 1920 e 1940 é 

significativamente maior que o considerado pelos viajantes estrangeiros da primeira metade 

do século XIX. Os censos de 1872, 1890 e 1950 e os dados de Luiz Pinto e Moreira Pinto 

apresentaram contagem por freguesias, distritos ou paróquias, permitindo a comparação com 

os dados dos viajantes: aparentemente, o território considerado pelos visitantes corresponde 
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ao atual distrito sede347, ou seja, as freguesias ou paróquias de Nossa Senhora do Pilar do 

Ouro Preto e Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, indicadas nas Tabelas 01 e 02. 

 

Notamos que há certa coerência nos dados relativos ao número de edificações e habitantes. A 

exceção é o dado de 19 a 20 mil habitantes, em 1801: ou houve uma queda populacional 

dramática entre 1801 e 1804, ou esse número é superlativo, ou representa uma área maior que 

apenas o núcleo urbano de Vila Rica, hoje distrito sede, como entendemos para os dados de 

recenseamentos a partir de 1872.  

 

O censo de 1804, infelizmente, não computou o número total de residências, considerando as 

edificações vagas. Apenas as edificações ocupadas foram cadastradas. No entanto, vale a pena 

remarcar a maior concentração populacional nos bairros mais adensados – Antônio Dias e 

Ouro Preto – como demonstraremos no item a seguir.  

 

Assim, considerando a área do atual distrito sede de Ouro Preto, podemos observar que há um 

mito amplamente divulgado sobre o esvaziamento e a decadência dessa cidade no século XIX. 

Ao longo do oitocentos, o número de edificações permaneceu relativamente estável e o 

crescimento vegetativo da população foi positivo. Na primeira metade do século XX, após a 

transferência da capital, percebemos uma queda drástica no número de edificações e uma 

retração populacional. O inventário de 1949348 remarcou, inclusive, o esvaziamento e 

arruinamento das áreas periféricas da vila, como veremos no próximo capítulo. 

 

É interessante notar como vários autores e pesquisadores propagaram o mito de Ouro Preto 

decadente no oitocentos, até de maneira contraditória. O minucioso estudo da pesquisadora 

Iraci del Nero da Costa apontou o crescimento vegetativo positivo da população livre para 

essa cidade no século XIX, enquanto o mesmo trabalho descreveu o núcleo urbano como 

decadente, pobre e desolado. Nota-se que a pesquisa de Costa mencionou os viajantes 

estrangeiros; ou seja, ela certamente foi influenciada pelo quadro – equivocado, no nosso 

entendimento – retratado por eles. 

 

                                                
347 Apenas Pohl e Luiz Pinto mencionaram ter cadastrado os morros da vila. 
348 Inventário da cidade de Ouro Preto realizado por Sylvio de Vasconcellos, em 1949. Disponível em: 
ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
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Manuel Bandeira, ao escrever o “Guia de Ouro Preto”, estava observando a cidade no início 

do século XX. Certamente impactado pela aparência do núcleo urbano esvaziado e arruinado, 

ele expandiu a decadência daquele momento para um amplo espaço de tempo, começando 

pelo final do setecentos. 

 

Por fim, devemos lembrar o caráter citadino de Vila Rica desde a sua formação, que 

possibilitou o desenvolvimento dos setores terciário e secundário, com uma grande variedade 

de atividades artesanais, conforme o censo de 1804. Os relatos dos viajantes estrangeiros do 

início do oitocentos firmaram o título de cidade decadente para Ouro Preto, mas eles a 

visitaram antes das novidades que a ferrovia trouxe. O núcleo urbano manteve-se dinâmico 

enquanto capital da província e a decadência atribuída para o oitocentos parece ser um mito, 

uma interpretação equivocada dos ilustres visitantes. A seguir, aprofundaremos mais esse 

assunto através do estudo da evolução urbana de Ouro Preto, no período ora em análise. 

 

 

2.2 A configuração de Ouro Preto no Império e Primeira República 

 

 

Como mencionamos anteriormente, no fim do setecentos, Ouro Preto sofreu uma retração 

econômica e populacional em função do esgotamento das jazidas de ouro. A partir do 

primeiro quartel do século XX, o núcleo urbano encontrou-se novamente esvaziado, reflexo 

da transferência da capital do Estado para a cidade de Belo Horizonte, inaugurada em 1897. 

Esses dados devem ser considerados na análise da cidade, do século XIX às três primeiras 

décadas do século XX, tendo em vista que deixaram marcas na forma urbana que buscamos 

entender.  

 

Visando a ilustrar o percurso urbano de Ouro Preto nesse período, usamos como principais 

fontes primárias: o Códice no 264, “Livro de Tombos de terrenos”, de 1806 a 1812; a “Planta 

da Cidade de Ouro-Preto”, de 1888; e o “Mapa do Município de Ouro Preto”, de 1939. 

Pesquisamos ainda documentos iconográficos, atas da CMOP e fontes bibliográficas que 

abordaram o assunto, nesse período. Destacamos que alguns documentos estão apenas 

próximos do período de estudo; no entanto, como a evolução urbana é dinâmica, optamos por 

não analisá-la em períodos estanques. 
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2.2.1 O panorama de Ouro Preto no início do século XIX 

 

 

No início do século XIX, foi realizado um novo inventário predial de Vila Rica, mandado 

executar por provisão de D. João VI, de 9 de outubro de 1809. Esse serviço cadastral gerou o 

Códice no 264349, disponível no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto. Embora o 

arrolamento tenha sido executado antes do período ora em estudo, ele nos proporciona um 

panorama do início do oitocentos, fundamental para o entendimento da forma urbana que 

buscamos ler. 

 

O Códice no 264 apresenta uma exposição preliminar que justifica a necessidade de tal 

arrolamento: o cadastro anterior, de 1737350, teria sido falho e incompleto; os edifícios iniciais 

eram de madeira e, por isso, muitos foram demolidos; e havia edificações irregulares. A 

documentação do início do século XIX foi organizada por trechos de caminhos, em um total 

de 1.134 (mil cento e trinta e quatro) aforamentos, ao longo do caminho tronco. Os registros 

parecem seguir o sentido longitudinal da vila, observado no “Mappa de Villa Rica” (Figura 

04), iniciando na região do Passa Dez e finalizando na região do Taquaral.  

 

O cadastro de 1809 apresentou: o nome do foreiro; ocasionalmente sua ocupação; as 

confrontações de vizinhos. Como essa listagem foi organizada por trechos de caminhos, 

frequentemente houve a indicação da rua, beco, travessa ou marco que existia em cada 

extremidade ou transversal ao trecho de caminho em questão. A indicação de confrontações 

de vizinhos nos leva a crer que a ordem apresentada no arrolamento em questão corresponde à 

ordem das edificações ao longo das vias; no entanto, há interrupções nessa lógica em diversos 

trechos. 

 

No arrolamento do Códice no 264, foram listados os seguintes bairros, ruas, arraiais ou 

freguesias: “rua do Alto do Passa-Dez té a ponte do Rosário”, 182 (cento e oitenta e dois) 

foros; “Morro do Ramos até as praias do córrego do Caquende”, 57 (cinquenta e sete) foros; 

“rua que principia na ponte do Caquende té o chafariz defronte da Capela do Rosário”, 91 

(noventa e um) foros; “rua Nova do Sacramento que principia detrás da Capela do Rosário até 

                                                
349 APMOP|CMOP, Códice no 264, “Livro de Tombos de terrenos”, 1806-1812, registro no 0151, microfilme no 

0298. Este material também se encontra parcialmente disponível em: VASCONCELOS, 1955.  
350 APM|CMOP, Códice no 38, “Livro de Tombo”, Rolo-21/22, Flash 01. 
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a ponte de São José”,  95 (noventa e cinco) foros351; “ladeira da rua que segue para a Capela 

do Morro de São José”, 71 (setenta e um) foros; “ladeira denominada de Simão da Rocha”, 17 

(dezessete) foros; “rua que segue da ponte Seca até a ponte do Ouro Preto”, 34 (trinta e 

quatro) foros352; “rua Direita que principia na ponte do Ouro Preto, até a Praça”, 79 (setenta e 

nove) foros; “rua de Santa Quitéria”, 25 (vinte e cinco) foros; “na Praça, pelo poente”, 1 (um)  

foro; “rua Nova do _? pela Parte do Poente”, 12 (doze) foros353; “continua _? rua Nova pelo 

Poente”, 18 (dezoito) foros; “Alto da Praça seguindo a rua Direita de Antônio Dias té a 

ponte”, 41 (quarenta e um) foros; “rua de trás de Antônio Dias denominada Cadeia Velha”, 17 

(dezessete) foros; “rua dos Paulistas que principia por detrás dos quintais de _? Antônio 

Dias”, 36 (trinta e seis) foros; “rua da Barra que principia dos fundos dos quintais do Quartel 

Mestre José de _? Lopes e segue para a mesma Barra”, 20 (vinte) foros; “rua da Capela do 

Bom Jezus dos Perdões, 10 (dez) foros; “segue o mesmo beco da Barra”, 24 (vinte e quatro) 

foros; “continua a rua da Barra da Ponte do _?”, 26 (vinte e seis) foros; “rua que principia na 

ponte de Antônio Dias té o Alto da Cruz”, 32 (trinta e dois) foros; “traveça do Trapiche”, 10 

(dez) foros; “continua a rua de _? Alto da Cruz”, 14 (quatorze) foros; “traveça do _? que 

segue para a Capela do Senhor da Dor”, 50 (cinquenta) foros; “rua denominada de _? até o 

beco do _?”, 14 (quatorze) foros; “caminho Novo do Vira Saya”, 8 (oito) foros; “rua das 

Lages que principia por sima _?”, 28 (vinte e oito) foros; “ladeira que principia no Alto da 

Cruz e segue por Água Limpa té o Taquaral”, 100 (cem) foros; “rua do Taquaral”, 22 (vinte e 

dois) foros354.  

 

As edificações ou marcos citados no Códice no 264 foram: fonte do Caquende; Capela das 

Almas, com adro; Capela do Rosário e adro; chafariz defronte à Capela do Rosário; Hospício 

da Terra Santa; Capela de São José; Capela do Paço; Quartéis da Tropa; Praça; Capela do 

Carmo; Cadeia; Casa da Ópera; Hospital Real; Santa Casa de Misericórdia; Igreja de São 

Francisco; Palácio Velho; Chafariz de São José, com largo; a Igreja Matriz de Nossa Senhora 

do Pilar; a Igreja Matriz de Antônio Dias, com adro à frente; Capela do Bom Jesus dos 

                                                
351 Esse trecho de caminho foi apontado por Salomão de Vasconcelos em trabalho supracitado 
(VASCONCELOS, 1955), mas não foi encontrado no Códice no 264. Como essa documentação encontra-se em 
estado de conservação precário, acreditamos que parte desse códice tenha se perdido. Na contagem total de 
aforamentos, cruzamos o levantamento parcial de Vasconcelos com o nosso. No entanto, esses fatos podem ter 
gerado alguma lacuna. 
352 O mesmo ocorreu com esse trecho de caminho: não foi encontrado no Códice no 264, mas indicado no 
levantamento parcial de Vasconcelos (VASCONCELOS, 1955). 
353 Infelizmente, nem todos os nomes estão legíveis. 
354 APMOP|CMOP, Códice no 264, “Livro de Tombos de terrenos”, 1806-1812, registro no 0151, microfilme no 

0298. Grafia original. 
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Perdões; Fábrica de Pólvora; e a Capela do Senhor da Dor. As seguintes pontes foram 

mencionadas: ponte do Rosário ou ponte do Caquende; ponte Seca; ponte de São José; ponte 

do Ouro Preto; ponte de Antônio Dias; ponte do Palácio Velho. Os seguintes córregos foram 

citados: córrego da Olaria; córrego do Passa Dez; córrego da Capela das Almas; córrego do 

Caquende; córrego do Ouro Preto; córrego do Antônio Dias; córrego do Palácio Velho; e 

córrego do Chafariz.  

 

Seguindo a sequência do arrolamento do Códice no 264, algumas referências merecem 

destaque. Na região do Passa Dez e Cabeças, foram citados: a “estrada que vai para o Tripuí”, 

“chãos devolutos”, a “estrada da Cachoeira”, “beco que sai para o campo”, “beco denominado 

da forca”, “rua das Cabeças”, “Largo do Chafariz”, “campo do Caquende” e “praia do 

caquende”. Alguns becos foram citados; alguns aforamentos foram identificados como 

“chácaras”. 

 

No Morro do Ramos, que corresponde às atuais regiões da Água Limpa e Veloso, as seguintes 

referências foram mencionadas: as “lavras do cel. José Veloso”, “terrenos devolutos”, 

“paragem denominada Água Limpa”, “engenho de socar pedra do cel. José Veloso do 

Carmo”, “lavras do tenente Antônio de Abreu Lobato” e “campo do Raimundo”. Note-se que 

alguns aforamentos foram identificados como “chácaras”. Vale destacar as lavras do Coronel 

Veloso, anteriormente mencionadas, aparentemente em atividade355. 

 

Na região do Rosário e Centro, identificamos as seguintes referências: a “rua do Rosário”, as 

“casa da Irmandade do S.S. Sacramento de Ouro Preto”, o “Hospício da Terra Santa”, o 

“largo do Jogo da Bola”, “rua de cima do Rosário” , “rua da Olaria”, “casas da Irmandade de 

N. S.a do Rosário”, “casa da Irmandade de S. José”, “chãos devolutos”, “praça do Sr. Bom 

Jesus” e “rua de S. José”. Note-se que alguns becos foram citados, como “beco que segue da 

mesma rua para os fundos dos quintais”, “beco que desce da mesma rua para os fundos dos 

quintais e córrego”, “beco de Simão da Rocha” e “beco que dá servidão às casas”. Pela 

descrição, o “largo do Jogo da Bola” corresponde ao adro da Capela do Rosário. Em um dos 

aforamentos, foi citado como confrontação o “esgoto das águas para o córrego”.  

 

                                                
355 Para informações adicionais, ver: ESCHWEGE, v. 1, 1944. 
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Ao longo da ladeira que segue para a Capela de São José, as seguintes referências foram 

mencionadas: “Irmandade de N. S.a das Mercês”, não ficando claro se terrenos ou edificações; 

“terras devolutas”; “caminho que segue para a Piedade”; “Morro da Piedade”; “caminho que 

desce do Morro São Sebastião”; e “caminho e beco que vai da Capela de S. José para o 

Hospício”. Note-se que a “ladeira de S. José” recebeu a denominação de “calçada” em alguns 

trechos. Alguns becos foram mencionados; alguns aforamentos foram identificados como 

“chácaras”. De acordo com Samolão de Vasconcelos356, a “Piedade” seria a antiga Capela de 

São Francisco de Paula. 

 

Na região do Pilar, as seguintes referências foram citadas: a “Capela do Paço”; a “rua 

denominada do Vigário”, identificada já no “Mappa de Villa Rica” (Figura 04); a “rua que 

segue para o Bomfim”; a “rua que segue pelo Bom Jesus”; a “Irmandade de Santana”, não 

ficando claro se terrenos ou edificações; “rua que desce para a dos Caldereiros”; “casa do 

Patrimônio do S. S. Sacramento da O. 3a de N. S.a do Carmo”; “beco ou travessa que segue 

para os quartéis da tropa”. Note-se a menção de um “edifício principiado com paredes de 

pedra”; mais uma vez, foi mencionado um “beco que sai da rua para detrás dos quintais”. 

 

Nas regiões do Carmo e Praça, destacamos as seguintes referências: “terras pertencentes à O. 

3a do Carmo”; a própria “O. 3a do Carmo, terreno místico e Capela”; “Casa da Ópera”; 

“travessa da Cadeia e Praça”; “Hospital Real”; a “Santa Casa de Misericórdia”. Note-se que 

no entorno da Igreja do Carmo foram mencionadas “ruas que estão projetadas e já tombadas 

no Liv. 4o, fls. 34 e 345”. Destacamos, ainda, a existência de “terreno sem edifício”. 

 

No Antônio Dias, as seguintes referências foram citadas: “beco que sai da Praça para a rua 

dos Paulistas”; “chafariz público”; “travessa que segue para S. Francisco”; terrenos da “O. 3a 

de N. S.a de São Francisco”. Destacamos uma referência aos “Oficiais de N. S.a da Boa 

Morte, em Antônio Dias, no terreno em que depois se fundaria a Torre dos Sinos, com frente 

à rua e adro da matriz”. Mais uma vez, foi mencionado um “beco que sai da mesma rua para a 

parte de trás dos quintais e fontes”. Vale citar que na “rua de trás de Antônio Dias 

denominada de Cadeia Velha”, um aforamento mencionou as casas de “Antônio Francisco 

Lisboa, que não paga foro”. O Códice no 38 menciou as “casas de Manuel Francisco Lisboa”, 

pai de Antônio Francisco Lisboa, na mesma localização. 

                                                
356 VASCONCELOS, 1955, p. 222. 
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Na região da Barra, a Fábrica de Pólvora, localizada no atual Morro do Cruzeiro, foi 

mencionada como referência. Em Santa Efigênia, o “caminho do Vira Saya” também foi 

denominado de “rua das Lages”. 

 

Com relação ao tombamento anterior (Códices nos 38 e 40) e o “Mapa de Villa Rica” (Figura 

04), devemos destacar que grande parte da nomenclatura das ruas permaneceu inalterada. 

Quanto às edificações de destaque, foram mencionados pela primeira vez o Hospício da Terra 

Santa, a Casa da Ópera, a Capela do Paço, o Hospital Real e a Fábrica de Pólvora. 

 

O Códice no 264 mencionou com frequência a existência de becos nas confrontações 

posteriores dos lotes, como o “beco que segue da mesma rua para os fundos dos quintais”357. 

O “Mapa de Villa Rica” (Figura 04) registrou diversos becos nos fundos das quadras. Dessa 

forma, é interessante notar que esses becos, futuramente, tornar-se-ão frente de lotes, fruto do 

desmembramento de imóveis das vias pioneiras da vila e da expansão urbana na outra face do 

beco. 

 

Retomando a hipótese da origem das terras – lotes urbanos – a partir do patrimônio religioso, 

vale a pena destacarmos nesse arrolamento as casas ou terras pertencentes às irmandades, 

mencionadas com frequência. Notamos ainda: a existência de terras devolutas, definindo o 

limite da ocupação urbana da vila; a menção de “terreno sem edifício”, ou seja, já aforado 

mas vago; e a identificação de alguns aforamentos como “chácaras”, em regiões onde 

predominavam lotes maiores, como podemos observar na Figura 04. 

 

Com o objetivo de avaliarmos o adensamento urbano no arruamento setecentista, buscamos 

comparar os Códices nos 38 e 40, o  “Mapa de Villa Rica” (Figura 04) e o Códice no 264. 

Entendemos que em função de eventual variação de nomenclatura das ruas ou ausência de 

correspondência dos trechos analisados, essa comparação está sujeita a erros; no entanto, o 

esforço é importante para avaliarmos a evolução urbana de Ouro Preto. 

 

Os Códices nos 38 e 40 apresentaram juntos 752 aforamentos. O “Mapa de Villa Rica” (Figura 

04) não apresentou um cadastro vinculado. No entanto, como já mencionamos, ao realizarmos 

uma análise desse mapa, ainda que muito falha, há no caminho tronco cerca de 638 
                                                
357 APMOP|CMOP, Códice no 264, “Livro de Tombos de terrenos”, 1806-1812, registro no 0151, microfilme no 

0298.  
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edificações representadas. O Códice no 264 listou 1.134 foros. Comparando os dois 

tombamentos realizados, houve um aumento significativo no número de aforamentos.  

 

Curiosamente, o número de aforamentos nesses arrolamentos é bem inferior à contagem de 

edificações dos viajantes estrangeiros. Não sabemos se os tombamentos foram completos ou 

se os visitantes consideraram toda a vila, ou seja, o caminho tronco e os arraiais dos morros; 

apenas Pohl e Luiz Pinto mencionaram ter cadastrado os morros da vila. Os dois 

tombamentos inventariaram apenas a Sesmaria da Câmara e isso excluía os morros, por se 

tratar de terras minerais. 

 

O Códice no 264 indicou locais de expansão, com grande volume de aforamentos, como os 

atuais bairros Dores e Barra, demonstrando o crescimento da cidade em direção ao atual 

Morro do Cruzeiro. Indicou, também, locais que começavam a ser ocupados, inéditos até 

então, como o atual bairro da Água Limpa. 

 

A comparação entre trechos semelhantes de caminhos cadastrados indicou a evolução do 

arruamento setecentista, parcialmente ilustrado na tabela a seguir (Tabela 04): 
 

Ruas ou trechos de ruas Códices nos 38 e 40: 
 no foros 

Códice no 264: 
no foros 

Rua do Alto do Passa Dez 
até a ponte do Rosário 

31 182 

Rua que principia na 
ponte do Caquende até o 
chafariz defronte da 
Capela do Rosário 

27 91 

Rua Nova do Sacramento 
que principia detrás da 
Capela do Rosário até a 
ponte de São José  

32 95 

Rua que segue da ponte 
Seca até a ponte do Ouro 
Preto* 

37 34 

Alto da Praça, seguindo a 
rua Direita de Antônio 
Dias até a ponte*  

43 41 

Rua de trás de Antônio 
Dias denominada Cadeia 
Velha 

21 17 

* Trechos onde a correspondência pode ser sido falha. 

Tabela 04: Quadro comparativo entre os Códices nos 38 e 40 e o Códice no 264. Para tanto, buscamos os trechos 
de ruas correspondentes. Infelizmente, não foi possível relacionar trechos importantes, como no Pilar, Carmo, 
Antônio Dias e Alto da Cruz. 
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Na região do Passa Dez e Rosário, notamos um acréscimo expressivo de edificações. No 

Antônio Dias, notamos um decréscimo curioso de foros. Naturalmente, estamos sujeitos a 

erros em função de possíveis aforamentos não realizados, mudança de nomenclatura das vias 

ou alteração de trechos considerados. De qualquer forma, o número de aforamentos no Códice 

no 264 é muito superior ao dos Códices nos 38 e 40 e podemos entender um processo de 

expansão das áreas periféricas e uma certa estabilidade no centro, entre a segunda metade do 

século XVIII e o início do século XIX. 

 

No entanto, notamos que, no início do século XIX, as solicitações de aforamentos em 

arruamentos definidos no século anterior eram frequentes, como comprovam alguns 

documentos da CMOP. Quase na virada do século, em dezembro de 1800, foi solicitado o 

“aforamento de algumas braças de terras devolutas, localizadas perto da rua do Vira Saia”358. 

Um documento de 1802, de Francisca Xavier, mencionou: “solicitação do aforamento de 02 

braças de terras devolutas, na rua da Ponte”359. No mesmo ano, Antônia Nunes da Silva 

solicitou o “aforamento de terras devolutas na rua da Água Lima, em Padre Faria”360. Em 

1807, um documento indicou a “solicitação do aforamento de 04 braças de terras devolutas, 

na rua do Vigário de Ouro Preto”361. Em 1818, encontramos a “solicitação do aforamento de 

terras devolutas, localizadas na rua de São José, entre a ponte e o paço”362. Assim, esses 

documentos demonstram um processo de adensamento em curso, no núcleo urbano, 

contrariando parte da comparação acima (Tabela 04). 

 

Por fim, vale remarcar que os morros da vila não foram contemplados no Códice no 264, 

como ocorreu em arrolamentos anteriores. No entanto, encontramos pedidos de aforamentos: 

no Itacolomi, em 1818, “solicitação do aforamento de 02 áreas localizadas ao lado do Morro 

do Itacolomi”363; em Saramenha, em 1806, “solicitação do aforamento de algumas braças das 

terras localizadas na Paragem da Olaria, no Morro de Saramenha”364; no Tripuí, em 1801, 

“solicitação do aforamento de terras devolutas, localizadas na estrada do Tripuí”365. Esses 

aforamentos indicaram também regiões de expansão da cidade, em processo de ocupação. 

                                                
358 APM|CMOP, Cx. 73, Doc. 85. 
359 APM|CMOP, Cx. 76, Doc. 09. 
360 APM|CMOP, Cx. 75, Doc. 75. 
361 APM|CMOP, Cx. 77, Doc. 30. 
362 APM|CMOP, Cx. 83, Doc. 49. 
363 APM|CMOP, Cx. 83, Doc. 47. 
364 APM|CMOP, Cx. 80, Doc. 27. 
365 APM|CMOP, Cx. 74, Doc. 30. 
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2.2.2 Crescimento e modernização: a dinâmica do século XIX 

 

 

No século XIX, a principal fonte primária para a análise da forma urbana de Vila Rica é a 

“Planta da Cidade de Ouro-Preto” (Figura 38). Buscando preencher lacunas, pesquisamos 

ainda a iconografia e fontes bibliográficas relativas ao mesmo período. 

 

A “Planta da Cidade de Ouro-Preto organisada por ordem do Exmo. Sr. Dr. Luiz Eugenio 

Horta Barbosa, Presidente da Província”, de 1888, está disponível na Biblioteca Nacional. 

Essa planta nos revela algumas convenções geográficas esquemáticas, tais como: o uso de 

tons de sépia; os rios representados por linhas contínuas coloridas; as cadeias de montanhas, 

representadas com curvas de nível do terreno; os caminhos representados por duas linhas 

contínuas em paralelo; e as edificações representadas por polígonos preenchidos em preto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 38: “Planta da Cidade de Ouro-Preto organisada por ordem do Exmo. Sr. Dr. Luiz Eugenio Horta 
Barbosa, Presidente da Província”. Grafia original. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

À esquerda, na parte inferior do mapa, há uma legenda que nos revela as principais 

edificações, marcos ou regiões da cidade: 1- Praça da independencia; 2- Palacio do Governo; 

3- Assemblea provincial; 4- Cadeia; 5- Escola de minas; 6- Quartel de linha; 7- Quartel de 

policia; 8- Santa Casa; 9- Theso_?, geral e Correio; 10- Directoria da Fazenda; 11- Theatro; 

12- Estação da Est. de Ferro; 13- Largo da alegria; 14- Largo do Dirceo; 15- Escola de 
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pharmacia; 16- Lyceo; 17- Quartel dos menores; 18- N. S. do Carmo; 19- N. S. das Merces; 

20- S. Francisco de Paula; 21- S. José; 22- N. S. do Rosario; 23- Matriz de Ouro-Preto; 24- 

Bom Jesus; 25- S. Francisco d’Assis; 26- Mercês dos Perdões; 27- Matriz de Anto Dias; 28- 

Alto da Cruz; 29- Padre Faria; 30- N. S. das Dôres366. Abaixo da legenda, há a indicação de 

local e data – “Ouro-Preto, 7.2.88”; ao lado, os dizeres “With Brosenius des.” e o registro do 

norte geográfico. No centro, na parte inferior do mapa, há a indicação da escala – 1:5000; à 

direita, no pé do mapa, a nomeação dos gravadores – “Gravure de Giesecke & Devrient, 

Liepzig”. 

 

Nesse mapa, vale destacar a representação da Serra de Ouro Preto a nordeste, do Morro do 

Curral e Morro do Cruzeiro a sudoeste e Alto da Cruz a sudeste, definindo os limites 

geográficos da cidade de Ouro Preto. Os principais rios, córregos ou ribeirões representados 

são: “Ribao do Passa-Dez”, no Passa Dez; o “Rio Funil e Barra”, na cota mais baixa de Ouro 

Preto, onde foi implantado o ramal férreo; “Corrego do Pellucia”, descendo da Serra de Ouro 

Preto em direção aos fundos do Rosário. Vale acrescentar que muitos córregos foram 

representados, mas não nomeados. Além dos destaques indicados na lagenda, devemos ainda 

citar: as “antigas caixas de mineração”, na Água Limpa; duas pedreiras, na atual rua 

Conselheiro Quintiliano; e o “Mo da Forca”. 

 

Cabe mencionar que no mapa de Vila Rica, datado do último quartel do século XVIII (Figura 

04), destacamos duas representações de diversos polígonos em linhas contínuas vermelhas, 

reunidos, que pela localização em relação à cidade atual parecia-nos serem pedreiras; as 

pedreiras indicadas no mapa ora em análise estão no mesmo local. Outro ponto a ser 

destacado são as antigas caixas de mineração no local onde, ao que tudo indica, localizavam-

se as minas do Coronel Veloso367. O mapa em questão ainda apresenta a indicação do sentido 

de alguns caminhos, a saber: “Para o jardim botanico”, próximo ao Passa Dez; “Para o 

Tripuy”, no Passa Dez; “Estrada para o cemiterio geral”, no sentido do atual bairro 

Saramenha; “Estrada para Marianna”, na continuação da atual rua Conselheiro Quintiliano; e 

“Caminho para o Itacolomy”368, nos fundos da Capela de Padre Faria. 

 

 

                                                
366 Grafia original. 
367 Para informações adicionais, ver: ESCHWEGE, v. 1, 1944. 
368 Grafia original. 
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2.2.2.1 Caminho tronco 

 

 

Ao analisarmos a “Planta da Cidade de Ouro-Preto”, no núcleo da vila, percebemos a massa 

edificada, disposta ao longo dos caminhos principais, de forma linear e cordeada; são raras as 

edificações com recuo frontal ou lateral; infelizmente, não há definição de lotes. Nota-se, 

ainda, o contraste entre área edificada e área livre. Há mais quadras definidas que no mapa 

anterior (Figura 04). No entanto, essas ainda concentram-se nas imediações do centro da vila, 

próximas à Praça. 

 

Em relação à base cadastral anterior (Figura 04), houve uma expansão na malha viária. 

Notamos a abertura de um caminho, acompanhando a curva de nível, ligando o Passa Dez à 

Praça. A partir deste caminho, percebemos duas novas vias conduzindo para o fundo do vale, 

por trás da região das Cabeças e Rosário: trata-se da Água Limpa, identificada pela primeira 

vez em uma base cartográfica369. Em torno da Igreja de São José e Igreja de São Francisco de 

Paula, notamos caminhos de acesso aos templos, representados pela primeira vez em um 

mapa. Próximas às igrejas, foram abertas vias paralelas ao caminho principal do século XVIII 

(Foto 03). A Capela de Nossa Senhora das Dores é representada com uma rede de vias de 

acesso ao templo, com ocupação esparsa no entorno. O bairro Antônio Dias desenvolveu-se 

com a abertura de novas vias e ocupação na direção dos fundos da Igreja de Nossa Senhora 

das Mercês e Perdões (Foto 04). A atual rua Conselheiro Quintiliano, já existente no século 

XVIII, foi ocupada de forma esparsa no trecho entre a Praça e a Igreja de Santa Efigênia. Em 

torno desse templo, houve a definição de novas quadras em relação à base cadastral anterior 

(Figura 04). Finalmente, no trecho em torno da Capela de Padre Faria, houve um decréscimo 

de edificações e arruamentos (Figura 39). 
  

                                                
369 Nota-se que a “rua da Água Limpa” foi mencionada em documentos da CMOP, dos séculos XVIII e XIX, 
localizada no Padre Faria. A Água Limpa na condição de bairro, nomenclatura que perdura nos dias atuais, foi 
identificada pela primeira vez em uma base cartográfica no mapa de 1888. 
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Foto 03: Vista de Ouro Preto, 1875; autor desconhecido. Acima, nota-se caminho ligando o Passa Dez à Praça. 
Entre as Igrejas de São Francisco de Paula e São José, notamos caminhos de acesso aos templos. 
Fonte: Museu da Inconfidência, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério da Cultura. 
 

 
Foto 04: Vista de Ouro Preto, 1881; autoria de Guilherme Liebenau. Vista a partir do adro da Igreja de Antônio 
Dias. Nota-se o adensamento do bairro. À direita, acesso à Capela de Nossa Senhora das Dores. 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 109. 
 

Vale remarcar que a inauguração do ramal férreo, em janeiro de 1888, gerou a expansão do 

núcleo urbano em direção à estação ferroviária. Em relação à base cadastral anterior (Figura 
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04), notamos: a abertura de uma via, nos fundos da Igreja do Pilar; um novo acesso paralelo 

ao Morro da Forca; e, a partir da estação ferroviária, em direção ao Alto da Cruz, há uma nova 

via e a ocupação da região atualmente conhecida como Barra, nas margens do rio Funil e 

Barra. Na Barra, há uma via em direção ao Morro do Cruzeiro (Figura 40). Em toda essa 

região, percebemos a ocupação ainda esparsa. 
 

 
Figura 39: Recorte da “Planta da Cidade de Ouro-Preto”. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 

 

 
Figura 40: Recorte da “Planta da Cidade de Ouro-Preto”. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

No adro da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, notamos um novo desenho das quadras, em 

relação à base cadastral do século XVIII (Figura 04). Curiosamente, parece ter ocorrido a 

supressão de área construída na lateral desse templo, transformada em praça (Figuras 19 e 

40).  
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Em relação à base cadastral anterior (Figura 04), notamos ainda um adensamento no núcleo 

urbano, especialmente na região central (Foto 05): acréscimos, desmembramentos de fundos 

de lotes, novas edificações (Figuras 19 e 41). Os trechos com declividade muito acentuada 

ainda permanecem desocupados. 
 

 
Foto 05: Vista de Ouro Preto, 1875-80; autoria de Guilherme Liebenau. Vista da rua Conde de Bobadela (antiga 
rua Direita), rua Coronel Alves (antiga rua Nova) e rua São José (antiga travessa de São José). 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 109. 
 

No centro da vila, esse mapa nos revela a praça Tiradentes com uma configuração diferente 

do desenho anterior (Figura 04): quanto aos edifícios de destaque, notamos a supressão da 

Capela de Santana; na lateral da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, percebemos a demolição 

de uma quadra e o aumento da área em torno deste templo; ao centro, a representação sugere 

um jardim central, comprovada pela imagem a seguir (Foto 06), de 1881, de autoria do 

fotógrafo Guilherme Liebenau; as edificações foram modificadas, em relação à Figura 15. 

 

De acordo com o pesquisador Ivo Porto de Menezes, a Capela de Santana370 foi demolida no 

final do século XVIII para dar lugar ao caminho que ligava a Água Limpa ao Taquaral371. No 

mesmo trabalho, esse estudioso mencionou a transformação da Santa Casa de Misericórdia 

em sede da Assembléia Provincial e a compra de casa particular para o “alinhamento da 

praça”, durante as obras de execução do edifício da Casa de Câmara e Cadeia372 (Figuras 16 e 

41). Note-se que, no mapa de 1888 (Figura 38), a Santa Casa tem nova localização. 

                                                
370 Devemos destacar que a Capela de Santana em questão localizava-se na Praça. Há outra, no Morro do 
Santana, ainda existente. 
371 MENEZES, 2002, p. 72. 
372 Ibidem, p. 72 e 76. 
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Figura 41: Recorte da “Planta da Cidade de Ouro-Preto”. Na atual rua Coronel Alves, destacamos: ocupação nas 
duas faces; e desmembramento de lotes da atual rua Conde de Bobadela. Na praça, notamos: retificação do 
espaço público em relação à imagem anterior (Figura 16); e demolição da Capela de Santana. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 

 

 
Foto 06: Vista da praça Tiradentes, em 1881; autoria de Guilherme Liebenau. Ao centro, em último plano, o 
Palácio dos Governadores, atual Escola de Minas. À esquerda, conjunto Alpoim. Em destaque, jardim central. 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 110. 
 

Devemos mencionar, ainda, as solicitações que nos levam a acreditar em um processo de 

renovação urbana. São pedidos de demolição, como “solicitação de licença para demolir as 

casas que estão localizadas em frente a (sic) Matriz de Antônio Dias”373, de 1820. Nesse caso 

específico, devemos lembrar a suposta massa construída no adro desse templo, mencionada 

no capítulo anterior (Figura 22), inexistente no mapa de 1888 (Figura 41). Não encontramos 

                                                
373 APM|CMOP, Cx. 84, Doc. 37. 
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requerimentos de reforma de fachada, embora a análise das iconografias dos séculos XVIII 

(Figura 15) e XIX indique a renovação das fachadas, de acordo com um lento 

amadurecimento de critérios374 e novos materiais disponíveis (Fotos 07 e 08).  

 

Sylvio de Vasconcellos remarcou que, em Ouro Preto, as inovações tornaram-se mais 

acessíveis à cidade com a chegada da Estrada de Ferro375. No entanto, de acordo com esse 

estudioso, as mudanças não eclipsaram a tradição: “No máximo elementos mais decorativos, 

caixilhos caprichosos, pinturas inadequadas, esquadrias de venezianas, meios-portões de ferro 

(…) aplicam-se às fachadas, mascarando sua vetustês com uma maquillage moderna.”376 

Note-se que essas renovações restringiam-se às fachadas principais; nas posteriores, as 

soluções permaneceram as mesmas do século anterior, como podemos notar nas Fotos 03 e 

05. 

 
Foto 07: Rua do Ouvidor, atual Cláudio Manoel, em 1881; autoria de Guilherme Liebenau. Nota-se a relação 
entre a rua e as edificações, alterada com a supressão dos patamares de acesso, no século seguinte, como 
veremos à frente. 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 110. 
 

                                                
374 REIS FILHO,1999, p. 34. 
375 VASCONCELLOS, 1951, p. 180. 
376 Ibidem, p. 181. 
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Foto 08: Rua Tiradentes, atual Rua São José, em 1875-80; autoria de Guilherme Liebenau. 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 108. 
 

Assim, a inauguração da linha férrea permitiu o acesso a novos materiais e, 

consequentemente, à mudança da aparência da cidade. Nas áreas centrais, os imóveis de uso 

comercial modernizaram-se, assim como os imóveis residenciais de proprietários mais 

favorecidos. Nas Fotos 06, 07 e 08, podemos perceber esses novos elementos: cimalhas 

coroando as edificações, a prevalência do vidro nas vedações, o uso de balcões em ferro, 

texturas no acabamento das fachadas, a inserção de sistema de captação de águas pluviais, a 

prevalência de esquadrias com vergas curvas.  

 

Aparentemente, essas inovações não se desdobraram nas áreas periféricas do caminho tronco, 

como podemos observar na Foto 04, do bairro Antônio Dias: são poucas as edificações que 

adotaram os novos materiais. O inventário realizado em Ouro Preto377, em 1949, constatou as 

reformas de fachadas na região central da cidade, mas não nas periferias do caminho tronco, 

como veremos no capítulo seguinte.  

 

No APMOP378, há uma planta intitulada “Melhoramentos da cidade de Ouro Preto; Projecto 

de Boulevard” (Figura 42) que demonstra o desejo de renovação das edificações e espaços 

urbanos, de acordo com os novos materiais disponíveis e estilos vigentes. O projeto, de 1892, 

contemplava a demolição de edificações existentes, para a execução de um boulevard com 

                                                
377 ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
378 As imagens disponíveis no APMOP foram digitalizadas e gentilmente cedidas pela equipe do LAP. 
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praça, novos edifícios e canal. O desenho não esclareceu a localização das obras urbanas 

pretendidas; no entanto, é notável a vontade de mudança: 

 
“Ampliação da visão das mais importantes edificações iria permitir que se afirmasse 
o poder, exigindo demolições, rebaixamentos de ruas e praça, enquanto a nobreza, 
que exigia o centro dos poderes, aconselhava que novas formas arquitetônicas 
fossem implantadas e modificados seriam os elementos componentes das fachadas, 
mas, sobretudo, que as proporções das edificações já não representassem concepções 
do século XVIII, senão do XIX.”379 

 

 
Figura 42: “Melhoramentos da cidade de Ouro Preto; Projecto de Boulevard”, de 1892. 
Fonte: APMOP. 
 

Algumas ações de renovação urbana foram levadas a cabo. O mercado de tropeiros, que 

existiu em frente à Igreja de São Francisco de Assis, foi substituído, entre o final do século 

XIX e início do século XX, por um edifício de linhas neoclássicas (Fotos 09 e 10). 

Posteriormente, esse edifício foi demolido380. Na praça Reinaldo Alves de Brito, podemos 

observar edificações que adotaram a linguagem eclética ou neoclássica, como o antigo Liceu 

de Artes e Ofícios, inaugurado no último quartel do século XIX. Paralelamente, notamos os 

fundos das edificações inalterados e sem tratamento com os novos materiais disponíveis (Foto 

11). 

 
                                                
379 MENEZES, 2002, p. 78 
380 Para mais informações, consultar: VIEIRA, Liliane de Castro. Largo do Coimbra, Ouro Preto: a trajetória de 
um espaço frente ao pensamento moderno e à política de preservação da SPHAN. In: 6º SEMINÁRIO 
DOCOMOMO BRASIL. Anais do... Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2005. 
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Foto 09: Mercado e Igreja de São Francisco, em 1880; autoria de Marc Ferrez. 
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 117. 
 

 
Foto 10: “Ouro Preto/Antônio Dias/Vista parcial da cidade”: trecho do mercado e descida para Antônio Dias; 
foto de fins do século XIX a início do século XX; autoria desconhecida. O ângulo das Fotos 09 e 10 é diferente, 
mas o ponto a partir do qual foram tiradas foi o mesmo: a Foto 09 privilegiou o lado direito, onde se encontra a 
igreja; e a Foto 10 enfatizou o lado esquerdo, onde está a descida para Antônio Dias. Note-se que a localização 
dos mercados – o antigo e de linhas neoclássicas – foi a mesma. Vale mencionar, ainda, a supressão dos 
patamares de acesso às edificações, destacados na Foto 07. 
Fonte: IFAC/UFOP. 
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Foto 11: Praça Reinaldo Alves de Brito; foto de Hess; 1939. Em destaque, Liceu de Artes e Ofícios. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

O início do século XX foi marcado por melhoramentos urbanos para Ouro Preto, como 

podemos notar no relato de Moreira Pinto, que destacou a cidade sendo provida de postes para 

a iluminação elétrica nesse período381, e na imagem a seguir - “Ouro Preto”, de 1903 (Figura 

43). Esse mapa, disponível no APMOP, apresenta uma legenda que indica os seguintes 

serviços: “construção de esgotos”, “abastecimento de água” e “distribuição de luz elétrica”. 

 

 
Figura 43: “Ouro Preto”, 1903. 
Fonte: APMOP. 
 

                                                
381 PINTO, 1906, p. 693. 
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Esse mapa, que contemplou exclusivamente o caminho tronco, parece ter partido da base 

cadastral de 1888, embora com algumas atualizações: mais ruas definidas ou projetadas e 

novas edificações, como no Padre Faria e no entorno da Capela das Mercês (Figuras 44 a 47). 

  

 
Figura 44: Recorte da “Planta da Cidade de Ouro-Preto”, de 1888, na região do Padre Faria. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

 

 
Figura 45: Recorte do mapa “Ouro Preto”, de 1903, na mesma região da figura acima (Figura 44). 
Fonte: APMOP. 
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Figura 46: Recorte da “Planta da Cidade de Ouro-Preto”, de 1888, na região da Capela das Mercês. 
Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

 
Figura 47: Recorte do mapa “Ouro Preto”, de 1903, na mesma região da figura acima (Figura 46). 
Fonte: APMOP. 
 

Há outra imagem próxima ao período em estudo, disponível no APMOP, que merece 

destaque pelas informações que revela sobre a forma urbana de trecho do caminho tronco. O 

mapa a seguir (Figura 48), sem título, representa a região entre a “rua Alto da Cruz” (atual rua 

de Santa Efigênia) e a “Estrada para Marianna”382 (atuais rua Conselheiro Quintiliano e rua 

Maciel). À esquerda, a figura apresenta legenda com as seguintes convenções: “Casas”, 

“Caixa d’água”, “Ruas”, “Caminhos”, “Galeria”, “Rio”, “Corrego”, “Ponte”, “Igreja”, “Cume 

de morro”, “trilhos da E. F. C. Brazil”, “Pedreiras exploradas”. Abaixo, há os dizeres: “Ouro 

Preto, 20 de Maio de 1913”, “Joaquim José Guimarães Pinto”, “Agrimensor”. Notamos ainda: 

a indicação das “Antigas Lavras Padre Viegas”; as demarcações de lotes ou áreas de 

                                                
382 Grafia original. 
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exploração, com o nome de seus proprietários ou exploradores; e a representação das 

pedreiras no mesmo local do mapa de 1888 (Figura 38). 

 

O propósito desse mapa não está claro, até pela ausência de um título. No entanto, é notável a 

representação de lavras – denunciadas pelas inúmeras galerias – no caminho tronco. 

Destacamos também a definição de caminhos entre as atuais rua de Santa Efigênia e rua 

Conselheiro Quintiliano, inexistente no mapa de 1888 ou outra peça cartográfica anterior. 

 

 
Figura 48: Mapa sem título, de 1913. 
Fonte: APMOP. 
 

 

2.2.2.2 Morros 

 

 

Os arraiais da Serra de Ouro Preto não foram contemplados no mapa de 1888. No entanto, os 

caminhos representados nessa base cartográfica, citados anteriormente, apontaram regiões de 

expansão da cidade: o acesso a Saramenha, por exemplo, foi indicado pela primeira vez em 

um mapa, embora existissem aforamentos nesta região383 desde o final do século XVIII.  

 

                                                
383 APM|CMOP, Cx. 50, Doc. 24, de 1776. 
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Há outros documentos iconográficos próximos ao período em estudo, disponíveis no 

APMOP, que merecem destaque pelas informações que revelam para os morros. A “Planta da 

Sesmaria e Cidade de Ouro Preto” (Figura 49), de 1898, não apresentou nada de novo quanto 

à configuração da cidade, tendo em vista que parece ter usado como base o mapa de 1888 

(Figura 38). No entanto, indicou as seguintes minas na área urbana: “Minna de Tassaras”, 

próxima à Piedade; “Minna do Velloso”, na Água Limpa; “Minna do Pelucia”; “Mina do 

Palácio Velho”; “Minas de Paschoal”, próximas ao Palácio Velho; “Minna do Morro 

Queimada”; “Minas do Padre Viegas”384, próximo ao Padre Faria. É interessante notar o uso 

de minas do século anterior, como as “Minas de Paschoal”, como referência.  
 

 
Figura 49: “Planta da Sesmaria e Cidade de Ouro Preto”, de 1898. Nota-se que este mapa encontra-se em estado 
precário de conservação, comprometendo a sua reprodução. 
Fonte: APMOP. 
                                                
384 Grafia original. 
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Vale destacar que essa planta registrou pela primeira vez o nome e a localização das minas em 

Ouro Preto, pois fazia parte de um estudo encomendado pela CMOP, realizado pelos 

engenheiros Marciano Pereira Ribeiro e Clodomiro de Oliveira, que tinha por objetivo 

reativar a extração de ouro na cidade385. 

 

A cópia da “Planta das lavras Tassara e adjacentes situadas na antiga Villa Rica pertencentes 

ás sociedades de 24 de Março de 1899 e 30 de Julho de 1900”386 (Figura 50), também 

disponível no APMOP, encontra-se em estado regular de conservação e nos revela a definição 

da área da lavra em questão e as lavras confrontantes: “Lavra do Moreira”, “Lavra da Pedra 

Grande”, “Lavras do Sumaré”, “Lavra Saragoça”. No pé da imagem, à direita, há os seguintes 

dizeres: “Ouro Preto, Setembro de 1900”; “Medição e cópia do original em 1921 por Joaquim 

José Guimarães Pinto”; “Agrimensor”. Vale destacar que as lavras apresentam nomes 

diferentes das lavras da figura anterior (Figura 49). 

 

 
Figura 50: Cópia da “Planta das lavras Tassara etc.”, de 1900. 
Fonte: APMOP. 

 

                                                
385 Para informações adicionais, consultar “Memorial e Plantas das Lavras Tassaras (1903)” disponível no 
APMOP. 
386 Grafia original. 
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A “Planta das lavras Tassara etc.” apresenta legenda, mas está ilegível. No entanto, o desenho 

revela as lavras implantadas na área urbana, com a indicação de caminhos, edificações, 

capelas nos morros, “Ruinas de Villa”387, inúmeras bocas de minas, galerias subterrâneas, 

demarcação de lote ou área de trabalho, entre outras388. É interessante notar como as 

edificações, ruínas e bocas de minas estão dispersas ao longo da Serra de Ouro Preto, 

abrangendo as regiões do Padre Faria, Piedade, Santana e São João. Aparentemente, a forma 

urbana e as edificações representadas têm caráter ilustrativo, não justificando seu 

detalhamento. 

 

A “Planta das Lavras Tassaras e arredores” (Figura 51), de 1903, disponível no APMOP, 

encontra-se em estado precário de conservação, comprometendo a sua reprodução. Essa 

planta representa uma área semelhante à imagem anterior (Figura 50) e indica a definição da 

área da lavra em questão e as lavras confrontantes: “Lavra do Moreira”, “Lavra da Pedra 

Grande”, “Lavras do Sumaré ou do Padre Bernardo”, “Lavra Saragoça”. 

 

O destaque desse mapa é a representação precisa dos seguintes arraiais: “Povoação do 

Taquaral”; “Padre Faria”, “Morro da Piedade”, “Morro de Sant’ Anna” e “Morro S. João”389 

(Figuras 52 a 55). Nesse desenho, devemos destacar: a existência de edificações implantadas 

ao longo de caminhos e cordeadas; a existência de edificações dispersas ao longo da Serra de 

Ouro Preto; a definição de arruamentos e a concentração de edificações em torno das capelas; 

a demarcação de lotes ou áreas de trabalho de mineração; e a indicação de caminhos. 

 

                                                
387 Grafia original. Pela localização, entendemos que se refere à região que hoje é conhecida como Morro da 
Queimada. 
388 Grafia original. 
389 Grafia original. 
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Figura 51: “Planta das Lavras Tassaras e arredores”, de 1903. 
Fonte: APMOP. 
 

 
Figura 52: Detalhe da “Planta das Lavras Tassaras e arredores”, de 1903: “Morro S. João”. 
Fonte: APMOP. 
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Figura 53: Detalhe da “Planta das Lavras Tassaras e arredores”, de 1903: “Morro de Sant’ Anna”. 
Fonte: APMOP. 
 

Ao compararmos o mapa de 1903 (Figura 51) com o levantamento cadastral anterior que 

representou os arraiais dos morros (Figura 04), percebemos: a definição de arruamento em 

torno da Capela de Santana (Figuras 24 e 53); a representação precisa da Capela de São João 

(Figura 52); a supressão de edificações em torno do Taquaral (Figuras 55 e 56); e o entorno da 

Capela da Piedade praticamente inalterado (Figuras 54 e 57). 
 

 
Figura 54: Detalhe da “Planta das Lavras Tassaras e arredores”, de 1903: Padre Faria e Piedade. 
Fonte: APMOP. 
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Figura 55: Detalhe da “Planta das Lavras Tassaras e arredores”, de 1903: “Povoação do Taquaral”. 
Fonte: APMOP. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figuras 56 e 57: Recortes do “Mappa de Villa Rica”. À esquerda, Capela do Taquaral. À direita, Capela da 
Piedade. 
Fonte: REIS, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial [Colaboradores: Paulo Bruna e 
Beatriz P. Siqueira Bueno]. São Paulo: EDUSP|FAPESP, 2000. 
 

Por fim, vale mencionar uma ata da CMOP, de 1892, disponível no APMOP, que citou a 

existência de ruínas e grandes extensões abandonadas nos arraiais ao longo da Serra de Ouro 

Preto. O objetivo dessa ata foi a incorporação dessas áreas vagas ao patrimônio da Câmara, 

para que pudessem ser aforadas; até então, por se tratar de terras minerais, o foro não era 

cobrado: 

 
“Considerando como nos Morros de Sant-Anna, da Piedade e outros antigos arraiais 
suburbanos, grandes extensões acham-se vagas cobertas apenas de ruinas; e bem 
assim como a Camara tem necessidade de terrenos para aforar á todos quantos 
desejam repovoar esses bairros no interesse de favorecer o grande manifesto 
desenvolvimento que a cidade está tomando. 
Resolve: 
Declaram-se encorporados por este acto expresso ao patrimonio da Municipalidade 
os terrenos e ruinas abandonados em toda a serra de Ouro Preto, exceptuando apenas 
do pagamento de foros aquellas casas antigas que sem interrupção estejão habitadas, 

Capela do 
Taquaral 

Capela do 
Taquaral Capela da 

Piedade 
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e os terrenos á ellas anexos e fechados.”390 
 

Com isso, a CMOP vislumbrava obter áreas para a expansão da cidade e, assim, tentar evitar a 

transferência da capital do Estado391. 

 

 

2.2.3 Esvaziamento e decadência: a primeira metade do século XX 

 

 

Com a transferência da capital do Estado, a estagnação econômica e a retração populacional 

atingiram Ouro Preto. A fase de decadência e abandono perdurou até meados do século XX. 

Quando a cidade foi tombada pelo IPHAN, em 1938, o panorama do núcleo urbano era 

preocupante e esse quadro motivou uma série de trabalhos, como o inventário de 1949392, 

como veremos à frente. 

 

A principal fonte primária para a análise da configuração urbana da cidade nesse período é o 

“Mapa do Município de Ouro Preto”. Em 1939, o Serviço Geográfico de Minas Gerais 

organizou uma série cartográfica, entre eles o mapa em questão (Figura 58), disponível no 

APM. Ao centro, acima, há os seguintes dizeres: “Mapa executado em obediencia ao decreto 

lei nacional no 311 de 2 de março de 1938”393. Abaixo, à esquerda, a planta apresenta legenda 

com as seguintes convenções: “Cidade”, “Vila”, “Povoado”, “fazenda”, “usina elétrica”, 

“Igreja e capela”, “Mineração”, “Estrada de ferro em tráfego”, “Estrada de ferro em 

construção”, “Rodovia”, “Caminho de tropa”, “linha telefônica”, “Cursos d’água”, etc. Nota-

se que algumas convenções estão ilegíveis. É interessante destacar o uso de elementos 

tradicionais como referência – caminho de tropa, igrejas e capelas –, assim como novos 

elementos – usina elétrica e linha telefônica. 

                                                
390 APMOP, “Documentos de vereanças”, Cx.14, 1892. Grafia original. 
391 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1973-75. 
392 ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
393 Grafia original. 



 

 
 

177 

 
Figura 58: “Mapa do Município de Ouro Preto”, 1939. 
Fonte: APM; digitalizado pela equipe do LAP. 
 

Esse mapa representou todos os distritos do município, a saber: “Amarante”, atual 

Amarantina; “Antônio Pereira”; “Cachoeira do Campo”; “Casa Branca”, atual Glaura; “São 

Julião”, atual Miguel Burnier; “Ouro Branco”, atualmente emancipado; “Ouro Preto”, distrito 

sede; “Santa Rita de Ouro Preto”; “Sto Antônio do Leite”; e “São Bartolomeu”. Para o distrito 

sede, essa folha cartográfica privilegiou a representação do caminho tronco (Figura 59). No 

entanto, é notável a inclusão do Morro do Cruzeiro no perímetro urbano; as bases cadastrais 

anteriores não apresentaram essa região. 

 

Ao analisarmos o “Mapa do Município de Ouro Preto”, no núcleo da vila, percebemos as 

edificações dispostas ao longo de caminhos principais, de forma linear e cordeadas; não há 

definição de lotes. Na Serra de Ouro Preto, na Água Limpa, em parte do Antônio Dias e Padre 

Faria, percebemos edificações dispersas e não cordeadas; nessas áreas, não há arruamento 

definido.  
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Figura 59: Recorte do “Mapa do Município de Ouro Preto”, de 1939: Ouro Preto, distrito sede. Nota-se que a 
resolução da imagem disponível compromete sua reprodução. 
Fonte: APM; digitalizado pela equipe do LAP. 
 

O nível de detalhamento da imagem compromete a leitura de alguns elementos. No entanto, 

em relação à base cadastral anterior (Figura 38), notamos uma malha viária semelhante, com a 

consolidação do arruamento nos seguintes trechos: Água Limpa, Morro da Forca, Barra e 

região da Capela das Dores. Nos bairros Antônio Dias e Padre Faria, houve um aumento de 

edificações dispersas representadas. Devemos destacar ainda na região da Barra e Morro do 

Cruzeiro: a indicação do cemitério em Saramenha; a Estrada de Ferro Central do Brasil; a 

Lagoa do Gambá; e a Lagoa Seca.  

 

O mapa de 1939 é notável, pois representou Ouro Preto no momento de esvaziamento e 

arruinamento que mencionamos no início do capítulo. Devemos ressaltar que, em relação à 

base cadastral de 1888, não notamos uma expansão urbana digna de menção. Muitas 

edificações arruinaram-se e o melhor documento desse estado de abandono foi o inventário 

realizado por Sylvio de Vasconcellos394, em 1949, como veremos no próximo capítulo. No 

entanto, vale destacarmos o acervo fotográfico disponível no IPHAN, de 1939, fundamental 

para caracterizamos a cidade, na ocasião do tombamento (Fotos 12 a 14). 

 

 

                                                
394 ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
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Foto 12: Rua Conde de Bobadela, Centro; autoria desconhecida; 1939. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

 
Foto 13: Rua Paraná, Centro; foto de Hess; 1939. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Nas imagens acima (Fotos 12 e 13), percebemos claramente a região central renovada, as 

fachadas dos edifícios com novos materiais disponíveis, enquanto os fundos das edificações 

(ver Foto 11) e as áreas periféricas (Foto 14) permanecem com a aparência mais próxima do 

século XVIII. 
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Foto 14: Rua Donato da Fonseca, abaixo da Ponte Seca, no Rosário; foto de Hess; 1939. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

 

2.2.4 Considerações finais  

 

 

Ao analisarmos a configuração de Ouro Preto entre o início do século XIX e as três primeiras 

décadas do século XX, devemos considerar as mudanças políticas que marcaram o período e 

seus efeitos: a independência do Brasil e a instituição do Império, em 1822395, a proclamação 

da República, em 1889, e a transferência da capital do Estado para a cidade de Belo 

Horizonte, em 1897.  

 

Esses eventos políticos refletiram na administração da cidade e no papel da CMOP. A Lei de 

1o de outubro de 1828, que “Dá nova fórma ás Camaras Municipaes, marca suas attribuições, 

e o processo para a sua eleição, e dos Juizes de Paz”396 esclareceu a atuação das Câmaras, 

definida por D. Pedro I. O Título III – “Posturas Policiais” - estabeleceu essas 

responsabilidades e o Art. 66 mencionou aspectos com reflexo na forma urbana das cidades: 

 
“Art. 66. Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito á policia, e economia das 
povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas 
posturas sobre os objectos seguintes: 
§ 1º Alinhamento, limpeza, illuminação, e desempachamento das ruas, cães e praças, 

                                                
395 Em 1825, Vila Rica foi elevada a “Imperial cidade de Ouro Preto”, título que manteve até 1897. 
396 BRASIL, 1828. Grafia original. 
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conservação e reparos de muralhas feitas para segurança dos edificios, e prisões 
publicas, calçadas, pontes, fontes, aqueductos, chafarizes, poços, tanques, e 
quaesquer outras construcções em beneficio commum dos habitantes, ou para 
decôro e ornamento das povoações. 
(…) 
§ 6º Sobre construcção, reparo, e conservação das estradas, caminhos, plantações de 
arvores para preservação de seus limites á commodidade dos viajantes, e das que 
forem uteis para a sustentação dos homens, e dos animaes, ou sirvam para 
fabricação de polvora, e outros objectos de defesa.”397 
 

Além das responsabilidades supracitadas, cabiam ainda às Câmaras Municipais: a segurança 

das povoações e de seus habitantes, a manutenção da saúde pública, a gerência da ordem, a 

aferição de pesos e medidas e a regulamentação do uso e ocupação do solo urbano. Por fim, o 

Art. 71 dessa lei resumiu o papel das Câmaras Municipais:  
 

“Art. 71. As Camaras deliberação (sic) em geral sobre os meios de promover e 
manter a tranquillidade, segurança saude, e commodidade dos habitantes; o asseio, 
segurança, elegancia, e regularidade externa dos edificios, e ruas das povoações, e 
sobre estes objectos formarão as suas posturas, que serão publicadas por editaes, 
antes, e depois de confirmadas.”398 

 

Nessa legislação é interessante notar a preocupação com o alinhamento, limpeza, iluminação 

e conservação dos arruamentos, espaços públicos e construções de utilidade pública, resumida 

com as palavras “benefício comum, decoro e ornamento”. Remarcamos ainda a função das 

Câmaras Municipais em promover a “elegância” e a “regularidade” externa dos edifícios. 

 

Se compararmos as responsabilidades das Câmaras Municipais definidas nessa legislação com 

as funções que acumulavam no período colonial, percebemos muitas atribuições comuns. No 

entanto, na prática, a cidade do século XIX não deu continuidade aos padrões urbanísticos do 

período colonial: 
 

“Ao longo do Período Colonial, foi desenvolvido e aperfeiçoado um conjunto de 
procedimentos técnicos e institucionais, com níveis crescentes de complexidade, 
depois completamente esquecidos, com os quais se efetivava o controle do processo 
de urbanização e dos padrões urbanísticos, tendo em vista objetivos mais amplos, 
definidos nas políticas de colonização. O urbanismo sempre teve um sentido 
simbólico, no plano político, que foi explorado pela administração portuguesa, em 
especial durante o século XVIII. 
 
O Império do Brasil, sob domínio de um sistema agrário escravista, dispensou 
facilmente todo o aparato urbanístico, pelo qual a Coroa de Portugal se impunha 
culturalmente, durante o Período Colonial. Esse aparato foi ignorado pelo governo 
imperial estabelecido após a Independência e dispensado, como supérfluo e mesmo 
inconveniente para seus objetivos. O Império apagou a memória do urbanismo 
colonial e se omitiu de suas responsabilidades políticas, perante a vida urbana. Os 

                                                
397 BRASIL, 1828. Grafia original. 
398 Ibidem. Grafia original. 
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investimentos do Império se concentravam no setor rural e no comércio de escravos. 
Os investimentos em desenvolvimento urbano eram considerados como um 
desperdício, um “desvio de capital”, como se chegou a escrever na época, quando o 
“bom investimento” era a compra de escravos.”399 

 

Dessa forma, de acordo com Nestor Goulart Reis, no final do período imperial as cidades 

encontravam-se em condições sanitárias trágicas: 

 
“Ao se encerrar o regime monárquico no Brasil, em 1889 (pouco mais de um ano 
após a abolição do sistema de trabalho escravo), mesmo as principais cidades 
brasileiras não dispunham de sistemas regulares e aperfeiçoados de abastecimento 
de água e de energia e careciam dos principais serviços urbanos.”400 

 

A situação sanitária afastou para os subúrbios as residências da população de renda mais 

alta401. Em Ouro Preto, esse movimento não foi tão claro ou marcante e identificamos 

exemplos pontuais apenas, como a casa do engenheiro do ramal férreo, edificação que 

incorporou concepções arquitetônicas novas para a cidade (Foto 15). 
 

 
Foto 15: Casa do engenheiro do ramal férreo, na região do Pilar; foto de Hess; foto datável do segundo quartel 
do XX. À direita, a Igreja do Pilar. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

O quadro sanitário das cidades brasileiras foi mudado com a proclamação da República: 

 

                                                
399 REIS FILHO, Nestor Goulart. Sobre a Memória da Vida Urbana do Brasil Colonial. Revista Barroco, Ouro 
Preto, 2000a. p. 375-386. p. 378.  
400 Ibidem, p. 378. 
401 Ibidem, p. 378. 

Casa do engenheiro 
do ramal férreo 

Igreja do Pilar 
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“Ao se instalar a República, em 1889, o principal objetivo político dos novos 
governantes foi a realização de obras urbanas, que estabelecessem as adequadas 
condições sanitárias nas cidades. A seguir, buscaram a realização de reformas 
urbanísticas, que substituíssem o precário quadro anterior e criassem cenários de 
modernidade, capazes de atrair, para um novo quadro da vida urbana, os membros 
das famílias mais abastadas. Com a melhoria das condições sanitárias e a instalação 
dos serviços, os governos da Primeira República criaram as condições para uma 
rápida expansão da população urbana nas várias regiões e se empenharam na 
realização de reformas urbanísticas, de evidente caráter simbólico.”402 

 

No início do século XX, Ouro Preto foi contemplada com obras de melhoramentos urbanos. 

Já no final do século XIX, houve a intenção de grandes reformas urbanísticas na cidade com o 

objetivo de evitar a transferência da capital403; no entanto, esses projetos não foram 

executados.  

 

Notamos que, ao longo do século XIX, Ouro Preto sofreu um processo de renovação e 

adensamento urbanos na região central – reforma de fachadas e inserção de novas edificações 

– que incorporou os novos materiais disponíveis, novas técnicas construtivas e estilos 

vigentes (exemplo nas Fotos 07, 08, 10 e 11). O esquema de relações entre a habitação e o 

lote urbano, inicialmente, permaneceu inalterado: 
 

“As edificações dos começos do século XIX avançavam sobre os limites laterais e 
sobre o alinhamento das ruas, como as casas coloniais. A essas assemelhavam-se 
pela simplicidade dos esquemas, com suas paredes grossas, suas alcovas e 
corredores, telhados elementares e balcões de ferro batido”404.  

 

Apenas a partir da segunda metade do século XIX é que se verifica o aparecimento de 

residências urbanas com nova implantação, “deslocadas” dos limites do lote e em um esforço 

na conquista e incorporação do espaço externo à arquitetura das residências, através de jardins 

(exemplo na Foto 16): “O esquema consistia em recuar o edifício dos limites laterais, 

conservando-o frequentemente sobre o alinhamento da via pública. Comumente o recuo era 

apenas de um dos lados; do outro, quando existia, reduzia-se ao mínimo”405.  

 

Posteriormente, surgiram os afastamentos em relação às vias públicas, como o exemplo acima 

(Foto 15); houve uma ruptura com as tradições que exigiu modificações nos tipos de lotes e 

construções. Mesmo assim, seus fundamentos eram os mesmos: 

                                                
402 REIS FILHO, 2000a, p. 378. 
403 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1973-75. 
404 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2000b. p. 34. 
405 Ibidem, p. 44. 
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“Por tudo isto, pode-se afirmar que as transformações vividas pela arquitetura e 
pelo urbanismo durante o século XIX no Brasil, foram resolvidas em termos de 
relação arquitetura–lote urbano, sem que se modificasse fundamentalmente o tipo 
deste, mas apenas suas dimensões, e mesmo assim, de modo discreto. Somente as 
grandes mudanças que ocorreriam no século XX é que iriam comprometer 
seriamente as bases da organização urbana e permitir o encaminhamento de 
soluções de maior profundidade, nas estruturas urbanas”406.  

 

 
Foto 16: Adro da Igreja do Rosário; à direita, edificação com linhas neoclássicas, recuo lateral e jardim; foto de 
Hess; foto datável do segundo quartel do XX. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Paralelamente, Ouro Preto passou por um processo de expansão, nas imediações do 

arruamento setecentista: Água Limpa, Dores e Barra. A ferrovia é responsável pelo 

desenvolvimento, principalmente, das regiões do Pilar e Barra (Fotos 17 e 18) e pelo acesso 

aos novos materiais disponíveis.  

 

A análise da base cadastral de 1888 nos permite concluir que, de maneira geral, a expansão e 

o adensamento urbanos deram continuidade ao desenho urbano do século anterior, com 

poucas exceções, como a destacada anteriormente (Foto 15). As novas edificações diluiram-se 

no arruamento consolidado, mantendo a implantação no alinhamento da rua, a volumetria, a 

relação entre massa edificada e área livre. Houve crescimento e os novos arruamentos – como 

os que destacamos na Água Limpa, Dores e Barra – parecem ter sua origem ora em caminhos 

ou novas opções de ligação, ora em desmembramentos de fundos de lotes ou consolidação de 

becos existentes; ambos os processos foram observados já no setecentos. 

                                                
406 REIS FILHO, 2000b, p. 52.  
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Foto 17: Vista da região do Pilar ocupada no século XIX; em primeiro plano, a Estação Ferroviária. Foto datável 
da primeira metade do século XX. Em destaque, início da ocupação na Água Limpa. Note-se que o arruamento 
aberto no oitocentos apresenta caixa viária maior que o século anterior. 
Fonte: Coleção particular Aparecido Salatini. 
 

 
Foto 18: Vista da região da Barra ocupada no século XIX; à esquerda, ponte da Barra. Foto datável da primeira 
metade do século XX. 
Fonte: Escritório Técnico de Ouro Preto/IPHAN. 
 

Na Serra do Itacolomi, por sua vez, Ouro Preto apresentou regiões de expansão, no período 

ora em estudo, em processo de ocupação, como Saramenha, Tripuí e Itacolomi. Os registros 

desses bairros indicaram um tipo de assentamento de transição entre meio rural e meio 

urbano. 

Água Limpa 
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Já na Serra de Ouro Preto, algumas imagens representaram ruínas de vila, provavelmente do 

Morro da Queimada ou Morro do Paschoal. A ata supracitada da CMOP, de 1892407, 

mencionou a existência de ruínas e grandes extensões abandonadas nos arraiais ao longo da 

Serra de Ouro Preto. A cartografia do período ora em análise representou pela primeira vez os 

arraiais de forma detalhada; assim, sua comparação com o século XVIII ficou comprometida. 

Os mapas nos levam a crer que os arraiais dos morros nunca foram totalmente abandonados. 

Mas, em função da retração na exploração mineral, talvez esses arraiais tenham começado a 

decair já século XIX, antes do caminho tronco. 

 

Curiosamente, as modificações estilísticas do século XIX não foram bem recebidas na cidade 

e geraram o Decreto no 13, de 19 de setembro de 1931408, que proibiu no perímetro urbano a 

construção de “... predios e de edificios em desaccôrdo com o estylo colonial da cidade...”409. 

Esse decreto estabeleceu prazo para a adequação das fachadas das edificações 

descaracterizantes410 e justificou sua necessidade: 

 
“...“considerando” que a cidade de Ouro Preto (...) deva conservar o seu aspecto 
colonial, transmittido de nossos antepassados; “considerando” que esta feição 
colonial de seus edificios, de seus predios, das ruas e praças desperta grande 
interesse por parte dos turistas, que, frequentemente, vêm visitar a cidade e suas 
cercanias; “considerando” que ferem dolorosamente a sensibilidade dos turistas os 
predios que destoam o thypo colonial...”411 

 

Vale considerar que a abrangência e o efeito desse decreto são desconhecidos. A estagnação 

econômica atingiu Ouro Preto na primeira metade do século XX e, consequentemente, o 

núcleo urbano encontrou-se esvaziado e em estado de abandono. Somente com a instauração 

do Estado Novo é que o ideário do patrimônio foi integrado ao projeto de construção da 

nação, culminando na criação do IPHAN412, em 1937, como veremos no próximo capítulo. 

 
                                                
407 APMOP, “Documentos de vereanças”, Cx.14, 1892.  
408 OURO PRETO. Decreto no 13, de 19 de setembro de 1931. Estabelece o thypo artistico dos predios situados 
no perímetro da Cidade. Grafia original. Disponível no APMOP, Livro de Decretos e Leis n° 1, anos 1931 e 
1932. 
409 Ibidem, Art. 1o. Grafia original. 
410 Ibidem, Art. 2o. Grafia original. 
411 Ibidem. Grafia original. 
412 Por motivos didáticos, adotou-se a nomenclatura “IPHAN” para se referir a todos os momentos de atuação 
deste Instituto: entre 1937-46, enquanto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); de 
1946-70, enquanto Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); de 1970-79, enquanto 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); de 1979-81, enquanto Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); de 1981-85, enquanto Subsecretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN); de  1985-90, enquanto Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN); e, a partir de 1990, enquanto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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Pelo acima exposto, concluímos que, ao longo do século XIX, Ouro Preto manteve-se 

relativamente dinâmica: cresceu e modernizou-se. Com a transferência da capital do Estado, 

no final do oitocentos, a cidade sentiu o efeito da decadência e precisou reinventar-se, 

assumindo novos papéis na rede urbana, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

Evolução urbana de Ouro Preto: da Era Vargas ao início do século XXI 
 

 

Este capítulo objetiva identificar a configuração de Ouro Preto, tendo como recorte temporal 

o período compreendido entre o início da Era Vargas e a publicação do Plano Diretor da 

cidade (Lei complementar nº 29/2006), ou seja, entre 1930 e 2006. Pretendemos verificar as 

transformações ocorridas no tecido urbano investigado nos capítulos anteriores, as novas 

ocupações dentro do perímetro de tombamento do IPHAN e a influência da morfologia 

colonial como modelo para as novas ocupações, hipótese defendida nesta tese. Para tanto, 

temos como referência a forma urbana pesquisada nos Capítulos 1 e 2. 

 

A partir de meados do século XX, o crescimento econômico e populacional de Ouro Preto foi 

retomado. O impulso que a cidade sofreu fez-se sentir rapidamente na organização e forma do 

espaço urbano. A comparação entre o inventário da cidade de Ouro Preto realizado pelo 

arquiteto Sylvio de Vasconcellos, em 1949, e o Plano Diretor, de 2006, nos revela a enorme 

transformação da cidade nos últimos sessenta anos. 

 

Neste capítulo, concluímos o percurso da evolução urbana de Ouro Preto e discorremos sobre 

a hipótese proposta a partir da apresentação de três estudos de casos: um na malha urbana 

primitiva, um em área contígua ao caminho tronco e outro em área de expansão, sem 

visibilidade para o centro antigo, em ocupações posteriores a 1949. Começamos com o 

panorama da cidade, em meados do século XX, com o objetivo de caracterizá-la esvaziada e 

arruinada, pouco depois do tombamento pelo IPHAN. A seguir, apresentamos as políticas 

preservacionistas desse período, já que tal contexto tem relação direta com o que se elegeu 

para preservar e, consequentemente, com a configuração atual da cidade. Por fim, analisamos 

a cidade transformada, no século XXI. Para tanto, pesquisamos fontes primárias, iconografia e 

fontes bibliográficas do período ora em estudo.  

 

 

3.1 O inventário de 1949: panorama de Ouro Preto em meados do século XX 
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Em 1949, Sylvio de Vasconcellos, arquiteto do IPHAN, realizou um inventário do núcleo 

urbano de Ouro Preto413, cadastrando um total de 963 imóveis em conjuntos que ele julgou de 

interesse, abrangendo os seguintes bairros ou distritos: Cabeças, Rosário, Centro, Pilar, 

Carmo, Palácio, Antônio Dias, São Francisco, Lages, Dores e Alto da Cruz. Esse inventário, 

que contou também com a participação do arquiteto Paulo Barreto, teve por objetivo a 

realização de um amplo estudo da cidade para a proposição de um plano de trabalho. Esse 

material consta de fichas divididas por distritos (exemplo na Tabela 05) onde cada uma das 

edificações, identificada por seu endereço e levantamento fotográfico (exemplo nas Fotos 19 

a 22), é classificada quanto ao número de pavimentos e estado de conservação, atentando para 

a urgência ou prioridade das obras. Além disso, foram registradas as construções novas e 

todas as informações foram sintetizadas em um mapa (Figura 60).!
 

Distrito Rua nº. pavimentos prioridade urgência construção 
nova  

Felipe dos Santos 2 T    
Felipe dos Santos 4 S  U  
Felipe dos Santos 6 T P   
Felipe dos Santos 8 S P   
Felipe dos Santos 10 T    
Felipe dos Santos 12 T P   
Felipe dos Santos 14 S    
Felipe dos Santos 16 S    
Felipe dos Santos 20 S  U  
Felipe dos Santos 18 T    
Felipe dos Santos 22 T    
Felipe dos Santos 24 T    
Felipe dos Santos 3 T    
Felipe dos Santos 5 T P   
Felipe dos Santos 7 T    
Felipe dos Santos 9 T   CN 

São 
Francisco 

Felipe dos Santos 11 T    
Tabela 05: Modelo de ficha – exemplo da rua Felipe dos Santos - registrada por Sylvio de Vasconcellos. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 

 

Foram cadastrados 471 sobrados e 492 edificações térreas, em 11 bairros ou regiões, 

marcados por pontes em seus limites: 1- Cabeças, da casa de Bernardo Guimarães até a ponte 

do Rosário; 2- Rosário, da ponte do Rosário até início da rua do Rosário; 3- Centro, da rua do 

Rosário até a Casa dos Contos; 4- Pilar, do largo do Rosário até a ponte do Pilar; 5- Carmo, 

da ponte do Rosário até a praça Tiradentes; 6- Palácio, praça Tiradentes até a caixa d’água; 7- 

Antônio Dias, praça Tiradentes até a ponte dos Suspiros; 8- São Francisco, praça Tiradentes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
413 ARQUIVO NORONHA SANTOS. Inventário da cidade de Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1949. Pastas 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871. 
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até a ponte da Barra; 9- Lages, rua Conselheiro Quintiliano; 10- Dores, ponte dos Suspiros até 

Igreja de Santa Efigênia; 11- Alto da Cruz, Igreja de Santa Efigênia até Capela de Padre Faria. 

Em regiões marginais – Barra, Águas Férreas e Estação – foram identificadas mais 100 

edificações. Pela avaliação das fichas das edificações, concluiu-se que os sobrados 

predominavam nos bairros Centro e Carmo e as edificações térreas predominavam nos bairros 

Cabeças, Dores, Alto da Cruz, Lajes e Palácio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 19 e 20: À esquerda, rua Felipe dos Santos, 06 a 14. À direita, rua Felipe dos Santos, 05, 07 e 09. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949.  
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fotos 21 e 22: À esquerda, rua Felipe dos Santos, 02 e 04. À direita, rua Felipe dos Santos, 20. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
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Quanto ao estado de conservação, foram cadastradas na área delimitada 257 em bom estado, 

396 em estado regular, 153 em pior estado, 82 de reconstrução urgente e 75 casas novas 

(Tabela 06). Sylvio de Vasconcellos414 esclareceu que em bom estado foram consideradas 

aquelas edificações estáveis e de boa feição, que em sua maior parte necessitavam apenas de 

limpeza e pintura; que como regulares foram consideradas aquelas mais ou menos estáveis em 

seu conjunto, porém com elementos ou partes exigindo reparos, como por exemplo, os oitões, 

muitas vezes de madeira, beirais, parede de fachada, além de pintura geral; que em pior estado 

foram consideradas aquelas que reclamavam, além de outras, obras de estabilização, 

principalmente nas coberturas e estruturas; que foram consideradas como urgentes aquelas 

que ameaçavam ruína iminente ou já estavam com partes arruinadas; e que a classificação de 

casas novas implicava em construções recentes ou reformadas, de aspecto arquitetônico não 

condizente com o conjunto da cidade, algumas poucas de recuperação possível, desde que 

fossem refeitos seus elementos antigos como beirais, esquadrias etc. 
 

 Zona do 
Pilar 

Zona do 
Carmo 

Zona do 
Palácio 

Zona das 
Cabeças 

Alto da 
Cruz 

sobrados 41 106 6 10 5 
térreos 39 49 43 85 64 
construção nova 11 11 5 5 2 
em bom estado 23 59 14 6 9 
em regular estado 28 60 16 54 34 
em pior estado 11 8 4 19 18 
urgente 7 17 10 11 6 
total 80 155 49 95 69 

!
 Zona das 

Lages 
São 

Francisco 
Centro Zona das 

Dores 
Antonio 

Dias 
Zona do 
Rosário 

sobrados 2 39 72 14 61 40 
térreos 24 58 20 111 47 27 
construção nova 2 3 8 8 7 13 
em bom estado 3 28 44 29 18 24 
em regular estado 8 40 28 54 56 18 
em pior estado 11 12 9 27 23 11 
urgente 2 14 3 7 4 1 
total 26 97 92 125 108 67 

Tabela 06: Quadro síntese apresentado por Sylvio de Vasconcellos das edificações cadastradas.  
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
414 Ofício Relatório nº 231-49, à Divisão de Conservação e Restauração (DCR) e à Divisão de Estudos e 
Tombamentos (DET), de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 3/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos.!
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Figura 60: Planta da cidade de Ouro Preto. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. Digitalização da autora. 
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No mesmo documento415, Sylvio de Vasconcellos destacou: que a maioria das edificações em 

estado precário apresentava puxados ou acréscimos que comprometiam a leitura dos fundos 

das casas, particularmente em trechos da praça Tiradentes, rua Bernardo Vasconcelos, praça 

Antônio Dias, rua Antônio de Albuquerque e largo do Rosário; e que o número equilibrado 

entre sobrados e casas térreas comprovava o desaparecimento destas últimas nos bairros 

residenciais. 

 

Sobre essa documentação, Rodrigo M. F. de Andrade acusou, em correspondência dirigida ao 

Sylvio de Vasconcellos, em 3/10/1949, o recebimento de ofício relatório da situação de Ouro 

Preto, “acompanhado de mapa elucidativo e profusa documentação fotográfica”416. 

 

De acordo com Sylvio de Vasconcellos417, as conclusões mais importantes desse estudo em 

comparação com planta levantada em torno de 1900418 foram: a constatação de grande 

número de ruas e becos desaparecidos, fechados, com construções novas ou incorporados a 

casas imediatas; o grande número de casas que desapareceram ou foram demolidas para novas 

construções ou não; e o número diminuto de casas novas em terreno antes vazio: das 75 casas 

novas constatadas, apenas 40% no máximo, eram de casas construídas em terrenos que não 

possuíam casas anteriormente. Em carta informativa de 7/10/1949, o arquiteto Paulo Barreto 

escreveu que após inspeção da cidade de Ouro Preto com Sylvio de Vasconcellos, concluiu-se 

o “estado de ruína ou quase ruína, dos prédios em geral”419: em 1917, o número de casas na 

sede do município era de 1.436; presentemente, existem apenas 963 prédios; em trinta e dois 

anos, desapareceram 473 casas. E concluiu: “A medida, pois, que se impõe é de socôrro do 

conjunto. E, a nosso ver, os trabalhos deverão ter por ponto de partida o núcleo de maior 

densidade de construção”420. Sylvio de Vasconcellos sugeriu que os trabalhos começassem 

pela rua Conde de Bobadela por ser um ponto importante de irradiação para se preservar 

conjuntos de maior interesse. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
415 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
3/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
416 Correspondência nº 265, de Rodrigo M. F. de Andrade para Sylvio de Vasconcellos, em 3/10/1949. Fonte: 
Arquivo Noronha Santos.!
417 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
3/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
418 Em 1956, Sylvio de Vasconcellos publicou um livro sobre a formação e desenvolvimento da cidade de Ouro 
Preto onde há a divulgação de um mapa de Ouro Preto de 1888, disponível hoje na Biblioteca Nacional. Como 
não foi constatado outro mapa da cidade em período próximo e o próprio Sylvio de Vasconcellos utilizou-se 
deste material em seus estudos, acredita-se que ele esteja referindo-se a este mesmo mapa. 
419 Carta informativa de Paulo Thedim Barreto, de 7/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
420 Carta informativa de Paulo Thedim Barreto, de 7/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos.!
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Vale observar ainda que na execução desse cadastro o arquiteto Sylvio de Vasconcellos fez 

uma associação entre o nível de preservação da edificação, sua localização e o nível social da 

família que a habitava: os extremos da cidade, ocupados por população de baixa renda, 

apresentavam casas que “acompanham o aspecto e se valem de sistema construtivo 

tradicional”421; nos meios, “as casas procuram salvar as aparências”422; e, no centro, ocupado 

por população de renda alta, as casas “adotam inovações”423. Nessas mesmas observações, o 

arquiteto constatou ainda: o desaparecimento de casas nos extremos da cidade, onde a área 

apresentava-se mais “ruidosa”424, com mais espaço disponível e casas mais instáveis; no 

meio, foi remarcado a presença de acréscimos posteriores prejudiciais ao conjunto; e, no 

centro, a presença de edificações estáveis, porém “desfiguradas”425.  

 

Nos meses precedentes ao inventário e ao início dos trabalhos, ocorreu um enorme esforço de 

entidades e órgãos ligados à preservação para arrecadar dinheiro para as obras através de 

doações e realização de leilões. A documentação disponível426 sugere o apoio para pleitear 

recursos do professor Paulo Santos, do Senador Melo Viana, de Artur Bernardes Filho, 

Oswaldo Miranda Ferraz e Geraldo da Silva Bernardes, além de leilões de obras de arte sob o 

patrocínio do Príncipe D. Pedro de Orleans e Bragança e o apoio de vinhetas de propaganda 

postal para serem aderidos à correspondência postal em troca de auxílio financeiro para a 

conservação de Ouro Preto. Em carta427 dirigida ao Diretor do jornal “O Mundo”, de 

12/09/1949, Rodrigo M. F. de Andrade esclareceu que os recursos destinavam-se ao casario 

antigo ameaçado de ruína uma vez que os monumentos principais – igrejas, edifícios 

públicos, pontes e chafarizes – encontravam-se bem conservados e sem risco; e em ofício428, 

de 14/10/1949, Rodrigo M. F. de Andrade pediu aprovação ao Ministro da Educação e Saúde 

para as obras com recursos de contribuições financeiras de particulares. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
421 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
03/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
422 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
03/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
423 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
03/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
424 De acordo com o Ofício Relatório nº 231-49, Sylvio de Vasconcellos adotou essa expressão para se referir às 
edificações instáveis. 
425 Expressão adotada por Sylvio de Vasconcellos, no Ofício Relatório nº 231-49, para se refereir às edificações 
que adotavam inovações, ou seja, elementos do século XIX. 
426 Carta nº 462, de 29/08/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
427 Carta de 12/09/1949, de Rodrigo M. F. de Andrade para o Diretor do jornal “O Mundo”.  
428 Ofício nº 1186, de 14/10/1949, de Rodrigo M. F. de Andrade para o Ministro da Educação e Saúde. Fonte: 
Arquivo Noronha Santos. 
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Para a restauração das edificações, Sylvio de Vasconcellos previu as despesas e estabeleceu 

critérios a considerar para a escolha dos imóveis que seriam contemplados: aspecto legal; 

aspecto geral que abrange o estético e o técnico; aspecto psicológico (logradouro mais 

importante ou mais transitável, próximo a monumentos, logradouros afastados, restaurações 

que perturbam o conjunto); e aspecto econômico (proprietários mais pobres, casas mais 

instáveis, moradores mais ricos, casas mais inestéticas). Lúcio Costa, em parecer429 para a 

Divisão de Estudos e Tombamentos (DET), em 06/10/1949, escreveu sobre os critérios para a 

escolha das edificações e sugeriu dentre as casas que apresentavam maior interesse do ponto 

de vista arquitetônico ou urbanístico, as mais centrais ou que se achassem próximas de 

monumentos mais importantes, excluindo aquelas cujos proprietários teriam recursos. Em 

carta informativa430 para Rodrigo M. F. de Andrade, em 07/10/1949, Renato de Azevedo 

Duarte Soeiro, diretor da Divisão de Conservação e Restauração (DCR), escreveu: 

 
“Senhor Diretor, estou de acordo com o critério fixado pelo Diretor da DET e, bem 
assim, com as indicações das áreas para o início dos trabalhos mais urgentes, áreas 
essas apontadas também pelo Dr. Sylvio de Vasconcellos como das mais 
merecedoras de atenção, à vista do estado de ruína das edificações que as 
compõem”.  

 

Em carta431 para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949, Sylvio de Vasconcellos anunciou 

o estudo concluído – pesquisa com levantamentos e cálculos – e a listagem das 26 edificações 

contempladas no primeiro plano (exemplo nas Fotos 23 e 24): rua Santa Efigênia, 62; rua 

Santa Efigênia, 15; rua Santa Efigênia, 8; rua Santa Efigênia, 67; rua Santa Efigênia, 57; rua 

Santa Efigênia, 28; rua Ouro Branco, 25; rua Felipe dos Santos, 20; rua Domingos de Abreu, 

2; rua Paraná, 7; rua Paraná, 11; rua do Pilar, 9; rua do Pilar, 11; rua Donato da Fonseca, 20; 

rua Conselheiro Santana, 2; rua Conselheiro Santana, 4; rua Conselheiro Santana, 6; beco das 

Galinhas s/nº; rua Alvarenga, 19; rua Alvarenga, 12; rua São José, 30; rua Henrique Gorceix, 

15; rua Henrique Gorceix, 17; rua Henrique Gorceix, 19; rua Henrique Gorceix, 21; rua Padre 

Faria, 14.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
429 Parecer de Lúcio Costa para a DET, em 06/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
430 Carta-informativa de Renato de Azevedo Duarte Soeiro para Rodrigo M. F. de Andrade, em 07/10/1949. 
Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
431 Carta nº 1696/49, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos. 
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No mesmo documento432, Sylvio de Vasconcellos esclareceu que procurou identificar as casas 

com a existência ameaçada; que a maioria incluída nesse primeiro plano apresentava 

características do primeiro momento de ocupação da cidade – século XVIII; e que em um 

segundo plano seriam contempladas as casas indicadas por Lúcio Costa433 – rua Conselheiro 

Santana, 2, 4 e 6; rua Donato da Fonseca, 10 e 12; rua Bernardo Guimarães, 82 e 84; rua do 

Rosário, 30 e 31; rua do Pilar, 10; rua Paraná, 7, 11 e 21; rua Costa Sena, 2, 4 e 6; rua Coronel 

Serafim, 3; rua Santa Efigênia, 28 e 62; rua Felipe dos Santos, 20; rua Carlos Tomás, 2; rua 

Antonio Martins, 6; rua Domingos de Abreu, 1 –, os trechos da rua Conde de Bobadela e as 

proximidades de monumentos e casas isoladas interessantes (exemplo nas Fotos 25 e 26). 

 

 

 

 

!

!
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Fotos 23 e 24: À esquerda, rua Santa Efigênia, 57 a 69. À direita, rua Henrique Gorceix, 13 a 23. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
!

!
 

 

 

 

 

 

 
Fotos 25 e 26: À esquerda, rua Bernardo Guimarães, 82 e 84. À direita, rua Carlos Tomás, 02. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
432 Carta nº 1696/49, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos. 
433 Parecer de Lúcio Costa para a DET, em 06/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
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Quanto aos critérios adotados nos trabalhos de restauração, Sylvio de Vasconcellos esclareceu 

na mesma carta434 dirigida a Rodrigo M. F. de Andrade que nos orçamentos estimativos 

cuidou-se apenas das paredes perimetrais e da cobertura, isto é, da parte estática das 

construções, mas que “É claro que, também as fachadas serão beneficiadas, não só com os 

necessários beneficiamentos nas esquadrias e beirais, que se incluem no telhado como 

também com a pintura”435. Quanto ao sistema construtivo, “Para as paredes esperamos usar 

apenas o sistema de pau-a-pique. Temos verificado que, em Ouro Preto, não só devido ao 

terreno como também ao primitivo sistema construtivo adotado, de estrutura independente e 

alicerces precários, a adoção de tijolo traz, em breve tempo, mau resultado”436. Sylvio de 

Vasconcellos ainda salientou que esta solução seria uma experiência tanto do ponto de vista 

técnico como econômico já que o pau a pique apresentava o inconveniente de exigir 

conservação permanente. De acordo com ele, pelo menos a pintura periódica era recomendada 

para a conservação das construções antigas já que a falta de pintura podia ser responsabilizada 

por 80% do arruinamento da cidade, sendo apenas 20% de responsabilidade do estado de 

conservação das coberturas.  

 

Dessa forma, tiveram início os trabalhos na cidade de Ouro Preto, seguidos por frequente 

troca de correspondência entre Sylvio de Vasconcellos, Lúcio Costa e Rodrigo M. F. de 

Andrade, sobre as obras em andamento, com soluções e sugestões, caso a caso. 

 

 

3.1.1 Algumas considerações  

 

 

O inventário realizado pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos constitui uma fonte primária de 

importância inquestionável para o estudo de Ouro Preto. Embora o trabalho tenha restringido-

se ao arruamento setecentista e adjacências, ele nos revela dados fundamentais para a leitura 

da cidade e retrata o núcleo urbano em seu pior momento de esvaziamento e abandono. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
434 Carta nº 1696/49, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos. 
435 Carta nº 1696/49, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos. 
436 Carta nº 1696/49, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 12/10/1949. Fonte: Arquivo 
Noronha Santos. Grafia original. 
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Como mencionamos no capítulo anterior, a estagnação econômica atingiu Ouro Preto, na 

primeira metade do século XX, em função da transferência da capital do Estado para Belo 

Horizonte. Consequentemente, o núcleo urbano sofreu um processo de arruinamento, 

motivando os trabalhos do IPHAN, liderados por Sylvio de Vasconcellos, conforme visto 

acima. 

 

Com relação à base cadastral de 1888 (Figura 38), Sylvio de Vasconcellos constatou um 

grande número de ruas e becos desaparecidos, fechados, com construções novas ou 

incorporados a casas imediatas, como podemos notar nas Figuras 41 e 61. Esse pesquisador 

também observou o número pouco expressivo de edificações novas, especialmente aquelas 

em lotes antes vagos. É interessante observarmos o conceito de edificação nova: construção 

recente ou reformada, de aspecto eclético ou neoclássico (Fotos 27 e 28), considerada por  

Sylvio de Vasconcellos como não condizente com o conjunto da cidade. 

 

 
Figura 61: Recorte da Planta da cidade de Ouro Preto. Em destaque, área onde houve supressão de becos. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. Digitalização da autora. 
 

Vale acrescentar que o inventário notou cerca de cem edificações marginais, nos bairros 

Barra, Águas Férreas e Estação, não cadastradas. Tais áreas, como vimos no capítulo anterior, 

constituíram as regiões de expansão da cidade, no século XIX. Infelizmente, como não houve 

registro fotográfico dos extremos da cidade, não podemos observar a transição entre o 

arruamento setecentista e as áreas ocupadas no oitocentos. 
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Fotos 27 e 28: Rua Bernardo Guimarães. Em destaque, edificações classificadas como novas. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

No relatório do inventário, Sylvio de Vasconcellos descreveu a arquitetura da periferia como 

semelhante à tradicional e as edificações do centro “desfiguradas”437 e alvo de inovações 

(Fotos 29 e 30). A descaracterização e as inovações do centro claramente correspondem às 

renovações de fachadas que destacamos no capítulo anterior. No entanto, não ficou claro a 

que periferia esse pesquisador se referia: provavelmente da área inventariada, ocupada por 

população menos favorecida, como ele mesmo remarcou e, talvez por isso, sem acesso às tais 

“inovações”. É interessante destacarmos, ainda, os acréscimos identificados por Sylvio de 

Vasconcellos na região central, considerados por ele prejudiciais à leitura do conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 29 e 30: Praça Tiradentes. Exemplo de edificações identificadas como alvo de inovações. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. A renovação da fachada da edificação totalmente à esquerda pode ser 
percebida comparando a foto acima com a Foto 06. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
437 Ofício Relatório nº 231-49, à DCR e à DET, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 
03/10/1949. Fonte: Arquivo Noronha Santos. 
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Com relação à base cadastral de 1888 (Figura 38), o inventário revelou ainda poucos 

arruamentos consolidados, novas vias ou quadras, principalmente nas regiões do Alto da 

Cruz, Dores e Carmo. Podemos notar ainda algumas edificações novas, como atrás da antiga 

Casa de Câmara e Cadeira. É interessante notar a tímida expansão urbana nesse momento de 

abandono da cidade de Ouro Preto.  

 

Por fim, os registros fotográficos do inventário nos permitem algumas observações sobre a 

forma urbana de Ouro Preto, em meados do século XX, alguns anos após o tombamento pelo 

IPHAN. Vale destacarmos alguns trechos do arruamento, ainda sem calçamento, ou área 

definida para pedestres, e a rua subordinada às edificações (Fotos 31 e 32). 

 

 
Fotos 31 e 32: À esquerda, rua Coronel Serafim. À direita, rua Henrique Gorceix. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

A análise da base cadastral de 1949 nos permite concluir que, de maneira geral, a pouca 

expansão e o tímido adensamento deram continuidade ao desenho urbano do século anterior 

(Fotos 33 e 34). Aparentemente, as novas edificações diluíram-se no arruamento consolidado, 

mantendo a implantação no alinhamento da rua, a volumetria, a relação entre massa edificada 

e área livre. Houve pouco crescimento e os novos arruamentos parecem ter sua origem ora em 

caminhos ou novas opções de ligação, ora em desmembramentos de fundos de lotes ou 

consolidação de becos existentes; ambos os processos já haviam sido observados nos séculos 

XVIII e XIX.  
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Fotos 33 e 34: À esquerda, rua Manoel Cabral, já delineada no mapa de 1888 e consolidada no mapa de 1949, 
com ocupação nova. À direita, beco da Ferraria, registrado pela primeira vez no mapa de 1949 e com ocupação 
que manteve características da forma urbana dos séculos anteriores, como implantação e volumetria. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos, 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

 

3.2 Ouro Preto frente ao tombamento, à preservação e ao crescimento 

 

 

Após um longo período de esvaziamento e estagnação econômica, Ouro Preto retomou o 

crescimento urbano e populacional com o incremento do turismo, a implantação do complexo 

industrial de Saramenha e o desenvolvimento da UFOP. A partir de meados do século XX, a 

cidade passou a sofrer um processo de saturação na ocupação do núcleo central e de expansão 

em direção à periferia.  

 

Consequentemente, Ouro Preto passou a desempenhar novos papéis na rede urbana. O 

tombamento pelo IPHAN, em 1938, e a chancela da UNESCO, em 1980, colocaram a cidade, 

o IPHAN, a Prefeitura Municipal e a população frente a um grande e novo desafio: 

crescimento versus preservação. 

 

As primeiras ações do IPHAN nos centros tombados, durante a gestão de Rodrigo Melo 

Franco de Andrade438, trataram a cidade como expressão estética439. Nesse período, o colonial 

foi eleito como marca e a cidade de Ouro Preto como padrão para o patrimônio nacional. A 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
438 Rodrigo Melo Franco de Andrade dirigiu o IPHAN de 1937 a 1967. Sua gestão ficou conhecida como “fase 
heróica”. Para mais informações, consultar: www.iphan.gov.br. 
439 MOTTA, Lia. A Sphan em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, nº 22, 1987.  



!
!

!

204!

!

atuação inicial refletiu nos critérios adotados para intervenções e obras novas e, até hoje, 

influencia as políticas preservacionistas e o entendimento que as comunidades urbanas têm 

sobre o valor das cidades como patrimônio.  

 

Assim, nas primeiras décadas de atuação nos centros tombados, o IPHAN elegeu um padrão – 

com viés estetizante – de uma fase de Ouro Preto, indicando o uso de elementos tipológicos. 

Com objetivo de conservar a imagem da cidade, outorgou à fachada um papel primordial. 

Consequentemente, gerou distorções e descaracterizações na arquitetura, no urbano e na 

paisagem, como veremos à frente. Mais recentemente, devemos considerar, ainda, o papel do 

turismo e dos projetos urbanos de caráter cenográfico, que buscam inserir a cidade na lógica 

do mercado globalizado. 

 

 

3.2.1 A criação do IPHAN e os intelectuais modernos 

 

 

A criação do IPHAN, em 1937, ocorreu em meio a um contexto cultural marcado pelo 

movimento moderno e a instauração do Estado Novo, no mesmo ano. Desde a década de 

1920, intelectuais, que depois se integraram ao movimento moderno, publicavam artigos 

alertando para a ameaça da perda dos monumentos de arte colonial. No início dos anos 1930, 

o país passou a ser dirigido sob orientação de uma ideologia nacionalista, autoritária e 

modernizadora, e o ideário do patrimônio foi integrado ao projeto de construção da nação 

pelo Estado Novo. 

 

Os intelectuais modernos foram escolhidos para assumir esse projeto no governo de Getúlio 

Vargas. O Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, apoiou e utilizou o movimento 

moderno para a criação de símbolos da nova era. Ele reconheceu a superioridade qualitativa 

dos modernos, em termos de produção intelectual e de prestígio, em contraposição a outras 

correntes, também identificadas com a defesa do patrimônio – como o neocolonial –, mas 

com orientações tradicionalistas.  
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Nesse contexto, foi através do IPHAN – concebido como instituição responsável por “... 

identificar e afirmar uma cultura brasileira autêntica...”440 – que os arquitetos modernos 

atuaram como integrantes da estrutura montada pelo Estado Novo. Sob a direção de Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, no cargo entre 1937 e 1967, na chamada “fase heróica”, os 

intelectuais adotaram a missão de criar um novo país, moderno e civilizado, através da 

produção de “... uma imagem singularizada do Brasil enquanto cultura e como parte da 

moderna civilização ocidental.”441 Para tanto, o “tradicional” ou “regional” foi escolhido para 

retomar autênticos valores nacionais para a construção de uma imagem nacionalista singular 

do país. 

 

É importante considerarmos no movimento moderno e na política de preservação do 

patrimônio, como nos alertou Maria Cecília Londres Fonseca442, o sentido de ruptura desse 

movimento no Brasil e a presença de Minas Gerais como tema e os mineiros como 

personagens. Além desses fatores, devemos lembrar a autoridade de Lúcio Costa, teórico do 

grupo. 

 

A missão de construir uma tradição brasileira autêntica foi liderada na arquitetura por Lúcio 

Costa, já a partir de 1928, ao passar da adesão do estilo neocolonial para a arquitetura 

moderna. Nesse percurso, o estilo neocolonial teve sua importância uma vez que “... 

representou a primeira reação, a partir da segunda (sic) década do século, à incorporação 

acrítica dos estilos históricos europeus pelo ecletismo no Brasil, e ao desconhecimento e 

mesmo desvalorização da tradição construtiva vinda da colônia.”443  

 

No período em que participou do movimento neocolonial, Lúcio Costa procurou fazer uma 

análise mais profunda dos princípios da arquitetura colonial brasileira, fato que influenciou 

sua arquitetura e permitiu, mais tarde, que integrasse tradição e modernidade. Yves Bruand 

afirmou que:  

 
“... a preocupação (de Lúcio Costa) com as soluções funcionais e com os volumes 
claramente definidos, característicos de suas primeiras obras, era um retorno 
consciente aos valores permanentes que havia descoberto na arquitetura luso-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
440 GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A Retórica da Perda: os discursos do patrimônio cultural no 
Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 1996. p. 41. 
441 Ibidem, p. 41. 
442 FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de 
preservação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, IPHAN, 1997. 316 p. 
443 Ibidem, p. 97. 
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brasileira dos séculos XVII e XVIII, da qual, em contrapartida, rejeitava o que era 
pura decoração.”444  

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que Lúcio Costa e outros intelectuais realizaram um 

movimento para dissecar os repertórios tradicionais – analisá-los, fragmentá-los – a 

racionalidade moderna levou a experimentos artísticos radicais e, nesse contexto, somente o 

novo era capaz de alcançar alguma expressão singular. Não surpreende notar, portanto: “... o 

fato de serem os mesmos intelectuais que se voltaram, simultaneamente, para a criação de 

uma nova linguagem estética – no sentido de ruptura com o passado – e para a construção de 

uma tradição – no sentido de buscar a continuidade.”445 

 

Para os intelectuais modernos, Minas Gerais constitui-se, desde a década de 1920, em pólo 

catalisador e irradiador de idéias. Vários intelectuais nesse período, em viagens a Minas, 

descobriram a arquitetura colonial e passaram a identificar nesse Estado o berço de uma 

civilização brasileira, tornando-se a proteção dos monumentos históricos e artísticos mineiros 

– e por consequência do resto do país – parte da construção da tradição nacional. O barroco 

foi percebido como a primeira manifestação cultural tipicamente brasileira, possuidor da aura 

da origem da cultura brasileira, identificado sistematicamente como representação do 

“autêntico”, de “estilo puro”. 

 

Na década de 1920, Mário de Andrade e outros intelectuais realizaram uma série de viagens 

culturais com o intuito de redescobrir o Brasil. Nesse processo, a redescoberta da cidade de 

Ouro Preto adquiriu significado especial para os modernos como a autêntica expressão da 

cultura brasileira: 

  
“A redescoberta de Ouro Preto é um dos grandes feitos do modernismo. Mário de 
Andrade esteve lá. Oswald de Andrade escreveu os famosos versos sobre os profetas 
de Aleijadinho. De Manoel Bandeira é a substanciosa crônica “De Villa Rica de 
Albuquerque a Ouro Preto dos Estudantes”, primeiro núcleo daquilo que será mais 
tarde o indispensável Guia de Ouro Preto. Vieram as páginas de Carlos Drummond 
de Andrade. Vieram os serviços de Rodrigo Melo Franco de Andrade e basta este 
caro nome para revelar o sentido profundo dessa (...) descoberta: em Ouro Preto 
conquistou o Brasil Moderno sua consciência histórica.”446  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
444 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 2. ed. p. 72. 
445 FONSECA, 1997, p. 98. 
446 CARPEAUX, Otto Maria. “Ouro Preto: 8 de julho de 1711”. Correio da Manhã, 8 de julho de 1961. 
Disponível em: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
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Assim, nesse primeiro momento, as cidades mineiras foram selecionadas pelos intelectuais 

modernos para o exercício da busca de uma identidade nacional. Segundo Lúcio Costa, a 

arquitetura colonial foi a primeira expressão autenticamente brasileira e fonte de inspiração 

para uma arquitetura moderna447. Nesse processo, a cidade de Ouro Preto tornou-se 

patrimônio nacional e padrão para esse patrimônio e o “colonial” foi eleito como marca dessa 

nacionalidade. 

 

 

3.2.2 A política de preservação do IPHAN 

 

 

Nas primeiras décadas da atuação do IPHAN nos centros tombados, o “barroco” foi usado 

como uma espécie de sinal totêmico da identidade cultural brasileira a partir da redescoberta 

de Ouro Preto – monumento nacional desde 1933. Paralelamente, o “barroco” foi interpretado 

pelos intelectuais como predecessor do estilo “moderno”, por ser considerado detentor de 

valores universais, como o movimento moderno.  

 

Do ponto de vista de um projeto intelectual, os integrantes do IPHAN, afinados com o 

movimento moderno, propuseram a reelaboração do que seria a tradição cultural brasileira, 

recusando a cópia e a mistura de estilos pretéritos. “A afinidade estrutural (...) da arquitetura 

moderna com as técnicas construtivas tradicionais era demonstrada para erigir esses dois 

estilos nas manifestações mais autênticas da arquitetura brasileira.”448  

 

A construção do Grande Hotel de Oscar Niemeyer, em Ouro Preto, entre 1940-44, eternizou 

esse ideal de nacionalidade do grupo moderno e Lúcio Costa chegou a escrever uma carta 

para Rodrigo M. F. de Andrade recomendando o hotel que, de acordo com ele, era de “boa 

arquitetura”449. Assim, os intelectuais modernos e técnicos do IPHAN: 

 
“... afirmam os cânones “modernos”, ao colocar a produção desta corrente em pé de 
igualdade com a setecentista mineira, eminentemente considerada a mais cara e 
sagrada do Brasil. Após a construção do hotel os “modernos” impõem seus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
447 COSTA, Lúcio. Sobre Arquitetura. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, v. 1, 
1962. 
448 FONSECA, 1997, p. 130. 
449 Expressão notadamente utilizada por Lúcio Costa. Carta transcrita integralmente em: MOTTA, 1987. 
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princípios internos enquanto construtores dos monumentos futuros e árbitros do 
gosto nacional.”450  

 

Na prática dos tombamentos, a prioridade foi dada aos remanescentes de arte colonial 

brasileira:  

 
“Foi, portanto, relativamente aos bens imóveis dos séculos XVI, XVII e XVIII, 
primordialmente de arquitetura colonial e religiosa, que a instituição desenvolveu a 
maior parte de suas pesquisas, o que permitiu, ao longo do tempo, que se 
formulassem critérios considerados seguros para as decisões sobre tombamento e 
sobre trabalho de restauração.”451 

 

A arquitetura moderna foi consagrada a partir do tombamento da Igreja da Pampulha, em 

Belo Horizonte, em 1947.  

 

Dessa forma, na política de preservação do patrimônio, o principal instrumento de legitimação 

das escolhas realizadas era a autoridade dos técnicos e prevaleceu uma apreciação de caráter 

estético, baseada nos cânones da arquitetura moderna. Essa visão normativa da arquitetura 

brasileira influenciou a prática da restauração e resultou em “ações corretivas” nas cidades 

coloniais através da retirada de alguns vestígios da segunda metade do século XIX. Lúcio 

Costa referiu-se aos estilos posteriores ao século XVIII como “pseudo-arquitetura” e 

“desarrumação”452 e afirmou: “O século XIX, vulgarizando os moldes e formas, 

industrializou o ornato, transformando-o em artigo de série, comercial, tirando-lhe assim a 

principal razão de ser – a intenção artística, e despindo-o de qualquer interesse como 

documento humano”453.  

 

Nesse processo, em Ouro Preto, quase todas as referências da evolução da cidade posteriores 

ao século XVIII – frontões, platibandas – foram retiradas. As novas edificações deveriam 

diluir-se no conjunto – através da aproximação da expressão formal à arquitetura tradicional – 

ou ser contemporâneas, de boa arquitetura.  

 

O sucesso dos modernos esteve na habilidade em criar e gerir monumentos – interpretados 

como materialização de valores permanentes da civilização – como estratégia de autenticação 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
450 CAVALCANTI, Lauro. “Encontro moderno: volta futura ao passado”. In: CHUVA, Márcia. A invenção do 
Patrimônio: continuidade e ruptura na constituição de uma política oficial de preservação no Brasil. Rio 
de Janeiro: IPHAN, 1995. p. 45. 
451 FONSECA, 1997, p. 122. 
452 COSTA, 1962. 
453 Ibidem, p. 34. 
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de uma identidade nacional brasileira. Dessa forma, a política de patrimônio cultural 

implementada pelo IPHAN, entre 1937 e 1979454, concentrou-se em monumentos 

arquitetônicos, religiosos e históricos, embora a definição do Decreto-Lei nº 25455, de 

30/11/1937, fosse bastante abrangente. A metáfora visual de Rodrigo M. F. de Andrade na sua 

narrativa era o monumento e seu sucessor, Renato de Azevedo Duarte Soeiro, deu 

continuidade à mesma visão. 

 

 

3.2.2.1 Critérios e normas 

 

 

No início da atuação do IPHAN, como eram poucos os projetos e acreditava-se que a cidade 

de Ouro Preto não iria mais crescer, as obras e o controle eram tratados caso a caso. Os 

critérios adotados buscavam a preservação da arquitetura colonial e, geralmente, restringiam-

se ao exterior das edificações. Curiosamente, nas ações de restauração ou reforma havia a 

preocupação da manutenção ou uso de elementos tipológicos de uma fase da cidade. Tal 

processo fica evidente através da análise de ofícios, correspondências e pareceres dos técnicos 

do IPHAN. 

 

A partir da década de 1960-1970, com o aumento do número de solicitações de licenciamento, 

os critérios da primeira fase começaram a ser substituídos por normas, também adotadas para 

edificações novas, em áreas vagas no arruamento setecentista e regiões marginais. Tais 

normas influenciaram a forma urbana das áreas de expansão, em regiões contíguas ao núcleo 

original, como veremos à frente. 

 

A normatização da área tombada começou apenas na década de 1980. Em 1981, o IPHAN 

publicou a primeira normativa para Ouro Preto – Portaria nº 08456 para o loteamento Jardim 

Alvorada – aprovada face à inexistência de legislação municipal específica. O objetivo era 

fixar condições para que as construções do futuro bairro – dentro do perímetro tombado – não 

perturbassem a visibilidade, integridade e ambiência do conjunto urbano. Para o restante do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
454 Renato de Azevedo Duarte Soeiro dirigiu o IPHAN entre 1967 e 1979, tendo sucedido Rodrigo Melo Franco 
de Andrade.!
455 BRASIL. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. 
456 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 08, de 10 de setembro de 1981.  
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perímetro tombado, até 1989457, a aprovação de projetos ocorreu caso a caso. A partir de 

1989, um grupo composto por instituições atuantes na cidade458 elaborou a segunda norma do 

IPHAN para Ouro Preto – a Portaria nº 122459 – publicada em 2004.  

 

Assim, buscamos uma breve análise dos critérios, normas e legislações aplicadas nos 

licenciamentos e obras, em Ouro Preto, de 1938 a 2004. Objetivamos pontuar o que foi 

selecionado para ser eternizado, nas primeiras décadas de atividade do IPHAN e, assim, 

compreender o reflexo da atuação inicial nas décadas seguintes. Em última instância, 

procuramos apurar a responsabilidade do IPHAN na preservação ou falsificação do conjunto 

urbano, especialmente com o crescimento e adensamento de Ouro Preto. Ou seja, interessa-

nos entender como o exercício inicial do IPHAN influenciou a forma urbana, nas novas áreas 

ocupadas. 

 

Em relatório sobre serviços volantes realizados no período de 1945 a 1946, o responsável pela 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em Ouro Preto, descreveu a 

restauração realizada nas fachadas de um trecho da rua Antônio de Albuquerque: 

 
“Em algumas casas, melhor conservadas, os trabalhos foram mais ligeiros, quase se 
limitando à pintura e colocação de rótulas em substituição às janelas modernas que 
foram encontradas. Em outras, porém, em menor quantidade, tivemos de fazer maior 
serviço, seja reconstruindo parte do telhado, seja demolindo varandas e jardins (casa 
nº 26), ou reconstruindo integralmente o balcão corrido em madeira e recolocando a 
fachada em seu devido lugar (casa nº 5). 
 
(...) 
 
Pintamos todas as paredes em branco a caiação, ficando as madeiras a óleo em 
policromia, deixando as cores mais ou menos a gosto do proprietário. 
 
(...) 
 
Outro trabalho que se verificou em todas as casas foi a recolocação das esquadrias 
antigas de rótulas e guilhotinas em lugar das janelas comuns de folhas em vidros ou 
venezianas pelas quais as primeiras foram substituídas há tempos. A volta deste tipo 
de janelas às casas quase que por si só contribui para dar uma aparência muito 
melhor ao conjunto com a harmonia e o gosto tradicional”460 (Fotos 35 a 38). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
457 SIMÃO, Maria Cristina. Núcleos Urbanos: Diretrizes para Intervenções Urbano-Arquitetônicas em Ouro 
Preto. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRESERVAÇÃO: A ÉTICA DAS INTERVENÇÕES, 1, 1996, 
Belo Horizonte. Anais do... Belo Horizonte: IEPHA-MG, 1997. p. 111-137. 
458 A partir de 1989, um grupo de profissionais do IPHAN, em parceria com o Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), começou a sistematizar as informações existentes sobre 
licenciamentos, em Ouro Preto. Em 1993, com a adesão da Prefeitura Municipal, foi criado o Grupo de 
Assessoramento Técnico (GAT), que contava também com a participação do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) e a UFOP. 
459 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 122, de 2 de abril de 2004.  
460 Relatório de serviços volantes realizados em Ouro Preto a partir de 12/1945. Fonte: IPHAN Belo Horizonte.!!
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Fotos 35 e 36: Rua Antônio de Albuquerque, nº 26, em dois momentos: 1936 (à esquerda) e 1946 (à direita). 
Autor: Luis Fontana. 
Fonte: IFAC/UFOP. 
 
 
 

 

 
 
 
Fotos 37 e 38: Rua Antônio de Albuquerque, nº 05, em dois momentos: 1946 (à esquerda) e 1947 (à direita). 
Autor: Luis Fontana. 
Fonte: IFAC/UFOP. 
 

Nas fotos, podemos observar a retirada de elementos do século XIX, como o gradil de ferro, a 

varanda e o jardim (Fotos 36 e 38). Em substituição ao gradil, foi executado um balcão 

corrido em madeira (Foto 38). Na mesma edificação, a esquadria que existia em folha cega, 

em madeira, foi substituída pela janela guilhotina. 

 

Durante a execução das obras que seguiram o inventário de 1949, Rodrigo M. F. de Andrade, 

Sylvio de Vasconcellos e Lúcio Costa trocaram ofícios sobre os critérios que deveriam ser 

adotados nos trabalhos. 

 

Em ofício, dirigido a Rodrigo M. F. de Andrade, de 16/09/1950461, Sylvio de Vasconcellos 

informou o término das obras do segundo e terceiro grupos de edificações e os serviços 

executados. Destacaremos algumas (Fotos 39 a 44): 

 
“BECO DAS GALINHAS” – Foi restaurado o beiral de cachorros que se achava 
com fôrro de lambrequim e as esquadrias da fachada. Pintura geral a cal nas paredes 
e óleo nas madeiras. 
RUA DO ROSÁRIO No 26 – A casa, de grande importancia, se achava em grande 
ruína, tendo sido necessária a reconstrução quasi total das paredes perimetrais, 
consolidação da cobertura e restauração das esquadrias. As portas de baixo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
461 Ofício no 223-50, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 16/09/1950. Fonte: IPHAN 
Belo Horizonte. Grafia original. 
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interessavam a toda a frente em alargamento mal realisado foram restauradas 
segundo as indicações obtidas e os balcões de cima refeitos em madeira, segundo os 
esclarecimentos obtidos. Refeita a beirada e pintadas todas as fachadas. 
RUA DO PILAR – Necessitaria a rua restauração em algumas esquadrias 
(venezianas, etc.) que não poude ser feita por falta de recursos e da licença dos 
donos. 
RUA BARAO DO OURO BRANCO No 12 – Foi reconstruída a cobertura, todas as 
paredes perimetrais, consolidados os esteios, consertadas as esquadrias e pintura 
geral. 
“RUA DIREITA No 30 – Retirada das sacadas de ferro e restauração das de 
madeira.”462 
                    

Nessas obras, vale a pena destacarmos a restauração do sistema construtivo tradicional (pau a 

pique) e a manutenção da volumetria original. Para as fachadas principais, notamos ações 

“corretivas”, como a retirada de lambrequim, a substituição de gradil de ferro por madeira, a 

troca de esquadrias com vidro por folhas cegas e a mudança no ritmo das aberturas. 

 

 
Fotos 39, 40 e 41: Imóvel situado ao beco das Galinhas, antes e depois das obras. Destacamos a retirada do 
lambrequim e a restauração do pau a pique. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

 

 

 

 

 
Fotos 42, 43 e 44: Imóvel situado à rua Barão do Ouro Branco, nº 12, antes e depois das obras. Destacamos a 
substituição da janela guilhotina por folha cega. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

Note-se que os critérios adotados não eram unânimes, gerando dúvidas entre os técnicos. Em 

1950, em ofício a respeito desses serviços, Rodrigo M. F. de Andrade repassou para Sylvio de 

Vasconcellos considerações de Lúcio Costa: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
462 Ofício no 223-50, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 16/09/1950. Fonte: IPHAN 
Belo Horizonte. Grafia original. 
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“Rosário 26 – Fez mal em desfazer a seqüência de portas geminadas, inovação 
engenhosa e franca de sentido moderno e que valia como curiosidade quebrando a 
monotonia das portas e janelas. Também não se justificava a remoção dos caixilhos 
sobrepostos. O fundo das sacadas deve ser da mesma cor da taboa de testa.  
Barão de Ouro Branco 12 – Por que retirou as vidraças? 
Rua Direita 30 – Quando prevalece nas fachadas o estilo do século XIX não se deve 
forçar a refação isolada de um determinado elemento visando lhe restituir a feição 
setecentista, porquanto assim destoa do conjunto e a contrafação se evidencia. Há 
muitos casos em que a remoção da serralheria oitocentista se recomenda; mas no 
caso em apreço a modenatura da cimalha, a proporção alta dos vãos do sobrado, as 
bandeiras, tudo se harmonizava com as grades do século XIX. Não cabia, pois, a 
intervenção. As restaurações parciais são desejáveis quando se encaminham no 
sentido da unidade, ou seja, da harmonia, não quando contribuem para acentuar as 
contradições.”463  

 

Sylvio de Vasconcellos respondeu, em 16/12/1950, através de Ofício nº 279-50: 

 
“Rosário 26 – A seqüência das portas do térreo era solução recentíssima e muito mal 
acabada, feita sem nenhum cuidado, os pinásios ou marcos fora dos prumos do 
segundo andar etc. Por outro lado o acabamento do andar superior é dos mais ricos 
da cidade e por conseguinte não se harmonizava em absoluto com a precária e pobre 
solução dada ao térreo que tinha sido, há pouco, transformado em garage, e oficina. 
Além do mais o concerto aludido foi feito a pedido do proprietário de acordo, creio, 
com o Sr. Diretor. 
Barão de Ouro Branco 12 – Foram retirados os forros ainda aproveitáveis, por 
razões de economia. Logo possível serão recolocados. 
Direita 30 – A solução visou a caracterização de solução mais antiga e não nos 
pareceu destoasse da fachada porquanto na mesma rua há outras da mesma 
modalidade ainda sem balcão de madeira (42 da Washington Dias, por exemplo). 
Sendo já raros na cidade estes elementos mais antigos julguei de interesse, quando 
possível a sua restauração. Tomo nota porém das instruções enviadas.”464 

 

As orientações de Lúcio Costa normalmente eram condizentes com ações restaurativas. 

Quanto às cores adotadas para as esquadrias e outros elementos das fachadas, Rodrigo M. F. 

de Andrade repassou para Eduardo Tecles, em 07/06/1945, instruções de Lúcio Costa 

sugerindo a realização de prospecção pictórica nas edificações465. Em 1949, Lúcio Costa 

enviou para Sylvio de Vasconcellos instruções contrárias à adoção sistemática do branco para 

as fachadas: 

 
“Não convirá pintar todas as casas sistematicamente de branco. Embora prevaleça 
logicamente êsse critério de respeito ao gosto mais antigo, sempre que se encontrar 
colorido agradável nas caiações do século passado, deve-se reproduzir a mesma 
coloração. Também quanto aos beirais, esteios e enquadramento dos vãos”.466 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
463 Ofício no 223-50, de Sylvio de Vasconcellos para Rodrigo M. F. de Andrade, em 16/09/1950. Fonte: IPHAN 
Belo Horizonte. Grafia original. 
464 Ofício nº 279-50 de Sylvio de Vasconcellos para Lúcio Costa, em 16/12/1950. Fonte: IPHAN Belo 
Horizonte. 
465 Ofício nº 739, de 07/06/1945, de Rodrigo M. F. de Andrade, para Eduardo Tecles. Fonte: IPHAN Belo 
Horizonte. 
466 Ofício nº 1277, de 03/11/1949, do Diretor da DCR, Renato de Azevedo Duarte Soeiro, ao Sr. Chefe do 3º 
Distrito, Sylvio de Vasconcellos. Fonte: IPHAN Belo Horizonte. Grafia original.  
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No entanto, em ofício de 27/10/1944, Rodrigo M. F. de Andrade emitiu instruções ao 

correspondente da DPHAN, em Ouro Preto, a respeito de pintura das fachadas. A caiação 

deveria ser adotada de forma sistemática: 

 
“Em resposta à consulta constante de vossa carta nº 6, datada de 19 de outubro 
corrente, cumpre-me informar-vos que, de modo algum, deve ser concedida licença 
para a renovação de pintura a óleo nas fachadas de prédios dessa cidade. 
À vista do exposto, qualquer proprietário que desejar renovar a pintura da fachada 
da respectiva casa, só poderá fazê-lo pelo processo de caiação simples, a fim de 
harmonizar a construção com o conjunto tradicional das edificações de Ouro 
Preto”467. 

 

Em ofício de 17/04/1952, Rodrigo M. F. de Andrade transmitiu a Sylvio de Vasconcellos 

instruções enviadas ao engenheiro Washington Morais de Andrade, técnico do DPHAN de 

Ouro Preto. No documento, indicou o uso de práticas restaurativas e “corretivas”: 

 
 “b) – autorizar diretamente qualquer reparo ou pintura insusceptível a alterar ou 
prejudicar a integridade ou o aspecto tradicional das edificações: substituição ou 
emendas de peças estruturais ou secundárias da edificação com materiais da mesma 
natureza, reedificação de paredes com a conservação nos respectivos lugares dos 
elementos da estrutura e quadros de portas e janelas, caiação de branco ou em cores 
claras dos muros e paredes, pintura a óleo fosco das peças aparentes de madeira; 
 
(...) 
 
e) – negar aprovação, também liminarmente, a pretensões de pintar casas a óleo ou a 
cores escuras e berrantes, do mesmo modo que à introdução de venezianas, 
esquadrias basculantes e vidraças de feição moderna nas janelas; ...”468 

 

Em ofício de 29/04/1959, Rodrigo M. F. de Andrade transmitiu a Sylvio de Vasconcellos 

instruções sobre obras novas na cidade, enviadas pelo Diretor da DCR, Renato Soeiro, após 

viagem de inspeção a Ouro Preto. No documento, percebemos as primeiras normas sendo 

delineadas para as construções novas, como a proibição de acabamentos em massa e beirais 

em concreto e o controle do esquema de cores e tipos de esquadrias. Notamos, ainda, a 

primeira orientação quanto à implantação das edificações. 

 
“2) Obras novas particulares, fiscalizadas pelo Patrimônio 
“Observamos que vão se generalizando certos acabamentos em construções novas, 
aprovadas e fiscalizadas pelo Patrimônio, que começam a contar muito no conjunto 
da cidade e de maneira inconveniente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
467 Ofício nº 966, de 27/10/1944, de Rodrigo M. F. de Andrade, para Eduardo Tecles. Fonte: IPHAN Belo 
Horizonte.!
468 Ofício nº 409, de Rodrigo M. F. de Andrade para Sylvio de Vasconcellos, em 17/04/1952. Fonte: IPHAN 
Belo Horizonte. p. 02. 
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Os enquadramentos dos vãos geralmente são de massa; as esquadrias mal resolvidas 
e mal proporcionadas. Beirais de concreto armado, calhas e condutores são 
colocados e, nos cantos, arremedo de andorinhas em folha. 
Generaliza-se também o emprego de lampiões de ferro batido nas fachadas e 
principalmente o uso da cor beije, estranha à região, com enquadramentos 
geralmente em marrom. 
No licenciamento de construções novas deverá ser observada com cuidado a sua 
implantação no terreno. Muita vez o prédio de um pavimento só poderá ser muito 
inconveniente se o seu embasamento for elevado em relação à rua com declive 
acentuado. 
Deverá ser fixado e fiscalizado com rigor o tipo de esquadrias, sendo de toda 
conveniência dispor a repartição, em Ouro Preto, de desenhos detalhados de 
diversos tipos de esquadrias, a fim de facilitar o esclarecimento aos interessados.”469  

 

Com o aumento dos projetos, a partir da retomada econômica da cidade, os critérios da 

primeira fase começaram a ser substituídos por normas, também aplicadas em edificações 

novas no tecido urbano original e nas áreas novas, em processo de ocupação. 

 

Em 1960, em carta para Sylvio de Vasconcellos, Noel Marinho, representante do DPHAN em 

Ouro Preto, evidenciou algumas dessas normas já consolidadas, ao relatar obras particulares 

em andamento: 

 
“Rua Brito Filho – (...) O projeto aprovado por essa Diretoria não admite esquadria 
de veneziana, portas almofadadas, etc, porém seria conveniente acentuar com lápis 
vermelho o que está errado no desenho apresentado, pois o papel com as instruções 
do DPHAN não são bem lidas e interpretadas, pois entenderam que porta 
almofadada é antiga”470.  

 

Sobre coberturas, em ofício de 1963, Sylvio de Vasconcellos transcreveu para o arquiteto 

Fernando Leal, representante do DPHAN em Ouro Preto, as seguintes informações recebidas 

da Diretoria Geral: “Além das normas gerais recomendadas nos despachos para as 

construções em Ouro Preto, relembro ainda a adoção sistemática do telhado de duas águas 

(com empenas laterais) para que também não se perca a fisionomia dos arruamentos 

coloniais...”471. 

 

As orientações de Rodrigo M. F. de Andrade transmitidas para Sylvio de Vasconcellos, 

através de Ofício nº 409, de 17/04/1952, resumem bem as ações na cidade: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
469 Ofício nº 503, de 29/04/1959, de Rodrigo M. F. de Andrade para Sylvio de Vasconcellos. Fonte: IPHAN Belo 
Horizonte. p. 2-3. Grifo nosso. 
470 Carta de Noel Saldanha Marinho para Sylvio de Vasconcellos, em 17/04/1960. Fonte: IPHAN Belo 
Horizonte. p. 19. 
471 Ofício nº 72, de Sylvio de Vasconcellos para Fernando Leal, em 22/04/1963. Fonte: IPHAN Belo Horizonte.!
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“Com referência às edificações compreendidas no conjunto tombado, há que 
distinguir atentamente entre eles: determinado número é constituído por obras 
erigidas no século XVIII ou levantadas posteriormente mas ainda à pura feição 
tradicional, exigindo proteção zelosíssima de todos os respectivos elementos; outras 
são construções do período do Império, cujas características não exigem preservação 
tão estrita; diversas são obras de pouca expressão arquitetônica, sem nenhum traço 
típico das construções tradicionais e, assim, merecem menor atenção; finalmente, 
algumas são edificações mais ou menos recentes, mas que destoam do conjunto 
arquitetônico da cidade, aconselhando-se portanto manter ou promover a sua pintura 
com as cores mais discretas possíveis de aproveitar qualquer oportunidade para 
ajustar o seu aspecto ao das construções tradicionais senão favorecer a sua 
eliminação.”472 

 

Assim, a partir da década de 1960-1970, os critérios e referências ao casario tradicional 

consolidaram-se em exigências específicas e rígidas para o detalhamento das fachadas das 

novas edificações, no tecido urbano setecentista e nas áreas novas em processo de ocupação 

(Figuras 62 e 63). Com o tempo, os projetos já vinham com tais normas incorporadas, criando 

uma imagem urbana caracterizada pela intenção estetizante da Instituição e criando um 

padrão: o chamado “estilo patrimônio”473. A partir de 1979, na gestão de Aloísio Magalhães, 

essas normas foram sistematizadas na forma de cartilha474. 
 

 
Figura 62: Exemplo de despacho para obra nova à rua Gabriel Santos, arruamento setecentista no bairro Rosário, 
em 1978. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

O padrão estético de uma fase de Ouro Preto foi eternizado para as fachadas das obras novas, 

reformas e restauros: a janela guilhotina, em madeira; as portas em madeira, tipo calha; vergas 

retas; a cobertura em duas águas, com a cumeeira paralela à rua, arrematada com galbo de 

contrafeito, beiral em madeira e cachorros aparentes; as alvenarias na cor branca; e as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
472 Ofício nº 409, de Rodrigo M. F. de Andrade para Sylvio de Vasconcellos, em 17/04/1952. p. 06. Fonte: 
IPHAN Belo Horizonte. 
473 MOTTA, 1987, p. 113. Vale destacar a ampla pesquisa realizada por Lia Motta, primeira a evidenciar o 
“estilo patrimônio”. 
474 Ibidem, p. 115.  
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esquadrias em cores escuras (Figura 64). Adotaremos o termo “pseudocolonial” para essa 

arquitetura nova e fachadista 475. 

 

 
Figura 63: Exemplo de despacho para obra nova à rua Irmãos Kennedy, situada em área de ocupação recente, no 
bairro Água Limpa. Documento de 1984. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

 
Figura 64: Exemplo de edificação nova aprovada à rua Dra. Eponina, situada no recente bairro “Vila São José”. 
Documento de 1977. Vale remarcar o uso dos elementos tipológicos recomendados. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

Os elementos tipológicos eleitos para as fachadas correspondem a uma fase mais primitiva da 

arquitetura do período colonial. A exceção é a janela guilhotina, posterior, que se tornou mais 

comum no século XIX, com a popularização do vidro, como pontuamos nos capítulos 

anteriores. Curiosamente, em algumas obras do inventário de 1949, as janelas em folha cega 

em madeira foram retomadas. No entanto, a janela eternizada foi a guilhotina. Note-se que os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
475 Por motivos didáticos, adotaremos para este estudo o termo “pseudocolonial”, abordada em trabalho anterior. 
Para mais informações, consultar: VIEIRA, Liliane de Castro. As tipologias arquitetônicas de Ouro Preto no 
século XX: estudo comparativo entre os inventários de 1949 e 2002. Dissertação de Mestrado (Arquitetura) 
FAU / UFBA, 2006.  
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elementos introduzidos no século XIX – como janela veneziana, gradil em ferro, lambrequim 

e tons pastéis para as alvenarias – foram banidos. 

 

Devemos destacar que as normas em forma de cartilha, aparentemente, desconsideravam 

características de volume e implantação para as edificações novas. No entanto, de acordo com 

Lia Motta, o afastamento frontal era indeferido sempre que solicitado476. O relato oral indicou 

a existência de orientações do Escritório Técnico de Ouro Preto para a implantação de 

edificações novas no alinhamento da via477, na Vila São José, na década de 1970. No 

Escritório Técnico, encontramos registro de tal norma apenas para o bairro Jardim Alvorada. 

 

Paralelamente, a pesquisa realizada por Motta em licenciamentos, entre 1948 e 1985, 

computou a solicitação de afastamento lateral, em pelo menos uma das divisas, em 78% dos 

projetos protocolados que apresentavam implantação478. O IPHAN normatizava, 

aparentemente, apenas o afastamento frontal. Logo, o surgimento do afastamento lateral era 

esperado nas novas ocupações. 

 

A retomada econômica da cidade, a partir da década de 1960, gerou loteamentos, 

parcelamentos e ocupações clandestinas, nas áreas contíguas ao arruamento setecentista ou 

periféricas, e desmembramentos, no núcleo urbano original. 

 

De acordo com o trabalho realizado por Lia Motta479, a partir da década de 1960, os pedidos 

para loteamento e parcelamento de terra indicaram uma nova forma de morar: os processos 

pediam inovações quanto à dimensão do lote, implantação da edificação e relação com a rua. 

  
“Os novos lotes, resultantes dos parcelamentos, ou mesmo os que iam surgindo 
espontaneamente na cidade ou em sua periferia imediata, se assemelhavam aos que 
então se formavam em todas as cidades. Nos loteamentos os terrenos eram 
aproveitados com o máximo de subdivisões, resultando num traçado xadrez, com 
quadras regulares e lotes na maioria dos casos de 10 x 30m. De maneira geral, dos 
lotes apresentados juntos com os projetos para aprovação, fora de loteamentos 
previamente apresentados à instituição, apenas 7% se assemelhavam ao tipo 
característico existente na malha urbana antiga, variando entre quatro e dez metros 
de testada, e profundidade, quando definida, acima de 30m.  Os demais, 93%, eram 
atípicos.”480 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
476 MOTTA, 1987, p. 114. A pesquisa contemplou licenciamentos realizados, entre 1948 e 1985, em Ouro Preto. 
477 Informação de moradores da Vila São José, em trabalho de licenciamento realizado pela autora, em 2006.  
478 MOTTA, op. cit., 1987, p. 114. 
479 Ibidem, p. 114. 
480 Ibidem, p. 114. 
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Entre as décadas de 1950 e 1980, o IPHAN analisou ou teve conhecimento de 16 processos de 

parcelamento de terra481. A Instituição fez exigências quanto ao logradouro e tamanho do lote 

em um pedido; três foram aprovados, condicionados à existência de massa arbórea em encosta 

ou em faixa non aedificandi, a fim de minimizar o impacto das novas ocupações; um foi 

aprovado condicionado à manutenção de faixa de proteção visual do sítio antigo; quatro 

foram aprovados sem restrições; um foi aprovado condicionado à arborização das ruas; dois 

foram indeferidos, em função da necessidade de preservação da moldura – encosta vegetada – 

do núcleo antigo; dois foram reprovados por falta de informações; e o IPHAN tomou 

conhecimento da existência de dois através de pedidos de aprovação de residências. 

 

Cabe acrescentar que, aparentemente, sete propostas de parcelamento foram executadas 

irregularmente, independente de haver embargo do IPHAN ou pareceres solicitando 

adequações, incluindo projetos da própria Prefeitura Municipal. Naturalmente, o 

parcelamento de terra é atribuição do município; ao IPHAN, cabe a salvaguarda do 

patrimônio cultural. No entanto, em Ouro Preto, a administração municipal esteve omissa, por 

muito tempo, e delegou ao IPHAN a responsabilidade da gestão e preservação do patrimônio 

histórico e artístico da cidade482.  

 

Dessa forma, o IPHAN não apresentava normatização para parcelamento de terra, fazia a 

análise das demandas de novos empreendimentos ou regularizações caso a caso e, dos 

processos supracitados, 43,75% foram irregulares. O controle escapou ao IPHAN. 

 
“O parcelamento seguia a conveniência do aproveitamento especulativo do terreno. 
Qualquer coisa era possível, desde que sobre os lotes fossem edificadas casas com 
características coloniais, mantendo-se a uniformidade.”483 

 

A Instituição não estava preparada para gerir áreas urbanas e a atuação no âmbito urbano foi 

realizada a partir de analogia com o praticado para a arquitetura. As conseqüências do 

exercício do IPHAN, entre a retomada do crescimento da cidade e as primeiras portarias, 

foram percebidas em Ouro Preto “na descaracterização urbana e paisagística, na falsificação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
481 Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, para a redação de artigo mencionado: MOTTA, 1987. 
Trabalho gentilmente cedido por Lia Motta para esta pesquisa, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 
482 Somente em 1980, através da Lei nº 178/80 que instituiu o Código de Posturas de Ouro Preto, que a 
Prefeitura Municipal começou a assumir o centro histórico. O primeiro Plano Diretor foi aprovado apenas em 
1996, através da Lei Complementar nº 01/96. 
483 MOTTA, Lia. “Cidades mineiras e o IPHAN”. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). Cidade: história e 
desafios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. p. 131.  
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do conjunto e na produção de uma arquitetura híbrida”484. O novo tipo de lote, a implantação 

e o volume novo, associados ao controle fachadista das edificações, geraram novas tipologias. 

E tal produção arquitetônica acompanhou modificações profundas na organização urbana da 

cidade: próximo à área histórica, através de desmembramentos e parcelamentos; nos morros, 

através de parcelamentos ou ocupações clandestinas.  

 

Assim, os antigos caminhos, antes desocupados, foram preenchidos por edificações “estilo 

patrimônio” ou “pseudocoloniais”. As novas áreas, contíguas aos arruamento setecentista, 

foram ocupadas tendo como referência o urbanismo praticado nos séculos anteriores. 

Aparentemente, o controle do IPHAN teve reflexos, também, na morfologia urbana, gerando 

“ruas coloniais”. Como na arquitetura, os desdobramentos no contexto urbano foram 

distorcidos, através de colagens de determinados elementos, como veremos à frente. 

 

A partir da década de 1980, como já mencionamos, o IPHAN começou a normatizar a sua 

atuação através da publicação de portarias. A Portaria nº 08485 estabeleceu para o loteamento 

Jardim Alvorada normas para volume e implantação e alguns padrões estéticos: gabarito 

máximo de dois pavimentos; exigência de afastamentos frontal, posterior e lateral, para pelo 

menos um dos lados; edificação no alinhamento da rua, nas quadras de possível visibilidade 

em relação ao centro antigo; materiais de acabamento externo sem brilho ou cores que 

sobressaíssem na paisagem; obrigatoriedade de cobertura em telha cerâmica; e muros de 

arrimo em pedra ou concreto, sem revestimento ou pintura. 

 

Em abril de 2004, foi aprovada a Portaria nº 122, que dispunha sobre as diretrizes e critérios 

para intervenções urbanísticas e arquitetônicas, em área integrante do Conjunto Arquitetônico 

e Urbanístico da Cidade de Ouro Preto, considerando a necessidade de uniformizar os 

procedimentos adotados para o licenciamento de projetos e obras. Tais procedimentos 

destinavam-se a uma parte do conjunto tombado – a Zona de Proteção Especial 1 (ZPE1) – 

terminologia criada pelo Plano Diretor do município, aprovado pela Câmara Municipal, em 

dezembro de 1996, que o IPHAN achou por bem adotar. A ZPE1 correspondia à ocupação 

mais antiga da cidade e áreas contíguas. Dessa forma, instituíram-se normas para parte do 

conjunto tombado e não para todo o perímetro protegido.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
484 MOTTA, 1987, p. 115. 
485 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 08, de 10 de setembro de 1981.  
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A Portaria nº 122 foi desenvolvida considerando que a preservação da notabilidade do acervo 

arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Ouro Preto seria determinada por meio da 

manutenção de características como: morfologia urbana e traçado dos logradouros; unidade 

dos conjuntos urbanos; relação entre as áreas edificadas e as não edificadas; tipologias 

arquitetônicas; e diversidade e multiplicidade dos usos.  

 

Dessa forma, foram vedados parcelamentos do solo no perímetro da área denominada de 

ZPE1, em função da necessidade de preservar seus valores culturais, urbanísticos e 

ambientais486. A “Face de Quadra” ficou estabelecida como unidade de avaliação das 

intervenções e metodologia do órgão, definida como “o segmento contínuo entre duas ruas ou 

entre duas mudanças de direção do logradouro, tendo como referência o boletim de cadastro 

imobiliário da Prefeitura Municipal de Ouro Preto”487. 

 

Quanto ao afastamento das edificações com relação às vias, foi definida a análise por “Face 

de Quadra”, podendo ser no alinhamento do logradouro ou obedecendo a um recuo frontal, 

definido na análise do projeto. Os afastamentos laterais e dos fundos também seriam definidos 

por análise de “Face de Quadra”. 

 

Em relação à volumetria máxima, ficou definida a análise por “Face de Quadra” para 

edificações existentes, construções novas e acréscimos. Os imóveis existentes no arruamento 

setecentista poderiam ter acréscimos, condicionados à preservação da edificação original e 

aos demais critérios de ocupação.  

 

Quanto à cobertura, o desenho seria avaliado de acordo com o critério “Face de Quadra” e o 

material deveria ser cerâmico, para as novas construções. Para edificações existentes, 

prevaleciam critérios de restauração. Foi vedado o uso de qualquer outro tipo de telha como, 

por exemplo, as de fibrocimento ou metálicas.  

 

A relação entre os vãos e os panos de alvenaria, denominada “Ritmo de Cheios e Vazios”, 

para as edificações novas, reformas e restauros, seria definida por “Face de Quadra”, 

objetivando a manutenção da tipologia arquitetônica e a leitura da paisagem urbana. Nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
486 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 122, de 2 de abril de 2004. Artigo 18. 
487 Ibidem, Artigo 10. 
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arruamentos setecentistas, não seriam permitidas varandas superiores488. As esquadrias 

deveriam ser em madeira. 

 

Quanto ao revestimento externo das edificações, todas as alvenarias deviam ser rebocadas e 

pintadas, sendo vedado o uso de outros materiais. Quanto às cores, prevaleciam critérios de 

restauração para construções existentes e cores claras, que não se destacassem no conjunto, 

para edificações novas. 

 

A Portaria nº 122 representou um enorme progresso na gestão de sítios urbanos tombados 

pelo IPHAN, em âmbito nacional. Ouro Preto sempre foi um laboratório de experiências das 

políticas preservacionistas da Instituição e o estudo sistemático da cidade para a elaboração de 

diretrizes e critérios para intervenções urbanísticas e arquitetônicas foi uma iniciativa inédita.  

 

Para a cidade, a Portaria nº 122 trouxe avanços no que diz respeito à ordenação urbana, como 

a proibição de parcelamentos do solo dentro da ZPE1 e a preocupação com a preservação das 

áreas verdes. A análise por “Face de Quadra” teve o mérito de introduzir a reflexão do espaço 

urbano como um todo, minimizando as práticas fachadistas. A portaria normatizou, ainda, 

conceitos restaurativos, que ficavam no caso a caso até então, para as edificações dos séculos 

XVIII, XIX e início do XX. 

  

No entanto, a Portaria nº 122 consagrou algumas indicações tipológicas para as novas 

construções, aplicadas há décadas. A análise por “Face de Quadra” gerou, ainda, a 

possibilidade de distorções, especialmente para as novas inserções: se na face de quadra em 

questão as edificações que serviriam de referência são históricas, a nova edificação teria como 

modelo um conjunto possivelmente alterado pela atuação inicial do IPHAN; e se na face de 

quadra em questão as edificações que serveriam de referência são pseudocoloniais, a nova 

edificação teria como referência um conjunto distorcido, que reproduziu elementos da 

ocupação pretérita, que já havia sido modificada pela atuação inicial do IPHAN.  

 

O primeiro caso restringe a distorção à fachada: os elementos fachadistas eleitos como marca, 

nos primeiros anos de atuação do IPHAN, seriam referência. Mas a Portaria nº 122 não impõe 

a sua reprodução. A partir da publicação dessa normativa, a repetição do padrão estético de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
488 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 122, de 2 de abril de 2004. Artigo 27. 
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uma fase de Ouro Preto ocorre sem que isso seja exigido. Reflexo, talvez, do turismo na 

lógica do mercado globalizado ou porque o colonial faça parte do imaginário coletivo do 

ouropretano. Na produção arquitetônica da cidade nos últimos anos, ficou difícil avaliarmos o 

que foi imposto e o que foi espontâneo. E, na origem, o IPHAN tem sua parcela de 

responsabilidade.  

 

No segundo caso, a distorção tem reflexos no urbano, além da fachada. As novas edificações, 

que fizeram uso de elementos coloniais nas fachadas, tiveram sua implantação tendo o século 

XVIII como referência. Os arruamentos onde as edificações pseudocoloniais foram 

implantadas tiveram como modelo o urbanismo praticado nos séculos anteriores. O resultado 

de tantas distorções é a inserção de uma edificação nova, em um arruamento novo, sendo que 

ambos não refletem os séculos XX e XXI e promovem a descaracterização por etapas do 

conjunto urbano tombado. 

 

Por fim, vale lembrar que nosso objetivo é apurar o papel do IPHAN no preenchimento de 

antigos caminhos e no surgimento e ocupação de novos arruamentos com características dos 

séculos XVIII e XIX e não dos séculos XX ou XXI. A Portaria nº 122, em parte, legitimou o 

que, aparentemente, já ocorria espontaneamente. Retomaremos o assunto à frente. 

 

 

3.2.3 Os marcos de proteção legal de Ouro Preto 

 

 

Em 1933, Ouro Preto foi elevada à condição de Monumento Nacional através do Decreto no 

22.928 de 12 de julho de 1933, pelo chefe do governo provisório, Getúlio Vargas. Em 1938, 

Ouro Preto foi tombada e inscrita no Livro de Belas Artes pelo IPHAN. Em 1980, Ouro Preto 

passou a integrar a lista de patrimônio cultural da humanidade da UNESCO. Em 1986, o 

tombamento de Ouro Preto foi re-ratificado pelo IPHAN, com as inscrições nos Livros 

Histórico e Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Em 1989, o IPHAN definiu o perímetro 

de tombamento da cidade de Ouro Preto, englobando não só o núcleo urbano setecentista, mas 

também todos os morros circundantes ao sítio antigo.  

 

Cabe destacarmos o tombamento de Ouro Preto, em 1938, dentre os primeiros conjuntos 

arquitetônicos e urbanísticos inscritos pelo IPHAN no país. A documentação, disponível no 
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Arquivo Central do IPHAN489, é sucinta e não apresenta histórico ou definição de perímetro 

de tombamento, como outros processos do mesmo período. Assim, entendemos que o dossiê 

de tombamento não trouxe subsídios para a atuação inicial dos técnicos da Instituição, 

especialmente para o entendimento do contexto urbano. Paralelamente, devemos lembrar que 

a ênfase do exercício do IPHAN, inicialmente, esteve nos monumentos e obras de arte. 

 

Assim, em um primeiro momento, o conjunto urbano foi visualizado como obra de arte. Mais 

recentemente, tal visão foi ampliada com a proteção da paisagem circundante. A atuação 

inicial foi motivada pelo estado de grande abandono em que se encontrava a cidade na época 

de sua redescoberta. Com a ampliação do conceito de patrimônio e a possibilidade de novas 

abordagens, os morros circundantes ao centro antigo também passaram a ser protegidos. 

 

A respeito da chancela da UNESCO, vale acrescentar que o núcleo urbano antigo de Ouro 

Preto passou a integrar a lista de patrimônio cultural da humanidade em função de remeter à 

história da colonização das Américas, de representar um importante centro histórico originado 

no século XVIII, de ser um testemunho da mineração do ouro, por possuir acervo das obras de 

Aleijadinho, além do estilo Barroco peculiar. Note-se que o perímetro da chancela da 

UNESCO não abrangeu os morros circundantes à cidade antiga, onde grande parte da 

exploração aurífera desenvolveu-se, restringindo-se ao arruamento setecentista e imediações. 

 

A definição da área tombada pelo IPHAN só foi concluída em 1989 e incluiu os morros 

circundantes ao centro antigo (Figura 65). Em 09 de setembro de 1988, o arquiteto Fernando 

Machado Leal encaminhou ao Diretor Regional do IPHAN, Dr. Cláudio Augusto Magalhães 

Alves, através da Circular Interna nº 039/88, o parecer técnico relativo à delimitação de 

perímetro de tombamento de Ouro Preto. Neste parecer, ele destacou a importância da 

preservação tanto do núcleo urbano, quanto da natureza que o emoldura, em função de sua 

significação histórica e importância para a proteção do meio-ambiente local: 

 
“A paisagem circundante, notável por sua conformação geográfica e geológica – 
serras abruptas, picos, vales profundos –, registra, historicamente, ainda com 
significativos vestígios, os locais da descoberta e exploração do ouro, bem como de 
outros materiais de que veio a se abastecer a população da então Vila Rica.”490 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
489 Processo nº 70-T-38, Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Ouro Preto, disponível no Arquivo 
Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
490 Circular Interna nº 039/88, ao Diretor Regional do IPHAN, Dr. Cláudio Augusto Magalhães Alves, do 
arquiteto Fernando Machado Leal, em 09/09/1988. Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. p. 37. 
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E ainda: 

 
“Hoje em processo de reocupação, diante da desordenada expansão urbana da 
cidade, guarda a Serra de Ouro Preto, para a história, ao lado do testemunho 
simbólico, pelos fatos de que foi palco, a documentação material contida no 
expressivo depósito arqueológico existente em seu solo (minas desativadas, 
vestígios de antigos serviços de mineração, ‘mondeos’ e canais para transporte de 
águas) e nos vestígios de suas ruínas arquitetônicas e primitivas capelas.”491 

 

 
Figura 65: Mapa de perímetro de delimitação da área tombada pelo IPHAN em Ouro Preto. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Nesse parecer, o arquiteto Fernando Machado Leal ainda lembrou a importância da Serra do 

Itacolomi na paisagem da cidade, desde as primeiras expedições à região a referência 

geográfica para os exploradores, e na extração do quartzito: 

 
“Diferentemente da Serra de Ouro Preto, a do Itacolomi, por sua conformação 
geológica, não abriga depósitos auríferos. Outra e importante contribuição trouxe, 
no entanto, à vida social e artística da sociedade que o ouro construiu. Depositária 
de imensas jazidas de pedra, o quartzito – localmente denominado itacolomito –, 
abasteceu Vila Rica, em seu período áureo, da pedra necessária para o trabalho da 
cantaria de suas mais expressivas edificações, principalmente religiosas, cuja 
importância artística as perpetuou e notabilizou internacionalmente. Vestígios dessas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
491 Circular Interna nº 039/88, ao Diretor Regional do IPHAN, Dr. Cláudio Augusto Magalhães Alves, do 
arquiteto Fernando Machado Leal, em 09/09/1988. Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. p. 38. 



!
!

!

226!

!

antigas minerações registram hoje o trabalho complexo de extração e corte dessas 
pedras.”492 

 

Em função da re-ratificação do tombamento e da definição tardia do perímetro de proteção, é 

importante destacarmos que a área de atuação do IPHAN abrange uma região ocupada 

prioritariamente a partir da segunda metade do século XX. Este dado é importante para 

análise que faremos ainda neste capítulo sobre a influência da morfologia pretérita como 

modelo para as novas ocupações. 

 

Por fim, é interessante notar que a definição da área tombada pelo IPHAN, na década de 

1980, considerou a escala urbana, em função da ameaça de degradação do entorno imediato 

ao arruamento setecentista. Essa é preocupação da Carta de Washington (Carta internacional 

para a salvaguarda das cidades históricas), de 1986493, redigida em resposta à ameaça de 

degradação, deterioração ou destruição das cidades, bairros ou centros históricos494, 

consequência da urbanização nascida na era industrial. Esse documento elencou os valores a 

serem preservados em uma cidade e os métodos e instrumentos para alcançar este objetivo, 

como um plano de salvaguarda. Ouro Preto foi objeto de alguns planos, como veremos a 

seguir, inéditos para a gestão de conjuntos urbanos tombados, no Brasil. Infelizmente, 

nenhum saiu do papel. 

 

 

3.2.4 Crescimento e preservação 

 

 

A partir de meados do século XX, Ouro Preto retomou o seu crescimento econômico e 

populacional em função da implantação da Alcan, do incremento do turismo e da expansão da 

UFOP. Em consequência, a cidade sofreu um processo de expansão e todas as áreas de 

periferia e morros que ofereciam condições razoáveis foram aproveitadas; paralelamente, o 

núcleo urbano original adensou-se e hoje nos evidencia uma saturação na ocupação central. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
492 Circular Interna nº 039/88, ao Diretor Regional do IPHAN, Dr. Cláudio Augusto Magalhães Alves, do 
arquiteto Fernando Machado Leal, em 09/09/1988. Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. p. 38. 
493 Disponível em: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Cartas 
Patrimoniais. Brasília: Ministério da Cultura / IPHAN, 1995. 344 p. 
494 Terminologia adotada na Carta de Washington. No entanto, este mesmo documento reconheceu que toda 
cidade é fruto de um processo histórico e, por isso, toda cidade é histórica. 
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O impulso que a cidade sofreu fez-se sentir rapidamente na organização do espaço urbano: 

entre 1948 e 1985, Lia Motta495 constatou 500 edificações novas na malha antiga e 3000 

novas em áreas contíguas, normalmente velando pelo aspecto entendido como colonial. 

 
“O Arquivo central da SPHAN no Rio de Janeiro tem, registrados na década de 40, 
15 pedidos para obras novas na cidade. Na década de 50 passam para 124, e na de 
60 para 495. Em 1955 surge o primeiro pedido de aprovação de loteamento. Na 
década seguinte constam no mesmo Arquivo 10 referências a parcelamento da 
terra.”496 

 

A retomada do crescimento urbano de Ouro Preto gerou modificações profundas na 

organização urbana da cidade: próximo à área antiga, através de desmembramentos e 

parcelamentos, e nos morros, através de parcelamentos ou ocupações clandestinas. 

Infelizmente, há poucas informações sistematizadas sobre a formação dos bairros periféricos. 

Nota-se, no entanto, que a preocupação com o planejamento do crescimento da cidade surgiu 

a partir da década de 1970, como veremos a seguir. 

 

 

3.2.4.1 Os planos para Ouro Preto 

 

 

Em resposta à ameaça de degradação que Ouro Preto estava sofrendo com o adensamento e 

expansão urbanas, já na década de 1960, o IPHAN solicitou à UNESCO a vinda de missões 

técnicas destinadas a avaliar as políticas de preservação praticadas no país. Em 1966, o Brasil 

recebeu o consultor Michel Parent, que elaborou um relatório recomendando a preservação do 

patrimônio através do planejamento urbano e do aproveitamento turístico497. Em 1968, o 

arquiteto português Alfredo Viana de Lima elaborou para Ouro Preto proposições para a 

proteção da paisagem, a restauração das edificações e da estrutura urbana, destacando os 

problemas geotécnicos do sítio. Na época, tais propostas não tiveram repercussão nas políticas 

preservacionistas adotadas para a cidade. 

 

Em 1973, a Fundação João Pinheiro foi chamada pelo Governo do Estado de Minas Gerais 

para realizar a ampliação e extensão do estudo de Alfredo Viana de Lima, resultando no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
495 MOTTA, 2002, p. 131.  
496 Idem, 1987, p. 114. 
497 SANT’ANNA, Márcia G. Da cidade-monumento à cidade-documento: a trajetória da norma de 
preservação de áreas urbanas no Brasil (1937-1990). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 
Universidade Federal da Bahia, 1995. 



!
!

!

228!

!

“Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana”498. O 

plano adotou uma abordagem mais abrangente, com aspectos sociais, econômicos, 

institucionais e físico-territoriais. As informações foram sistematizadas em uma série de 

relatórios e mapas. 

 

O “Plano de Conservação” tinha por objetivo conciliar preservação de bem cultural e 

dinâmica de desenvolvimento urbano, equacionando a renovação urbana da área central – a 

pressão urbana, a demanda de habitação, a ocupação paulatina das encostas pela população de 

baixa renda – em uma reação relativamente rápida em relação ao momento em que Ouro 

Preto começava a evidenciar perdas mais significativas de seu patrimônio cultural.  

 

Avaliaremos aqui somente os dados que interessam para a nossa pesquisa. Quanto à 

organização do espaço urbano, o Plano dividiu Ouro Preto em setores – Centro e Carmo (setor 

1); Antônio Dias e Alto da Cruz (setor 2); Palácio (setor 3); Cabeças e Rosário (setor 4); 

Padre Faria (setor 5) – com o objetivo de obter um quadro geral da situação habitacional da 

cidade, suas insuficiências, entre outros. As conclusões mais relevantes do Plano foram: as 

novas construções concentravam-se nos setores 2, 4 e 5; predominavam casas geminadas nos 

setores 1 e 2, casas isoladas nos setores 3 e 4 e barracões no setor 5. No aspecto geral da 

cidade, quanto ao tipo de residência, 66% eram isoladas, 27% geminadas, 1% apartamento e 

7% barracão. Foram identificados ainda: concentração de comércio e atendimento regional no 

setor 1; predominância de casas próprias em todos os setores. 
 

Corroborando as orientações supracitadas, as proposições elaboradas para Ouro Preto pela 

Fundação João Pinheiro, aparentemente, chancelaram a atuação do IPHAN, ao sugerir normas 

para a ocupação das áreas de expansão da cidade: 

 
“Ainda dentro da preocupação com a linguagem formal, algumas normas serão 
estabelecidas na legislação, tais como: edificações no alinhamento; limitação em 
dois pavimentos; telhados com telhas cerâmicas; vãos (portas e janelas) com 
dimensões verticais predominantemente; pintura de cores claras em contraposição 
com cores escuras em portas e janelas etc”499.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
498 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1973-75. 
499 Ibidem, p. 49. Normas definidas para a região conhecida como “Buraco Quente”, atual bairro Jardim 
Alvorada. 
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O Plano da Fundação João Pinheiro apresentou aspectos retroativos e estético-estilísticos, 

como o supracitado. No entanto, representou um enorme esforço para compreender o urbano, 

no momento em que a cidade de Ouro Preto começava a apresentar ameaças de degradação de 

seu patrimônio cultural devido ao seu rápido desenvolvimento urbano. Essa ação, que ocorreu 

durante a gestão de Renato Soeiro no IPHAN, foi pioneira; por motivos políticos, jamais foi 

implantada. 

 

Por fim, vale a pena tecermos algumas considerações sobre o papel da Prefeitura Municipal 

na gestão e preservação do patrimônio cultural de Ouro Preto. Em 1980, através da Lei nº 

178/80 que instituiu o Código de Posturas500, o município começou a assumir o papel de 

legislador do solo urbano.  

 

Em 1996, foi aprovado o primeiro Plano Diretor de Ouro Preto, através da Lei Complementar 

nº 01/96501. A partir de então, o município buscou exercer o controle do solo urbano, com a 

definição de zoneamentos e diretrizes de uso e ocupação. Essa legislação criou a já 

mencionada ZPE1, “área do Distrito sede que, além de conter valores essenciais a serem 

preservados no conjunto urbano, representado pelo traçado urbanístico original, e pelas 

tipologias urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas, tem a função de área residencial e de 

pólo administrativo, turístico, educacional, comercial e de serviços”502, que abrangia parte do 

perímetro tombado pelo IPHAN. Em 2003, a UNESCO chancelou a ZPE1 como a área 

definida como patrimônio da humanidade. 

 

Infelizmente, o Plano Diretor de 1996 foi aprovado tardiamente, uma vez que a cidade já 

havia sofrido uma grande expansão e saturação de sua ocupação central. A lei tentou controlar 

o que já estava fora de controle e sua aplicação teve que se adaptar à cidade que encontrou. 

 

Em 2006, a Prefeitura de Ouro Preto publicou a revisão do Plano Diretor - Lei complementar 

nº 29 de 28 de dezembro de 2006503 - e aprovou a Lei complementar nº 30, de 28 de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
500 OURO PRETO. Lei nº 178/80, de 1980. Institui o Código de Posturas de Ouro Preto. 
501 OURO PRETO. Lei Complementar nº 01/96, de 1996. Institui o Plano Diretor do Município de Ouro Preto. 
502 Ibidem. 
503 OURO PRETO. Lei Complementar nº 29, de 2006. Estabelece o Plano Diretor do Município de Ouro Preto. 
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dezembro de 2006504, que estabeleceu normas e condições para o parcelamento, a ocupação e 

o uso do solo urbano no município. Tais legislações já sofreram alterações posteriores. 

 

Até a década de 1980, o IPHAN supriu, ainda que com instrumentos operacionais, políticos e 

jurídicos precários, a ausência de uma ação de planejamento municipal. Assim, as legislações 

supracitadas representaram um marco na gestão e preservação do perímetro tombado, pois 

definiram, finalmente, o papel e a competência do Município. 

 

 

3.2.4.2 O papel do turismo 

 

 

O turismo sempre foi colocado em evidência na cidade de Ouro Preto. Em 1949, em carta 

dirigida ao diretor da “Revista da Semana”, Rodrigo M. F. de Andrade demonstrou esse 

interesse e citou o Grande Hotel, construído entre 1940-44, e o Museu da Inconfidência, 

inaugurado em 1944: 

 
“Observa muito judiciosamente a “Revista da Semana” que a transformação de 
Ouro Preto em grande centro turístico é que lhe propiciará fontes apreciáveis de 
renda para melhor conservar-se na sua condição de cidade-relíquia. Cumpre-me, 
apenas, lembrar que para a obtenção desse resultado vem a administração federal 
realizando o que está ao seu alcance, não devendo ser esquecida a considerável 
contribuição para esse fim, representada pela instalação, ali, do Museu da 
Inconfidência, e pela construção, com assistência financeira e técnica da União, sob 
as vistas desta Diretoria, de um grande e moderno hotel, já não falando nas obras de 
reparação / conservação e restauração, sistematicamente empreendidas, anos 
seguidos, em favor dos monumentos de arquitetura civil e religiosa em Ouro Preto. 
São todas essas, medidas tendentes a atrair e incentivar o surto de visitas 
estrangeiras e nacionais àquela vetusta cidade mineira, e seus resultados podem ser 
aferidos através do número crescente de pessoas que ali afluem constantemente”505.  

 

Na década de 1950, a abertura e pavimentação da rodovia MG-56 possibilitaram um fluxo 

turístico contínuo em Ouro Preto. Em 1967, as Normas de Quito reconheceram o valor 

econômico dos monumentos e recomendaram seu aproveitamento com o objetivo de 

promover o desenvolvimento de uma região. Dessa forma, o patrimônio cultural 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
504 OURO PRETO. Lei Complementar nº 30, de 2006. Estabelece normas e condições para o parcelamento, a 
ocupação e o uso do solo urbano no Município de Ouro Preto. 
505 Carta nº 551, de Rodrigo M. F. de Andrade para o diretor da “Revista da Semana”, em 30/09/1949. Fonte: 
Arquivo Noronha Santos. 



!
!

!

231!

!

desempenharia um importante papel na promoção do turismo, preocupação indiscutivelmente 

existente para Ouro Preto, desde o seu tombamento. 

 

O IPHAN – depois de uma fase inicial, quando foi trabalhado o conceito de identidade 

nacional e selecionado o que seria preservado506 – assumiu um novo discurso, na década de 

1960, que conjugava preservação ao planejamento urbano. Naquela década, o patrimônio 

brasileiro foi projetado, de acordo o pesquisador Everaldo Costa: 

 
“... as cidades coloniais são consagradas como territórios de identidade do capital, 
com a incipiente projeção mercantil do barroco (...), da concomitante elaboração de 
cartas internacionais que apontam para a possibilidade de mercantilização dos 
centros históricos, e de incipientes ações políticas em prol da mercantilização das 
cidades antigas brasileiras...”507 

 

Em 1980, Ouro Preto foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, primeira 

cidade brasileira a receber a chancela. A inscrição gerou o aumento do fluxo turístico, o 

redimensionamento das ações em prol do patrimônio508 e ocorreu “... concomitantemente à 

corrida pela mercantilização dos lugares por parte das governanças urbanas.”509 

 

Esse resultado era esperado, tendo em vista que: 

 
“A mundialização dos valores e das referências ocidentais sobre as práticas 
patrimoniais difundidas pelos aparatos globalizantes culminou na Convenção 
Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972, 
através da 17a Conferência Geral da UNESCO, onde se consolidou a noção de 
Patrimônio Mundial.”510 

 

Visando ao desenvolvimento da economia local, ocorreu um processo de estetização e 

cenarização dos lugares: “... as paisagens são profundamente reconfiguradas para se tornarem 

imediatamente aparentes aos olhos, virando referências cruzadas do estético e do político.”511 

A melhoria visual do ambiente urbano causou, mais recentemente, a valorização e 

especulação imobiliárias512. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
506 CAVALCANTI, 1995, p. 46. 
507 COSTA, Everaldo Batista da. Totalidade Urbana e Totalidade-Mundo: As Cidades Coloniais Barrocas 
face à Patrimonialização Global. Tese de Doutorado (Geografia Humana) Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2011. p. 125. 
508 Ibidem, p. 173. 
509 Ibidem, p. 18. 
510 Ibidem, p. 160. 
511 Ibidem, p. 34. 
512 Ibidem, p. 285. 
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Nas décadas de 1980-90, percebemos que a produção arquitetônica, em Ouro Preto, manteve 

a repetição de elementos entendidos como coloniais, agora em função dos projetos urbanos de 

caráter cenográfico que fazem uso da cultura e da cidade como obra de arte, estratégia para 

inserir a cidade na lógica do mercado globalizado. 

 
“Há de se constatar ainda a tendência mais recente, adotada no Brasil desde a 
década de 90, de exploração de aspectos fachadistas de uniformidade estilística dos 
sítios urbanos, de apreensão à primeira vista e sem qualquer relação com os seus 
significados, para a apropriação dos sítios mais antigos das cidades como produtos 
de consumo ou de apoio ao consumo. Trata-se de projetos que se inserem na 
disputa das cidades no mercado globalizado, que têm caráter cenográfico. 
Envolvendo trabalhos nas fachadas, a instalação de focos de iluminação nos 
monumentos e a demolição de prédios novos ou ‘feios’, e incentivando o uso 
comercial ligado ao turismo, apropriam-se dos sítios urbanos como matéria-prima 
para a construção da imagem, preparando-os para o consumo ou como cenários de 
atração para o consumo”513.  

 

Assim, nas novas ocupações na área central e nas áreas de transição entre a área central e a 

periferia, há uma preocupação de caráter cenográfico, de continuidade de um aspecto urbano 

entendido como colonial, como as “colagens” de elementos tipológicos nas fachadas. Esse 

processo gerou uma cidade atípica, que analisaremos a seguir. 

 

 

3.2.4.3 Crescimento e preservação 

 

 

O núcleo antigo e a paisagem circundante de Ouro Preto, atualmente, diferem muito da época 

do tombamento. A dinâmica urbana nos revela uma cidade em constante transformação: 

constrói-se muito na cidade e a densidade de ocupação é muito alta, tanto na área central, 

como nas áreas periféricas. A ocupação dos morros alterou a leitura do contexto tombado. Os 

vazios urbanos – fundos de lotes ou miolos de quadra –, importantes na constituição da forma 

e estrutura urbanas da malha urbana original, foram ocupados, divididos, desmembrados. 

 

No processo de crescimento, o perímetro tombado de Ouro Preto – bastante extenso – sofreu 

uma série de descaracterizações e distorções, como veremos a seguir. As políticas 

preservacionistas evoluíram e buscaram atender às novas demandas. Mas as mudanças foram 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
513 MOTTA, 2002, p.135. 
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mais rápidas, o controle escapou e objetivamos, neste estudo, contribuir para o 

aperfeiçoamento das ações de gestão, planejamento e preservação.  

 

Os critérios e normas aplicados, nas primeiras décadas de atuação do IPHAN, alteraram o 

aspecto das edificações primitivas nas ações de reformas (Fotos 45 a 51). Como vimos 

anteriormente, os elementos do século XIX foram substituídos por outros, que ficaram 

eternizados; algumas características primitivas do século XVIII também foram alteradas. 

Assim, entendemos que essa foi a primeira descaracterização ocorrida em Ouro Preto, a partir 

do tombamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 45, 46 e 47: Edificações à rua Bernardo Guimarães, em dois momentos: década de 1940 (à esquerda) e 
2002 (à direita). Vale notar: substituição das janelas do pavimento térreo, da edificação à esquerda, por janela 
guilhotina; e alteração de janelas por portas, da edificação à direita, provavelmente para atender a novo uso. 
Autores: Luis Fontana (foto da esquerda) e Robson Godinho e Rodrigo Marcandier (foto da direita). 
Fonte: IFAC/UFOP (foto da esquerda) e IPHAN/Inventário Nacional dos Bens Imóveis dos Sítios Urbanos - 
INBI-SU (foto da direita). 
 

 

 

 

 

 

 
Fotos 48 e 49: Esquina da rua Bernardo Vasconcelos com rua do Aleijadinho, em dois momentos: 1931 (à 
esquerda) e 2015 (à direita). Vale notar: substituição de janelas de folha cega e veneziana por janelas guilhotina, 
nas duas edificações à esquerda; inserção de pavimento recuado, na edificação central; alteração do ritmo ou tipo 
de aberturas, em todas as edificações. 
Autores: Luis Fontana (à esquerda) e Fernanda Danese (à direita). 
Fonte: IFAC/UFOP (foto da esquerda). 
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Fotos 50 e 51: Edificação à rua Padre Faria, em dois momentos: década de 1940 (à esquerda) e 2002 (à direita). 
Vale notar: substituição das janelas em folha cega por janela guilhotina; e retirada do patamar de acesso, com 
aproveitamento do desnível para novo pavimento. 
Autores: Luis Fontana (foto da esquerda) e Robson Godinho e Rodrigo Marcandier (foto da direita). 
Fonte: IFAC/UFOP (foto da esquerda) e IPHAN/INBI-SU (foto da direita). 
 

Paralelamente, o adensamento na malha urbana original – viabilizado através de 

desmembramentos, acréscimos e loteamentos – foi realizado com edificações que repetiram 

elementos estético-estilísticos e de implantação de uma fase de Ouro Preto (Fotos 52, 53, 55 e 

56). Essa foi a segunda descaracterização ocorrida na cidade, que não só preencheu os vazios 

urbanos dos séculos pretéritos, alterando a morfologia urbana tombada, como também 

utilizou-se de uma arquitetura que repetiu padrões de uma fase da cidade, gerando um 

conjunto falso, em antigos caminhos. Ironicamente, a nova arquitetura reproduziu uma 

arquitetura entendida como colonial, que já tinha sido alterada, no século XIX ou no século 

XX, com a atividade do IPHAN. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fotos 52 e 53: Edificações à rua do Aleijadinho, posteriores ao inventário de 1949. Exemplo de ocupação que 
preencheu os vazios existentes no arruamento setecentista. 
Autores: Robson Godinho e Rodrigo Marcandier, 2002. 
Fonte: IPHAN/INBI-SU. 
 

Vale mencionar que, embora a falsificação do conjunto tenha prevalecido, há exceções 

localizadas que merecem destaque. Na rua Senador Rocha Lagoa (antiga rua das Flores) há o 
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exemplo de uma edificação recuada, autoria de Alcides da Rocha Miranda, que buscou a 

contemporaneidade, respeitando o conjunto antigo (Foto 54). Esse projeto, da década de 

1940-1950, nos leva a crer que a orientação de implantação das novas construções no 

alinhamento da rua tenha surgido concomitantemente à adoção de elementos fachadistas 

como norma pelo IPHAN. Possivelmente, uma mudança na abordagem, ampliando a análise 

para a escala urbana, quando a cidade passou a crescer muito. Nas proximidades da edificação 

de Alcides da Rocha Miranda, há exemplos de construções posteriores, implantadas no 

alinhamento da via, que adotaram elementos estético-estilísticos de uma fase de Ouro Preto 

(Foto 55). 
 

 
Fotos 54 e 55: Edificações à rua Senador Rocha Lagoa. À esquerda, projeto de Alcides da Rocha Miranda, da 
década de 1940. À direita, edificação posterior ao inventário de 1949. Exemplo de ocupação na malha urbana 
original, viabilizada a partir do desmembramento de fundos de lotes consolidados. 
Autores: À esquerda, foto da autora, 2005; à direita, foto de Robson Godinho e Rodrigo Marcandier, 2002. 
Fonte: IPHAN/INBI-SU (foto da direita). 
 

 
 
Foto 56: Recorte de foto aérea de parte da cidade de Ouro Preto, de 2003. Em destaque, ocupação posterior ao 
inventário de 1949, na rua Senador Rocha Lagoa, viabilizada através de desmembramentos de antigos quintais 
da rua Conde de Bobadela. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

As novas técnicas construtivas disponíveis e a pressão para o adensamento urbano permitiram 

a ocupação dos miolos de quadra com acréscimos e edificações que desafiam a natureza. No 

Rua Conde de 
Bobadela 

Rua Senador 
Rocha Lagoa 
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nível da rua, as edificações cumprem a aparência, mantendo um gabarito condizente com a 

face de quadra; nos fundos, notamos inúmeros pavimentos (Foto 57). 
 

 
Foto 57: Exemplo de ocupação de área verde nos fundos dos lotes das ruas Cláudio Manoel e Bernardo 
Vasconcelos, em Antônio Dias. Vale a pena compará-la com a Foto 01, do início do século XX. 
Foto da autora, 2012. 
 

Por fim, ocorreu uma distorção – terceira descaracterização –, nas áreas contíguas à malha 

urbana original, hipótese defendida nesta pesquisa. No processo de expansão e adensamento 

da cidade – desmembramentos de fundos de lotes consolidados, com a abertura de novas vias, 

e ocupação de áreas livres, contíguas aos arruamentos pretéritos – o urbanismo praticado não 

é do século XX. Alguns elementos dos padrões urbanísticos do setecentos foram repetidos; a 

cidade desenvolveu-se tendo o colonial como modelo, como já ocorria para as fachadas. Se a 

uma mudança na arquitetura corresponde outra no urbanismo, a arquitetura aplicada, a partir 

da atuação do IPHAN, usou como referência uma fase da arquitetura colonial de Ouro Preto; 

logo, o urbanismo praticado também se espelhou nessa fase da cidade (Figura 66 e Fotos 58 e 

59). 

 

Vale destacar que o processo de adensamento e expansão do núcleo central já havia sido 

constatado neste estudo, ao analisarmos a evolução urbana de Ouro Preto, ao longo do 

setecentos e oitocentos. Nos séculos anteriores, fundos de lote foram desmembrados com a 

abertura de novas ruas ou com a transformação de antigos becos em vias principais; novos 

acessos foram descerrados. Essa ocupação deu continuidade aos padrões existentes, mas 

apresentou densidade menor que a atualmente observada e preservou os miolos de quadra e as 

áreas com topografia mais acidentada. Retomaremos o assunto à frente. 

 

Ocupação 
fundos da rua 
Cláudio Manoel!!

Ocupação 
fundos da rua 
Bernardo 
Vasconcelos!!

Vila Aparecida 
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Foto 58: Recorte de foto aérea de parte da cidade de Ouro Preto, de 2003. Os lotes da rua Irmãos Kennedy, 
ocupação posterior ao inventário de 1949, foram viabilizados com o desmembramento dos fundos dos lotes da 
rua Alvarenga, arruamento setecentista. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

 
Figura 66 e Foto 59: À esquerda, recorte da Planta da cidade de Ouro Preto, de 1949; note-se a rua Irmãos 
Kennedy inexistente. À direita, foto da rua Irmãos Kennedy. 
Foto da autora, 2004. 
Fonte (figura): IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos, digitalização da autora. 
 

Assim, a descaracterização ocorreu por etapas, tanto na arquitetura quanto no urbanismo. No 

momento do tombamento, o núcleo urbano era composto por edificações do século XVIII – 

modificadas no XIX – e por edificações dos séculos XIX e XX. A atuação inicial do IPHAN 

alterou ou corrigiu as edificações históricas e, com o crescimento da cidade, gerou a 

multiplicação de edificações que repetiram elementos tipológicos e de implantação de uma 

fase de Ouro Preto. E os novos arruamentos seguiram duplicando algumas referências, como 

a massa construída implantada no alinhamento da via.  

 

Naturalmente, não devemos tomar como regra a descaracterização para todo o arruamento 

setecentista. Há conjuntos de edificações bem preservados, como podemos perceber nas Fotos 

Rua Irmãos Kennedy 

Rua Alvarenga 

Rua Alvarenga 
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60 e 61. O traçado urbano setecentista permanece preservado, facilmente verificável ao 

compararmos uma base cadastral atual com uma antiga. 
 

 
Fotos 60 e 61: Largo do Rosário, em dois momentos: década de 1940-1950 (à esquerda) e 2013 (à direita). Com 
poucas exceções, como a edificação em destaque, trata-se de conjunto bem preservado. 
Autores: Luis Fontana (foto da esquerda) e foto da autora, à direita. 
Fonte: IFAC/UFOP (foto da esquerda). 
 

No processo de crescimento e preservação de Ouro Preto, nossa preocupação está no fato de 

que o que se preserva, atualmente, necessariamente não é o que foi tombado. O despertar para 

o urbano ocorreu quando a cidade crescia muito e a atuação mais recente do IPHAN buscou 

minimizar as distorções do passado. No entanto, ainda hoje, o novo geralmente não é 

caracterizado como novo, nem na arquitetura, nem no urbanismo. E, em função da extensão 

do perímetro tombado, as distorções e descaracterizações tomam proporções preocupantes. 

 

Por fim, vale a pena destacarmos a quarta e última descaracterização: o adensamento dos 

morros circundantes ao núcleo central que alterou a leitura do conjunto urbano tombado. 

Como vimos anteriormente, a fundação dos arraiais da Serra de Ouro Preto remonta ao início 

da exploração do ouro. No entanto, o processo de saturação e ocupação das áreas livres 

ocorreu a partir de meados do século XX. Os assentamentos abrigam uma população menos 

favorecida e são, em grande parte, irregulares514, em áreas de risco geológico ou de interesse 

de preservação, em função dos acervos natural e arqueológico existentes. As serras que 

serviam de moldura para o núcleo urbano, em 1938, encontram-se, atualmente, plenamente 

ocupadas (Fotos 62 e 63). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
514 Infelizmente, existem poucos dados que façam referência ao número de edificações e/ou loteamentos 
irregulares na cidade de Ouro Preto; no entanto, é consenso entre Prefeitura e IPHAN que grande parte da 
ocupação dos morros é clandestina. 
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Fotos 62 e 63: Vista a partir do adro da Capela de Padre Faria, em dois momentos: década de 1940-1950 (à 
esquerda) e 2002 (à direita). 
Autores: Luis Fontana (foto da esquerda) e Robson Godinho e Rodrigo Marcandier (foto da direita). 
Fonte: IFAC/UFOP (foto da esquerda) e IPHAN/INBI-SU (foto da direita). 
 

Ao compararmos os mapas históricos (Figuras 04, 38 e 58) com uma imagem aérea atual 

(Foto 64), percebemos o processo de ocupação e adensamento da Serra de Ouro Preto. No 

lado oposto ao centro antigo, ocupações como a Vila Aparecida impressionam (Foto 57). 
 

 
Foto 64: Recorte de foto aérea indicando a Serra de Ouro Preto, de 2003.  
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

Na Serra de Ouro Preto, a malha urbana atual não se configura em quarteirões; as edificações 

têm frente para becos ou escadarias ou são lotes encravados; a densidade da ocupação é alta 

(Foto 65 e 66). As capelas dos morros foram preservadas, assim como o arruamento 

Morro São Sebastião 

Praça Tiradentes 

Morro Santana 

Morro da Queimada e 
Piedade 
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imediatamente em torno. As ruínas de mineração, infelizmente, perderam-se; muitas 

intervenções novas fizeram uso das pedras para a base das construções. 
 

 
Foto 65: Vista do Bairro Antônio Dias, em 2002. Vale destacar: a ocupação do Morro da Queimada e o 
desmembramento de fundos de lotes da Ladeira de Santa Efigênia, gerando ocupação paralela. 
Autores: Robson Godinho e Rodrigo Marcandier; Montagem da autora. 
 

 
Foto 66: Vista a partir do adro da Igreja de Santa Efigênia, 2002. Note-se a ocupação dos morro. 
Autores: Robson Godinho e Rodrigo Marcandier; Montagem da autora. 
 

 

3.3 Panorama de Ouro Preto no início do século XXI 

 

 

A partir da segunda metade do século XX, Ouro Preto sofreu uma pressão de renovação e 

ocupação, sentidas na sua forma física e na sua organização como cidade. A transformação do 

espaço – os parcelamentos, desmembramentos, novos arruamentos, novas edificações e 

acréscimos – evidenciou, não só, modificações na forma de uso e ocupação do solo, na 

paisagem urbana, na relação com o espaço público, mas também a repetição de elementos 

tradicionais – o colonial eleito como marca. 

 

Ao compararmos o sítio antigo de Ouro Preto, inventariado por Sylvio de Vasconcellos, em 

1949, com o cadastrado através do Plano Diretor, em 2006, percebemos a enorme 

transformação da cidade nos últimos sessenta anos. Vale acrescentar que optamos pelo recorte 

Igreja de Antônio Dias !

Morro da Queimada!

Igreja de Santa 
Efigênia!
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temporal até o Plano Diretor do Município em função dos estudos realizados sobre a cidade 

para a publicação da lei, dos quais a autora participou. 

 

Assim, a partir da compreensão dos procedimentos e preceitos que condicionaram a 

conformação do núcleo urbano e tendo como perímetro o tombamento delimitado pelo 

IPHAN, em 1989, confrontamos Ouro Preto em dois momentos chaves: 1949, quando a 

cidade havia chegado a seu pior momento em termos demográficos e de abandono versus 

2006, quando a cidade parece que chegou, senão a sua estabilidade demográfica, pelo menos 

à saturação de sua ocupação central. 

 

Primeiramente, destacamos as profundas transformações pelas quais Ouro Preto passou, após 

o inventário de 1949. Procuramos identificar as formas de ocupação mantidas e 

transformadas, no tecido urbano original, e as novas ocupações dentro do perímetro tombado. 

 

A seguir, concluímos o percurso da evolução urbana de Ouro Preto e discorremos sobre a 

hipótese proposta a partir da apresentação de três estudos de casos, em ocupações posteriores 

a 1949: um na malha urbana primitiva, um em área contígua ao caminho tronco e outro em 

área de expansão, sem visibilidade para o centro antigo. Nessa análise, verificamos a 

influência da morfologia colonial como modelo para as novas ocupações, tendo como 

referência a pesquisa dos capítulos anteriores. 

 

 

3.3.1 Plano diretor de 2006 versus inventário de 1949 

 

 

Como mencionamos anteriormente, a opção pelo recorte temporal até o Plano Diretor de 2006 

diz respeito à documentação produzida sobre Ouro Preto para a publicação da lei. A 

aprovação do plano foi precedida de estudos que envolveram técnicos da Prefeitura 

Municipal, IPHAN, comunidade, consultorias e instituições atuantes na cidade. Para esta 

pesquisa, interessam-nos, sobretudo, os dados sistematizados sobre a expansão e ocupação 

das áreas periféricas, formação de novos bairros e bases cadastrais.  

 

Ao confrontarmos o mapa produzido por Sylvio de Vasconcellos (Figura 60) com uma base 

atual (Figura 67), percebemos o enorme crescimento da cidade nesse intervalo. Para tanto, 
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escolhemos um mapa produzido para a revisão do Plano Diretor515 que apresentou a evolução 

urbana do distrito sede.  

 

O mapa em questão, intitulado “Evolução urbana”, apresenta falhas que não pontuaremos por 

não serem pertinentes à pesquisa. Para nosso estudo, devemos destacar as seguintes 

ocupações, posteriores ao inventário de 1949 e dentro da área tombada: os bairros São 

Francisco, São Cristóvão, parte da Água Limpa, parte do Antônio Dias, parte do Alto da Cruz, 

Morro da Queimada e parte de Nossa Senhora das Dores, ocupados entre 1940 e 1960; Vila 

Aparecida, Vila São José, parte do Morro São Sebastião, parte do Morro São João e parte do 

Morro Santana, ocupados entre 1960 e 1980; Jardim Alvorada e parte do Taquaral, ocupados 

entre 1980-1990. Note-se que algumas ocupações mencionadas, como os arraiais dos morros, 

existem desde séculos pretéritos, mas foram re-ocupadas ou adensadas por migrantes516 com a 

retomada econômica da cidade. 

 

Outro mapa que merece destaque é o intitulado “Área Verde” (Figura 68), onde notamos os 

vazios urbanos ainda concentrados ao longo do caminho tronco e áreas contíguas e as áreas 

recentemente ocupadas sem áreas verdes expressivas. Essa leitura nos revela a alteração da 

relação cheios e vazios nas novas ocupações, com lotes menores, ocupação mais densa e o 

solo urbano mais explorado, como veremos a seguir. Vale acrescentar que não podemos 

relacionar a topografia acidentada com as áreas livres, pois bairros como o Jardim Alvorada e 

São Cristóvão apresentam relevo bastante montanhoso e nenhuma área verde expressiva. 

 

No processo de expansão e adensamento da cidade, nos morros, arruamento setecentista e 

áreas contíguas, a Prefeitura Municipal promoveu a regularização de terrenos e a implantação 

de loteamentos. É importante averiguarmos a participação da instância municipal, responsável 

por legislar sobre o solo urbano, pois ao IPHAN caberia a anuência para os parcelamentos de 

terras. No entanto, o relatório de Lia Motta517 demonstrou que muitos foram executados sem o 

conhecimento ou aprovação desta Instituição. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
515 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Revisão do Plano Diretor do Município de Ouro Preto. 
Ouro Preto: TECTRAN / Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 2004. 
516 De acordo com a Fundação João Pinheiro, o crescimento urbano do distrito sede, a partir de 1950, deveu-se às 
migrações da população rural; exceção para o período de 1960/70, quando prevaleceu o crescimento urbano da 
sede através de migrações de regiões extramunicípio. Para informações adicionais, consultar: FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO, 1973-75. 
517 Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 
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Figura 67: “Evolução bairros”. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, 2004 
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Figura 68: “Área Verde”. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, 2004. 
 

Em seu trabalho, o pesquisador Everaldo Costa sistematizou a regularização de terrenos pela 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto, entre as décadas de 1950 e 1970, a partir da consulta dos 

Livros de Provisão de Aforamentos da CMOP, disponíveis no APMOP. Os documentos 

revelam-nos importantes dados sobre a ocupação das periferias, nesse período: 

 
“... 144 terrenos cedidos no bairro Barra; 171 terrenos concedidos no bairro São 
Cristóvão (Veloso); 29 terrenos no Antônio Dias (...); 216 terrenos no Vila 
Aparecida; 79 terrenos no Morro da Queimada; 12 terrenos no Água Limpa; 03 
terrenos no Pilar; 15 terrenos no Alto da Cruz; 12 terrenos no Padre Faria; 07 
terrenos no Morro São Sebastião; 65 terrenos regularizados no Morro Santana, 
dentre outros bairros ou ruas da cidade, em menor número.”518 

 

Em 1971, foi encerrada a Provisão de Aforamentos e instituído o Título de Domínio. Everaldo 

Costa, ao verificar a Relação dos Beneficiários com Título de Domínio concedido pela 

Prefeitura de Ouro Preto, para a década de 1970, identificou para o Centro a concessão de 21 

Títulos519. 

 

Ao consultarmos o “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, entre 1937 e 1961, 

notamos que a maioria dos lotes cedidos apresentava área de aproximadamente 200m2, 

formato retangular, sendo a testada a menor dimensão520 (Tabela 07). Na década de 1950, 

devemos destacar dois loteamentos promovidos pela Prefeitura Municipal, um na região de 

Dores, que veremos a seguir, e outro na Água Limpa, em gleba que seria cedida para a futura 

Escola Técnica, depois realocada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
518 COSTA, 2011, p. 339. 
519 Ibidem, p. 339. 
520 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07. 
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Logradouro ou bairro Número de aforamentos Média da área do lote 
Bairro Água Limpa 35 200,49m2 
Rua Coronel Serafim* (Dores) 18 192,73m2 
Rua Barão do Ouro Branco (Dores) 8 204,37m2 
Rua Conselheiro Quintiliano (Lajes) 7 571,42m2 
Beco da Encardideira (Antônio Dias) 7 266,42m2 
Rua Santa Efigênia (Santa Efigênia) 6 410,54m2 
Bairro Alto da Cruz* 6 217,5m2 
Rua Benedito Valadares (Pilar) 5 333,2m2 
Morro da Queimada 4 201,25m2 
Rua Xavier da Veiga (Carmo) 3 316,66m2 
* Na rua Coronel Serafim, desconsideramos um aforamento de 2.100m2 em função de seu tamanho atípico. O mesmo ocorreu 
com o Alto da Cruz, com um aforamento com 2.200m2. 

 

Tabela 07: Quadro síntese de aforamentos realizados por logradouro ou bairro, entre 1937 e 1956. Apenas os 
aforamentos com indicação de área ou dimensão dos lotes foram considerados. Note-se que listamos somente as 
regiões ou arruamentos mais expressivos para este estudo. 
Fonte: APMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”. 
 

No arruamento setecentista, a Prefeitura Municipal cedeu pontualmente alguns terrenos, que 

especulamos já terem sido aforados e abandonados ou nunca aforados. Note-se que estas 

cessões normalmente corresponderam à morfologia urbana consolidada, com dimensões 

maiores e lotes com frentes estreitas e profundos. Para exemplificar, citamos um terreno 

cedido na rua Bernardo Vasconcelos, na década de 1940, com 7m de frente e 42m de 

profundidade521. Claro que há exceções, como lotes cedidos na rua Conselheiro Quintiliano e 

rua Santa Efigênia, com área em torno de 200m2, formato retangular, sendo a testada a menor 

dimensão522. 

 

Nas áreas contíguas ao arruamento setecentista, a Prefeitura Municipal promoveu os dois 

parcelamentos supracitados e cessões isoladas, em arruamentos do século XIX ou em áreas 

então desocupadas. Nessas regiões, os lotes apresentavam a descrição que já mencionamos: 

em torno de 200m2, formato retangular, sendo a testada a menor dimensão. Note-se que este 

novo tipo de lote gerou assentamentos mais densos, sem área verde, com outra proporção de 

área livre versus área edificada, se compararmos com o arruamento setecentista.  

 

Na Serra de Ouro Preto e Serra do Itacolomi, a análise ficou comprometida, pois falta a 

indicação de medidas em muitas cessões. Em tais regiões, ocupadas prioritariamente por 

população menos favorecida, onde prevaleceu a auto-construção, com nível técnico limitado e 

muitas vezes em área de risco, os lotes apresentavam formato retangular e dimensões em 

torno de 200m2. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
521 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07. 
Infelizmente, nem todos os lotes cedidos apresentam dimensões. 
522 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07.  
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No processo de expansão de Ouro Preto, devemos considerar, ainda, os parcelamentos 

irregulares, sobre as quais existem poucos dados sistematizados. O relatório de Lia Motta523 

constatou, entre 1955 e 1982, parcelamentos de terra promovidos pela Prefeitura Municipal 

sem a anuência do IPHAN ou executados à revelia do parecer da Instituição. 

 

Paralelamente, muitos lotes no arruamento setecentista sofreram desmembramento dos 

fundos, como já mencionamos, facilmente verificável quando confrontamos os mapas 

históricos. Entendemos que este processo partiu dos proprietários, em função de uma 

demanda de adensamento, e alterou profundamente a leitura da morfologia urbana tradicional.                                                                                                     

 

O adensamento da malha urbana consolidada impactou a infraestrutura existente, alterou as 

relações sociais, a dinâmica da cidade e a leitura da morfologia urbana, pois muitos lotes de 

uso unifamiliar passaram a ter uso multifamiliar e áreas residenciais voltaram-se para serviços 

e comércio. Com poucas exceções, o arruamento permaneceu o mesmo; os lotes, por sua vez, 

foram desmembrados. 

 

No processo de cessão de lotes, a Prefeitura Municipal teria tido o cuidado de preservar a 

morfologia urbana do arruamento setecentista? Entendemos que não, haja vista que os lotes já 

haviam sido aforados em séculos passados e o município estava apenas seguindo padrões pré-

estabelecidos. Afinal, ao aceitar desmembramentos no arruamento setecentista, percebemos 

que a preservação do desenho do lote tradicional não foi uma preocupação da instância 

municipal. Além disso, a Prefeitura promoveu o adensamento – e a descaracterização – da 

forma urbana do século XIX. O município, ao articular aforamentos no século XX, esteve 

preso aos aforamentos condicionados nos séculos pretéritos; e os desmembramentos no 

arruamento setecentista partiram, aparentemente, de iniciativas privadas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
523 Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. O 
loteamento Brito Filho (Dores), de 1955, foi aprovado pelo IPHAN condicionado à revisão da largura das ruas e 
tamanho dos lotes; executado pela Prefeitura Municipal, estas solicitações não foram atendidas e o loteamento 
foi concluído irregularmente. O loteamento da Vila São José, de 1960, foi executado sem a aprovação do IPHAN 
e a Prefeitura Municipal recusou o embargo da Instituição. O loteamento à Rua Tomé Afonso (Água Limpa), de 
1967, foi aprovado pelo IPHAN condicionado à arborização das ruas, jamais executada. O loteamento nas 
imediações do Colégio Alfredo Baeta (Antônio Dias), de 1969, e o loteamento à Rua Dr. Furtado de Menezes e 
Rua Kennedy (Cabeças), de 1971, não foram aprovados pelo IPHAN por falta de informações; no entanto, 
aparentemente, os lotes foram divididos. O loteamento à Rua Dom Helvécio (Cabeças), de 1970, e entre a Praça 
Antônio Dias e Rua Alagoas (Antônio Dias), de 1972, foram executados irregularmente e o IPHAN tomou 
conhecimento da situação através de pedidos de licenciamentos no local. 
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Logo, a malha urbana consolidada de Ouro Preto adaptou-se ao surgimento de novas 

necessidades e de novos programas, como as tipologias arquitetônicas adaptaram-se. Ainda 

temos as seguintes questões: as novas ocupações, dentro do perímetro de tombamento, têm 

algo em comum com a forma de ocupação pretérita? Ou seja, os elementos que balizaram a 

morfologia dos séculos passados são referência para a cidade que está se formando agora? 

Que elementos são estes? 

 

 

3.3.2 O colonial como marca 

 

 

Considerando que a arquitetura produzida, nas últimas décadas, no conjunto tombado de Ouro 

Preto, teve o colonial como referência, verificamos, através da leitura da paisagem urbana, 

que processo semelhante ocorreu no âmbito da morfologia urbana. Ou seja, a distorção 

ocorrida na arquitetura estendeu-se para o urbanismo.  

 

Curiosamente, os padrões urbanísticos que timidamente começaram a se desenvolver no 

século XIX também foram esquecidos no processo de criação de “ruas coloniais”: recuos 

frontais, jardins laterais, edificações descoladas dos limites dos lotes, vias largas, em 

consonância como a introdução recente do automóvel na cidade. Assim, o urbanismo aplicado 

nas áreas de expansão inspirou-se no século XVIII e gerou um assentamento distorcido, já 

que apenas alguns padrões do setecentos foram repetidos. 

 

É interessante observar também que essa distorção no urbano prevaleceu na malha urbana 

consolidada e em áreas contíguas. À medida que nos afastamos do centro, os padrões 

urbanísticos do setecentos se perdem. É como se a cidade só pudesse inovar quando não há 

mais relação visual com o sítio antigo. Mas isso não é regra, como veremos a seguir. 

 

É bem difícil apurarmos a responsabilidade na repetição de padrões urbanísticos do século 

XVIII no século XX. O IPHAN, ao licenciar e fiscalizar as novas obras e parcelamentos na 

cidade, teria induzido a uma continuidade de linguagem dos séculos pretéritos também no 

urbano? A Prefeitura Municipal, ao implantar ou regularizar novos parcelamentos teria feito o 

mesmo? O que ficou incorporado aos hábitos dos cidadãos, transformando-se de imposto a 

espontâneo? Qual o papel que o “passado colonial” teve? 
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3.3.2.1 Dores 

 

 

Na década de 1950, a Prefeitura Municipal trabalhou na implantação do loteamento Brito 

Filho, na região de Dores524. Esta ocupação foi bem documentada e merece destaque em 

função do período de ocorrência e da alteração promovida na malha urbana delineada no 

século XIX. 

 

Em 1955, a Prefeitura Municipal publicou a Lei no 08, que dispunha sobre levantamentos 

topográficos, planos de loteamento, avaliação e crédito especial que o Poder Executivo estaria 

autorizado a promover525. O objetivo foi a elaboração de um plano de urbanização para o 

perímetro urbano, quando a cidade retomava seu crescimento. O plano de urbanização, 

aparentemente, não foi executado, tendo em vista que não existe tal documentação no 

APMOP. No entanto, ainda em 1955, a Lei no 15 denominou “... loteamento residencial 

“Brito Filho”, o logradouro eleito pelo Prefeito Municipal nos terrenos da Sesmaria, dando 

frente para a rua Cel. Serafim, bairro das Dores, nesta cidade.”526  

 

A rua Coronel Serafim apareceu pela primeira vez em uma base cadastral no mapa de 1888 

(ver Figuras 35 e 46 e Foto 02), como um acesso à Capela das Dores, em área 

prioritariamente desocupada. Curiosamente, no mapa do final do século XVIII (Figura 04), 

esse templo foi representado, mas em localização diferente. Na base cadastral de 1949, esse 

logradouro permanecia com poucas edificações. 

 

A partir de 1955, notamos a cessão de terrenos no loteamento Brito Filho, geralmente com 

200 m2 de área, sendo 10 metros de frente e 20 metros de fundo. Há variações nas dimensões, 

pouco expressivas. Em 1955, foram cedidos 5 lotes; em 1956, 17 lotes. As cessões 

permaneceram até 1961, quando foi encerrado o “Livro de Aforamentos e Registro de 

Provisão”527. 
 

Devemos destacar que o loteamento Brito Filho foi aprovado pelo IPHAN, em 1955, 

condicionado à revisão do loteamento tendo em vista que este foi considerado muito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
524 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07. 
525 APMOP, “Livro de Registro de Leis e Decretos Municipais”, 1955-1956, Lei 8/55, p. 6v. 
526 APMOP, “Livro de Registro de Leis e Decretos Municipais”, 1955-1956, Lei 15/55, p. 14v. 
527 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07. 



!
!

!

249!

!

concentrado, com ruas de pouca largura e lotes exíguos528. Executado pela Prefeitura 

Municipal, estas solicitações não foram atendidas e o loteamento foi concluído irregularmente 

(Figura 69). 
 

 
Figura 69: Planta do loteamento Brito Filho, de 1955. 
Fonte: Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 
 

Em 1975, data do Plano da Fundação João Pinheiro, a região do loteamento Brito Filho já 

estava bastante ocupada, como podemos notar na comparação entre as bases cadastrais; em 

2008, a região estava saturada (Figuras 70 a 72 e Fotos 67 a 69). Novos arruamentos foram 

abertos, entre as ruas Santa Efigênia e Coronel Serafim, com caixa viária pequena. Na lateral 

e frente da Capela das Dores, novos arruamentos foram delineados e ocupados. Nas vias mais 

recentes, predominam os lotes retangulares; a massa construída concentra-se no alinhamento 

da rua e há pouca área livre. O partido predominante das novas edificações é o retangular e a 

ocupação é densa. As diferenças em relação à forma urbana do arruamento setecentista – rua 

Santa Efigênia – são facilmente percebidas. No entanto, na dimensão da cidade, o resultado 

parece-nos distorcido: edificações que “colaram” elementos do século XVIII nas fachadas, 

implantadas à semelhança do arruamento setecentista, em vias que parecem ter 

desconsiderado a necessidade de compatibilizar o uso do automóvel e do pedestre. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
528 Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 
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Vale acrescentar que a ocupação da rua Coronel Serafim, registrada no inventário de 1949, 

nos revela inovações do século XIX como recuo frontal ou lateral e caixa viária mais 

generosa que o arruamento setecentista (Fotos 70 e 71). No entanto, grande parte das 

edificações, implantadas entre o século XIX a início do século XX, deu continuidade aos 

padrões anteriores. Já as edificações implantadas depois de 1949, tanto na rua Coronel 

Serafim quanto nos novos arruamentos, acumulam todas as distorções que enumeramos 

(Fotos 67 a 69 e 72 e 73). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figuras 70 e 71: À esquerda, recorte da Planta da cidade de Ouro Preto, de 1949. À direita, recorte do mapa do 
Plano da Fundação João Pinheiro, “Tráfego”, de 1975. 
Fontes: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos, digitalização da autora; e FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 1973-75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 67 e 68 e Figura 72: À esquerda, ocupação posterior a 1949 na rua Coronel Alves. À direita, recorte do 
mapa “Zoneamento” elaborado para a revisão da Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no 
Município de Ouro Preto, de 2008. 
Fonte: Fotos de Fernanda Danese, 2015; figura da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 
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Foto 69: Vista do trecho ora em análise. A comparação com a Foto 02 nos permite perceber a ocupação em 
questão. Em destaque, Capela das Dores. 
Foto da autora, 2013. 
 

 
Fotos 70 e 71: Rua Coronel Alves, em 1949. 
Autor: Sylvio de Vasconcellos. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 72 e 73: Rua Vereador Júlio Fortes (à esquerda) e rua Artur V. dos Anjos (à direita), ambas abertas e 
ocupadas após 1949.  
Fotos de Fernanda Danese, 2015. 
 

 

3.3.2.2 Vila São José 

Capela das 
Dores 
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A Vila São José, bairro contíguo ao Pilar, foi ocupado prioritariamente entre 1960 e 1980. No 

entanto, ao consultarmos o Livro de Aforamentos e Registro de Provisão, verificamos 

aforamentos, já nas décadas de 1940 e 1950, na rua Benedito Valadares529, próximo à região. 

A comparação entre o mapa de 1949 (Figura 73), a base cadastral de 1975 (Figura 74) e o 

cadastro elaborado para a revisão do Plano Diretor de 2006 (Figura 75) nos permite observar 

a evolução urbana desse bairro. Percebemos novos arruamentos, com caixa viária pouco 

generosa, a ocupação cada vez mais densa e a massa construída concentrada no alinhamento 

das vias. 
 

 
Figura 73: Recorte da Planta da cidade de Ouro Preto, de 1949. 
Fonte: IPHAN/COPEDOC/GEDAB/Arquivo Noronha Santos, digitalização da autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 74: Recorte do mapa do Plano da Fundação João Pinheiro, “Tráfego”, de 1975. 
Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1973-75. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
529 APMOP|CMOP, “Livro de Aforamentos e Registro de Provisão”, 1937-1961, registros nos 06 e 07. 

Rua Benedito Valadares 

Igreja do Pilar 
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Figura 75: Recorte do mapa “Declividade” elaborado para a revisão da Lei de parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano no Município de Ouro Preto, de 2008. Note-se que a Alameda Eponina fica sobre córrego 
canalizado. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro Preto. 
 

Vale acrescentar que o loteamento da Vila São José (Figura 76) foi iniciado sem a aprovação 

do IPHAN e, de acordo com parecer de 1960530, a Prefeitura Municipal teria recusado o 

embargo da Instituição. O IPHAN teria condicionado a regularização à manutenção de massa 

árborea na encosta, a fim de minimizar o impacto do novo bairro, e à aprovação dos projetos 

na Instituição. 
 

 
Figura 76: Planta do loteamento da Vila São José, de 1960. 
Fonte: Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
530 Relatório “Sobre Loteamentos”, de Lia Motta, em 1987, disponível no Arquivo Central, Rio de Janeiro. 
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Nessas vias recentes, predominam os lotes retangulares, sendo a testada a menor dimensão; as 

edificações não apresentam recuo frontal e, muitas vezes, nem o lateral; há pouca área livre. O 

partido predominante das novas edificações é o retangular e a ocupação é densa. O resultado 

parece-nos distorcido, ao realizarmos a leitura do espaço urbano resultante: edificações que 

adotaram elementos do século XVIII nas fachadas, implantadas à semelhança do arruamento 

setecentista, em vias estreitas, que desconsideraram a necessidade de compatibilizar o uso do 

automóvel e do pedestre (Fotos 74 a 76). Vale retomar assunto já abordado: no processo de 

aprovação de edificações novas, o uso de elementos de uma fase de Ouro Preto era norma 

(Figuras 77 e 78). 
 

 
Fotos 74 e 75: Edificações à rua Orlando Ramos (à esquerda) e aspecto da rua Dr. Albino Sartori (à direita), 
ambas abertas e ocupadas após 1949.  
Fotos da autora, 2013. 
 

 
Foto 76: Vista da Vila São José a partir do centro antigo, em 1980. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Igreja do Pilar 

Vila São José !
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Figuras 77 e 78: Exemplos de intervenções novas, à rua Dra. Eponina, bairro “Vila São José”. Documento do 
início da década de 1980. Vale remarcar a implantação nos limites frontal e laterais do lote. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

 

3.3.2.3 Loteamento Jardim Alvorada 

 

 

O projeto do loteamento Jardim Alvorada foi aprovado em 28 de agosto de 1981, com área de 

110.315m2 e 204 lotes (Figura 79). No parecer de aprovação do IPHAN531, foi mencionado 

que o local escolhido estava em área proposta pelo Plano da Fundação João Pinheiro para a 

expansão da cidade. 

 

Inicialmente, o IPHAN532 adotou para os futuros projetos de intervenções na área as mesmas 

diretrizes delineadas pelo Plano da Fundação João Pinheiro, já mencionadas, ou seja: 

ocupação sem ruptura com a linguagem formal predominante, edificação implantada no 

alinhamento da via, cobertura em telha cerâmica, vãos com dimensões verticais 

predominantes, pintura externa em cores claras, em contraposição com cores escuras nas 

esquadrias533. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
531 Disponível no Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
532 Estudo da Portaria nº 008, de 10/09/81, Jardim Alvorada, realizado por Patrícia Reis e Simone Monteiro 
Silvestre Fernandes, em 1999. Fonte: Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto.  
533 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1973-75, p. 49.  



!
!

!

256!

!

 
Figura 79: Loteamento Jardim Alvorada. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Em 1981, o IPHAN aprovou a Portaria nº 08534, como já esclarecemos, que estabeleceu para o 

loteamento normas para volume e implantação e alguns padrões estéticos. Note-se que houve 

um amadurecimento em relação às diretrizes da Fundação João Pinheiro: o recuo frontal 

passou a ser exigido, com exceção de duas quadras; a indicação de materiais e elementos 

externos foi suavizada; a área verde tornou-se obrigatória. 

 

Devemos destacar que, embora a área ocupada pelo Jardim Alvorada esteja dentro do 

perímetro de tombamento do IPHAN, não há relação visual com o núcleo urbano antigo. 

Apenas os lotes situados na cota mais alta poderiam gerar impacto negativo, caso as 

edificações a serem implantadas apresentassem gabarito alto (Fotos 77 e 78). Outro ponto a 

ser observado é que a Portaria nº 08 foi aprovada rapidamente e as diretrizes da Fundação 

João Pinheiro estiveram em vigor por tempo curtíssimo. No entanto, o que observamos nos 

projetos aprovados e nas edificações construídas é muito diferente (Figuras 80 e 81). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
534 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 08, de 10 de setembro de 1981.  
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Foto 77: Vista do Jardim Alvorada, em 1980; ao fundo, centro antigo. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Em 1999, o Escritório Técnico de Ouro Preto realizou um estudo do Jardim Alvorada535 com 

o objetivo de promover uma revisão na legislação existente. O relatório final é muito 

interessante para esta pesquisa, tendo em vista que identificou a inexistência de recuo frontal 

como a irregularidade mais recorrente. 

 

 
Foto 78: Jardim Alvorada, no início da ocupação, em 1984. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
535 Estudo da Portaria nº 008, de 10/09/81, Jardim Alvorada, realizado por Patrícia Reis e Simone Monteiro 
Silvestre Fernandes, em 1999. Trabalho disponível no Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto, e 
gentilmente cedido por Simone Monteiro Silvestre Fernandes para esta pesquisa. 

Jardim Alvorada 

Igreja Sao 
Francisco de 
Paula 
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Figura 80: Edificação aprovada no Loteamento Jardim Alvorada, em 1984. Note-se o uso da janela guilhotina. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

 
Figura 81: Edificação aprovada no Loteamento Jardim Alvorada, em 1984. As “notas” indicam uso de telha tipo 
“colonial”, beiral de madeira, alvenarias brancas e esquadrias em cores escuras. 
Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro. 
 

Assim, a partir de vistorias no bairro Jardim Alvorada, foi verificada a correspondência entre 

as construções existentes e os projetos apresentados e aprovados (Tabela 08). Os lotes vagos 

também foram computados; para esta pesquisa interessa-nos apenas os lotes ocupados, ou 

seja, 40% do loteamento (73 unidades), em 1999. 

 

Assim, considerando apenas os lotes edificados (73 unidades), 38,36% das obras estavam 

regulares e 61,64% das construções estavam irregulares, sendo este último dado obtido pela 

soma das edificações sem projeto e em desacordo (respectivamente 31,50% e 30,44%). 
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 R. Antônio E. do 
Sacramento 

R. Anália 
Esteves Ribas 

R. M.ª Conceição 
Ribas Miranda 

R. Pres. Antônio 
Carlos 

Total % 

Vago 29 33 16 34 112 60,54 

Com projeto 11 9 6 2 28 15,13 

Em desacordo 4 9 7 2 22 11,90 

Sem projeto 3 13 2 5 23 12,43 

Total 47 64 31 43 185 100 
Tabela 08: Quadro síntese da ocupação do loteamento Jardim Alvorada, em 1999.  
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

A ausência de afastamento frontal foi identificada como a irregularidade mais recorrente, ao 

executarem a obra. Em seguida, o acréscimo no número de pavimentos constatado, 

principalmente, em lotes em declive, com o aproveitamento de mais um nível ao realizar a 

edificação. O relatório536 colocou que o não entendimento do conceito de afastamento frontal 

e a topografia acidentada seriam as causas das edificações implantadas no alinhamento da via. 

 

Entendemos que a razão dessa irregularidade – afastamento frontal – tem origem na 

orientação inicial do IPHAN para o bairro Jardim Alvorada, de acordo com as indicações da 

Fundação João Pinheiro, ou na orientação inicial do IPHAN para qualquer bairro, como já 

exemplificamos, ou na idéia do colonial como a marca de Ouro Preto. De qualquer forma, não 

temos como avaliar o que foi imposto e o que foi espontâneo. A presença recorrente de 

elementos como a janela guilhotina (Fotos 79 a 82) reforça a participação do IPHAN e o 

colonial como símbolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 79 e 80: Edificações no Jardim Alvorada. Devemos destacar: a recorrência da janela guilhotina, a 
implantação no alinhamento da via, o uso do beiral em madeira. 
Fotos da autora e Simone Monteiro Silvestre Fernandes, 2008. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
536 Estudo da Portaria nº 008, de 10/09/81, Jardim Alvorada, realizado por Patrícia Reis e Simone Monteiro 
Silvestre Fernandes, em 1999. Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto.  
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Fotos 81 e 82: Edificações no Jardim Alvorada. Devemos destacar: a recorrência da janela guilhotina, a 
implantação no alinhamento da via, o uso do beiral em madeira. A foto à direita foi tirada no limite do 
loteamento Jardim Alvorada; nela percebemos a repetição dos mesmos elementos, em outro bairro. 
Fotos da autora e Simone Monteiro Silvestre Fernandes, 2008. 
Fonte: Escritório Técnico do IPHAN, em Ouro Preto. 
 

 

3.3.3 Algumas considerações 

 

 

Retomando alguns conceitos discutidos no primeiro capítulo, os estudos sobre morfologia 

urbana colonial sofreram grandes avanços ao longo do século XX e início do século XXI. A 

Sérgio Buarque de Holanda, que inaugurou o discurso sobre as cidades coloniais no Brasil, 

seguiram-se grandes pesquisadores como Paulo Thedim Barreto, Sylvio de Vasconcellos, 

Robert Chester Smith, Nestor Goulart Reis Filho, Paulo Ferreira Santos, Roberta Marx 

Delson e, mais recentemente, Rodrigo Almeida Bastos. 

 

Ao longo desse período, a documentação primária, a cartografia e a iconografia dessas 

cidades vieram à luz, permitindo aos pesquisadores novas descobertas e reflexões mais 

profundas sobre o assunto. Os conceitos de regularidade e irregularidade, vastamente 

utilizados por todos ao referirem-se à morfologia colonial, sofreram uma ampliação. Da 

simples impressão registrada pelos viajantes do século XIX das nossas cidades ao estudo 

sistemático de importantes pesquisadores e estudiosos, houve um grande progresso no 

percurso do tempo. 

 

Retomaremos aqui apenas as leituras pertinentes à nossa análise. Em 1936, no livro “Raízes 

do Brasil”537, Sérgio Buarque de Holanda deu início aos estudos das cidades coloniais 

brasileiras no capítulo “O semeador e o ladrilhador”. Este estudioso lançou o antagonismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
537 HOLANDA, 1995. 

Limite bairro 
Nossa Senhora de 
Lourdes 
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entre o “semeador” de cidades irregulares (o português) e o “ladrilhador” de núcleos urbanos 

estáveis e ordenados (o espanhol). Desde então, os pesquisadores vem dialogando entre si e, 

principalmente, respondendo à discussão iniciada por Holanda. 

 

Em 1938, Paulo Thedim Barreto, em um ensaio sobre a arquitetura do Piauí na Revista do 

IPHAN538, destacou pela primeira vez nas pesquisas de história da arquitetura e urbanismo a 

existência de um instrumento para o controle da implantação de cidades no Brasil, ao referir-

se à Carta Régia de 1716.  

 

Em 1951, Sylvio de Vasconcellos publicou trabalho já mencionado539, que embora não seja 

dedicado ao estudo sistemático da morfologia colonial, descreveu instrumentos de controle 

dos assentamentos urbanos mineiros, como a Carta Régia transcrita por Paulo Barreto, as 

instruções de D. João V a Gomes Freire de Andrade na ocasião da elevação da Vila do Carmo 

à cidade de Mariana, as Ordenações e Leis do Reino de Portugal e o papel das Câmaras 

Municipais. 

 

A partir da década de 1950, o historiador norte-americano Robert Chester Smith540 passou a 

divulgar o resultado dos seus estudos sobre história da arte e arquitetura, no Brasil e Portugal. 

Este pesquisador mal interpretou Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire e defendeu a 

irregularidade das cidades coloniais brasileiras que, de acordo com ele, baseavam-se nos 

núcleos urbanos medievais da Metrópole.  

 

Em 1964, Nestor Goulart Reis Filho defendeu sua tese541, pioneira na investigação histórica 

das comunidades brasileiras e na evolução urbana do Brasil. Neste trabalho, este estudioso 

abordou a questão da morfologia urbana das povoações coloniais, afirmando que a 

regularidade com que alguns elementos repetem-se nas vilas e cidades obriga-nos a abandonar 

a idéia de um fenômeno aleatório e a aceitar formas de condicionamento. Quanto aos 

instrumentos de controle dos núcleos urbanos, este pesquisador afirmou que estes foram 

aperfeiçoados em resposta à intensificação da urbanização e que o controle local era exercido 

pelas Câmaras Municipais, que atendiam às recomendações das Ordenações do Reino.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
538 BARRETO,1938. 
539 VASCONCELLOS, 1951. 
540 Para tanto, ver: SMITH, 2012.  
541 REIS FILHO, 1968. 
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Posteriormente, Nestor Goulart retomou o tema da morfologia urbana colonial, em um 

trabalho dedicado exclusivamente à região das Minas542. Esta pesquisa aprofundou a questão 

da regularidade das vilas e cidades coloniais na região das minas, distanciando o conceito da 

noção exclusivamente geométrica e ampliando, pela primeira vez, a concepção deste termo. 

Ao adotar regularidade como a existência de repetições de determinadas características, se em 

um processo de urbanização podemos notar eventos repetitivos, podemos dizer que houve 

regularidade na fundação ou desenvolvimento das vilas e cidades. 

 

Os eventos repetitivos foram identificados como modalidades de disciplina urbanística – 

como o alinhamento das edificações, largura constante das ruas, forma e aparência das 

construções residenciais. O padrão mais evoluído de disciplina urbanística foi a integração 

das casas comuns à paisagem, na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. 

Nesse trabalho, Nestor Goulart apontou uma evolução na disciplina urbanística, evidenciada 

na forma e aspecto das cidades do período colonial. 

 

Em 1968, Paulo Ferreira Santos apresentou uma comunicação543 no V Colóquio Internacional 

de Estudos Luso-Brasileiros, realizado em Coimbra, sobre a formação de cidades coloniais no 

Brasil. Este pesquisador identificou uma coerência orgânica na ausência de um traçado prévio 

nas cidades e vilas do Brasil colonial e definiu uma evolução dos traçados destas povoações. 

Santos ainda enumerou instrumentos de controle para os assentamentos urbanos na 

colonização portuguesa: as Ordenações Manuelinas, de 1521; a Instrução do Governo Geral, 

com ordens de Tomé de Souza, em 1553; as Ordenações do Reino; e as Cártas Régias. 

 

Em 1979, a publicação de “Novas vilas para o Brasil-Colônia”544, da americana Roberta Marx 

Delson, representou um avanço na área de história da arquitetura e do urbanismo uma vez que 

defendeu a tese de que houve padronização e planejamento nas vilas e cidades do Brasil 

colonial. De acordo com ela, a descoberta de metais preciosos na região das minas gerou 

demandas para a Coroa Portuguesa, como o estabelecimento de regulamentação para as áreas 

auríferas e a ocupação do sertão com um sistema de cidades e vilas organizadas, a fim de 

controlar o território.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
542 REIS FILHO, 1999.  
543 SANTOS, 2001. 
544 DELSON, 1997.  
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Em 2003, Rodrigo Almeida Bastos defendeu sua dissertação545 sobre a regularidade e ordem 

nas povoações mineiras da primeira metade do século XVIII. Tal pesquisa teve 

prosseguimento e trouxe nova dimensão à compreensão da morfologia urbana colonial através 

da adoção de um conceito mais abrangente de regularidade e contemporâneo à formação dos 

núcleos urbanos em questão. De acordo com Bastos, nos tratados portugueses próximos ao 

período em estudo, o conceito de ordem não aparecia associado à uniformidade geométrica, 

mas como um princípio apto a promover unidade às partes de uma planta, povoação ou 

edificação, conferindo ao resultado um aspecto decoroso. Desta forma, esse pesquisador 

constatou a consideração do “decoro” ou da “conveniência” nos processos de povoamento de 

Minas Gerais no início do século XVIII, associando as vilas e cidades a um conceito de 

regularidade que implicava em decoro, conveniência e adequação. 

 

Assim, a fundação e o desenvolvimento das vilas e cidades do Brasil colonial sempre foram 

regidos por normas – cumpridas ou não – e a descoberta de metais preciosos na região das 

minas resultou em um aperfeiçoamento da legislação e em um controle mais rígido do 

território. 

 

Nesse processo, os núcleos urbanos coloniais deveriam ter edificações cordeadas, conservadas 

e com forma e aparência ordenadas. As ruas deveriam apresentar aspectos como largura 

regular, calçamento, nivelamento e limpeza. As praças, por sua importância, deveriam 

corresponder a todas as preocupações de adequação. Os templos religiosos eram acomodados 

em destaque. Ou seja, as vilas e cidades eram regidas por padrões de regularidade que 

resultavam, nas palavras de Bastos, em povoações adequadas, convenientes e decorosas. 

 
“As ruas eram constituídas por fileiras de casas construídas sobre o alinhamento e 
sobre os limites laterais dos terrenos, formando superfícies contínuas. Nos centros 
menores e nos arrabaldes – por vezes também nas casas de esquina – chegavam os 
pomares junto às ruas, mas eram ocultos por muros, restabelecendo-se, por meio 
destes, a continuidade das superfícies construídas. (…) As ruas eram, assim, 
definidas pelas construções, e as construções definidas em função das ruas. 
Conseguia-se uma aparência de grande concentração urbana, mesmo nos centros 
mais modestos. Essa unidade era quebrada apenas pelas variações de altura das 
casas, ora térreas, ora sobrados, com dois, três ou quatro andares, ou pelos muros de 
quintais e hortas.”546 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
545 BASTOS, 2003.  
546 REIS FILHO, 1968, p. 146. 
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Como vimos, em Ouro Preto, no período colonial, as quadras eram divididas em lotes mais ou 

menos regulares, com testadas mínimas e profundos. O arruamento era estreito, com 12 

palmos de largura547, em média. As ruas não apresentavam arborização e a área verde ficava 

restrita aos quintais, nos fundos. A massa edificada concentrava-se no alinhamento das vias. 

O aspecto urbano era marcado por uma linha contínua de construções nas quadras, com 

vazios no meio, e por uma segunda linha de continuidade conformada pelas coberturas.  

 

Esse padrão repetiu-se ao longo do período colonial e, só no século XIX, sofreu alterações. 

Aos poucos, as edificações libertaram-se dos limites dos lotes, como mencionamos. Houve o 

rompimento da tradição colonial de que para a definição da propriedade privada do solo 

urbano era necessário o alinhamento das edificações nas vias548. O crescimento das vilas e 

cidades gerou o parcelamento das áreas periféricas e o adensamento das regiões centrais. 

Houve modificações na morfologia urbana do setecentos, porém tímidas.  

 

Em 1938, quando Ouro Preto foi tombada, a morfologia urbana dos séculos pretéritos 

encontrava-se bastante preservada. A partir de meados do século XX, a forma urbana original 

passou por profundas modificações, em função do novo impulso econômico e populacional da 

cidade. A atuação do IPHAN, no processo de crescimento da antiga Vila Rica, não conseguiu 

impedir as descaracterizações e ainda gerou distorções. 

 
“Mas, em quase todas as chamadas cidades históricas, foram-se estabelecendo 
padrões para as obras executadas após o seu tombamento, quando não havia 
compromisso expresso com a restauração, de forma a se criar uma ambientação 
artificial, como que seria mais um “estilo colonial mitigado” do que com a aparência 
desses núcleos urbanos, da época da sua construção. Essas tendências de 
“glamourização” foram reforçadas pelos interesses turísticos…”549 

 

Assim, elementos tipológicos de uma fase de Ouro Preto foram eleitos para serem 

eternizados, alterando as edificações primitivas e influenciando as novas (Fotos 83 e 84). 

Aspectos da arquitetura e do urbanismo do século XIX foram banidos (Fotos 85 e 86). Com o 

aumento do volume de obras e licenciamentos na cidade, na década de 1960, o modo de 

abordar a cidade mudou, foi ampliada para a escala urbana e o IPHAN adotou um padrão – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
547 APM|CMOP, Códice no 41, “Termos de arrematações”, Rolo-23, Flash 01. p. 108. 
548 REIS FILHO, Nestor Goulart. Notas sobre o Urbanismo no Brasil. Segunda Parte: séculos XIX e XX. 
Cadernos de Pesquisa do LAP (09), set.-out., 1995. 
549 Idem, 2000, p. 377. 
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com viéz estetizante – de uma fase de Ouro Preto, indicando o uso de elementos tipológicos 

para contornar o problema. 
 

 

 

 

 
 
Fotos 83 e 84: Vista parcial do adro da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em dois 
momentos: 1881 (esquerda) e 2012 (direita). Na edificação ao centro, notamos: a substituição das janelas em 
folha cega, por janela guilhotina; a mudança no ritmo das aberturas; e a alteração do arremate do beiral. 
Autores: Guilherme Liebenau (esquerda) e a autora (direita).  
Fonte: FERREZ, Gilberto. A Fotografia no Brasil: 1840-1900. 2. ed. Rio de Janeiro: FUNARTE: Fundação 
Nacional Pró-Memória, 1985. p. 109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 85 e 86: Rua São José (antiga rua Tiradentes), em dois momentos: anterior à década de 1940 (à esquerda) 
e durante a década de 1940 (à direita). Vale notar a demolição de duas edificações, na foto à esquerda – uma 
recuada e outra em dois pavimentos – para a construção do imóvel em destaque. 
Autor: Luis Fontana.  
Fonte: IFAC/UFOP. 
 

Com o incremento do turismo e a chancela da UNESCO, Ouro Preto assumiu um novo papel 

na rede urbana e o que se entendia por colonial firmou-se como marca dos projetos urbanos 

de caráter cenográfico que buscam inserir a cidade na lógica do mercado globalizado. 

 

Consequentemente, o núcleo antigo e a paisagem circundante de Ouro Preto passaram por 

profundas transformações desde o tombamento. A morfologia urbana pretérita sofreu 

descaracterizações com o adensamento da área central. A ocupação dos morros mudou a 
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leitura do contexto tombado. O preenchimento de áreas livres na malha urbana antiga e 

regiões contíguas ocorreu repetindo alguns padrões urbanísticos do setecentos, gerando 

distorções na leitura da cidade. 

 

Ao analisarmos a transição entre o tecido urbano antigo e as novas ocupações, fruto do 

processo de expansão e adensamento da cidade, percebemos que o urbanismo praticado não 

foi do século XX. Através da análise de elementos do sistema de parcelamento do território 

urbano – quadras, ruas, lotes –, verificamos que o urbano teve o colonial como referência, 

porém distorcido. Os elementos que balizaram o urbanismo colonial – alinhamento das 

edificações, largura constante das ruas, forma e aparência das construções civis, integração 

das residências à paisagem –, chamados por Nestor Goulart de modalidades de disciplina 

urbanística, foram mal interpretados e parcialmente reproduzidos na cidade do século XX. 

 

A distorção ocorrida na arquitetura estendeu-se para o urbanismo. Os padrões urbanísticos 

que começaram a se desenvolver no século XIX foram esquecidos. Ruas “coloniais” ou 

bairros “coloniais” foram criados, com a repetição de apenas alguns elementos do setecentos: 

ruas estreitas, incompatíveis com o uso atual do automóvel; implantação das edificações no 

alinhamento das vias e muitas vezes nos limites laterais dos lotes, prejudicando as taxas ideais 

de ventilação natural e iluminação; ausência de espaço para o pedestre, incompatível com a 

mobilidade urbana desejável; ao nível da rua, edificações que procuram acompanhar a escala 

dos edifícios do século XVIII mas que, aos fundos, apresentam inúmeros pavimentos.  

 

As ruas parecem apresentar escala e tratamento com o objetivo de ligação, mas 

desconsideram a mobilidade urbana atual. Há o uso de permanência, de vivência, como em 

um bairro residencial do século XX, mas não há área livre para isso. A integração das 

edificações à paisagem foi muito simplificada, resumindo-se à colagem de elementos como a 

janela guilhotina e a implantação no alinhamento da via. Há uma linha de continuidade – 

massa construída – no limite frontal dos lotes, mas não há a segunda linha de continuidade – 

cumeeira das coberturas –, já que as soluções para os telhados são diversas. Não há 

preocupações com proporção, forma e aparência do conjunto arquitetônico. 

 

As quadras e lotes das áreas ocupadas a partir de meados século XX têm outro formato e 

densidade, dimensão que prioriza a especulação imobiliária e pouca área verde. No desenho 

urbano, o olhar de um estudioso nota facilmente as diferenças. Na escala urbana, o mesmo 
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estudioso sente falta das marcas impressas no século XIX e nota as rupturas entre o núcleo 

urbano original e as áreas de expansão. Mas, somando as práticas fachadistas da arquitetura, 

um observador comum ou um turista, na escala da cidade, não percebe a passagem entre os 

séculos XVIII e XX; e não nota a ausência do século XIX.  

 

A articulação entre a cidade que seguiu padrões de regularidade – a colonial –  e as áreas 

urbanas novas – que se desenvolveram colando alguns desses padrões, sem um controle ou 

normatização efetivos das diversas instâncias – gerou rupturas e singularidades notáveis 

apenas para o olhar apurado. Buscou-se criar o ideal no colonial, mas o resultado foi um 

urbanismo distorcido, incompatível com o uso do século XX, preenchido com uma arquitetura 

de caráter cenográfico.  

 

É possível apurarmos parte da responsabilidade na repetição de padrões urbanísticos do 

século XVIII no século XX. Conseguimos destacar orientações do IPHAN que tiveram 

reflexos no urbano e, certamente, o objetivo era tentar integrar à paisagem e ao conjunto 

urbano tombado as novas edificações e as áreas em expansão. A Instituição não estava  

preparada para gerir áreas urbanas, os técnicos não contaram com uma pesquisa histórica ou 

dossiê de tombamento que trouxesse subsídios para tal tarefa, nas primeiras décadas de seu 

exercício e, consequentemente, nos parece que as práticas de preservação da arquitetura foram 

replicadas no urbano, por analogia. 

 

Identificamos, ainda, a responsabilidade da Prefeitura Municipal em loteamentos com ruas 

estreitas e lotes exíguos, implantados à revelia do IPHAN. Paralelamente, entendemos que o 

“passado colonial” teve um peso para o ouropretano, já que muitas distorções partiram de 

iniciativas privadas. Mais recentemente, o turismo contribuiu para a multiplicação de 

elementos coloniais eleitos como marca. 

 

A salvaguarda da área tombada de Ouro Preto contempla a preservação da arquitetura, do 

urbanismo e da paisagem. Sendo a evolução urbana um processo dinâmico, a atuação ideal 

deve possibilitar a leitura histórica do sítio urbano e a manutenção dos elementos que faziam 

parte do núcleo antigo, à época do tombamento. No entanto, em Ouro Preto, a compreensão 

das diversas camadas que compõem a cidade, impressas ao longo do tempo, ficou 

comprometida, em função da adoção do colonial como modelo. Na escala da cidade, o 

resultado parece-nos distorcido e cenográfico. 
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CONCLUSÃO 

 

 

"Meus amigos, meus inimigos, 
Salvemos Ouro Preto." 

Manuel Bandeira  
 

 

Nesta pesquisa, propusemos verificar as transformações ocorridas na forma urbana original de 

Ouro Preto, as novas ocupações dentro do perímetro de tombamento do IPHAN e a influência 

da morfologia colonial como modelo para estas novas ocupações, processos observados a 

partir de meados do século XX.  

 

Para tanto, partimos do estudo sistemático da morfologia urbana da antiga Vila Rica, no 

período colonial. Primeiramente, o entendimento da configuração da região das minas, antes 

da criação de vilas, demonstrou que a Metrópole foi obrigada a conviver com uma fixação 

anterior. As informações sobre a forma urbana dos primeiros assentamentos são escassas, mas 

podemos especular que se aproximam de arraiais como Sumidouro, São Caetano e São 

Sebastião, nas representações de 1732: edificações implantadas ao longo de caminhos 

principais, dispostas irregularmente, sem preocupação com o alinhamento, a igreja em 

destaque, ruas ou caminhos com largura variável. 

 

A primeira medida metropolitana para a região das minas – o Regimento de Superintendentes, 

Guardas-Mores e mais Oficiais, Deputados para as Minas de Ouro, de 2 de abril de 1702 – 

definiu o sistema de datas e qualquer concessão de terra, anterior ao Regimento, ocorreu na 

forma de sesmarias. Como apenas as lavras distantes pelo menos meia légua poderiam ser 

consideradas novas, o Regimento acabou definindo a localização dos primeiros arraiais, 

fundados pelos primeiros povoadores.  

 

Inicialmente, a forma de exploração do ouro era muito simples, em áreas de aluvião. Esse 

sistema, utilizado em Minas Gerais pelos paulistas até o início do século XVIII, era conhecido 

como “catas” ou “minas de lavagem”. Tal técnica resultou, em Vila Rica, em uma ocupação 

inicial ao longo dos rios, organizada através de pequenas datas. 
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No início do século XVIII, os portugueses, recém chegados, introduziram mudanças na forma 

de exploração do ouro. Eles trouxeram formas de exploração mais eficientes, utilizando o 

escravo africano e técnicas mais complexas, quando o ouro de aluvião já se esgotava. Nesse 

período, os morros de Vila Rica foram ocupados, também organizados através de um tamanho 

de gleba mínimo – a data. 

 

Nessa aproximação inicial, nos deparamos com lacunas na história urbana de Ouro Preto, 

como o processo de transição entre o assentamento dos arraiais de mineração e a vila 

instaurada, ou seja, a transformação das datas minerais em lotes urbanos. Ao considerarmos a 

concentração de edificações, inicialmente, próxima aos templos religiosos e a referência 

frequente às terras das irmandades, nos Códices da CMOP, a hipótese da origem das terras a 

partir do patrimônio religioso é bastante esclarecedora. E a origem do patrimônio religioso? A 

explicação poderia estar na hipótese defendida por Salomão de Vasconcelos, a posse da terra, 

ou em doações às irmandades.  

 

Devemos destacar, ainda, o papel do comércio e dos comerciantes, registrado já no ato de 

criação da vila. Vila Rica apresentou caráter citadino desde os primórdios e a origem dos lotes 

urbanos dos comerciantes pode estar na posse da terra de datas abandonadas ou em doações 

ou cessões realizadas pelas irmandades. 

 

Após a fundação da vila, a forma urbana de Vila Rica foi regulamentada: a documentação do 

APM revelou a preocupação que a Câmara Municipal tinha com a ordem, a disposição e a 

regularidade das ruas e espaços públicos. O estudo sistemático de fontes primárias nos 

permitiu esboçar a primeira fisionomia da antiga Vila Rica, com a localização das principais 

referências na vila, a definição do primeiro arruamento e das áreas ocupadas. Com o Códice 

no 01, “Registro de termos de aforamento”, reconstituímos a formação de Vila Rica, entre 

1712 a 1722. Com o Códice no 38, “Livro de Tombo” e o Códice no 40, “Tombo”, 

verificamos o desenvolvimento de Vila Rica, entre 1737 a 1742. A aparência primitiva de 

Vila Rica só pode ser reconstituída a partir das atas da Câmara Municipal, já que não existe 

registro gráfico conhecido dessa época. 

 

Os aforamentos registrados nos códices supracitados delinearam a morfologia urbana do 

caminho tronco, no período colonial: lotes estreitos, sem limitação ao fundo; edificações 
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cordeadas; conjunto regular; ruas estreitas, para os padrões atuais; a existência de becos 

transversais para a expedição das águas, preocupação de ordem higiênica. 

 

A informação mais precisa que temos para a ocupação dos morros da vila era a dimensão das 

datas, definida pelo Regimento de 1702, e o trabalho de pesquisadores, já nos séculos XX e 

XXI, a partir das ruínas da ocupação pretérita da Serra de Ouro Preto. Como estavam fora da 

Sesmaria concedida ao Senado da Câmara, os morros não foram contemplados nos 

tombamentos da vila, mas a documentação da CMOP indicou a sua ocupação, ao longo de 

todo o período colonial. 

 

O primeiro registro cartográfico de Ouro Preto - o “Mappa de Villa Rica”, datado entre 1775 

e 1800 - consolidou os dados de fontes primárias que temos sobre o processo de formação e 

desenvolvimento da vila e, certamente, norteou o estudo de vários pesquisadores: notamos as 

edificações com um alinhamento cuidadoso, ordenadas, os espaços públicos providos de 

chafarizes, os templos religiosos implantados em destaque e o arruamento com pontes sobre 

os córregos e, de forma geral, largura regular. 

 

A primeira imagem que temos de Vila Rica – praça Tiradentes, entre 1785 e 1790 – é notável, 

pois registrou o aparência primitiva da vila, no século XVIII: note-se que o aspecto de todas 

as edificações mudou, assumindo um padrão adotado em Ouro Preto, após fim do século 

XVIII. 

 

Com o objetivo de trazer subsídios para a análise da configuração da antiga Vila Rica, 

buscamos ilustrar o núcleo urbano através da visão dos viajantes que passaram pela cidade, no 

início do século XIX. É notável a iconografia do início do oitocentos contemplar a paisagem 

circundante e a mineração, mas não registrar as marcas profundas desta atividade econômica, 

relatadas nas memórias. Quanto ao aspecto da vila, as descrições e imagens sugerem a massa 

edificada cordeada e implantada no alinhamento da rua, a vegetação de pequeno porte nos 

miolos de quadras, edificações brancas ou claras, coberturas em telha cerâmica, exemplares 

de janelas com vidro e a prevalência de beiral simples para o arremate das coberturas. 

 

Encerrando o primeiro capítulo, revisamos os estudos sobre morfologia urbana colonial. Tais 

pesquisas sofreram grandes progressos, ao longo do século XX e início do século XXI: a 

análise de documentos setecentistas relativizou o primeiro conceito da urbanização 
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portuguesa e a primeira imagem de nossas povoações – caótica e aleatória. Mais 

recentemente, as últimas pesquisas ousaram trabalhar com um conceito de regularidade mais 

ampliado e contemporâneo aos núcleos coloniais, permitindo avanços consistentes no 

entendimento da forma urbana das vilas e cidades setecentistas. 

 

No período colonial, a Câmara Municipal proporcionou a ordem, a disposição e a forma 

urbana de Vila Rica, através da aplicação de normas, que correspondiam ao cumprimento de 

instrumentos de controle da Coroa e atendiam a padrões de regularidade que resultaram em 

uma povoação adequada, conveniente e decorosa. Ou seja, a morfologia urbana colonial de 

Ouro Preto atendeu a preceitos urbanísticos, proporcionando unidade às partes da povoação e 

resultando em um núcleo urbano dotado de regularidade.  

 

No segundo capítulo, ilustramos a configuração de Ouro Preto do início do Império ao fim da 

Primeira República. Demonstramos que a forma urbana que descrevemos no período colonial 

sofreu alterações e caracterizamos a cidade que foi tombada pelo IPHAN, em 1938.  

 

Os dados demográficos disponíveis sobre o oitocentos indicam certa vitalidade para Ouro 

Preto. A cidade manteve a posição de capital da então província mais importante do país, até 

1897, assumindo novos papéis na rede urbana. O comércio e as atividades artesanais 

compunham os elementos de sustentação econômica da urbe, reafirmando o caráter citadino 

de Vila Rica, desde a sua formação. A inauguração do ramal férreo, em janeiro de 1888, 

trouxe crescimento e modernização: permitiu o acesso a novos materiais e, 

consequentemente, a mudança da aparência da cidade.  

 

Através da análise de fontes primárias do APMOP e BN, no oitocentos, percebemos um 

processo de adensamento em curso, no núcleo urbano, assim como a expansão da cidade, em 

regiões contíguas ao arruamento setecentista. Nesse período, a cidade passou por algumas 

ações de renovação e melhoramentos urbanos, que incorporaram novos materiais disponíveis, 

novas técnicas construtivas e estilos vigentes. 

 

De maneira geral, a expansão e o adensamento urbanos deram continuidade ao desenho 

urbano do século anterior, com poucas exceções. As novas edificações diluíram-se no 

arruamento consolidado, mantendo a implantação no alinhamento da rua, a volumetria, a 

relação entre massa edificada e área livre. Os novos arruamentos parecem ter sua origem ora 
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em caminhos ou novas opções de ligação, ora em desmembramentos de fundos de lotes ou 

consolidação de becos existentes, processos observados já no setecentos. 

 

Assim, a decadência atribuída para Ouro Preto, no oitocentos, é um mito. Acreditamos que 

sua origem esteja nos relatos dos viajantes estrangeiros que interpretaram de forma 

equivocada a cidade que visitaram antes das novidades que a ferrovia trouxe.  

 

No início do século XX, Ouro Preto sentiu o efeito da transferência da capital para Belo 

Horizonte e, enfim, amargou um período de decadência e abandono: percebemos uma queda 

drástica no número de edificações e uma retração populacional. Quando a cidade foi tombada 

pelo IPHAN, em 1938, este era o panorama do núcleo urbano. 

 

A decadência foi evidente até meados do século XX, quando a cidade retomou o crescimento 

urbano e populacional, em função do incremento do turismo, da implantação do complexo 

industrial de Saramenha e do desenvolvimento da UFOP. O impulso que a cidade sofreu fez-

se sentir rapidamente na organização e forma do espaço urbano. A comparação entre o 

inventário da cidade de Ouro Preto realizado pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos, em 1949, 

e o Plano Diretor, de 2006, nos revela a enorme transformação da cidade, nos últimos sessenta 

anos, e a repetição de elementos tradicionais – o colonial eleito como marca.  

 

O núcleo antigo e a paisagem circundante de Ouro Preto, atualmente, diferem muito da época 

do tombamento. A dinâmica urbana nos revela uma cidade em constante mudança: constrói-

se muito e a densidade de ocupação é alta, tanto na área central, como nas áreas periféricas. A 

ocupação dos morros alterou a leitura do contexto tombado. Os vazios urbanos – fundos de 

lotes ou miolos de quadra – foram ocupados, divididos, desmembrados. 

 

Em 1938, quando Ouro Preto foi tombada, a morfologia urbana dos séculos pretéritos 

encontrava-se bastante preservada. No processo de crescimento, o perímetro tombado de 

Ouro Preto sofreu uma série de descaracterizações e distorções na arquitetura, no urbano e na 

paisagem. As políticas preservacionistas evoluíram e buscaram atender às novas demandas. 

No entanto, as mudanças foram mais rápidas e o controle escapou. 

 

Nas primeiras décadas de exercício do IPHAN, elementos tipológicos de uma fase de Ouro 

Preto foram eleitos para serem eternizados, alterando as edificações primitivas e 
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influenciando as novas. Aspectos da arquitetura e do urbanismo do século XIX foram 

banidos. Com o aumento do volume de obras e licenciamentos na cidade, na década de 1960, 

o modo de abordar a cidade mudou, foi ampliada para a escala urbana e o IPHAN adotou um 

padrão de uma fase de Ouro Preto, indicando o uso de elementos tipológicos para contornar o 

problema. 

 

A atuação inicial do IPHAN influencia, ainda hoje, as políticas preservacionistas e o 

entendimento que a comunidade tem sobre o valor da cidade como patrimônio. Com o 

incremento do turismo e a chancela da UNESCO, Ouro Preto assumiu um novo papel na rede 

urbana e o que se entendia por colonial firmou-se como marca dos projetos urbanos de caráter 

cenográfico que buscam inserir a cidade na ordem do mercado globalizado. 

 

Assim, os critérios e normas aplicados, nas primeiras décadas de atuação do IPHAN, 

alteraram o aspecto das edificações primitivas nas ações de reformas. Os elementos do século 

XIX foram substituídos por outros, que ficaram eternizados. Paralelamente, o adensamento na 

malha urbana original foi realizado com edificações que repetiram elementos estético-

estilísticos e de implantação de uma fase de Ouro Preto. Por fim, ocorreu uma distorção –  

hipótese defendida nesta pesquisa – na malha urbana original e áreas contíguas: o urbanismo 

praticado no século XX não foi do século XX; a cidade desenvolveu-se tendo o colonial como 

modelo, como já ocorria para as fachadas. Se a uma mudança na arquitetura corresponde 

outra no urbanismo, a arquitetura aplicada, a partir da atuação do IPHAN, usou como 

referência uma fase da arquitetura colonial de Ouro Preto; logo, o urbanismo praticado 

também se espelhou nessa fase da cidade. 

 

Ao observarmos a paisagem urbana de Ouro Preto, percebemos que as áreas livres na malha 

urbana antiga e regiões contíguas, a partir de meados do século XX, foram preenchidas 

repetindo alguns padrões urbanísticos do setecentos, gerando distorções na leitura da cidade. 

O colonial foi usado como referência: os elementos que balizaram o urbanismo colonial – 

como o alinhamento das edificações, largura constante das ruas, forma e aparência das 

contruções civis, integração das residências à paisagem – foram mal interpretados e 

parcialmente reproduzidos na cidade do século XX. 

 

A distorção ocorrida na arquitetura estendeu-se para o urbanismo. Os padrões urbanísticos 

que timidamente começaram a se desenvolver no século XIX foram esquecidos ou banidos: 
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recuos frontais, jardins laterais, edificações descoladas dos limites dos lotes, vias largas, em 

consonância como a introdução recente do automóvel na cidade. Ruas “coloniais” ou bairros 

“coloniais” foram criados, com a repetição de apenas alguns elementos do setecentos: ruas 

estreitas; implantação das edificações no alinhamento das vias e/ou nos limites laterais dos 

lotes; ausência de espaço para o pedestre; edificações que procuram acompanhar a escala dos 

edifícios do século XVIII apenas ao nível da rua. 

 

Vale acrescentar que a integração das edificações à paisagem foi muito simplificada, 

resumindo-se à colagem de elementos como a janela guilhotina e a implantação no 

alinhamento da via. Não houve preocupações com proporção, forma e aparência do conjunto 

arquitetônico. 

 

A articulação entre a cidade que seguiu padrões de regularidade – a colonial – e as áreas 

urbanas novas – que se desenvolveram colando alguns desses padrões – gerou rupturas e 

singularidades notáveis apenas para o olhar apurado. Buscou-se criar o ideal no colonial, mas 

o resultado foi um urbanismo distorcido, incompatível com o uso do século XX, preenchido 

com uma arquitetura de caráter cenográfico. 

 

É possível apurarmos parte da responsabilidade na repetição de padrões urbanísticos do 

século XVIII no século XX. Conseguimos destacar orientações do IPHAN que tiveram 

reflexos no urbano e, certamente, o objetivo era tentar integrar à paisagem e ao conjunto 

urbano tombado as novas edificações e as áreas em expansão. Parece-nos que o despreparo da 

Instituição na gestão de sítios urbanos tombados levou à adoção de práticas equivocadas: o 

esquema adotado para a arquitetura foi usado para o urbano, por analogia. 

 

Identificamos, ainda, outros atores na cidade, responsáveis por processos mais difíceis de 

serem compreendidos: a Prefeitura Municipal, responsável por loteamentos implantados à 

revelia do IPHAN; e o ouropretano, para o qual o “passado colonial” parece ter um peso, já 

que muitas distorções partiram de iniciativas privadas. Mais recentemente, o turismo 

contribuiu para a multiplicação de elementos coloniais eleitos como marca. 

 

No exercício de salvaguardar a área tombada de Ouro Preto e manter a arquitetura, o 

urbanismo e a paisagem, o IPHAN precisa adotar novas práticas para a gestão da cidade. A 

evolução urbana é dinâmica e a atuação ideal deve possibilitar tanto a leitura histórica do sítio 
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urbano quanto a preservação dos elementos que faziam parte do núcleo antigo, à época do 

tombamento. A compreensão das diversas camadas que compõem Ouro Preto está 

comprometida e só um processo inovador poderá reverter este quadro. 

 

No processo de crescimento e preservação de Ouro Preto, nossa preocupação está no fato de 

que o que se preserva, atualmente, necessariamente não é o que foi tombado. O despertar para 

o urbano ocorreu quando a cidade crescia muito e a atuação mais recente do IPHAN buscou 

minimizar as distorções do passado. Infelizmente, tais ações ainda não tiveram êxito e a 

cidade, o IPHAN, a Prefeitura Municipal e a população continuam frente a um grande 

desafio: conciliar crescimento, preservação e a superação da marca “colonial”. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 08, de 10 de setembro de 1981.  
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Portaria nº 122, de 2 de abril de 2004.  
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OURO PRETO. Lei Complementar nº 01/96, de 1996. Institui o Plano Diretor do Município 
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