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RESUMO 

A tese estuda a ocupação territorial e o povoamento da parte meridional da 
Capitania de Minas Gerais no final do período colonial, por meio do estudo do 
caso da vila de Campanha e seu termo. Problematiza a questão da ocupação terri-
torial pela transformação do sertão em território, a partir das concepções coevas 
de ordem e regularidade. Aborda como a arquitetura e o urbanismo foram prota-
gonistas no processo de territorialização. Para tanto, faz a reconstituição conjec-
tural da vila de Campanha no início do século XIX com suas ruas, largos, praças, 
casario, estradas, fazendas e arraiais de seu termo. Demonstra como a ordem e 
a geometrização do espaço foram imprescindíveis nesse processo de territoriali-
zação, embora pouco percebidas, se analisadas apenas em planta. Nesse sentido, 
propõe a leitura da cidade do ponto de vista de seus habitantes em suas práticas 
sociais: em perspectiva e não em planta. Deste ponto de vista, a arquitetura as-
sume papel fundamental na construção do espaço urbano regular, constituindo 
o plano vertical da cidade e ao mesmo tempo sendo forjada por esse processo. A 
arquitetura assim forjada extrapola os limites da cidade e também se torna respon-
sável pela construção da paisagem territorial. A tese aborda ainda a fluidez entre 
espaços urbanos e rurais, demonstrando como as fachadas forjadas no contexto 
urbano contribuíram para a construção do território. 

ABSTRACT

This thesis examines territorial occupation and settlement of the southern portion of 
the Captaincy of Minas Gerais at the end of the colonial period, using a case study of 
the town of Campanha and its surrounding area. The issue of territorial occupation is 
discussed based on the transformation of the wild inland region into territory, based 
on the concepts of order and regularity of that time. It discusses how architecture and 
city planning were leading players in the territorial organization process. This is done 
through a speculative reconstruction of the town of Campanha  as it was the early 
19th century, with its streets, green and paved squares, row housing, roads, farms and 
neighboring encampments. It shows how the order and geometric representation of 
the space were indispensable in this process of territorial organization, even though 
these factors are not very noticeable when analyzed using only the city plans. In this 
sense, a proposal is made to interpret the city from the point of view of its inhabitants 
and their social practices: from a perspective that both uses and does not use the city’s 
plans. From this standpoint, architecture takes on a fundamental role in the construc-
tion of regular urban space, establishing the city’s vertical plane while at the time being 
forged by this process. The architecture thusly created goes beyond the city’s limits and 
also becomes responsible for building the territorial landscape. This thesis also discus-
ses the fluidity between urban and rural spaces, showing how façades created within 
an urban context contributed to construction of the territory. 
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APRESENTAÇÃO

Circunscrição temporal e espacial

Se por um lado a circunscrição espacial deste trabalho é bem definida, por 
outro, as balizas temporais são um pouco variáveis. O recorte espacial deste 
trabalho é o termo da Vila de Campanha, incluindo os lugares, arraiais e fa-
zendas pertencentes a este termo. Para descrevê-lo, recorro ao próprio texto 
original que o definiu:

Termo da Vila da Campanha da Princesa se entenderá feita da parte nor-
te e leste pelo Rio Grande, desde sua origem no espigão da Serra da 
Mantiqueira pelas suas vertentes, e descendo por ele abaixo seguir em 
volta o dito Rio, até o seu encontro com o Rio Pardo aos fins desta 
Capitania: e da parte sul pelas divisas das mesmas fechada pelo Registros, 
que defendem os seus limites.1

O território do termo da vila, tal como descrito acima, durou oficialmen-
te 20 anos, entre 1798, ano da criação da Vila de Campanha, e 1817, ano 
da demarcação do termo das vilas de São Carlos do Jacuí e Santa Maria de 
Baependi, ambas desmembradas de Campanha. Embora adotemos a circuns-
crição espacial acima descrita, não nos restringiremos temporalmente a esses 
20 anos. Será necessário estender para trás nossa baliza temporal até o ano de 
1737, quando foi criado o arraial e, para frente, será necessário esticá-la até 
o fim do Antigo Regime. Esse recorte temporal pode parecer bastante largo, 
mas é necessário para abarcar a documentação utilizada na pesquisa, desde a 
carta que descreve a criação do arraial em 1737 até as fotografias do final do 
século XIX. 

Fontes

No Arquivo Público Mineiro, está a maior parte da documentação usada nesta 
tese. São os documentos da Seção Colonial relativos às vilas mineiras. Para 
Campanha, esses documentos são: as cartas de criação do arraial em 1737, 
de confirmação de posse por parte da Capitania de Minas Gerais em 1743, a 

1  Demarcação do Termo da Villa de Campanha da Princeza. de 20 de fevereiro de 1800. 
Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.485
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criação do julgado em 1746 e, no final do século XVIII, o processo de elevação 
à vila, a ereção do pelourinho, a demarcação do termo e, depois da criação da 
vila, todas as atas da câmara que descrevem as festas reais. Especificamente 
sobre demarcação do termo, este material textual era acompanhado de mate-
rial iconográfico. Foram produzidos dois mapas que acompanham os textos, 
mas estes mapas foram arquivados em locais diferentes dos textos. Um mapa 
encontra-se sob a guarda do Arquivo Histórico Ultramarino e outro, sob a 
guarda da Biblioteca Nacional. 

Em 1847 foi gravada uma imagem panorâmica da vila, cujo original en-
contra-se no AHU e uma cópia fax similar está no Museu Regional do Sul de 
Minas, sob a guarda do Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Municipal). Essa imagem se tornou uma das principais fontes desta pesquisa. 
A partir da segunda metade do século XIX, a fotografia torna-se uma impor-
tante fonte documental, e os acervos locais abrigam fotografias que vão de 
1860 à primeira metade do século XX. São as coleções do Serphan, coleção 
Paulino Araújo e do Centro de Memória da UEMG. Essas coleções fotográfi-
cas que registraram a cidade na segunda metade do século XIX muitas vezes 
revelam uma cidade da primeira metade daquele século. Esses registros foram 
fontes preciosas de informações e, quando cruzadas com outros documentos, 
permitiram montar um panorama daquela vila na primeira metade do século 
XIX. 

Além dos documentos do APM, da litogravura de 1847 e das fotografias, 
a Casa dos Contos de Ouro Preto guarda a documentação da Décima Predial, 
que traz a lista de todas as ruas e casas da Vila de Campanha e seu termo, in-
cluindo outras treze freguesias. O texto de apresentação da décima predial faz 
uma breve, mas inédita, descrição sobre o casario. Além disso, a lista corrida 
cita cada rua e cada casa das vilas e arraiais descrevendo endereço, proprietá-
rio, valor do rendimento anual do imóvel e valor da décima. E excepcional-
mente também distingue os sobrados e casas assobradadas das demais casas. 
Esses documentos foram transcritos e tabulados em nossa pesquisa. 

Oura fonte importante de pesquisa foram os inventários post-mortem, re-
gistros de batismo, dispensas de consanguinidade e registros de casamentos, 
gentilmente colocados à disposição na internet pelo Projeto Compartilhar2. 
Algumas cartas de sesmaria, referentes ao Sul de Minas, também foram encon-
tradas no AHU. 

Relatos de viajantes que por aqui passaram na primeira metade do século 
XIX, literatura memorialista e alguns trabalhos historiográficos também foram 

2 PROJETO COMPARTILHAR Coordenação: Bartyra Sette e Regina Moraes Junqueira, 
disponível em: www.projetocompartilhar.org
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usados como fonte de pesquisa. É o caso de Alfredo Valladão3, Monsenhor 
Lefort4 e Casadei5. Por fim, a cartografia histórica que aborda essa região 
está arquivada em diferentes instituições: Arquivo Publico Mineiro (APM), 
Arquivo Histórico do Exército (AHE), Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ) e Museu da Inconfidência (MI). 

Trajetória da pesquisa 

Para se entender a escolha do tema abordado nesta tese, devo justificá-la re-
cuperando minha trajetória acadêmica. Desde cedo nesta trajetória, fascinou-
-me a relação entre espaço e memória. Fascinava-me muito mais a arquitetura 
como uma concentração de tempos, como artefato humano. A arquitetura 
vista desta maneira, aproximou-me de um campo pouco explorado na gradua-
ção da FAU-USP nos anos 1990 e levou-me ao professor Antônio Luiz Dias de 
Andrade, que estudara décadas atrás a arquitetura rural no Vale do Paraíba. 
Iniciamos uma pesquisa sobre as fazendas do Sul de Minas. Anos mais tarde, 
esta iniciação científica tornou-se uma dissertação de mestrado orientada pela 
professora Maria Ângela Bortolucci, da EESC-USP, e algum tempo depois foi 
publicada pelo Iphan em livro intitulado Fazendas do Sul de Minas Gerias nos 
Séculos XVIII e XIX. Este trabalho, um inventário de cerca de cem fazendas, 
analisadas em seus diversos aspectos, abriu campo a inúmeras hipóteses, algu-
mas delas verificadas ainda na própria dissertação, mas muitas outras perma-
neceram incógnitas. 

Ao trabalhar com o objeto material da pesquisa de mestrado, as fazendas 
em suas configurações atuais, eu estava apenas vislumbrando minha questão 
e, para entender a dimensão histórica que o próprio objeto suscitava, era ne-
cessário enxergar por meio da mentalidade da época quais eram as dimensões 
coevas do objeto. Duas das constatações bastante explícitas surgiram a partir 
da análise do conjunto inventariado: de que havia um número bastante signi-
ficativo de fazendas em um território ainda pouco urbanizado, ou seja, com 
poucas vilas oficialmente constituídas; e que estas fazendas, de maneira geral, 
tinham uma organização espacial e material bastante semelhante. Apenas es-

3  VALLADÃO, Alfredo.  Campanha da Princesa, 1737-1821).  Rio de Janeiro: Leuzinger S.A. 
1937

4  LEFORT, Monsenhor José do Patrocínio. Cidade de Campanha, Monografia Histórica. Belo 
Horizonte, 1972

5  CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987
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tas duas constatações, feitas a partir do inventário, levam a questionamentos 
como: - Por que em uma conjuntura de “estagnação e decadência econômica” 
da capitania ocorreu um fenômeno de expansão territorial capaz de plantar 
centenas de fazendas? - Por que essas fazendas eram tão semelhantes entre si? 
- Qual o fenômeno econômico ou social capaz de sustentar uma expansão ter-
ritorial com essas bases já que esta expansão não estava ligada a nenhum “ci-
clo econômico clássico” da história brasileira? - Por que a organização dessas 
fazendas revela uma estrutura espacial baseada na utilização da mão de obra 
escrava em larga escala, se essas fazendas não estavam inseridas em nenhum 
ciclo econômico agroexportador? O próprio desenvolvimento da pesquisa nos 
levou a uma bibliografia contemporânea (os autores que trataram desses temas 
serão discutidos ao longo do texto), que, em parte, já dá conta dessas questões. 
A partir da década de 1980, novos trabalhos sobre a economia e a sociedade 
mineiras estabeleceram uma nova historiografia que se tornou referência para 
todos os pesquisadores que trabalham com a história de Minas6 desde então. 
Esta nova bibliografia respondeu, em parte, às nossas questões. Hoje se sabe 
que a Capitania de Minas Gerais não entrou em decadência ou estagnação 
econômica após o esgotamento das minas de ouro. Também se sabe que houve 
a partir do início do século XIX um fenômeno que pode ser classificado como 
“ciclo do abastecimento interno” ao qual essas fazendas estavam diretamente 
relacionadas. Os resultados dessas pesquisas sobre a economia e a sociedade 
mineiras explicam o porquê de ter havido uma expressiva quantidade de fa-
zendas muito semelhantes entre si em um vasto território ainda pouco urba-
nizado. Mas estes novos estudos, que fundamentam uma nova historiografia 
mineira, ficam circunscritos à economia e à sociedade. No campo específico da 
história da arquitetura, o debate bibliográfico permaneceu sem grandes novi-
dades, restringindo-se ao período áureo da mineração. 

6  MARTINS, Roberto Borges. “Minas Gerais, século XIX: tráfico e apego à escravidão numa 
economia não exportadora”. In: Estudos Econômicos, 13 (1), São Paulo, Fipe/USP, 41-53, jan./
abr. 1983; SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas 
Gerais no século XIX. Campinas, Cadernos IFCH UNICAMP, 1985. GUIMARÃES, Carlos M. 
& REIS, Liana N. “Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700-1750)”. In: Revista do 
Departamento de História (2), Belo Horizonte, UFMG, junho de 1986, p. 7-35. LIBBY, Douglas 
Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista — Minas no século XIX. São 
Paulo: Brasiliense, 1988. RESTITUTTI, Cristiano Corte. A circulação entre o Rio de Janeiro e 
o Sul de Minas Gerais, c. 1800-1830. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História 
Econômica da USP, 2008. LENHARO, Alcir. (1993). As Tropas da Moderação: o abastecimento 
da corte na formação política do Brasil: 1808-1842.  Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de 
Cultura; Prefeitura.
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Embora o debate social e econômico tenha ajudado a compreender o fe-
nômeno das fazendas, outras questões, no entanto, ficaram ainda encobertas 
pelas camadas de tempo e pelo anacronismo. O objeto material da pesquisa 
de campo estava ainda por ser compreendido. Ele apontava aspectos que esta-
vam relacionados com a maneira pela qual se processava a urbanização nesta 
parte da América Portuguesa e o que se entendia por urbanização. Uma fa-
zenda pode ser agente de um processo de urbanização? Sim. Sim, porque uma 
fazenda não surge sozinha. Elas sempre surgem em conjunto, em rede. E não 
só fazendas, mas tantas outras marcas de ocupação territorial às quais chama-
mos de “fragmentos de cidade”, como pousos, registros, capelas, arraiais e até 
mesmo vilas: “jamais uma cidade apresenta-se sem a companhia de outras ci-
dades”7. E foi a partir da ampliação do objeto material “fazenda” para outros 
“fragmentos de cidade” que baseei o projeto de doutorado. 

A princípio propondo uma leitura do conjunto de fragmentos como uma 
“cidade difusa”, título do qual não consegui me desvencilhar, fui me aproxi-
mando do verdadeiro tema de pesquisa: a territorialização pela arquitetura. 
Enquanto procurava nos documentos coevos alguma informação sobre a ar-
quitetura daquelas casas para além dos levantamentos de campo, encontrava 
apenas breves frases que pouco acrescentavam, como “uma casa de morada”, 
“moinhos e benfeitorias”, “casas de vivenda e suas senzalas tudo coberto de 
capim”, etc. Foi visitada vasta documentação, como inventários post-mortem, 
cartas de sesmaria, registros de batismo e casamentos8. Procuramos a princípio 
tudo o que pudesse ser lido como fragmento de cidade, desde uma casa na vila, 
em um arraial, até uma fazenda, uma capela rural, um pouso ou um registro. 

Mas foi nas vilas e arraiais, especificamente no arraial – e depois vila – 
de Campanha que a pesquisa finalmente encontrou seu corpo documental. 
Esta vila, por ter sido estrategicamente importante para a Coroa Portuguesa, 
concentrou uma relevante documentação oficial. Fixado o objeto, as fontes 
passaram a fazer sentido por meio do cruzamento de diferentes tipos de do-
cumentos: correspondências oficiais, atas da câmara, requerimentos, petições, 
informações, ilustrações, mapas, fotografias, décimas prediais, inventários e 
testamentos, e literatura memorialista. Somente com o cruzamento das fontes 
sobre o novo objeto fixado pude avançar, reconstituir o cenário urbano, fazer 
aproximações à materialidade e à mentalidade da época. 

Mas só a documentação original não bastava. Havia um abismo entre a 
mentalidade do tempo colonial e dos dias de hoje. Outros códigos regiam 

7  LEPETIT, Bernard. Les Villes dans la France Moderne (1740 – 1840). Paris, Albin Michel, 
1988, p 15

8 PROJETO COMPARTILHAR Coordenação: Bartyra Sette e Regina Moraes Junqueira.
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aquela sociedade, outra moral, outra recepção das informações, enfim, outra 
percepção de mundo. E mesmo dentro do próprio período estudado houve uma 
variação, houve mudança, os códigos, os ideais, as relações de poder mudaram 
entre fins do século XVIII e meados do XIX, entre o fim do período colonial 
e o início do império. Não seria apenas lendo a documentação original que 
conseguiríamos decifrar aqueles códigos. Recorri a autores contemporâneos 
que enfrentaram os mesmos temas no mesmo período e região. Primordiais 
à compreensão coeva da questão urbana no século XVIII em Minas Gerais 
foram os trabalhos de Cláudia Damasceno, Rodrigo Bastos, Fernanda Moraes 
e Ângelo Carrara. Essas novas abordagens sobre a urbanização da capitania, 
desde a fundação das primeiras vilas até o fim do período colonial, vão além 
das vilas do apogeu da produção aurífera e trazem à luz uma série de povoa-
ções que surgiram somente na segunda metade do século XVIII. Mais do que 
isso, abordam a rede urbana, assunto ausente nos trabalhos anteriores. Isso 
nos interessa particularmente, pois as regiões periféricas da capitania que fo-
ram formadas nesse contexto, incluíam justamente o Sul de Minas. À luz da 
mentalidade coeva fui lendo a documentação específica sobre Campanha e 
verificando que aqueles conceitos que à época definiam urbanidade estavam 
presentes em sua formação. O conhecimento da mentalidade do mundo colo-
nial nos ajudou a compreender a documentação específica sobre Campanha e 
suas relações com a forma urbana.

O cruzamento de fontes diversas possibilitou a reconstituição da forma 
vila, ainda que conjectural, mas sempre baseada em documentos. Por exem-
plo, uma casa citada na décima predial de 1809 é descrita como “sobrado”, 
este sobrado reaparece na litogravura de 1847 e nas fotografias panorâmicas 
do final do século XIX, então descobre-se que esta casa é a mesma descrita 
nas memórias de Rezende (1982) como tendo sido construída pelo seu avô 
em 1830. Da mesma forma a casa também aparece nas fotografias a partir 
da rua, retratada em diversos ângulos e assim tem-se uma conjunto de dados 
que se complementam e descrevem a sua arquitetura. Esse tipo de cruzamento 
foi o que nos permitiu fazer a reconstituição urbana da vila. E esse desenho 
conjectural da vila, por sua vez, nos permitiu verificar em um cenário reconsti-
tuído como se deu a materialização da ideia de cidade vigente na época, como 
veremos nos capítulos que se seguem. A trajetória da pesquisa, iniciada em 
uma busca errante por fragmentos de cidade, acabou encontrando seu objeto 
na própria documentação urbana, para somente a partir daí, estender essa 
compreensão para o território. 
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Estrutura dos capítulos

A tese será organizada em três capítulos centrais e mais duas outras partes, a 
introdução e o anexo. Os três capítulos centrais dividem a tese em três tempos: 
a formação do arraial durante o século XVIII, o apogeu da vila no início do 
século XIX e a expansão interna do termo em meados do século XIX. A intro-
dução faz uma apresentação dos conceitos urbanos da época e o anexo traz a 
reconstituição conjectural da vila. 

Antes iniciar o primeiro capítulo uma introdução se faz necessária como 
preâmbulo ao que será tratado nos capítulos. Será feita uma aproximação 
ao mundo colonial e ao período estudado para avançar na análise daquele 
espaço sem incorrer em anacronismos e, para isso, devemos analisar não ape-
nas o espaço. Para se entender o espaço produzido, a abordagem deve ser 
relativa à mentalidade da época. Como as fontes são, em sua maioria, do-
cumentos coevos, iniciaremos a abordagem analisando o léxico urbano da 
época na Capitania de Minas Gerais. Discutiremos as categorias espaciais de 
um território em formação por meio das palavras utilizadas para nomeá-las 
como sertão, descoberto, campanha, conquista, paragem, sítio, lugar, arraial, 
país, continente, distrito, etc. Em seguida analisaremos a estrutura espacial-
-administrativa vigente, tanto do ponto de vista civil quanto religioso em suas 
múltiplas subdivisões e atribuições: comarca, termo, vila, julgado, freguesia, 
paróquia, etc. Entendidas as categorias territoriais e urbanas e o léxico coevo, 
iniciaremos o estudo de caso da vila de Campanha, sempre entendendo como 
vila a concepção coeva: para os contemporâneos, a vila era o núcleo e seu 
termo. 

No primeiro capítulo, trataremos da documentação específica de Campanha, 
sempre à luz do preâmbulo e das aproximações ao período feitas anteriormen-
te na introdução. Cronologicamente estes documentos são: as cartas do ouvi-
dor de 1737, a confirmação de posse do território de Campanha por parte da 
vila de São João del-Rei em 1743, a criação do julgado em 1767, as petições 
e informações do debate em torno da elevação da vila nas décadas de 1780 e 
1790, a nomeação do Juiz de Fora e o ato de criação de vila em 1798, a ereção 
do pelourinho em 1799, a demarcação do termo em 1800 e, a partir daí, as 
atas da Câmara que passam a narrar as festas reais de 1808 a 1822. Além dis-
so, utilizaremos as descrições do memorialista Francisco de Paula Ferreira de 
Resende, como a marcha do enforcamento ocorrida em 1837 e as procissões 
da década de 1840. A partir destes e também de outros documentos, como as 
datas de fundação das igrejas, a série da décima predial de 1809 a 1829 e os 
relatos de viajantes como Spix e Martius entre 1817 e 1820, será possível en-



20

tender como a cidade era pensada à época, agora não mais genericamente para 
a capitania como feito na introdução, mas especificamente para Campanha. 

Este capítulo será organizado em três itens, em primeiro lugar as cartas do 
ouvidor no início do século XVIII, em segundo lugar a análise do conjunto de 
documentos em torno das promoções urbanas na segunda metade desse século 
e, por último, as festas reais organizadas pela câmara no início do século XIX. 
Procuraremos analisar a conformação dos primeiros espaços urbanos da vila a 
partir dos documentos citados e da reconstituição urbana que será apresenta-
da como anexo da tese. Conforme o argumento do texto que se desenvolverá 
necessite de suporte iconográfico, de concretude física, o anexo será utilizado 
como subsídio a este primeiro capítulo, as reconstituições urbanas do anexo 
serão trazidas do anexo para o capítulo. 

Ao analisamos a cidade ao longo do tempo como é o caso, veremos que 
algumas estruturas duram mais que outras. “Os lotes, cuja duração depende 
da forma e da dimensão, resistem mais tempo do que os imóveis neles cons-
truídos. Os vazios resistem mais que os cheios, e as estruturas menos materiais 
duram mais que o construído (...)”9 As construções duram menos que os lotes, 
os lotes menos que as ruas e as ruas, por sua vez, menos que algumas práticas 
sociais e assim por diante. Da cidade regular vivida por seus contemporâneos, 
restaram apenas algumas estruturas, as ruas e os lotes, justamente aquelas que, 
segundo nosso ponto de vista, não eram as maiores responsáveis por trans-
mitir a ideia de regularidade. Mas justamente as que eram responsáveis pela 
transmissão da regularidade, as fachadas das casas, desapareceram. Por isso, 
o esforço de reconstituir a forma urbana para o período estudado se faz neces-
sário. Veremos que os cortejos percorriam ruas “preenchidas de casas” e que, 
nesse percurso, as fachadas das ruas, largos e praças conformavam uma cidade 
bastante regular, refletindo o esforço de geometrização do espaço-mundo.

No segundo capítulo, veremos como se deu a constituição física da vila, 
segundo os documentos apresentados no primeiro capítulo. Os espaços ur-
banos da vila serão analisados formalmente por meio da leitura dos sólidos e 
vazios que ordenam os espaços públicos e privados. Este capítulo será dividido 
em uma pequena introdução à conceituação teórica da cidade conformada 
por “vazios figurais”, e em mais três itens. O primeiro trata dos edifícios de 
exceção em uma cidade formada por um casario neutro. O segundo item trata 
dos vazios figurais das ruas e praças, e daquilo que os conforma: o casario. E 
o terceiro item trata dos intercâmbios entre figura e fundo que acontecem na 

9  LEPETIT, Bernard. (2001).  Por Uma Nova História Urbana; seleção de textos, revisão 
crítica e apresentação Heliana Angotti Salgueiro; tradução Cely Arena. - São Paulo: EDUSP, 
2001, p. 139
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cidade, tanto por sua conformação física, quanto pela apropriação de seus 
espaços. Veremos que a constituição de um casario uniforme e regular é res-
ponsável pela criação dos vazios urbanos: as ruas e praças. Essa organização 
formal feita por cheios e vazios era necessária à constituição de uma ordem 
social e política. 

Verificaremos também que a vila era composta por uma diversidade física 
que revela a diversidade social inerente à condição urbana, mas que dentro 
dessa diversidade havia uma regularidade, uma ordem e uma uniformidade 
que eram capazes de conferir unidade ao casario. Diversidade quanto ao pro-
grama, quanto aos materiais e técnicas construtivas, quanto à filiação ou ma-
triz estética e cultural, quanto às soluções e agenciamentos espaciais, quanto 
ao período em que foram construídas, mas todas elas convivendo lado a lado 
em um mesmo espaço e em um mesmo tempo e obedecendo às mesmas regras. 
Essa diversidade era composta por casas simples, casas nobres, palacetes reli-
giosos, casas de políticos, de fazendeiros, de comerciantes, casas comerciais, 
hospedarias, escolas, cadeia, câmara, caravançá, igrejas, passos, teatro, etc. 
Havia casas construídas de pedra, de barro, com estrutura autônoma de ma-
deira, de adobe, etc. Havia casas térreas, casas de porão alto, porão baixo, so-
brados, palacetes. Havia casas isoladas no lote e casas geminadas. Havia casas 
que se filiavam a uma arquitetura urbana típica de São João del-Rei, outras 
com aparência de palacetes rurais neoclássicos fluminenses, outras ainda com 
fachadas de uma simplicidade geométrica absoluta, quase sem ornamentos e 
também casas de múltiplos balcões com beiradas ornadas, enfim, uma diver-
sidade que dita assim pode até transmitir a ideia de falta de unidade, de falta 
de ordem. Mas não, dentro dessa diversidade havia uma regularidade, uma 
ordem rigorosa. 

O primeiro e mais importante traço comum entre todas elas era o alinha-
mento. O termo alinhamento está presente em muitos documentos oficiais des-
de o início do XVIII até pelo menos metade do XIX. Por “alinhamento das 
ruas” entendia-se o alinhamento das construções junto ao limite frontal dos 
terrenos particulares, definindo mesmo o que seria o limite entre público e 
privado. Essas recomendações tinham sempre um caráter regularizador e geo-
metrizante. Procurava-se sempre o ordenamento das ruas, o alinhamento das 
fachadas das casas de uma mesma rua, sem que uma casa avançasse à frente 
da outra e de maneira que se pudesse enxergar do princípio ao fim da rua, 
numa só visada, numa só perspectiva. Em alguns casos as câmaras chegavam e 
determinar a demolição de casas que ficassem fora do alinhamento. Em outros, 
definiam o alinhamento não só das construções, mas também das vergas entre 
diferentes casas particulares, conferindo ao conjunto urbano uma unicidade, 
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uma regularidade e uma civilidade que não seria possível em casas isoladas, 
muito menos em planta. 

Para além do alinhamento, outros elementos conferiam regularidade ao 
espaço urbano, ainda por meio das construções. Eram eles: portas, janelas e 
beiradas. 

Mandamos, conforme ordem de Sua Majestade, que para maior formo-
sura das ruas, todas as casas que se fizerem nesta cidade para dentro das 
três pontes públicas não terão paredes de quintais correspondentes às 
ruas e travessas, e quando pela sua situação não possam deixar de as ter, 
as mesmas se fabricarão de sorte ornadas de janelas, portas e beiradas, 
que pareçam frontarias de casas, pena de se demolirem à custa dos se-
nhores das mesmas, e de ser obrigados da Cadeia a edificá-las da forma 
do sobredito(...)10

Apesar da diversidade de tipos, além dos alinhamentos frontais das cons-
truções junto à rua, todas elas tinham nas dimensões e nas proporções das por-
tas e janelas, no intervalo entre elas e no ritmo das aberturas, um traço comum 
que as unia a todas. Não importa se uma janela fosse “rasgada por inteiro”, se 
fosse um balcão ou uma janela com peitoril, se suas vergas fossem em “canga 
de boi”, em arco abatido ou retas, se suas vidraças fossem de guilhotina ou 
folhas de abrir. Todas elas guardavam a mesma proporção, todas eram iguais 
na fachada de uma mesma casa e semelhantes em proporção e ritmo entre as 
fachadas de uma mesma rua. O ritmo dos cheios e vazios, ou seja, entre as ja-
nelas e portas e os panos de parede que as separavam (nembros), era constante 
tanto na fachada da casa quanto na fachada urbana. Esses traços em comum 
conferiam unidade ao cenário urbano, regularidade e geometrização do espa-
ço. Neste segundo capítulo demonstraremos isso com exemplos reais, como 
por exemplo, por meio da comparação entre sobrados que lá existem até hoje: 
como a casa do minerador José de Jesus Teixeira, construída no final do século 
XVIII ao lado da Igreja das Dores, e o palácio episcopal construído na metade 
do XIX, ou entre o Solar dos Ferreira, construído em 1832, e a casa térrea 
comercial na esquina oposta. Entre a casa da família Rehas, com característi-
cas das casas de fazenda da região do Caminho Velho e a casa da família do 
comendador Xavier, com características das fazendas de meados do XIX, ou 
entre elas e o Colégio Mariano, um sobrado clássico, todas construídas lado a 
lado na Rua do Comércio. 

10  Posturas, Provisões, Editais da Câmara., in Fonseca p.520 - AHCMM, Codíce 462: Fl. 65v
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No terceiro capítulo, faremos uma análise da geometrização do espaço fora 
do núcleo principal da vila tendo em vista a complexidade de relações espaciais 
que envolvia os núcleos urbanos, seus territórios e moradores, as vilas e seus 
termos, os arraiais e as freguesias. Este capítulo será dividido em três itens. 
Em primeiro lugar, será analisada a representação do termo de Campanha nos 
mapas entre o final do século XVIII e início do XIX. O segundo item abordará 
a questão do desmembramento do termo na primeira metade do século XIX. 
O último item analisará a expansão interna do termo promovida por um con-
junto territorial fazenda-arraial e, nesse contexto, será analisado o caso de um 
arraial agrícola. 

Se a cidade ia até onde iam seus moradores, ia também até onde iam suas 
fachadas. Por isso vale lembrar que as fachadas geométricas estavam presentes 
nos centros das vilas, nas suas bordas, nas proximidades das estradas, nos 
arraiais e nas fazendas. Assim sendo, se faz necessário um capítulo que se 
dedique ao tema da geometrização do espaço fora do núcleo da vila. Como 
será visto no primeiro capítulo, no ato de demarcação do termo da vila de 
Campanha no final do século XVIII definiu-se um território equivalente ao Sul 
de Minas. Esse território durou como termo da vila apenas até 1817, quando 
foi desmembrado nas duas últimas vilas do período colonial: Santa Maria de 
Baependi e São Carlos do Jacuí. 

Na primeira metade do século XIX, a região assistiu a um contínuo des-
membramento de seu território. Se, na época da demarcação do termo, os 
mapas contabilizavam ao todo 12 povoações no sul da capitania, em 1870, 
as estatísticas apontam 77 povoações. Neste período ocorreu uma “expansão 
interna” do território, melhor dizendo, consolidou-se a ocupação do imenso 
termo de 1800. Essa expansão interna ocorreu sustentada por uma crescente 
economia de abastecimento, apoiada na mão de obra escrava, chamada de 
“segunda fase da escravidão”, e promovida por particulares organizados em 
torno de um tipo específico de arranjo familiar e político. Essa expansão do 
território vai transferir para as novas áreas, sejam arraiais ou fazendas, os mes-
mos preceitos de regularidade expressos na documentação urbana do século 
XVIII e concretizados na vila de Campanha no início do XIX. As centenas 
de fazendas plantadas nesse período, bem como as dezenas de arraiais, carre-
gam consigo as fachadas urbanas forjadas no período anterior e levam para 
a paisagem do território o ideal de ordem e geometrização do espaço vigente 
na época. Verificaremos, por meio do estudo de caso de um arraial agrícola, 
que estes novos arraiais eram constituídos por casas pertencentes aos mesmos 
proprietários das fazendas, reproduzindo assim as mesmas soluções no campo 
e no arraial, o que evidencia a fluidez entre estes meios.
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Por último, mas não menos importante, apresentaremos como anexo a re-
constituição casa a casa, rua a rua da vila de Campanha. Por se tratar de uma 
documentação e de um exercício necessários a todos os capítulos, mas que por 
si só não possui argumento para ser um capítulo, será mais adequado apre-
sentá-los à parte, na forma de anexo. A reconstituição é baseada em uma rica 
documentação fotográfica (acervos locais), na litogravura de Campanha feita 
em 1847 e nos levantamentos gráficos feitos no local, além de documentos tex-
tuais como as atas da câmara e a décima predial. Os edifícios identificados na 
litogravura de 1847 serão representados em planta de cobertura nas posições 
que ocupavam na vila. Para os casos em que o edifício ainda existe, além da 
planta de cobertura, será apresentado o levantamento cadastral e fotográfico 
feito in loco. Finalizaremos a estruturação da tese com este anexo, não sem 
antes fazer um balanço final conclusivo 

Portanto, resumindo a estrutura, a introdução, faz um preâmbulo, uma 
aproximação à mentalidade, ao léxico colonial e às divisões administrativas da 
época, como quem diz ao leitor: para entender o que eu quero dizer, antes você 
precisa saber disso. O primeiro capítulo trata da ideia de cidade regular no fim 
do período colonial ao estudar a Vila de Campanha, recuperado o histórico da 
documentação oficial e reconstituindo seus principais espaços urbanos através 
dos percursos dos cortejos. O segundo capítulo faz um estudo morfológico 
dos cheios e vazios e dos intercâmbios entre figura e fundo. Analisa como um 
casario pode ser uniforme dentro da diversidade de tipos, e como as fachadas 
uniformes conferem regularidade e unidade urbana. O terceiro capítulo sai do 
núcleo urbano e vai ao termo, já que este também era uma dimensão espacial 
da vila. Analisa a expansão interna do termo na primeira metade do século 
XIX e faz o estudo de caso de um arraial agrícola. Por fim, é apresentado o 
anexo da reconstituição urbana de Campanha. As fontes, referências, índice 
de imagens, acervos e bibliografia utilizados na pesquisa são apresentados ao 
final do trabalho. 
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Ordem e regularidade

A ideia de regularidade permeia o discurso urbano luso-brasileiro durante 
todo o século XVIII e início do século XIX. Palavras como ordem, regulari-
dade, formosura, ornamento, decoro, alinhamento e limpeza são constantes 
nos textos oficiais emitidos pelas autoridades desde o começo da ocupação do 
território mineiro. Apesar disso, essa ordem ou regularidade é pouco perce-
bida se analisada apenas a partir do ponto de vista dos mapas urbanos e das 
plantas dessas vilas. A regularidade das vilas mineiras, também generalizada 
para as vilas coloniais brasileiras, é pouco percebida pela maioria dos estudos 
sobre o tema, uma vez que a noção de regularidade no período em que foram 
feitos estes estudos é diferente da ideia de regularidade do período em que fo-
ram formadas as vilas. As povoações mineiras são descritas como irregulares 
e espontâneas sob o olhar e a mentalidade do século XX11, mas durante o pe-
ríodo de sua formação essas povoações eram consideradas regulares segundo a 
mentalidade da época. Há que se distinguir aqui dois sentidos diferentes para 
a palavra regularidade mesmo entre os contemporâneos do século XVIII. O 
primeiro, e mais divergente da noção de regularidade urbana do século XX, é 
o sentido de regularidade como observância às ordens. Segundo o dicionário 
do padre Rafael Bluteau de 1712, regularidade é “Disciplina regular, obser-
vância regular, regras bem guardadas”12. Segundo o jesuíta, o termo era usado 
como adjetivo de “cousa segundo as regras da Arte”. Este sentido para a ar-
quitetura e urbanismo implica na observação e conhecimento dos princípios 
clássicos a partir da releitura e difusão dos textos vitruvianos pelos tratados 
renascentistas dos séculos XV e XVI, cujo entendimento perdurou até o fim 
do século XIX. Um outro sentido para a palavra regularidade também aparece 
no século XVIII e é o sentido de regularidade geométrica, mais próximo do 
sentido contemporâneo adotado pelos estudos urbanos do século XX. O pri-
meiro tratado de fortificação portuguesa, o Methodo Lusitanico de Desenhar 

11  Durante quase todo o século XX, sob o olhar e a sensibilidade modernos de autores como 
Lúcio Costa,  Sylvio de Vasconcellos, Paulo Santos, Roberta Marx Delson, a cidade colonial 
mineira foi consagrada com irregular. VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica – Formação e 

desenvolvimento – Residência. Rio de Janeiro: MEC, 1956. COSTA, Lúcio. Sobre Arquitetura. 
Porto Alegre: UniRitter, 2007. DELSON, Roberta Max. Novas Vilas para o Brasil - Colônia. 
Planejamento social e espacial no século XVIII. – Brasília, Edições Alva, 1997. SANTOS, Paulo 
F. A Formação de Cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Editora FURJ / IPHAN, 2008. 

12  BLUTEAU, Raphael, Vocabulário portuguêz, e latino, áulico, anatomico, architectonico..

Coimbra: Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 V.10 in Biblioteca Nacional de 

Portugal / www.purl.pt.
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as Fortificaçoens das Praças Regulares e Irregulares, elaborado por Luís Serrão 
Pimentel em 1680, já apresenta o sentido de regularidade geométrica. Também 
em Bluteau, a “Fortificação regular, he aqquela, cujas faces, e angulos, são 
iguaes”. Esta ideia de regularidade geométrica se sobrepôs, pelo menos no que 
diz respeito aos estudos urbanos, a partir do século XIX ao sentido de “ob-
servâncias às regras da arte”. Neste sentido, a cidade regular seria aquela cujo 
traçado fosse retilíneo, cujas ruas se cruzassem em ângulos retos ou também 
aquelas cujas faces e ângulos fossem iguais. 

De fato, se as povoações mineiras forem analisadas a partir do ponto de 
vista da planta, do traçado urbano, da ortogonalidade das ruas e quadras, essa 
regularidade será pouco percebida. Em oposição à regularidade, deriva dire-
tamente a noção de irregularidade, por isso a povoação cujo traçado das ruas 
não fosse geométrico ficou consagrada como irregular. Mas, se analisada a 
partir do ponto de vista do observador, da perspectiva, das fachadas das ruas, 
veremos um espaço absolutamente geometrizado. Portanto, em oposição ao 
que tradicionalmente se interpretou, as povoações mineiras não eram irregu-
lares, nem no primeiro sentido como demonstra Bastos13, nem no sentido da 
regularidade geométrica como queremos demonstrar. A ideia de regularidade 
é traduzida em um grande esforço de geometrização do espaço e expressa não 
no traçado das ruas, em planta, mas no plano vertical das cidades, nas suas 
fachadas. Além da observância às regras da arte, as povoações mineiras se 
faziam regulares (como bem recomendavam os discursos emitidos pelas au-
toridades), por meio da construção de vazios – ruas e praças – como espaços 
geometrizados quando vistos a partir do ponto de vista do observador e não 
em suas plantas ou mapas. Essas povoações eram metaforicamente, também 
elas, parte do discurso persuasivo do reino português, por isso seus espaços 
eram construídos a partir deste ponto de vista. Um discurso destinado aos seus 
habitantes e não aos futuros estudiosos que analisariam seus mapas. 

Assim as câmaras, por meio das atividades de seus vereadores e arruadores, 
procuravam construir os vazios urbanos pelo controle dos alinhamentos das 
casas, pela largura constante das vias, pelo esforço de disciplinar as fachadas e 
construir “cenários urbanos”. A individualidade dá lugar à construção de uma 
imagem coletiva: a fachada de uma casa já não é apenas a fachada da casa, 
mas a fachada da cidade, pois obedece a padrões e não a soluções individuais. 
Na falta de um Estado onipresente, que promovesse a construção de cidades 
inteiras, o que de fato ocorreu em alguns casos, especialmente no período 
pombalino, as câmaras procuravam regulamentar e ordenar os particulares 

13  BASTOS, Rodrigo Almeida. A maravilhosa fábrica de virtudes: o decoro na arquitetura 

religiosa de Vila Rica, Minas Gerais (1711-1822). Tese de Doutorado: FAU-USP, 2009.
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com o objetivo de construir o espaço público. A regularidade como ideia de 
civilização, traduzida na geometrização do espaço, ficou a cargo das fachadas 
das casas que, em conjunto, constituíam a fachada urbana e promoviam a 
geometrização do espaço. Por esse motivo, é atribuída às fachadas das casas 
uma enorme responsabilidade na construção do espaço público, devidamente 
ordenado e geometrizado.

A importância que alguns elementos urbanos adquirem no cenário urbano 
pode ser percebida na documentação oficial sobre as disputas por promoções 
urbanas no fim do período colonial em Minas Gerais. Essa documentação dei-
xou, como subproduto, um rasto de evidências daquilo que se entendia como 
ideia de cidade. Assim, as fachadas foram elementos de distinção nas disputas 
por promoções urbanas entre as vilas e também cenário necessário às festas 
reais, procissões religiosas e cortejos. Foram também elementos de distinção e 
hierarquização social e símbolos de pertencimento a um “mundo civilizado”. 
Quando, no núcleo urbano da vila, as fachadas das casas eram as fachadas 
das ruas e, quando fora do núcleo urbano, transformavam a paisagem e as 
estradas, levavam consigo a imagem da rua para o sertão. Dessa maneira, a 
ideia de cidade extrapolava os limites da povoação. Para os contemporâneos, 
a vila não era somente o núcleo urbano, era o conjunto territorial submetido a 
uma mesma câmara, a uma mesma freguesia ou a uma mesma capela. A cidade 
ia até onde estavam seus habitantes, assim seus limites iam às fronteiras dos 
sertões. A cidade ia até onde iam seus símbolos, ia até onde iam suas fachadas. 

Símbolos e nuances urbanas

A definição de um território sempre passou pela delimitação e representação 
de uma determinada área por determinado grupo. Desde as primeiras incur-
sões na costa americana, os portugueses lançaram mão de símbolos para re-
presentar a posse do território. A princípio,  como forma de dar prioridade ao 
descoberto frente às nações concorrentes, os portugueses implantaram padrões 
em locais visíveis da costa. Estas colunas de pedra esculpida eram símbolos 
concentrados do território português e o primeiro passo para a transformação 
da nova terra. Um processo constante e gradual, às vezes mais incisivo, com 
maior presença do Estado, às vezes mais lento, mas qualquer que fosse a marca 
da presença desse novo grupo no novo território, esta marca poderia tornar-se 
um símbolo. Muitas vezes, para alguns particulares, um simples sinal numa 
árvore era o suficiente para essa representação, outras vezes usava-se uma cruz 
ou cruzeiro e, por fim, os símbolos essenciais da presença do Estado: o padrão 
na escala continental e, na escala local, o pelourinho. O mineralogista alemão 
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Barão Wilhelm Ludwig Von Eschewege descreveu de maneira sucinta como os 
habitantes da capitania de Minas Gerais no século XVIII tomavam posse de 
terras minerais.

Eis como se lançavam as posses: o pretendente dirigia-se à região ainda 
despovoada e escolhia uma faixa de terra. Escolhida esta, fazia, então, 
em uma árvore que encontrasse à margem de um rio ou córrego, os sinais 
de posse de todo o terreno que se estendia até as nascentes do mesmo 
rio ou córrego. Deste modo, muitos se apossaram de faixas de 10, 20 e 
mesmo 50 léguas quadradas e passaram a impedir a posse de outros e a 
cultura dos terrenos, o que dava origem a permanentes conflitos. Apesar 
da lei (o bando de Gomes Freire), o abuso cresceu ainda mais, sobretudo 
nos sertões próprios para a criação de gado, onde eu mesmo tomei posse, 
pelo modo indicado, de nove léguas quadradas de terreno, utilizando o 
mesmo método.14 

Alguns artefatos (padrão, cruz, sinal em árvore e pelourinho) eram essen-
cialmente símbolos. Outros, no entanto ganharam esta significação com o tem-
po. Signos que a princípio possuíam outra função primordial também foram 
transformados em símbolos. O gado, por exemplo, foi usado como um instru-
mento de conversão do sertão em território e logo se tornou um símbolo. Em 
um vasto sertão onde os limites eram fluidos, a presença do gado qualificava 
aquelas terras como pertencentes ao dono do gado. 

Em um sertão disperso sem fronteiras claramente visíveis, pontuado por 
tribos indígenas inimigas, o gado carregou em si a representação do ter-
ritório e da própria propriedade dos ádvenas.15

Dar novos nomes aos lugares (topônimos) também foi outra forma usada 
como instrumento de conversão territorial. Ao se nomear – ou renomear um 
lugar, pois quase todo o território brasileiro já estava nomeado muito antes de 
o primeiro europeu pisar aqui – seja um acidente geográfico, seja uma constru-
ção humana, o local passa a adquirir outro sentido de pertencimento. 

14  Eschewege. Pluto Brasiliensis. P. 203, nota 136 in Fonseca, p 450/451.

15  Diniz, Natalia Maria Montenegro. Um sertão entre tantos outros. Tese de doutorado, Fau-
USP,2013, p 132.
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Um topônimo é uma porção delimitada de espaço que está representado 
numa palavra. Ele traduz a maneira como alguém se “apropriou” do es-
paço, as suas concepções e a forma como se relacionava com o mundo.16

Outras formas de intervenção na paisagem, a princípio com outras fun-
ções, também constituíram marcas e símbolos de ocupação, como picadas, 
caminhos, estradas, arrimos e muros de pedra, valos, introdução de gado e de 
vegetação exótica como pastagens, arvoredos de espinhos ou hortas, pomares, 
quintas (missões jesuíticas), roças e currais. Os mapas também foram formas 
de representação e apropriação do território. Como observa Bueno (2008), o 
primeiro monarca português a pisar em terras americanas foi D. João VI em 
1808. Antes disso, todo o conhecimento do território da América Portuguesa 
era representado por meio de mapas enviados à Corte. As construções que es-
tavam representadas nesses mapas de alguma maneira tinham um propósito de 
estarem lá. Numa via de mão dupla, tanto as construções legitimavam a posse 
do território quanto os mapas legitimavam as construções. Nesse sentido, a ar-
quitetura passa a ser usada como bandeira, como marca, como símbolo. Essas 
marcas da ocupação humana portuguesa, às quais chamaremos de “fragmen-
tos de cidade”, também desempenharam papel simbólico de conquista e de 
posse. 

Nos mapas de Minas Gerias produzidos na segunda metade do século XVIII 
estão representadas desde pequenas construções, como guardas, passagens, fa-
zendas, capelas, aldeamentos dos gentios e registros, até estruturas mais com-
plexas, como arraiais, freguesias, vilas e cidades. De uma paisagem natural 
milenar, dominada por povos indígenas e profundamente apropriada por eles, 
mas pouco alterada fisicamente, esta paisagem vai se transformando, modifi-
cada pelo colonizador que imprime sobre ela sua marca como necessidade de 
afirmação deste novo grupo17. Lentamente nos dois primeiros séculos, mas o 
rush da mineração acelera o ritmo de transformação da paisagem, impondo 
suas marcas na paisagem e na cartografia.

Esse processo fica claro ao analisarmos a evolução da cartografia, o sim-
ples fato de um lugar que antes não aparecia nos mapas mais antigos passar a 
constar em novos mapas legitima a posse deste território por este novo grupo. 
As próprias legendas (explicação, como diziam) desses mapas nos colocam ou-

16  CARVALHO, Francisco de Assis, Entre a Palavra e o Chão: Memória Toponímica da 
Estrada Real, Tese de Doutorado FFLCH-USP, 2012, p 25.

17  Sobre a lenta transformação da paisagem nos sertões, Holanda reconhece na originalidade 
da cultura paulista, ao assimilar traços da vida indígena, o sucesso dessa empresa. HOLANDA, 
Sérgio Buarque.. Caminhos e fronteiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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tras categorias de ocupação que hierarquicamente eram: cidades, villas, paro-
chias, capellas, fazendas, registros, guardas, patrulhas de soldados, aldeias de 
gentio, estradas. Nenhuma dessas formas de ocupação territorial funcionava 
isoladamente, elas funcionavam em rede, interdependentes, complementares e 
hierarquizadas. Todas elas são “fragmentos de cidade” e o conjunto delas é o 
que chamaremos de “cidade difusa”. Cidade porque carregavam consigo a re-
presentação do que se entendia por cidade e difusa porque estavam espalhadas 
pelo território, descontínuas espacialmente e cuja leitura não é clara para os 
critérios atuais de classificação urbana.

Distinção urbana 

Os critérios de classificação urbana, as categorias de cidades, hierarquias e os 
níveis de urbanização são uma discussão já bastante antiga. “Há três séculos, 
não faltam tentativas de definir um conceito urbano, inapreensível na medi-
da em que envolve múltiplos níveis de realidade – estatístico, administrativo, 
econômico, social, arquitetônico... – que não podem ser sobrepostos”.18 Cada 
época, cada sociedade, cada governo teve e tem seus critérios e, além disso, o 
que se define como cidade, é uma percepção que muda no tempo e no espaço. 
Ao longo do tempo, uma realidade física muda e essa mudança da realida-
de física pode provocar uma mudança de percepção e, consequentemente, de 
definição. 

Em outras palavras, às transformações das definições corresponde uma 
modificação das realidades urbanas? A cidade do século XIX nascente 
é a do século XVII? Há permanência ou não dos quadros, dos papéis, 
dos modos de funcionamento? Pressuponhamos somente que, em dois 
séculos, a evolução das definições é o reflexo das idas e vindas complexas 
que unem uma realidade urbana cambiante e os progressos conceptuais 
daqueles que tentam apreende-la, e valerá a pena tentar a empreitada.19 

Para apreender nosso objeto de pesquisa, há que se distinguir a maneira 
como os núcleos urbanos são classificados hoje no Brasil e como eram classifi-
cados no período colonial. Se recuperar este histórico de classificação urbana é 

18  LEPETIT, Bernard. (2001).  Por Uma Nova História Urbana; seleção de textos, revisão 
crítica e apresentação Heliana Angotti Salgueiro; tradução Cely Arena. - São Paulo: EDUSP, 
2001, p. 245.

19  Idem, p. 246.
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documentalmente possível, já o histórico de percepção do que seja uma cidade 
é tarefa inexata. O que se pode fazer são abordagens, proposições de leituras. 
Se apenas 7% dos núcleos populacionais em Minas Gerais alcançaram a ca-
tegoria de vila durante o período colonial, o que seriam os outros 93%? Que 
formas possuíam e que critérios os distinguiam? O que levou este ou aquele 
arraial a tornar-se vila e outro não? Nem sempre o arraial que era elevado à ca-
tegoria de vila era o maior, o mais populoso, o mais rico ou mais denso. As dis-
putas entre os arraiais foram grandes; os critérios e argumentos usados foram 
muitos. Entre os 15 núcleos populacionais que se tornaram vila no período co-
lonial está o arraial de Campanha, fundado em 1737 e elevado a vila em 1798. 
Em Arraiais e Vilas D’el Rei, Cláudia Damasceno trata dessa questão para o 
século XVIII em Minas Gerais e analisa os critérios de promoção urbana e a 
percepção de cidade nos inúmeros arraiais e vilas espalhadas pela capitania. 
Ao ler a documentação coeva para o caso específico da vila de Campanha, 
percebe-se que os critérios e argumentos se repetiam. Para compreender nosso 
objeto contemporâneo (fragmentos de cidade), devemos analisá-lo segundo a 
mentalidade da época em que foi construído, para isso recorremos às origens 
da organização territorial portuguesa.

Hoje em dia, no Brasil, toda sede de município é classificada como cida-
de, mas isso nem sempre foi assim. Em 1938, o decreto-lei Nº 311 do Estado 
Novo20 transformou toda sede de município em cidade, independentemen-
te de qualquer característica estrutural ou demográfica, igualando em tabula 
rasa, pelo menos oficialmente, todos os núcleos urbanos brasileiros. Não cabe 
aqui julgar se isso estava certo ou errado, se foi bom ou ruim para o País, 
mas sim assinalar que essa mudança de classificação e nomenclatura acarre-
tou uma mudança de percepção que nos distancia ainda mais da mentalidade 
do período colonial. No período colonial, havia uma variedade muito maior 
de palavras (léxico urbano) para designar as povoações, termo genérico que 
poderia incluir todas as categorias de aglomerações como arraiais, lugares, pa-
róquias, freguesias, vilas e cidades. A um léxico urbano mais rico corresponde 
uma riqueza maior na percepção das nuances. E, se no período colonial havia 
um léxico urbano/territorial mais rico, é porque a percepção do que seja uma 
cidade também era mais dilatada. A hierarquia também era mais complexa. 
Se oficialmente hoje a divisão administrativo-territorial acontece em três ins-
tâncias: municípios, Estados e federação, naquela época havia uma longa rede 
hierarquizada até se chegar à capital, Lisboa. E todos os fragmentos dessa rede 
deviam ser entendidos como partes do reino, destes pequenos fragmentos (fa-

20  Portal da Câmara dos Deputados do Governo Federal in www2.camara.leg.br.
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zendas, registros, passagens), passando por arraiais, vilas, cabeças de comarca, 
cidades, capitais de capitanias, do governo geral até se chegar a Lisboa.

Administrativa e juridicamente, a célula básica da organização territorial 
portuguesa era o concelho. Em Portugal, os concelhos poderiam ser designados 
oficialmente como cidades, vilas, concelhos, coutos e honras. Os concelhos, 
sendo a menor unidade político-territorial, tinham autonomia administrativa 
e judiciária, ou seja, através de suas câmaras poderiam se autogerir, adminis-
trar suas rendas e também julgar (em primeira instância). Suas câmaras eram 
compostas de três vereadores, um procurador e um ou dois juízes que, segundo 
as Ordenações do Reino, deveriam ser escolhidos entre os homens bons da 
localidade. Estes concelhos, por sua vez, eram agrupados em comarcas que 
correspondiam à jurisdição dos ouvidores. 

Este modelo de organização foi transferido para o Brasil, guardadas as dife-
renças de escala, densidade e extensão territorial. Em Minas Gerais, o território 
de jurisdição de um concelho poderia ser muito extenso. A vila de Campanha, 
por exemplo, desde que foi elevada a vila em 1798 até o desmembramento de 
seu território em mais duas outras vilas em 1814 (Jacuí e Baependi), possuía 
um território grosso modo equivalente ao Sul de Minas, o que significava, 
praticamente, o território português continental. Dessa maneira, com toda esta 
extensão de terras, era comum que, além da povoação-sede do concelho, o seu 
território incluísse outras povoações e áreas rurais habitadas sob sua jurisdi-
ção, mesmo que pertencentes a diferentes freguesias. Essas povoações que não 
tinham autonomia administrativa nem judiciária eram chamadas em Portugal 
de aldeias ou lugares. Em Minas Gerais, ganharam a denominação de arraial. 
Outra diferença era que em Portugal a maioria das sedes de concelho tinha o 
título de vila, mas em alguns casos podiam permanecer com a designação de 
aldeia ou lugar. Por outro lado, algumas aldeias carregavam a palavra vila em 
seu nome, sem, entretanto, ser sede de concelhos. Nesses casos, a palavra vila 
era apenas um topônimo. 

No Brasil, essa variação de nomenclaturas em relação à categoria político-
-administrativa da povoação não ocorria. Sempre que uma povoação ganha-
va o título de vila (seja uma nova vila criada ou povoação existente elevada 
a vila), esta necessariamente tornava-se um concelho, ganhando autonomia 
jurídico-administrativa e, para isso, necessariamente se criava uma câmara, 
elegiam-se os vereadores e juízes, erigia-se o pelourinho e definia-se um terri-
tório sob sua jurisdição, o termo. Todo concelho, portanto, possuía por sede 
uma vila ou cidade, sendo esta última uma distinção apenas honorífica e não 
administrativa. As vilas que ganhavam o título de cidade geralmente desem-
penhavam alguma função importante do ponto de vista religioso, político ou 
militar. Em Minas Gerais, a única cidade do período colonial foi Mariana, 
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sede do bispado. No mesmo período, foram criadas 15 vilas, ou seja, ao todo 
eram 16 concelhos. Como a maioria das sedes dos concelhos não tinha o título 
de cidade, eram apenas vilas, estes dois termos (vila e concelho) tornaram-se 
praticamente sinônimos. Todo concelho possuía a povoação-sede, onde estava 
instalada a câmara, e o território sob sua jurisdição, que poderia conter outros 
povoados (arraiais), zonas rurais e até sertões residuais. A este território dava-
se o nome de termo. Porém, alguns textos e documentos da época, especial-
mente os que tratavam de recenseamento da população, não distinguiam estas 
duas dimensões espaciais da vila, o núcleo urbano e o seu território (o termo), 
referindo-se a ambos apenas como vila. Portanto, a palavra vila poderia tanto 
se referir ao núcleo urbano quanto ao território sob sua jurisdição, sem que 
isso ficasse claro nos textos. 

Embora muitas vezes não distintas nos textos coevos, estas duas dimensões 
espaciais da vila tinham nomes específicos dentro do léxico territorial portu-
guês. Como já foi dito, ao território sob jurisdição de uma câmara dava-se o 
nome de termo e aos terrenos que eram doados para se constituir o patrimô-
nio da câmara, dava-se o nome de rossio ou patrimônio. Para vilas fundadas 
no sul da capitania, era mais comum o termo patrimônio. Rossios eram os 
terrenos que pertenciam à res publica, eram o patrimônio da câmara e à câ-
mara cabia concedê-los aos moradores a fim de ali construírem suas casas. Em 
contrapartida, os moradores pagariam foros (impostos) anuais que passavam 
a constituir uma das fontes de receita da câmara. A vila tinha, portanto, duas 
dimensões espaciais, o termo e o rossio, ambos sob jurisdição da câmara. Este 
mundo sob jurisdição da câmara e simbolizado pelo pelourinho (erigido em 
frente à câmara, centro geográfico do rossio), era o mundo civilizado, evan-
gelizado, ordenado, cuja população estava sob a mesma lei. Este mundo era 
a “cidade”, tomada como o conjunto de seus cidadãos e não como sua ma-
terialidade física, seus edifícios e suas ruas. Assim, dessa maneira, a cidade 
extrapolava os limites da povoação, a cidade era onde estavam seus cidadãos 
e seus limites iam às fronteiras dos sertões. A cidade ia até onde iam seus sím-
bolos. E como as duas dimensões espaciais da vila, algumas vezes, não eram 
diferenciadas nominalmente, e o território de uma vila (o termo) muitas vezes 
ainda não tinha suas fronteiras delimitadas. O que definia então uma “vila” 
era a fronteira com o sertão. 

Tendo em vista as relações complexas que ligavam os núcleos urbanos 
aos espaços circundantes, conclui-se que a vila, para os contemporâneos, 
não era apenas a urbs - um conjunto de ruas, praças, casas e igrejas -, 
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pois eles as associavam sempre à civitas - o território no qual todos os 
habitantes estavam submetidos ao poder de uma mesma câmara.21

A criação de vilas sempre desempenhou um papel fundamental na coloni-
zação, segundo Delson “(...)a fórmula permaneceu essencialmente a mesma: 
estabelecer uma municipalidade bem construída, provê-la de administradores 
leais e certificar-se de que a sua autoridade não fosse transgredida.”22 No iní-
cio do século XVIII, a Coroa criou oito vilas em Minas Gerais, mas somente 
após um intervalo de quase 60 anos é que foram criadas as outras sete vilas do 
período colonial. Damasceno (2012) defende que essa demora na criação de 
vilas não tenha sido devida apenas a uma decisão estratégica da Coroa, mas 
que em alguns casos “a principal explicação reside justamente na relação de 
interdependência que existia entre as vilas e seus termos: as municipalidades 
de Minas disputaram cada arraial e cada palmo dos seus termos, e fizeram 
todo o possível para impedir que freguesias e arraiais fossem “desmembra-
dos”.”23 Se a criação das primeiras estava mais ligada ao controle das minas, a 
segunda fase está ligada à expansão da capitania e à definição de seus limites. 
“Mais da metade das vilas surgem no período compreendido entre 1711 e 
1730, em importantes núcleos mineradores distribuídos ao longo da Serra 
do Espinhaço. Por outro lado, no período 1789-1814, a quase totalidade 
dos arraiais promovidos situa-se na porção sul da capitania, corresponden-
te à Comarca do Rio das Mortes.”24 

Embora o Caminho Velho, que ligava as minas às capitanias de São 
Paulo e do Rio de Janeiro passando pelo Sul de Minas, já existisse desde 
o final do século XVII, esta foi uma região periférica da capitania durante 
o século XVIII. Segundo Pinto (2014), a posição de fronteira do Sul de 
Minas colocava-o em uma condição de sertão. Para o autor, a vacância ou 
indefinição de poder em uma região limítrofe entre duas capitanias, como 
foi o caso do Sul de Minas na primeira metade do século XVIII, levava a 

21  FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e  territórios 
urbanos nas Minas setecentistas. - Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.20. n.1. p. 
77-108 jan.- jun. 2012.

22  DELSON, Roberta Max. Novas Vilas para o Brasil - Colônia. Planejamento social e espacial 
no século XVIII. – Brasília, Edições Alva, 1997, p.2.

23  FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e  territórios 
urbanos nas Minas setecentistas. - Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.20. n.1. p. 
77-108 jan.- jun. 2012. p.103.

24  Idem. p.83.
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uma condição de violência e mandonismo. Anastasia25 sugere que a violên-
cia estava associada ao vazio de autoridade. 

O sertão, uma categoria espacial fundamental na construção do território, 
justamente por ser definidora deste enquanto oposição, podia ser uma região 
distante dos centros de poder, mas também podia ser uma região de vácuo de 
poder. “No caso específico do sul de Minas, os conflitos inerentes ou indefi-
nição da presença do Estado, facilitando os desmandos de potentados e ban-
didos.”26 A indefinição de poder, ou “vazio de autoridade” manteve a região 
na condição de sertão, ou pelo menos com muitos “sertões residuais”, até o 
fim do século XVIII. A criação de arraiais e as promoções urbanas no período 
colonial, como julgados, freguesias e vilas eram passos importantes no avanço 
sobre o sertão. Cada fundação e promoção funcionava como ponta de lança 
para novas explorações e ocupações. Passemos agora a analisar as categorias 
espaciais e divisões territoriais utilizadas.

Léxico urbano e territorial nas Minas do século XVIII

As categorias espaciais usadas nos tempos coloniais, e a maneira como os 
contemporâneos as nomeavam, revelam variações, sutilezas e nuances de um 
espaço ainda desconhecido, para qual o léxico urbano português não era su-
ficiente. Novas palavras ou novas significações para palavras existentes eram 
dadas à medida que novos aos espaços eram criados. Nos documentos oficiais 
da época, são comuns os termos sertão, descoberto, campanha, conquista, pa-
ragem, sítio, lugar, arraial, país, continente, distrito, para nomear um espaço, 
um lugar específico, geralmente associado a uma toponímia. Mas nos dicio-
nários atuais estes termos têm outro significado e, mesmo em dicionários da 
época, poderiam não significar exatamente aquilo que se pode apreender pela 
leitura cuidadosa dos textos coevos, pois as palavras podem ser ressignificadas 
à medida que precisam designar categorias que antes não existiam. 

O território é essencialmente uma memória, e seu conteúdo é todo cons-
tituído de formas passadas – isto é, de algumas dentre elas, das quais só 

25  Ao longo da tese, adotaremos a escrita em itálico para as palavras do léxico colonial 
português quando estiverem sendo usadas em seu sentido antigo. 

26  PINTO, Francisco Eduardo. A Hidra de Sete Bocas, Sesmeiros e Posseiros em Conflito no 

Povoamento de Minas Gearis 1750-1822.Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014, P. 355.
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subsiste o que pode ser compreendido pela sociedade que, em cada épo-
ca, trabalha em seus quadros.27

Neste caso, para melhor entender o léxico territorial mineiro, forjado à 
medida que o território era construído, recorreremos às interpretações de 
Damasceno28. Cada uma dessas categorias espaciais são interpretações feitas 
a partir dos documentos da época (petições de habitantes, correspondência 
oficial das autoridades da capitania, cartas geográficas), cujo recorte temporal 
e espacial é semelhante ao desta tese, porém feitas a partir de universo amos-
tral muito maior (a Capitania de Minas Gerais e não somente o termo de 
Campanha). 

A primeira e mais importante categoria espacial é o sertão. Segundo 
Damasceno, “a origem do termo “sertão” parece estar intimamente ligada à 
empresa colonial.”29 No dicionário de Raphaël Bleuteau30 de 1712, o sertão é 
“o interior, o coração das terras; e opõe-se ao marítimo [..]. Toma-se por mato 
longe da costa”. De fato, esta definição de sertão corresponde à ocupação nos 
dois primeiros séculos que se concentrou na costa, deixando para trás grandes 
vazios. Distante do significado que veio a adquirir no século XX, o sertão era 
tomado como o deserto, não no sentido climático de árido, mas no sentido 
de vazio, desabitado, inculto, selvagem, desconhecido. Para além de categoria 
espacial, o sertão habitava o imaginário, tudo o que fosse desconhecido, selva-
gem, não mapeado, não categorizado, não compreendido poderia ser o sertão. 
O sertão não era um lugar, não tinha uma posição fixa, definida espacialmente. 
O sertão pode ser definido em oposição ao território. Se território é uma área 
definida por um determinado grupo, por ele conhecida, representada, povoa-
da, cultivada, civilizada, portanto tudo o que não era território era sertão. E, 
como a colonização implicava no avanço do território, também o sertão era 

27  LEPETIT, Bernard. (2001).  Por Uma Nova História Urbana; seleção de textos, revisão 
crítica e apresentação Heliana Angotti Salgueiro; tradução Cely Arena. - São Paulo: EDUSP, 
2001, p. 149.

28  FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas 
setecentistas / tradução de Maria Juiana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p.74-81.

29  Idem, p.52.

30  BLUTEAU, Raphaël. Vocabulario portuguez e latino, áulico, anotómico, cômico, critico, 

chimico, dogmático, dialético, & autorizado com exemplos dos melhores escriptores portugue-

ses e latino; e offerecido a el Rey D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de 
Jesus; Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1712-1721. 8v. disponível em https://archive.org/
stream/diccionariodalin00mora.
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movente, ao avanço do território definia suas fronteiras. É justamente nestas 
fronteiras que se processa a invenção, o debate, a luta por definições e as 
representações. 

Embora o deslocamento das fronteiras da ocupação da América Portuguesa 
tenha se dado preferencialmente da costa para o interior, este sentido leste-
-oeste de ocupação não ocorreu de forma contínua ou uniforme. Conforme 
descreveu Robert de Morais31, diversos agentes como os sertanistas, bandei-
rantes, militares e religiosos promoveram incursões e povoamentos em partes 
distantes da costa, deixando para trás imensos sertões. É o caso, por exemplo, 
da área do Estado do Espírito Santo que, contrariando a própria definição do 
dicionário de Bluteau, era um sertão à beira mar. Em outra escala, na capita-
nia de Minas Gerais isso não foi diferente. Tradicionalmente entendida como 
uma ocupação de dentro para fora, do centro para a periferia, essa ocupação 
também não ocorreu de forma contínua e uniforme. Algumas vezes, fatores de 
povoamento como caminhos muito visitados e povoados, descobertos tardios 
e ações de particulares fizeram com que a ocupação se desse por saltamentos 
e deixaram para trás bolsões de isolamento, sertões residuais. Outras vezes, 
fatores de impedimento deixaram de ocupar áreas vizinhas a territórios bem 
conhecidos e ocupados, tais como indefinições jurídicas em zonas contestadas, 
dificuldade de acesso, gentio selvagem ou mesmo as proibições do governo 
para evitar o extravio do ouro. Alguns desses sertões residuais só vieram a ser 
ocupados no século XIX. A micro-história dos municípios sul mineiros, escrita 
por historiadores e eruditos locais está repleta desses sertões residuais como é 
o caso do “sertão da Pedra Branca”, do “sertão do rio Canoas”, “sertão do 
rio Pardo”.

Desse modo, uma área antes desconhecida era chamada de sertão, termo 
associado à toponímia que se queria designar, por exemplo: antes da descober-
ta do ouro no final do XVII, a área ao norte do Rio Grande era o “sertão dos 
Cataguases”. No Sul de Minas, havia o “sertão do rio Verde”, um pouco mais 
a leste (entre Sul de Minas e Zona da Mata), havia o “sertão da Mantiqueira”. 
No mesmo sentido de sertão, porém em área mais circunscrita também foi 
usada a palavra matos: “Nos matos houve muita ambição”. Assim que uma 
área passava a ser habitada, poderia ser chamada de descoberto ou descobri-
mento, caso estivesse ligada à exploração aurífera, como o “descoberto do 
Sapucaí”, ou também poderia ser chamada de minas, como as “minas do Rio 
Verde”, onde mais tarde se fundaria Campanha, “minas de Itajubá”, mais 
tarde Itajubá, hoje Delfim Moreira. 

31  MORAES, Antonio Carlos Robert. (2000).  Bases da formação territorial do Brasil – o 
território colonial brasileiro no longo século XVI.  São Paulo: Hucitec.
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Se o povoamento se desse em uma área de campo, a palavra sertão era subs-
tituída por campanha, como “campanha do rio Verde”, “campanha do rio 
Sapucaí”, “campanha do rio Capivari”, todas as três no Sul de Minas, todas 
áreas derivadas dos nomes desses três rios à margem esquerda do rio Grande 
(definidor do limite do Sul de Minas). Em suas cartas, o ouvidor da comarca 
do Rio das Mortes usa alguns desses termos “Cheguei a êste descobrimento a 
dois do corrente”, “As terras destas Minas é (são) uma dilatada Campanha do 
Rio Lambari para dentro”.

Outro termo que se enquadra nessa categoria de ocupação primeira dos 
sertões era “conquista”, geralmente associada a um processo conflituoso de 
ocupação. No Sul de Minas esse termo não aparece, mas logo ao norte do rio 
Grande, junto à nascente do rio São Francisco havia uma área designada como 
“conquistas e campanhas do Campo Grande”, região conquistada a partir da 
extinção de quilombos por Inácio Correia Pamplona. Portanto uma região 
recém-descoberta deixava de ser chamada de sertão e passava a ser designada 
por estes outros termos: descoberto ou minas, campanha ou conquista. 

Outras regiões mais circunscritas e ocupadas poderiam ser designadas pe-
los termos paragem, lugar, sítio ou arraial. O termo paragem não chegava a 
caracterizar uma povoação, é um termo genérico que designa terras geografi-
camente menores do que as de uma campanha. Esta palavra aparece frequen-
temente em cartas de sesmaria como o caso deste pedido de 1785 encontrado 
no APM, intitulado: “Requerimento de Luzia Maria de Jesus referente à carta 
de sesmaria de meia légua de terra da área que já se acha medida e demarcada 
na paragem de Três Pontas pra possuí-la por legítimo título”32. 

Muitos outros exemplos como a “paragem do Facão”, situada na fregue-
sia da Borda do Campo, na entrada dos “Gerais Vedados”33, a “paragem do 
Tripuí” nos arredores de Ouro Preto, a “paragem do Rio Acima” nas proxi-
midades de SJDR34, “paragem do Ribeirão do Carmo” na região do Sertão 
da Pedra Branca, etc. Como vimos anteriormente, os termos arraial e lugar 
poderiam significar povoações sem o título de vila. Contudo, o termo sítio 
pode tanto ser usado como lócus, “Escolhi a beneplácito de todos o sítio para 
o arraial”, quanto como a própria povoação, “achei que o sítio que hoje é ar-
raial fora descoberto(...)”, quando esta não chegava a um arraial. 

32  APM, SG-Cx.15-Doc.51

33  PINTO, Francisco Eduardo. A Hidra de Sete Bocas, Sesmeiros e Posseiros em Conflito no 

Povoamento de Minas Gearis 1750-1822.Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014, P. 194

34  APM, Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de 
Minas Gerais, 1909, p.185
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Os termos “país” e “continente” também serviam para designar áreas em 
vias de ocupação, como as paragens, mas referiam-se a áreas maiores que reme-
tem a um espaço contíguo. As palavras país e continente, segundo Damasceno, 
aparecem algumas vezes com o sentido atual como “Continente Americano” 
para designar a América Portuguesa. Mas diferentemente desse sentido, en-
contramos a palavra “país” usada apenas em sua significação antiga, com o 
sentido de região. Na carta do ouvidor (1737) encontramos o termo “país” 
usado no sentido colocado acima, como áreas circunvizinhas a um lugar ou 
um arraial:

Imagem 1 Requerimento de Luzia Maria 
de Jesus referente à carta de sesmaria de 

meia légua de terra da área que já se acha 
medida e demarcada na paragem de Três 
Pontas pra possuí-la por legítimo título.-

Página 1. APM,  SG-Cx.15-Doc.51

Imagem 2 Carta de sesmaria do Picu.-Página 
1. APM,  SG-Cx.38-Doc.76. de 09/05/1798



42

Suponho me será necessário maior dilação do que entendi antes de entrar 
neste dilatado país; porém, tudo dou por bem empregado nos serviços de 
El-Rei, sem embargo de que reconheço a obrigação minha. 

A palavra “distrito” aparece para nós apenas com o mesmo sentido que lhe 
é definido no dicionário de Bluteau e também por Silva Pinto. Como “entenda 
qualquer jurisdição do territorio que foi acrescentada ao termo ou aos primei-
ros limites da jurisdição de huma cidade”35, ou também “o território donde 
não passa a jurisdição do que a tem nele”36, porém em documentos analisados 
por Damasceno foi encontrado o termo distrito com caráter mais vago: “dis-
trito de minas gerais”, usado no início do século XVIII, antes da criação da 
capitania. 

Enquanto as palavras que formavam o léxico territorial mineiro eram ter-
mos cuja definição não era simples nem unânime, pois referiam-se a espaços 
ainda em formação, havia também outras formas de classificação territorial, 
eram as divisões oficiais, civil e eclesiástica. Portanto à complexidade do léxico 
territorial mineiro, somavam-se ainda as categorias e divisões oficiais do espa-
ço, de dimensão civil e eclesiástica. Na dimensão civil do território, o termo 
era a área sob jurisdição de um concelho, a este concelho cabia a gestão ad-
ministrativa e jurídica (em primeira instância) do termo. Acima dos concelhos 
estavam as comarcas que agrupavam os concelhos sob jurisdição dos ouvido-
res. Quando o território de uma vila (termo) passava a concentrar um numero 
cada vez maior de lugares ou arraiais em torno da povoação-sede, da vila, 
eram criadas jurisdições menores, os distritos. Na dimensão eclesiástica do 
território aparecem as freguesias ou paróquias e os bispados ou dioceses. Nem 
sempre estas duas dimensões da divisão territorial (civil e eclesiástica) eram 
coincidentes. Na segunda metade do século XIX aparece o termo “comarca 
eclesiástica” como subdivisão de um bispado e “freguesia” como subdivisão 
civil do território. 

Dentro da própria circunscrição espacial deste trabalho havia, por exem-
plo, a região situada à margem esquerda do rio Sapucaí que pertencia ao ter-
mo de Campanha, mas eclesiasticamente pertencia ao Bispado de São Paulo. 

35  BLUTEAU, Raphaël. Vocabulario portuguez e latino, áulico, anotómico, cômico, critico, 

chimico, dogmático, dialético, & autorizado com exemplos dos melhores escriptores portugue-

ses e latino; e offerecido a el Rey D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de 
Jesus; Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, 1712-1721. 8v. disponível em https://archive.org/
stream/diccionariodalin00mora. p. 257

36  PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva 
Pinto, natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. in brasiliana.usp.br
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Na Enciclopédia de Municípios Brasileiros, editada pelo IBGE em 1959, em 
que aparecem todos os municípios brasileiros de então, são mostradas para 
cada município as datas de criação dos distritos, freguesias, conselhos, vilas, 
municipalidades, sem, contudo, especificá-las. Há arraiais que nunca foram 
distritos, mas foram freguesias e, de meros arraiais, mas já eclesiasticamente 
elevados a freguesias, passaram a município. Não havia uma sequência linear 
nas promoções urbanas e as dimensões civil e eclesiástica se contaminavam. Se 
uma mera povoação fosse uma freguesia, por exemplo, hierarquicamente esta 
era superior a outra povoação que não era freguesia. E, mesmo as dimensões 
eclesiásticas e civis operando de maneira independente, estas se influenciavam. 
É o caso do arraial de Carmo do Rio Verde, por exemplo, que nunca chegou 
a ser vila, mas como sempre foi freguesia tinha um status urbano superior a 
outros simples arraiais e foi elevado diretamente a município no final do sécu-
lo XIX. No Mapa de Toda Extensão da Campanha, de 1800, são mostradas 
as povoações que eram freguesias (marcadas com a letra F). O arraial de São 
Gonçalo, por exemplo, não estava marcado e talvez por sua proximidade com 
Campanha, tenha tardado a se tornar uma freguesia. 

Os primeiros habitantes que se instalavam nos sertões, passados então a 
chamar descobertos, campanhas ou conquistas, acabavam por erigir peque-
nas capelas ou ermidas para atender aos ofícios religiosos de suas famílias, 
agregados, vizinhos e escravos. O pedido e a distribuição de sesmarias foram 
a forma primordial de ocupação desses sertões distantes. Como essas ermidas 
ficavam afastadas das sedes das freguesias, com o passar dos anos e o aumento 
da população, os habitantes do local requeriam ao bispo a autorização para a 
construção de uma capela pública, que deveria ser servida por um coadjutor 
(nomeado pelo vigário da paróquia à qual pertencia). Pelas leis da Igreja, a 
capela não poderia ficar em terreno privado, por isso os fazendeiros locais 
doavam uma parte de suas terras para a constituição do “patrimônio”, ou 
seja, uma porção de terra pertencente à igreja que fosse capaz de sustentá-la, 
gerando receita para sua manutenção e pagamento do coadjutor. 

Este processo acabava gerando uma estrutura fundiária diferente das ses-
marias ou fazendas, cujas terras eram de particulares e por isso a presença de 
outros moradores tornava-se mais difícil. O “patrimônio” da igreja acabava 
por concentrar moradores ao redor desta capela pública. Estas capelas rurais 
foram o foco de surgimento de muitos arraiais, especialmente os arraiais agrí-
colas, que foram maioria no Sul de Minas. Se os habitantes desse incipiente 
foco populacional fossem suficientemente numerosos e financeiramente capa-
zes de bancar a remuneração de um capelão, o bispo podia transformá-la em 
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uma aplicação ou capela curada37, filiada a uma igreja matriz. Esta capela teria 
um cura ou vigário coadjutor. Se o povoado continuava a crescer e a enrique-
cer, os moradores solicitavam ao bispo a elevação da capela a igreja matriz, 
geralmente substituindo a velha capela por um edifício maior. Assim, a locali-
dade tornava-se uma freguesia, mas não só a povoação ou arraial tornava-se 
uma freguesia e, assim como o termo “vila” tinha duas dimensões espaciais, o 
termo freguesia também se referia ao território sob a “tutela” de um pároco. 
Os habitantes da freguesia eram os fregueses. 

Essa dupla dimensão espacial valia também para a aplicação. Os fiéis da-
quela capela aplicada, mesmo que moradores de zonas rurais, eram os aplica-
dos, menor subdivisão territorial eclesiástica. E assim sendo, e não tendo cor-
respondência nas subdivisões civis, a aplicação era frequentemente a primeira 
circunscrição territorial mencionada em pedidos de sesmaria para designar a 
localização do morador. Como os requerimentos e pedidos de sesmaria eram 
enviados ao Concelho Ultramarino, era comum que os moradores começas-
sem a descrição de sua localização pela aplicação, depois arraial ou freguesia, 
depois concelho ou vila, somente depois vinha a comarca. São dezenas de 
exemplos de pedidos de sesmaria e requerimentos em que aparecem o termo 
“aplicação” entre os documentos listados no Catálogo de documentos manus-
critos avulsos referentes à Capitania de Minas Gerais existentes no AHU, entre 
eles estão o requerimento de Carlos Facian Osório, capitão de Ordenanças de 
Pé do distrito da Aplicação da capela dos Corações de Jesus, Maria e José da 
Campanha da Princesa do Rio Verde (atual Três Corações), solicitando a D. 
Maria I a mercê de o confirmar no exercício do referido cargo, e a carta de ses-
maria de Bernardo José de Lorena, governador de Minas Gerais, concedendo 
a Francisco Coelho dos Santos sesmaria de meia légua de terra em quadra, na 
paragem chamada Cachoeira e Bom Retiro da Aplicação de Santa Rita, termo 
da Vila de São José, Comarca do Rio das Mortes. 

Feitos e entendidos os preâmbulos necessários à compreensão do léxico 
territorial e das subdivisões civis e eclesiásticas do território, passemos então a 
estudar o caso da vila de Campanha. 

37  FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas 
setecentistas / tradução de Maria Juiana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p.74-81
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O objetivo deste capítulo é mostrar o processo de construção do território 
da Vila de Campanha e seu termo, a partir dos documentos coevos e à luz da 
mentalidade da época conforme explicitado na introdução. Para tanto, uti-
lizaremos a documentação oficial relativa à criação da vila durante o século 
XVIII e início do XIX. Cronologicamente estes documentos são: as cartas do 
ouvidor de 1737, a confirmação de posse do território de Campanha por parte 
da vila de São João del-Rei em 1743, a criação do julgado em 1746, as petições 
e informações do debate em torno da elevação da vila nas décadas de 1780 e 
90, a nomeação do Juiz de Fora e o ato de criação de vila em 1798, a ereção 
do pelourinho em 1799, a demarcação do termo em 1800 e, a partir daí, as 
atas da Câmara que passam a narrar as festas reais de 1808 a 1822. Além 
de documentos oficiais, utilizaremos também as descrições do memorialista 
Francisco de Paula Ferreira de Resende e os relatos de viajantes. Para construir 
essa colcha de retalhos documental, também serão usadas as datas de funda-
ção das igrejas e a série da décima predial. Assim será possível entender como 
a cidade era pensada à época, agora não mais genericamente para a capitania 
como feito na introdução, mas especificamente para Campanha.

Em primeiro lugar será mostrado que a questão urbanística está integrada 
às disputas e condições de existência do arraial desde a sua fundação até a 
consolidação da vila. Na segunda parte deste capítulo, veremos que as prá-
ticas sociais estavam diretamente relacionadas aos espaços urbanos e que as 
festas e outras cerimônias públicas eram mesmo definidores do espaço. A ideia 
central deste capítulo é mostrar como a concepção coeva de regularidade (em 
sua dupla acepção, geométrica e de observância às regras) estava presente nas 
discussões urbanísticas e como ela definiu os espaços da vila.

Campanha surgiu a partir do ordenamento da população dispersa que vivia 
nas Minas do Rio Verde, descobertas pelos paulistas no início do século XVIII. 
Este ordenamento foi promovido pelo governo da Capitania de Minas Gerais 
e executado pelo ouvidor da Comarca do Rio das Mortes ainda no início 
do século XVIII. Portanto, a sua existência foi desde o início uma condição 
estratégica de disputa entre as duas capitanias. Mas por trás da disputa entre 
as capitanias estava a construção do território português, pois a Capitania de 
Minas Gerias nessa época era o próprio território português e a definição de 
seus limites era fundamental para que a Coroa exercesse seu controle. 

Segundo Alfredo Valladão1, os sertões dos Rios Verde e Sapucaí haviam 
sido percorridos por uma “bandeira” fluminense em 1597, encabeçada por 
Martin de Sá. Contudo as incursões que mais visitaram as terras do sertão dos 

1 VALLADÃO, Alfredo.  Campanha da Princesa, 1737-1821).  Rio de Janeiro: Leuzinger S.A. 
1937, p.52.
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Cataguases foram feitas por sertanistas provenientes de São Paulo e datam 
do século XVII. Essas incursões não promoveram a ocupação da região, pelo 
contrário, provocaram o deslocamento dos povos indígenas que ocupavam a 
região para sertões mais distantes. As descrições das rotas percorridas durante 
esse século são muito vagas e lacônicas, contudo ao menos dois desses cami-
nhos tornaram-se mais constantes a partir da efetiva ocupação das minas após 
a “descoberta do ouro” nos fins do século XVII. A primeira atingia as minas 
a partir da Vila de Atibaia e foi percorrida por Fernão Dias Paes em 1674 e 
por D. Rodrigo de Castel Branco em 1681. Ficou conhecida como caminho 
de Fernão Dias. A segunda chegava às minas a partir da Vila de Taubaté, cru-
zando a Mantiqueira pela Garganta do Embaú e foi percorrida por diversos 
sertanistas. Ambas cruzavam a região hoje conhecida como Sul de Minas. A 
segunda tornou-se muito mais constante e ficou conhecida como caminho de 
São Paulo, que foi descrito por Antonil em 17112. O Caminho de São Paulo 
passou a ser chamado de Caminho Velho depois da abertura do Caminho 
Novo por Garcia Rodrigues Paes, filho de Fernão Dias, ligando diretamente as 
minas ao Rio de Janeiro. 

O caminho de Fernão Dias era o menos frequentado, tanto é que, quando 
o ouvidor da comarca do Rio das Mortes dirigiu-se às Minas do Rio Verde e 
de Itajubá para efetivar a posse da Coroa naqueles descobertos que, embora 
estivessem às margens do caminho de Fernão Dias, o fez utilizando o Caminho 
Velho. O ouvidor partiu de São João del-Rei utilizando o caminho Velho até 
Capivari (ao lado de Baependi) e de lá em diante abriu picada até as Minas 
do Rio Verde. Se viesse pelo Caminho de Fernão Dias chegaria à Campanha 
passando pela Serra de Carrancas e pela Passagem do Rio Verde (atual Três 
Corações). 

Diversas expedições e aventureiros devassaram estes sertões em busca de 
ouro, prospectando e faiscando onde fosse possível. Logo no início do século 
XVIII já havia nessa região duas áreas em que se minerava (descobertos ou 
minas), uma conhecida como as Minas de Itajubá e a outra conhecida como 
Minas do Rio Verde. A primeira ficava encravada nas dobraduras da Serra da 
Mantiqueira, nas cabeceiras do Rio Sapucaí. Essas minas duraram pouco tem-
po e, por sua situação geográfica, ficaram muito mais ligadas às vilas do Vale 
do Paraíba, ou seja, à Capitania de São Paulo do que à Capitania de Minas 
Gerais. Essas terras foram objeto de disputa territorial entre as duas capita-

2 Antonil, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 
1982. p. 78. (Primeira edição em Lisboa, 1711.)
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Imagem 1 Recorte do 
mapa 4 (ver capítulo 3) 

com indicação do Caminho 
Velho, da Fernão Dias e 

dos povoados ao longo dos 
caminhos

Imagem 2 Recorte do 
mapa 2 (ver capítulo 3) 

com indicação do Caminho 
Velho, da Fernão Dias e 

dos povoados ao longo dos 
caminhos
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nias ao longo de todo o século XVIII3. O próprio ouvidor da vila de São João 
del-Rei em sua viagem de 1737 abre caminho entre as Minas do Rio Verde e 
de Itajubá: “Aperfeiçoei o caminho que, quando fui, fiz três dias de jornada e 
hoje se vai em menos de um dia de jornada do Arraial”. O arraial aqui referido 
era o povoado de Campanha, nas Minas do Rio Verde. Se o ouvidor precisou 
aperfeiçoar o caminho entre as Minas do Rio Verde e a de Itajubá, isso mostra 
que as Minas de Itajubá tinham ligação precária com as vilas de Minas Gerais. 
Por outro lado, cruzando a Serra da Mantiqueira já estavam mais ligadas às 
vilas da Capitania de São Paulo que ficavam ao longo do Rio Paraíba do Sul 
(Jacarahi, S. José, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena).

A segunda área já conhecida eram as minas do Rio Verde, que foram desco-
bertas em 17204 e ficaram abandonadas por um longo período. Em 1737, che-
ga ao governador da Capitania de Minas Gerais, D. Martinho de Mendonça de 
Pina e Proença a notícia de que alguns faiscadores, ditos criminosos, estavam 
explorando essas minas sem o devido controle do fisco. O governador pede ao 
ouvidor da Vila de São João del-Rei, Cipriano José da Rocha para certificar-se 
do que estava acontecendo. O ouvidor imediatamente organiza uma comitiva 
e empreende uma longa viagem à região. Essa viagem é relatada ao governador 
em cartas que revelam que a fundação de uma povoação fazia parte de uma 
estratégia sistemática do Estado para a constituição de seu território. E essas 
ações não estavam dissociadas das questões urbanísticas, pois uma povoação 
não era apenas um aglomerado de pessoas, uma povoação era uma célula do 
corpo do reino e sua constituição física deveria espelhar essa posição. 

Por serem documentos de suma importância para nossa tese, estas cartas e 
serão reproduzidas na íntegra, comentadas e analisadas a seguir.

3 Ver no terceiro capítulo o [Mapa da região de Itajubá] que acompanhava o requerimento no 
morador João da Costas Manso do distrito de Itajubá.

4 SAINT-ADOLPHE,  J. C. R. Millet de. Dicionário Geographico e Descriptivo do Império do 
Brazil, J. P. Aillaud. Paris, 1845, p.210.
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AS CARTAS DO OUVIDOR

Estas cartas foram escritas para relatar ao governador as ações executadas 
pelo ouvidor da Comarca nas Minas do Rio Verde. Assim, o ouvidor tanto 
agiu conforme deveria agir um funcionário da Coroa, de acordo com os con-
ceitos urbanísticos oficiais, quanto também relatou suas ações segundo a men-
talidade da época, deixando sempre clara sua fidelidade.

Estas cartas são documentos riquíssimos não só pelas informações descri-
tivas das ações e decisões tomadas pelo ouvidor, mas pelas informações per-
cebidas na redação do texto, levando em consideração a análise do contexto 
histórico em que foram escritas e a mentalidade da época. Para um leitor pou-
co familiarizado com o léxico territorial colonial e com as particularidades da 
organização político-territorial do antigo regime, algumas informações podem 
passar despercebidas. Daí a importância de se ter feito uma introdução expli-
cativa ao tema. O ouvidor utiliza em sua redação palavras de um léxico urbano 
e territorial colonial que possuíam significados diversos dos atuais, tais como 
descobrimento, dilatada campanha, país, sítio, arraial, matos, campo maior, 
sertões, minas, dilatados campos, descoberto, vila e dilatada povoação. Cada 
uma dessas palavras, que nomeavam lugares e paisagens, possuía uma cono-
tação espacial específica e seu uso configurava a própria paisagem e construía 
o novo território. Implicitamente no texto também se percebem as relações 
de poder e vassalagem na maneira como o ouvidor trata seu interlocutor, na 
maneira como relata seus feitos e o que espera em recompensa. Nestas cartas 
transparecem indiretamente os ideais de cidade e os critérios de classificação 
urbana, assim como a maneira pela qual a Coroa exercia o controle da popu-
lação ou como fazia a distribuição de terras e cobrança de impostos. 

O ouvidor da Comarca do Rio das Mortes (Cipriano José da Rocha) inicia 
a carta descrevendo ao governador da capitania (D. Martinho de Proença) a 
geografia da região, os caminhos, as serras e os rios, já apontando a abun-
dância de peixes e a fertilidade das terras, indicando aí, que era um conhece-
dor das recomendações da Coroa e dos governantes de se produzir alimentos 
paralelamente à atividade mineradora, como a ordem do governador do Rio 
de Janeiro, Artur Sá e Menezes, em 16985 para “que cultivassem víveres nas 
proximidades das minas”. Esse apontamento, além de indicar seu conhecimen-
to acerca das recomendações dos governantes, deixa transparecer uma ideia 
correntemente aceita na época de que, para que existisse uma vila, a ela deveria 
corresponder um território, um termo que fosse capaz de supri-la, de alimen-

5 Antonil, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 
1982. p. 78. (Primeira edição em Lisboa, 1711.).
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CARTAS DO OUVIDOR 

Primeira carta 

“Meu Senhor, 
Sempre desejo ter notícias de que Vossa Senhoria continue em boa dispo-
sição, e que me ordene muitos empregos de seus serviços. 
Cheguei a êste descobrimento a dois do corrente. Fiz dez dias de jornada 
e dêstes descansei dois, que me foi preciso pela razão de alimentos. Tenho 
passado sem mais moléstia, seja Deus louvado. De Capivari veio um sol-
dado chamado Manuel Costa e me disse (que) o outro esteve como se não 
tivesse cavalo, por esta incapaz de serviço. 
As terras destas Minas é (são) uma dilatada Campanha do Rio Lambari 
para dentro. Exceto uma serra que tem seu princípio no mesmo rio e se 
dilata por espaço de uma légua, tôda coberta de matos, por onde vem a 
estrada que mandei abrir e achei muito capaz. São os ares muito alegres, 
de maravilhosa vista e com melhor assento que as terras de São João 
del-Rei. Tem o Lambari copiosa abundância de peixe grosso e miúdo, de 
admirável sabor e gôsto, por ser todo de pedras o rio. E, com as rêdes 
que trouxe, fiz uma grande pescaria, sem muito trabalho. Também me 
dizem que o Rio Verde é copioso de peixe, depois que nêle deságua o 
Rio Maependi (Baependi), que é rio novo que atravessa para estas minas.
Alguma parte das gentes que estão nestas Minas quiseram (quis) fazer 
oculta a bondade de sua fertilidade, para que depois de ter eu retirado 
as pairem entre si. E sendo eu advertido, mandei pôr um Edital que os 
que encobrissem terras e córregos, que faiscassem, serão degradados para 
fora das Minas. E tendo tirado ouro, seriam confiscados os seus bens 
para a Fazenda Real. Logo se desfez a parcialidade, que tanto queriam, 
com a fama de que as terras não tinham ouro. Ainda na véspera da minha 
chagada, disseram pùblicamente não queriam terras e só vieram a êste 
País para me obsequiarem. Mas brevemente desenganados, todos que-
rem terras e está sabido a bondade delas. E como trouxe alguns mineiros 
escolhidos para me informarem, mandei logo fazer as experiências, se 
achando que não só os córregos, mas também as terras faíscam. E que 
primeiro que neste breve tempo de dois dias se tem visto, entendem ser a 
pinta geral e serão cinco ou seis léguas de terras minerais.
Segunda-feira passo à Serra chamada Palmela, para onde se vão conti-
nuando as Minas, que distam daqui três léguas e me informam ter maior 
opulência de ouro. 
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tá-la. Um concelho deveria possuir não só autonomia político-administrativa, 
mas econômica, garantida pela capacidade de seu território de alimentar seus 
habitantes. A autossuficiência era um dos atributos mais valorizados e garan-
tia a dignidade das vilas. Em uma comparação, a sede da vila, o povoado, seria 
a cabeça e o termo da vila seria o corpo. 

É interessante notar, a propósito, que em algumas representações envia-
das à Lisboa pelas câmaras mineiras esta relação é expressa através de 
uma retórica sustentada por metáforas organicistas: se uma vila (cabeça) 
perdia parte do seu território, o resultado poderia ser a falência de diver-
sos “órgãos” e “membros”, ou mesmo a morte do “corpo” (concelho) 
inteiro. Isto porque os arraiais subordinados à vila, bem como as zonas 
rurais circundantes não constituíam “membros inferiores” do concelho, 
mas órgãos vitais, que produziam boa parte das receitas municipais.6

A presença no texto da ideia de autossuficiência alimentar é apenas mais 
um dos indícios da intenção do ouvidor de que o arraial por ele criado fosse, 
“em breves tempos”, elevado a vila. O ouvidor também indica conhecimento 
das demais questões que eram levadas em conta para a criação de uma vila, 
como as “distâncias” até a sede que, sendo grandes, impediriam o acesso às 
“justiças”ou encareciam os processos. Leva em conta também a densidade 
demográfica ao indicar que havia “oito mil negros”e finalmente mostra conhe-
cimento das questões de desenho urbano, pois “dá fora ao arraial”.

Passa o ouvidor, então, a descrever o ocorrido, presença de moradores e 
exploradores sem as devidas “justiças”, e depois descreve as capacidades da 
terra. Neste momento, o ouvidor estabelece a presença da Coroa no novo 
descoberto por parte da Capitania de Minas Gerais e institui do controle do 
fisco mandando por um edital “que os que encobrissem terras e córregos, que 
faiscassem, serão degradados para fora das Minas. E tendo tirado ouro, seriam 
confiscados os seus bens para a Fazenda Real”. Descreve o seu trabalho de 
reunir os moradores, dando “forma ao arraial” e já alertando (pleiteando) em 
seguida que”em breve teria Sua Majestade que fazer vila”. 

Escolhi a beneplácito de todos o sítio para o arraial, onde mandei fazer 
um rancho para mim, à minha custa. E ordenei que todos fizessem para 
si no mesmo sítio, com ordem de ruas, praças e igreja. Também demar-

6 FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e territórios urba-
nos nas Minas setecentistas. - Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.20. n.1. p. 77-108 
jan.- jun. 2012. p.103.
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E que continuam as Minas por muitas léguas, onde se poderão (poderá) 
acomodar uma grande parte de gente destas Minas, jornais seguros de 
oitava e meia, cruzado e meias oitavas os mais comuns, e ter havido ou-
tros de dois tostões. 
Escolhi a beneplácito de todos o sítio para o arraial, onde mandei fazer 
um rancho para mim, à minha custa. E ordenei que todos fizessem para 
si no mesmo sítio, com ordem de ruas, praças e igreja. Também demar-
quei terra para a Casa da Intendência, se vier a ser necessário. E que em 
breves tempos será preciso mandar Sua Majestade fazer vila, e por isso 
dei forma ao arraial, para que não sucedesse irregularidade, que se acha 
nas vilas destas Minas.
Tendo intentado que se abra caminho destas Minas para o Sapucaí; e te-
nho esperança de sair com o projeto, se Deus me ajudar, e o tempo durar. 
O caminho que mandei abrir são dez léguas de mato. Foi o que facilitou a 
entrada destas Minas e a ela vêm os mantimentos, ainda que caríssimos. 
Nos matos houve muita ambição. Mandei por um Edital cada um ma-
nifestasse os matos que ocupava, adiantando-lhe não podia ser mais de 
meia légua e que havia de ser por sesmarias, mandadas passar por Vossa 
Senhoria, com pena de os perderem e de dar Vossa Senhoria a quem pe-
disse. Porque há homens que têm ocupadas seis, oito e doze léguas e me 
parece dar providências, para suspender tanta ambição e fazer com que 
todos se acomodem com igualdade. 
Suponho me será necessário maior dilação do que entendi antes de entrar 
neste dilatado país; porém, tudo dou por bem empregado nos serviços de 
El-Rei, sem embargo de que reconheço a obrigação minha 
Os criminosos, por informação que se me deu, retiraram-se antes de mi-
nha chegada. 
São as notícias destes três dias pode a minha diligência alcançar para 
remetes (sic) a Vossa Senhoria. Ajudando-me Deus e conservando-me a 
saúde, que ainda não está de todo firme, me não há de ficar cousa que 
não veja pessoalmente. 
Manda-me Vossa Senhoria em que lhe obedecer, que me tem sempre cer-
to a seus pés. Deus me guarde e a Vossa Senhoria, muito anos. 
Campo Maior, quatro de outubro de mil setecentos e trinta e sete. 
P.S. – As notícias crescem a maiores descobrimentos; se a Vossa Senhoria 
parecer mandar, que quem quiser vir para cá achará em que se acomode. 
 De Vossa Senhoria, menor e muito afetuoso criado,   
Cipriano José Rocha. 
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quei terra para a Casa da Intendência, se vier a ser necessário. E que em 
breves tempos será preciso mandar Sua Majestade fazer vila, e por isso 
dei forma ao arraial, para que não sucedesse irregularidade, que se acha 
nas vilas destas Minas.7

Depois de instituir o fisco, a primeira atitude do ouvidor foi reunir e organi-
zar a população dispersa em torno de um núcleo, escolhendo um sítio cômodo 
para o arraial com “ordem de ruas, praças e igreja”, e demarcando terra para 
a Intendência. Ressalta que deu “forma” ao arraial, para que não “sucedesse 
irregularidades” como em outras vilas mineiras. Note a preocupação do ou-
vidor em dar forma ao povoado, citando explicitamente a palavra irregula-
ridade. Neste caso a palavra irregularidade não aparece com o sentido atual 
de algo não regularizado, mas aparece em oposição ao conceito de regular no 
sentido formal, pois é usada logo após a palavra forma. Note que a irregula-
ridade não era vista como uma qualidade, mas sim como algo não desejado. 
Ao contrário, a regularidade era um dos valores urbanísticos mais caros aos 
contemporâneos. 

A respeito da questão da regularidade urbana no âmbito da história do 
urbanismo no Brasil, cabe fazer uma breve discussão: 

No século XVIII, a regularidade era uma constante nos discursos emitidos 
pelas autoridades, mas a ideia de regularidade era bastante diferente do que 
viria a se tornar no final do século XIX e início do XX. Cabe distinguir aqui 
os dois sentidos para regularidade entre os contemporâneos do século XVIII. 
O primeiro é o sentido de regularidade como observância às ordens. Segundo 
o dicionário do padre Rafael Bluteau de 1712, regularidade é “Disciplina re-
gular, observância regular, regras bem guardadas”8. De acordo com o jesuíta, 
o termo era usado como adjetivo de “cousa segundo as regras da Arte”. O 
outro sentido da palavra regularidade que também aparece no século XVIII é 
a regularidade geométrica, já registrada em Bluteau, a “Fortificação regular, he 
aqquela, cujas faces, e angulos, são iguaes”. O sentido de regularidade como 
observância às regras da arte, implica para a arquitetura e para o urbanismo 
no conhecimento dos princípios clássicos difundidos a partir da releitura dos 
textos vitruvianos pelos tratados renascentistas dos séculos XV e XVI, como a 
adequação, a proporção, o ritmo e o decoro. Estes princípios foram observa-

7  Carta do ouvidor Cipriano José da Rocha ao Governador da capitania, citada em 
VALLADÃO. Campanha da Princeza. 

8  BLUTEAU, Raphael, Vocabulário portuguêz, e latino, áulico, anatomico, architectonico..

Coimbra: Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712 V.10 in Biblioteca Nacional de 

Portugal / www.purl.pt.
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Segunda carta

“Em 23 de setembro, mal convalescido, fiz jornada desta Vilapara o des-
cobrimento das Minas do Rio Verde, só famigeradas por uma obscura 
notícia de alguma pessoa que ocultamente dava mantimentos aos crimi-
nosos, que se refugiavam naqueles desertos. 
Por fôrça de diligências minha, fiz romper matas e sertões, que pudessem 
franquear a entrada que, com efeito, se pôs franca para tôda a pessoa, 
assim de pé e a cavalo, como para cavalos carregados, assim desterrando 
todo o temos que se havia concebido aos criminosos que espalharam vo-
zes: defenderiam os sertões que habitavam para que não fôssem entrados 
de pessoa alguma. Que lhe seria fácil não abrindo-se caminho capaz. 
Como efeito, depois de dez dias de jornada, cheguei àqueles sertões e os 
criminosos se ausentaram. Fizeram-se experiências nos córregos e ribei-
ros. Ordenei que quem quisesse entrar na repartição das terras minerais, 
desse a rol os negros que possui. Pelos bilhetes de capitação, fêz-se repar-
tição por sortes;não houve descobridor; e só o terror que acima relato e 
a minha diligência.
Tiraram-se as datas pertencentes à Fazenda Real; e as que me tocavam, 
como superintendente, ordenei se juntassem com as da Fazenda Real e se 
rematassem para a mesma. Importou tôda a arrecadação em meia arroba 
de ouro e onze oitavas. E foi preciso esperar o pagamente ato o primeiro 
de setembro do ano próximo vindouro. E se seguiram as arrematações, e 
confianças. Não tirei salário algum da repartição, nem coias alguma aos 
povos, nos dias que despendi em tôda a jornada e estada. 
Estão estas minas em uns bem dilatados campos, que os findam vários 
córregos e ribeiros, como muitos matos proveitosos à agricultura. E ain-
da que tarde, se plantou trezentos alqueires de milho em várias roças. 
Em todos os córregos e ribeiros se acha ouro, que entra para a terra, pelo 
que promete duração. São certos os jornais de meia pataca e nos tempos 
que assisti naquelas partes, tive certeza que os negros davam de jornal a 
meia oitava e três quartos. Compreende o descoberto em circuito mais 
de vinte léguas. 
Fundei o dito arraial em forma de vila a que se deu o nome de São 
Cipriano, que está povoado com praça e ruas, em boa ordem e muitas 
casas. E ficava-se entendido em fazer Igreja; determinei terra para casa 
de Intendência. 
Tem o dito arraial a comodidade de quatro rios abundantíssimos em pei-
xe grosso e miúdo, que são: Palmela, Lambari, Sapucaí (que eu descobri) 
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dos na arquitetura erudita até o fim do século XIX. Tomadas por esse sentido, 
as formas sinuosas das povoações mineiras eram regulares. Mas essas formas 
foram tidas como irregulares a partir de interpretações extemporâneas à sua 
produção. Primeiramente no século XIX, sob o olhar romântico de viajan-
tes estrangeiros que percorreram a região no início do século, como Spix e 
Martius, Debret9 e Saint-Hilaire10. Esses viajantes trazidos pela missão fran-
cesa foram os que primeiro introduziram o adjetivo “pitoresco” às descrições 
das paisagens brasileiras, termo cunhado na Europa a partir de meados do 
século XVIII. No século XX, essas povoações são descritas como irregulares 
e espontâneas sob o olhar e a mentalidade de intérpretes modernos11. Sob o 
olhar modernista, esta mesma cidade que fora produzida a partir de conceitos 
coevos de regularidade, passa a ser vista como irregular, mas com um valor 
positivo ao recuperar a visão pitoresca e introduzir a ideia de originalidade. 
No século XX, as vilas mineiras do século XVIII são eleitas pelos modernistas 
como ícones de uma arte genuinamente brasileira e original para justificar, no 
passado, a originalidade do modernismo brasileiro. Mas que, ao justificar-se, 
baseia-se em conceitos extemporâneos àquilo que se pretende interpretar.

Contudo, ainda no século XVIII já havia também o sentido de regularidade 
geométrica como registrado por Bluteau. Esta ideia de regularidade geométrica 
se sobrepôs, pelo menos no que diz respeito aos estudos urbanos a partir do 
século XIX, ao sentido de “observâncias às regras da arte” também registrado 
por Bluteau. Nesse sentido, a cidade regular seria aquela cujo traçado fosse 
retilíneo, cujas ruas se cruzassem em ângulos retos ou também aquelas cujas 
faces e ângulos fossem iguais. Este sentido dominou os estudos urbanísticos 
no século XX12. Assim, aquilo que fora produzido a partir do conceito de 
regularidade passa a ser visto como irregular e inspira a ideia da “inexistência 
de planejamento nas cidades coloniais portuguesas” defendida por Holanda 

9 DEBRET, Jean Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São Paulo: Edusp, 1989

10  SAINT-HILAIRE, Auguste. (1938).  Segunda viagem a Minas Gerais e São Paulo.  São 
Paulo: Nacional.

11  Durante quase todo o século XX, sob o olhar e a sensibilidade modernos de autores como 
Lúcio Costa,  Sylvio de Vasconcellos, Paulo Santos, Roberta Marx Delson, a cidade colonial 
mineira foi consagrada com irregular. VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica – Formação e 

desenvolvimento – Residência. Rio de Janeiro: MEC, 1956.COSTA, Lúcio. Sobre Arquitetura. 
Porto Alegre: UniRitter, 2007. DELSON, Roberta Max. Novas Vilas para o Brasil - Colônia. 
Planejamento social e espacial no século XVIII.– Brasília,Edições Alva, 1997. SANTOS, Paulo 
F. A Formação de Cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Editora FURJ / IPHAN, 2008. 

12  A regularidade como regularidade geométrica já aparece em (LAVEDAN, Pierre. Historie 

de L’urbanisme. Paris: Henri Laurens, 1926).
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e Rio Verde, que leva ouro em conta, pela experiência que se tem feito. 
Mandei tomar terra para casas da Intendência. Foram quase sete mil 
negros a que se repartiram terras. São as ditas minas uma dilatada povoa-
ção, tanto pela extensão que cada dia cresce, como pela comodidade do 
país, a terra produtiva de mantimentos e os ares benévolos. 
O Rio Sapucaí, só conhecido pela tradição dos antigos paulistas, fiz des-
cobrir pelo sertão destas Minas, por diligências e despesas minhas, até 
que pessoalmente fui as suas margens e o passei em canoa, que mandei 
fazer. É o rio abundante em águas, maior em muitas partes que o Rio 
Grande, porém de vagarosa corrente. Mandei explorá-lo para as suas 
cabeceiras. Acharam-se disposições de ouro e também informaram que 
navegando 3 dias rio acima, se comunicação (comunicará) às Minas de 
Itajubá. A entrada do inverno, as contínuas trovoadas e chuvas suspen-
deram-me maiores indagações, como desejava. 
Aperfeiçoei o caminho que, quando fui, fiz três dias de jornada e hoje se 
vai em menos de um dia de jornada do Arraial. Sendo até aquele tempo, 
na consideração dos homens, duvidoso e com perigo de cometer aquêle 
descobrimento. Tanto que, sabendo-se no Arraial a minha resolução, se 
ausentaram muitos, entendendo eu os obrigaria acompanhar-me. Gastei 
73 dias nesta diligência. Acompanharam-me os soldados que V. S. man-
dou, com bom zelo e obediência. O Meirinho geral como bom oficial, 
pronto a tudo.
Entrei nesta ação por entender fazia bons serviços a S. Majestade, sem 
mais interêsse do que dar-se o mesmo Senhor por bem servido de minha 
intenção e cessaram as queixas de muitos, que não tinham adonde mi-
nerar. Vão entrando muitas gentes; tem mantimentos em abundância em 
bom cômodo e continuamente estão entrando carregações. Será preciso 
criar-se Vila, com justiças, pela distância que há a esta Vila, sem embargo 
de eu mandar em direitura a caminho que fica em pouco mais de três 
dias, mas sempre é distancia. Obrei a despesas minhas, perdendo emolu-
mentos, o que tudo é notório. Deus guarda a V.S.
São João del-rei, 9 de dezembro de 1737.
O ouvidor de S. João del-Rei – Cipriano José da Rocha.
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e Smith13. Na segunda metade do século XX, a partir dos anos 1960 novos 
estudos iniciados por Santos, Delson e Reis Filho14 apresentam a rica docu-
mentação iconográfica sobre cidades planejadas na América Portuguesa, re-
velando a impropriedade das teses que a cidade portuguesa na América “não 
é um produto mental”15, ou que “a ordem era ignorada pelos portugueses”e 
que “nada inventaram os portugueses no planejamento de cidades em países 
novos”16. Esses estudos mostram que a regularidade geométrica esteve pre-
sente no urbanismo português na América, especialmente no século XVIII. A 
despeito da regularidade geométrica, Bastos (2007) defende que a regularidade 
como “observância às regras” esteve presente na formação das vilas mineiras 
do século XVIII. 

Constatar a consideração do “decoro” ou da “conveniência” nos proces-
sos povoadores na capitania de Minas Gerais – um dos “preceitos regula-
res”, uma das “regras da arte” luso-brasileira de edificar, arruar e povoar 
– não apenas permitiu criticar a designação “espontânea” aplicada às 
suas povoações, como também reconhecê-las a partir de uma noção de 
“regularidade” que, naqueles tempos, significava antes de tudo a “obser-
vância” a essas “regras” e “preceitos” competentes à arte de edificar.17

O sentido de regularidade usado pelo ouvidor em sua carta certamente era 
formal e não legal, e enquadra-se perfeitamente em ambos os sentidos coevos 
registrados por Bluteau, pois o ouvidor ordenou o arraial segundo a conve-
niência e o decoro da “arte de arruar” luso-brasileira, mas também traçou ruas 
retas e definiu casas alinhadas. A ideia central de nossa tese está em mostrar, 

13 Ver Robert Smith (Urbanismo colonial no Brasil. Bem Estar. São Paulo, v. 1, n. 1, p. 
14-22, fev.-mar. 1958) e Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José 
Olímpio.1983).

14  Ver Paulo Santos (A Formação de Cidades no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Editora FURJ 
/ IPHAN, 2008); Nestor Goular Reis Filho (Catálogo de iconografia das vilas e cidades do Brasil 

colonial: 1500-1720. São Paulo: Museum; FAU-USP, 1964) e Roberta Max Delson(Novas Vilas 
para o Brasil - Colônia. Planejamento social e espacial no século XVIII. – Brasília, Edições Alva, 
1997).

15 HOLANDA,Sérgio Buarque de, Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olímpio.1983.

16 SMITH, Robert,Colonial towns of Spanish and Portuguese America. Journal of the Society 

of Architectural Historians. Charlottesville, v. 14, n. 4, p. 3-12, Dec. 1955.

17 BASTOS, Rodrigo Almeida. Regularidade e ordem das povoações mineiras no século XVIII. 
in Revista do IEB n 44 p. 27-54 fev 2007. p.43



60

Terceira carta

Senhor Martinho de Mendonça de Proença
Meu Senhor
Logo que recebi a carta de vossa senhoria, com data de 13, cuidei em 
expedir-me e hoje, que são 27, ao Se. na estrada pública e aonde não há 
notícias da chegada do Sr. General, dilato-me enquanto chega um sol-
dado que mandei procurar notícias do dito Sr. General, que logo expedi 
do arraial das minas para que, conforme as que tiver que esperar ou 
recolher-me a São João; Manoel Garcia de Oliveira vai para Mantiqueira 
encontrar o Sr. General.
Das Minas, darei a Vossa Senhoria notícias mais largamente e do Sapucaí 
adonde fui na primeira ocasião que agora não há tempo e só digo a Vossa 
Senhoria que as minas hão de permanecer e dilatarem-se e estão com 
grande abundância de mantimentos baratos; no Sapucaí não achei gente, 
mas sinais que desertaram havia pouco tempo e alguns poucos. Partilha 
teve por sorte, digo as sortes, digo a partilha fez-se por sortes, adonde 
cada um só pode ter queixas da sua fortuna, a Fazenda Real interessou 
meia arroba de ouro com algumas oitavas mais com uma arrematação 
que deixei ordem para fazer, por não poder fazer pela brevidade com que 
foi a partilha graciosamente mas nem assim alguns são contentes, porque 
não gostaram El Rei levasse coisa alguma. 
Manoel Garcia ajudou em tudo que pode com nobre procedimento. 
Continue a Vossa Senhoria a mais perfeita disposição e a mim mande 
sempre em lhe obedecer que como criado fiel me tem às ordens. Deus 
guarde Vossa Senhoria muitos anos.
Encruzilhada, 27 de novembro de 1737. De Vossa Senhoria menor criado 
afetuoso, obrigado e fiel, Cipriano José da Rocha.
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por meio do caso de Campanha, a regularidade das vilas, arraiais e fazen-
das, tanto como conveniência e adequação, quanto como geometrização do 
espaço. Acreditamos que a carta do ouvidor é um primeiro passo para isso. 
Voltemos a ela.

Depois de dar forma ao arraial, segue o ouvidor relatando que cuidou de 
distribuir terras, tanto datas minerais quanto sesmarias. Relata ao governador 
que os ocupantes, ditos criminosos, haviam se apossado ambiciosamente de 
terras, ocupando seis, oito e até doze léguas quadradas, áreas muito maiores 
do que normalmente a Coroa concedia em sesmarias. Em regiões tidas como 
territorializadas, as sesmarias distribuídas eram de meia légua em quadra. Em 
sertões distantes, eram maiores, ao padrão de três léguas em quadra. Por isso, 
mandou publicar edital para que cada um declarasse as terras que ocupava sob 
pena “de as perderem” e informou que seriam distribuídas terras pelo sistema 
de sesmarias. Por esse sistema, o acesso à terra se dava por meio de contratos 
enfitêuticos, com a cessão do direito de uso, domínio indireto, que era conce-
dido a particulares, chamados de sesmeiros, por parte da Coroa que detinha 
o domínio direto da terra por “aquisição originária”18. Essa cessão de direito 
poderia ser revogada caso o sesmeiro não cumprisse com suas obrigações. Ao 
fazer isso, o Ouvidor estava transformando os criminosos em vassalos, leais 
à Coroa e pagadores de impostos e, mais do que isso, transformava também 
o sertão em território, pois onde há vassalos há reino e há território. Observe 
que o texto menciona apenas a palavra légua e não légua em quadra como 
seria correto, pois se referia a uma medida de área e não linear. Mas isso é ape-
nas uma omissão do texto, uma simplificação usual nos textos da época, não 
quer dizer que sejam medidas lineares, o que poderia causar uma interpretação 
errônea, referente possivelmente a uma das testadas da propriedade. No caso 
de chãos urbanos, quando isso ocorria, a câmara mencionava apenas a testada 
do lote para aferir a cobrança de impostos. No caso de sesmarias, a palavra 
légua referia-se à légua quadrada. Termina a primeira carta dizendo que os 
descobertos só fazem aumentar e que a região acomoda quantas pessoas quei-
ram vir pela “bondade” de suas terras e a quantidade de ouro que nelas possa 
ser encontrada. 

Na segunda carta, o ouvidor relata a divisão das terras auríferas em datas 
na proporção dos negros que cada um possui: “Foram quase sete mil negros 
a que se repartiram terras”. Ou seja, foram distribuídas terras proporcional-
mente ao número de negros que cada proprietário possuía, num total de sete 
mil negros (primeira informação estatística do local). Informa ainda que não 

18  Os critérios de distribuição de terras auríferas estão explicitados em Damasceno (2011) 
p.449.
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Quarta carta

Senhor Martinho de Mendonça de Proença
Meu Senhor 
Recebi a carta de Vossa Senhoria e com ela a estimadíssima honra de 
certidão do meu procedimento, porque beijo os pés de Vossa Senhoria; 
fica-me a saudade da ausência de Vossa Senhoria na sua me anuncia, se 
bem que devia estimar por o quanto Vossa Senhoria apetece há muitos 
tempos o ausentar-se e demorarem-se os aumentos devidos a tantos ser-
viços quanto testemunham todas estas Minas. Tanto no que me pertence 
ao real serviço e reforma de costumes, como na utilidade dos Povos e a 
dar um tão vivo exemplo de isenção e desinteresse. Deus pagará a Vossa 
Senhoria tantos trabalhos e boas intenções; e Sua Majestade sem dú-
vida há de atender a tão relevantes serviços em remuneração de tanto 
merecimento. Eu cheguei quarta-feira, quinta, sexta, sábado e parto ao 
domingo na Encruzilhada, esperando o Sr. General, da semana do 22 do 
passado, aqui cheguei bem molestado e com dores de estomago que ain-
da não me deixam e me acrescentam uns cursos, que tanto me tem bem 
cansado e me não me deixam respirar; não sei se cansado da jornada e 
vida que levei neste descobrimento, mas tudo por bem empregado neste 
serviço que fiz a El Rei e aos povos; ainda que estes sempre são ingratos 
e aleivosos; porque revendo-me com eles também que não levei nem um 
real da repartição; foram alguns tão aleivosos que vieram dizer a esta 
Vila que eu levara 4 vinténs de cada negro, falsidade a todas as luzes 
conhecida; mas são povos da Minas que tem por qualidade inseparável 
serem aleivosos, mentirosos e velhacos; perdoe-me vossa senhoria a falar 
assim, porque me ficou muito semelhante dito, sabendo todos a minha 
intenção, ao mesmo tempo que todos diriam, não deixasse de levar a 
despesa dos caminhos e estrada, só para 3 oficiais que são Meirinhos seu 
Escrivão, e o da Superintendência lhe determinei meio tostão para todos 
três a cada negro, que feita a conta pelo Regimento não chega a pagar-
lhes a eles não fizeram, nem tiveram mas diligência alguma.  
As minas hão de ser perduráveis tanto pela comodidade do país como 
pelo ouro, porque meias patacas são seguras e os negros faiscadores da-
vam uns, meia oitava, outros 3 quartos. O Rio Verde leva ouro em conta; 
o Sapucaí lava também ouro, mas não se sabe a conta que terá, porém 
suas margens e serrarias e se entende que se dilatarão as terras minerais 
por mais 40 léguas; devem-me o povo a sua comodidade, porque fiz abri 
estradas, romper matos,  que tarde seriam abertos, como ele mesmo con-
fessa; fiz despesa em abrir o caminho e descobrir o Rio Sapucaí, que tão 
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houve descobridor, ou seja, não coube a ninguém a prerrogativa da escolha da 
primeira data que era concedida, por lei, ao descobridor.19 Neste caso, a distri-
buição das datas foi feita por sorteio. Foram separadas, conforme estabelecia 
a lei, as datas para a Fazenda Real e a estas se somaram as que, por direito, 
seriam do ouvidor. A ele era concedido o direito de obter uma data, mas, mais 
uma vez aqui, Cipriano abre mão de seus direitos financeiros, demonstrando 
gratidão e, acima de tudo, capacidade financeira. Sua contrapartida seria de 
natureza honorífica. 

O ouvidor arrecadou impostos no valor de meia arroba de ouro e doze oita-
vas, para isso teve que esperar até o ano seguinte. Isso nos informa que o siste-
ma vigente de arrecadação era o de pré-estabelecimento de valores, de acordo 
com o número de negros e de acordo com cada comarca. Por isso, aparece a 
informação da presença de sete mil negros. 

Como é sabido, o método de cobrança de impostos de um dos principais 
direitos régios – o quinto – variou muito ao longo do século XVIII. De 
1735 a 1750, vigorou o sistema da captação, que consistia em um valor 
fixo a ser pago por cada cabeça de escravo e que incidia sobre todos os 
habitantes.20

Continua descrevendo a capacidade agrícola da terra com “trezentos al-
queires de milho em várias carroças”. A unidade alqueire, nessa época, era 
usada como medida de volume, mais tarde é que se tornou uma medida de su-
perfície. No período colonial, como vimos, as superfícies de terra eram dadas 
em léguas em quadra, ou simplesmente léguas. Descreve também a capacidade 
aurífera da terra com jornadas (diárias) certas de “meia pataca”, e até “meia 
oitava e três quartos”, ou seja, em um dia de trabalho de um escravo, depen-
dendo de sua habilidade e força, seria possível extrair-se da terra até meia 
oitava e três quartos de ouro. Fecha a informação sobre a terra informando 
que a área do descoberto compreende em circuito mais de 20 léguas, ou seja, 
a área do descoberto ainda estava restrita às imediações do povoado da cam-
panha do Rio Verde, descrita por ele como situada entre quatro rios: Lambari, 
Sapucaí, Verde e Palmela, e não ao território que mais tarde seria o Termo da 
Vila de Campanha que abrangeria praticamente todo o Sul de Minas atual. Em 

19 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 4.ed. 
Brasília: ESAF, 1988, p.36.

20 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas sete-
centistas / tradução de Maria Juliana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p.196.
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longe o consideravam e por entrarem as chuvas e não haver as canoas, 
não discorri o Rio, mas mandei para suas cabeceiras; acharam-se lavras e 
o Itajubá ficaram 3 dias acima donde eu parti; o Arraial, a que dei o nome 
de São Cipriano fiz regular em forma de Vila, não como as destas minas,-
mas como qualquer de Portugal e é preciso que se lhe constitua justiça; 
longe desta Vila, sem embargo que tenho mandado nova picada por onde 
a jornada de 3 dias desta Vila, mas sempre é longe o Arraial se não des-
povoa; em tudo fiz bastante despesa, de que tenho gasto pelo serviço que 
fiz a Sua Majestade; o portador como testemunha de visita e bom oficial, 
informará a Vossa Senhoria tudo quanto deixo de relatar. Os soldados 
acompanham-me com boa satisfação e disciplina, que bem mostram a 
regularidade com que Vossa Senhoria os faz disciplinados. Foram comi-
go ao Sapucaí porque levava pensamentos de prender o Taguá, Bravo 
e Miguel da Costa que tive alguma notícia que moravam nas margens 
daquele Rio, mas as não se poderem fazer as canoas com tanta brevidade 
e não ter certeza de lugar certo me embargou os desejos, mas sempre 
deixei espia com boa promessa para averiguar a estância deles; a prisão 
dos homens da Agirooca (sic) se não consegui nem se fez demonstração, 
por me dizer Manoel Garcia acautelados e eu me não esquecerei deles. 
João Francisco que Vossa Senhoria determinou com João Crisóstomo 
para a guarda de Capiravi, sobreveio-me uma chagazinha debaixo de um 
olho, que eu entendo será cancro; disse se queria ir curar a esta Vila, o 
que bem necessita; mandei em seu lugar Figueiroa; bem sei que mandei 
nesta determinação, mas moveu-me piedade e entender Vossa Senhoria 
por bem; se errei aqui estou pronto para o castigo pelo descarrego; ele e 
o Rosa vão quarta-feira aos pés de Vossa Senhoria; não vão mais cedo 
porque o cavalo do dito João Francisco teve no último dia de jornada 
um aguamento e o mandei curar de que já está bom e, por segurança, 
está mais este dia; o Rosa chegou ontem com as notícias que lhe tinha 
mandado procurar da chegada do Senhor General naquele Governo; e 
das primeiras que tivesse, com certeza me avisava logo por próprio, para 
as dar a Vossa Senhoria; Manoel da Costa que tinha ido com o mesmo 
Rosa à mesma diligência ficou-se na guarda e os soldados não fizeram 
despesas a El Rei. Quisera saber a derrota que Vossa Senhoria leva que, 
sem embargo entende, é a do Reino; firmemente também ouço dizer, 
que me não persuado é para os Goiases; mas eu não entendo que Vossa 
Senhoria estime em tão pouco a sua vida e saúde; outros dizem que para 
São Paulo, mas também não creio, porque ocupação está Vossa Senhoria 
neste governo; com aceitação que é notória e nascida da reta intenção 
que todos experimentam; eu me não despido; que espero ir a seus pés, 
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seguida, porém, adverte que a campanha cresce a cada dia: “São as ditas minas 
uma dilatada povoação, tanto pela extensão que cada dia cresce, como pela 
comodidade do país (...)”.O “país” neste caso, como explicado anteriormente, 
eram as terras contíguas, justapostas, circunvizinhas a um lugar ou um arraial.

Em seguida, retoma a descrição da forma urbana, usando a frase: “Fundei 
o dito arraial em forma de vila a que se deu o nome de São Cipriano, que 
está povoado com praça e ruas, em boa ordem e muitas casas”. Como vimos 
anteriormente, na estrutura administrativa colonial, o termo vila distingue-se 
do termo arraial por ser sede de um concelho, possuir câmara, termo e rossio, 
portanto do ponto de vista legal, um arraial é muito diferente de uma vila. 
Nesta expressão, “arraial em forma de vila”, está claro para o ouvidor que um 
arraial é diferente de uma vila, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto 
de vista formal. Do ponto de vista legal, jamais o ouvidor poderia chamar de 
vila uma povoação que não tivesse um concelho, uma câmara, que não tivesse 
autonomia jurídico-administrativa, enfim não fosse oficialmente uma vila.

Por mais povoada, rica e comercial que fosse uma povoação, jamais os 
contemporâneos a ela se refeririam como “vila” se ela não tivesse recebi-
do este título. Da mesma forma, nenhuma outra designação seria apro-
priada para uma localidade que, um dia, tivesse recebido o “privilégio de 
vila”, por mais decadente que se encontrasse então; apenas uma decisão 
real poderia retirar-lhe o direito de ostentar este título21.

 Do ponto de vista formal, note que é usada a expressão “em forma de”, 
por isso há uma distinção, ao menos tácita, de senso comum, entre a forma 
de um arraial e a forma de uma vila. Qual seria então a diferença formal entre 
uma vila e um arraial? Como é sabido, em Minas Gerais até o fim do período 
colonial, foram criadas apenas 15 vilas. No mesmo período, surgiram mais 
de 300 arraiais. Além disso, sabe-se que essas vilas foram criadas a partir de 
arraiais pré-existentes. Nem sempre o arraial que era elevado à categoria de 
vila era o maior, o mais populoso, o mais rico ou mais denso. Para a promo-
ção de um arraial usavam-se critérios e argumentavam-se razões de naturezas 
diversas, as mais comuns eram a antiguidade, capacidade econômica, distân-
cia das sedes, extensão dos termos (este ligado à ideia de autossuficiência), 
densidade do povoamento, centralidade das sedes, títulos urbanos e funções 
administrativas, provas de fidelidade, fatos históricos, a capacidade de seus 

21  Idem, p.406/407.
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dando-me Deus saúde aonde quer que for. Esquecia-me de dizer a Vossa 
Senhoria que ficou o Escrivão da Ouvidoria para fazer medir as terras e 
que nomeei regente interino, que não quis aceitar, por aviso que também 
tive, Manoel Garcia de Oliveira é muito capaz, mas como saiu comigo 
para fora e não nomeei logo, e é preciso havê-lo para acudir a algum inci-
dente em que minas novas pode haver e sucedem com facilidade. Manuel 
Garcia me entregou a provisão do Ofício de Execuções para o meu criado 
e por tanto favor rendo a Vossa Senhoria o agradecimento e a obrigação, 
que será eterna e confissão dela. 
Vossa Senhoria que seja o que dispões de mim que para quanto valer e 
Vossa Senhoria mandar tem muito pronta a minha obediência às suas 
ordens, com a mais sentida vontade de criado seu. Deus guarde a Vossa 
Senhoria muitos anos 
São João del Rei , 9 de dezembro de 1737. P.S. Os soldados fizeram algu-
mas despesas com o conserto de selas e ferragem. 
De Vossa Senhoria e menor e mais efetivo criado, Cipriano José da Rocha.

Cartas do ouvidor Cipriano José da Rocha ao Governador da Capitania. Originais em Arquivo 

Público Mineiro, Livro 59, folhas 116 e seguintes.
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habitantes, morfologia urbana e elementos urbanísticos22. Estes argumentos 
são utilizados pelos homens bons de Campanha e pelos oficiais da câmara de 
São João del-Rei nas cartas e petições enviadas à Coroa quando da elevação do 
arraial a vila na década de 1790, pois eram critério de avaliação das unidades 
territoriais. 

Note que nas cartas, o ouvidor faz transparecer alguns desses critérios que 
são usados como argumentos de valorização do arraial e do trabalho por ele 
executado. Atenhamo-nos aqui ao argumento da morfologia urbana e dos ele-
mentos urbanísticos e arquitetônicos. Um arraial em forma de vila significa 
que a forma deste arraial não é como a dos demais, este é um arraial que “está 
povoado com praça e ruas, em boa ordem e muitas casas”, que tem “ordem 
de ruas, praças e igreja”, é um arraial em que “não sucede irregularidade” 
como nas outras vilas destas minas e que está situado em local cômodo e de 
“bom assento”, como se pode notar na frase:“escolhi a beneplácito de todos 
o sítio para o arraial”. Nestas poucas palavras, percebe-se a importância dada 
na época à ordem, à regularidade, à presença de elementos arquitetônicos que 
dignificassem a povoação, como boas casas e igrejas, ou aos elementos urba-
nísticos como praças e ruas, além da importância dada à escolha do sítio. Estes 
elementos faziam parte do ideário urbano da época23 e o povoado que os pos-
suísse estava mais próximo deste ideal, portanto mais civilizado e mais digno 
de se tornar uma vila. Assim, embora o ouvidor não tivesse autoridade para 
criar uma vila, organizou o arraial de tal forma que fosse digno de se tornar 
uma vila, tanto por critérios implícitos como a forma urbana, quanto por cita-
ção explícita à criação de Casa de Intendência: “determinei terra para casa de 
Intendência” e também por recomendações expressas como: “em breves tem-
pos será preciso mandar Sua Majestade fazer vila” ou “Será preciso criar-se 
Vila, com justiças, pela distância que há a esta Vila”, no caso a vila de São João 
del-Rei. Nesta última recomendação, usa o critério da distância entre as sedes, 
argumentando que Campanha dista de São João del-Rei “mais de três dias”.

Finaliza a carta dizendo que gastou 73 dias nesta sua diligência e volta a 
declarar que “Obrei a despesas minhas, perdendo emolumentos, o que tudo é 
notório”, demonstrando capacidade financeira e a intenção e esperança de ser 

22  Os critérios de avaliação das unidades territoriais estão explicitados em Damasceno (2011) 
Capítulo 6. p.311-317.

23  Rodrigo Bastos observa que “as povoações coloniais luso-brasileiras merecem ser analisa-

das também com a aceitação de uma noção mais abrangente de “regularidade”, entendida so-

bretudo como “observância” de “preceitos” e “regras” (abundantes naqueles tempos) da “arte” 

de povoar, edificar e arruar.”. Damasceno (2011) dedica um item do capítulo 7 à Morfologia 
urbana: sítio, elementos urbanísticos e arquitetônicos. 
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gratificado por isso, já tendo insinuado sua recompensa ao dar o nome de São 
Cipriano ao arraial. Todo o argumento que o ouvidor constrói leva a entender 
que sua recompensa pelos serviços prestados seria de natureza honorífica e não 
econômica. Fica clara sua intenção de se criar uma vila com o seu nome, o que 
nunca de fato se efetiva.

Nestas cartas fica evidente a excepcionalidade do caso de Campanha entre 
os arraiais mineiros. É um caso muito mais característico de “fundação de 
vilas” do que de “surgimento de arraiais”. Para o ouvidor, “fazer vila” era 
apenas uma questão de tempo, melhor dizendo: de breves tempos. A fundação 
do arraial foi como a fundação de uma vila e revela um ato administrativo de 
poder e não uma reunião de pessoas constituindo um aglomerado. Portanto 
mesmo permanecendo como arraial até quase o fim do século, Campanha 
exerceu um papel estratégico na demarcação dos limites da capitania. Quando 
se registraram as disputas territoriais entre as capitanias de São Paulo e Minas 
Gerais na segunda metade do século XVIII, a presença do arraial nessas terras 
foi fundamental para assegurar que esta porção meridional permanecesse em 
poder da Capitania de Minas Gerais24.

Quando o ouvidor empreendeu sua viagem em 1737, portanto ainda no iní-
cio do século XVIII, a Coroa havia acabado de criar em Minas Gerais sete vilas 
em apenas quatro anos: em 1711 foram fundadas as vilas de Nossa Senhora do 
Ribeirão do Carmo (Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real do Sabará. 
Em 1713, cria-se a Vila de São João del-Rei e, em 1714, criam-se Vila Nova da 
Rainha (Caeté) e Vila do Príncipe (Serro) e, em 1715, surge São José del-Rei 
(Tiradentes) e Pitangui. Depois de quinze anos, foi criada a Vila de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso das Minas Novas do Araçuaí (Minas Novas - 1730). 
Todas essas vilas, criadas na primeira metade do século XVIII, estavam em 
zonas ligadas à mineração. Depois disso, houve um intervalo de quase sessenta 
anos na criação de vilas que somente é retomada no fim do século,em regiões 
com características bastante diferentes das vilas da primeira metade do século. 
As vilas criadas no fim do século XVIII e início do XIX estão geograficamente 
localizadas em áreas mais periféricas da capitania, quase todas ao sul, e eco-
nomicamente mais ligadas a agricultura e pecuária do que à mineração. As 
primeiras fundações têm por objetivo estabelecer o controle da Coroa sobre 
as minas, tomar posse dos descobertos. Estas últimas estão ligadas ao po-
voamento e à expansão territorial da capitania em suas zonas de fronteiras. 
Nesse contexto, são criadas as vilas de São Bento do Tamanduá (Itapecerica 
- 1789), Queluz (Conselheiro Lafaiete - 1790), Barbacena (1791), Campanha 

24 CINTRA, Assis. A questão de limites entre São Paulo e Minas Gerais. São Paul: Typographia 
Paulista, 1935.
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da Princesa (Campanha – 1798), Paracatu do Príncipe (Paracatu - 1798), São 
Carlos do Jacuí (Jacuí – 1814) e Santa Maria de Baependi (Baependi – 1814)25. 
Portanto, a despeito do desejo e da urgência relatados pelo ouvidor em 1737, 
o arraial de São Cipriano somente seria elevado a vila em 1798. A dificuldade 
e demora na criação de novas vilas não foi somente uma política da Coroa, 
foi também uma disputa de poder entre as câmaras que relutavam em ter seus 
termos fracionados. Passemos agora a acompanhar o debate em torno das 
promoções urbanas e o percurso feito pelo arraial até se tornar vila. 

Ao lado compilamos as cartas do ouvidor na íntegra, destacando palavras e 
expressões próprias do pensamento da época, dimensões pouco perceptíveis do 
texto, mas fundamentais para entender a formação espacial e organizacional 
do território. Em itálico as palavras usadas com o sentido coevo explicitado na 
introdução em “léxico territorial colonial português”. Em negrito destacamos 
conceitos e critérios ideológicos, jurídicos e espaciais que foram importantes 
na construção deste território e por isso foram relatados ao governador. 

25  VASCONCELLOS, Diogo de. História antiga de Minas Gerais. 4 ed. Belo Horizonte/Rio 
de Janeiro: Itatiaia, 1974.
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DO DEBATE EM TORNO DAS PROMOÇÕES URBANAS ATÉ A 
CRIAÇÃO DA VILA

Entre a viagem do ouvidor em 1737 e a elevação a vila em 1798, o arraial 
passou por graduais promoções urbanas. Logo em seguida à criação do arraial 
foi nomeado, por indicação do próprio Cipriano, o medidor de terras, Manuel 
Garcia de Oliveira para o cargo de capitão-mor do arraial. Em 1741 o arraial 
de São Cipriano tornou-se Freguesia de Santo Antônio do Vale da Piedade 
do Rio Verde, criada pelo Bispado do Rio de Janeiro, uma vez que ainda não 
havia o bispado de Mariana. Poucos anos depois,o arraial já possuía juiz or-
dinário próprio. O arraial de Santo Antônio passou a se chamar Campanha 
do Rio Verde até se tornar Vila de Campanha da Princesa da Beira em 1798. 

Os documentos originais relativos à consolidação da ocupação desta por-
ção do território por parte da capitania de Minas Gerais, os documentos relati-
vos ao processo de elevação à vila, bem como os documentos posteriores à ele-
vação (atas da câmara) estão guardados no Arquivo Público Mineiro como a 
Provisão Régia da Criação do cargo de Juiz de Fora (ver imagem 3 do primeiro 
capítulo). Afortunadamente grande parte desses documentos foram transcritos 
nas Memórias Municipais – Vila de Campanha da Revista do Arquivo Público 
Mineiro, em seu primeiro volume, terceiro fascículo, edição de 1896. 

O primeiro documento posterior à criação do arraial em 1731, data de 
1743, quando os oficiais da Vila de São João del-Rei tomam posse do arraial 
de Santo Antônio da Campanha do Rio Verde que estava sendo cobiçado pela 
Capitania de São Paulo. Um ano mais tarde, em 1744, o governador Gomes 
Freire cria o Julgado da Campanha do Rio Verde e em 1746 são despendi-
das “sete centas e noventa e duas oitavas de oiro” na criação do Julgado do 
Sapucaí e nomeado outro juiz ordinário para a região26. Segundo Damasceno, 
a instituição dos juízes ordinários e de juízes pedâneos era uma medida capaz 
de remediar a “falta de justiças” dos arraiais e zonas agrícolas e a criação de 
julgados foi a “principal medida adotada pelos governadores para instalar 
estruturas judiciárias nos locais onde não convinha criar vilas.”27. Em 1795 
é publicada Ordem Régia ao Governador da Capitania para Informar Sobre 
o Pedido de Creação de Villa no Arraial da Campanha28, e assim se inicia um 

26 Informação da Câmara de S. João d’El-Rey. Revista do APM, Memórias Municipais. p. 465.

27 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas sete-
centistas / tradução de Maria Juliana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p. 188-189. 

28 Ordem Régia de 14 de sete de 1795. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, 
Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 459. 
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longo debate registrado em documentos (petições, ordens, informações, autos 
e alvarás) entre os moradores da Campanha, a Câmara de São João del-Rei 
e a Coroa Portuguesa sobre a criação da vila de Campanha e o necessário 
desmembramento do termo de São João del-Rei. Neste debate ficam claros os 
argumentos de ambos os lados, favoráveis e desfavoráveis à criação da vila. 
Estes argumentos, usados durante o período colonial para a criação das vilas, 
indicam quais eram os critérios considerados pertinentes à época para avaliar 
o grau de urbanidade de uma povoação e seus méritos no processo de promo-
ção urbana. 

Tais critérios e méritos foram analisados e classificados em ampla análise 
feita para toda a Capitania de Minas Gerais por Damasceno (2011), já comen-
tados na introdução desta tese. À luz dessa classificação, passaremos a identi-
ficá-los para o caso da Vila de Campanha. A autora identifica como critérios 
de avaliação das unidades territoriais: a extensão territorial, a distância entre 
as sedes, a centralidade da sede em relação ao termo, e a racionalidade, pe-
renidade e fiscalidade dos limites. Como critérios de avaliação das povoações 
identifica: a antiguidade, fatos históricos e provas de fidelidade, a capacidade 
dos habitantes, a demografia, a economia, e a morfologia urbana como sítio, 
elementos urbanísticos e arquitetônicos. Todos estes critérios transparecem 
nos documentos colhidos para o caso de Campanha.

Como se sabe, câmaras foram cruciais como intermediadoras do poder 
central, mas mais do que isso, geraram seus próprios microcosmos de poder. 
As câmaras eram constituídas pelas elites locais, pois foram elas que haviam 
reivindicado sua criação e, uma vez criadas, delas se apoderavam. Segundo as 
leis coloniais, as câmaras podiam ser criadas tanto por meio de decreto régio 
ou governamental, quanto a partir da petição de um grupo de moradores que 
solicitava ao rei ou ao governante mais próximo a possibilidade de erigir seus 
arraiais em vila ou cidade.29 E este recuso foi usado pelas elites econômicas lo-
cais no fim do período colonial (Tamanduá,Queluz, Barbacena, Campanha da 
Princesa, Paracatu, Jacuí e Baependi), todas ao sul da capitania, com exceção 
de Paracatu.

Em 1795 é escrita a petição, acima citada, que diz “que haja de criar Vila, 
a povoação ou arraial da Campanha do Rio Verde, assinando-lhe o seu res-
pectivo termo pelo Rio Capivary, a fim de que o Senado dela possa promover, 
atender as obras publicas, e comuns interesses de seus povos, e seu aumento”. 
Nessa ordem régia, assinada pelos ministros do Concelho Ultramarino, é in-
formado ao governador da capitania o pedido de criação de vila feito pelos 

29 RUSSEL-WOOD, A. J. R. O governo local na América portuguesa: um estudo de 
divergência cultural. Revista de Histórias, v. 55.São Paulo, 1977. p. 29.
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moradores “principais” de Campanha. Seu texto introdutório é curto e sim-
ples e não apresenta grandes argumentos em favor da criação da vila, apenas 
pleiteia que seu “senado” possa atender a obras e interesses de seus povos e 
seu aumento. Sugere que o limite seria pelo Rio Capivary, um pequeno ribeirão 
cujo comprimento não perfaz nem a centésima parte do que seriam as bordas 
do termo da vila, mas que é de suma importância, pois é este o rio que o se-
para do termo da vila de São João del-Rei. O destaque dado à definição do 
limite entre o novo termo e o termo da vila de São João del-Rei e a omissão 
dos demais limites demonstra como bordas dos termos eram descontínuas e o 
quanto sua periferia era fluida. Em seguida apresentam-se os argumentos pro-
priamente ditos: “por uma parte a grande distância de 35 léguas, (...) os gra-
víssimos incômodos e perigos”, depois argumenta que a povoação já tinha juiz 
ordinário havia mais de 25 anos e já também era um julgado e que os gastos 
com juízes oriundos de São João del-Rei eram altos. Relata em seguida que o 
número de moradores “que excedem já somente nad.ª (sic) Campanha do Rio 
Verde fora o seu Termo, a oito mil” e depois segue com a descrição dos limites 
pretendidos para seu termo, agora com mais precisão. Nesta primeira petição, 
apresentam-se os argumentos da distância das sedes e os perigos, incômodos 
e desperdícios que isso acarreta, e também é apresentado o argumento demo-
gráfico, indicando que havia oito mil moradores no povoado, fora seu termo, 
número considerado suficientemente grande à época para uma vila. 

Em “informação” apresentada pela Câmara de São João del-Rei de 3 de 
abril de 1798, é exposta a contra-argumentação para que Campanha não se 
torne uma vila. 

Agora querem uma câmara: o aumento da sua povoação, que chega a 
oito mil vizinhos, e a necessidade de novas providências são os motivos 
que dão para conseguir: seja a sua povoação já crescida, e embora chegue 
a oito mil – ou mais vizinhos; não deve ser atendido tanto o seu número, 
quanto a sua qualidade. Os moradores daquele lugar são a maior parte 
mulatos, escravos e mestiços, e Sua Majestade recomenda nas suas Leis 
que se elejam para juízes e vereadores homens de nascimento, e concei-
to. Consta presentemente que há um só juiz, ahar-se (sic) quem ocupe o 
lugar suficientemente, e haverá para vereadores, procurador? São raros 
mesmo para servirem de capitães do Distrito. 30

30 INFORMAÇÃO da câmara de São João del-Rei de 3 de abril de 1798. Citada em Memórias 
Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 461.
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O argumento demográfico é combatido pela Câmara de São João del-Rei 
com o questionamento da capacidade dessa população de oito mil vizinhos, 
por ser composta majoritariamente por mulatos, escravos e mestiços, e assim 
restringindo as chances de preenchimento de cargos públicos necessários à 
criação da vila, como juízes, vereadores, procuradores e até capitães-mores 
para os distritos. A capacidade dos moradores, medida pela presença de “ho-
mens de nascimento e conceito”, em contraposição à presença de “mulatos, 
escravos e mestiços”, indica uma discussão sobre poder e raça, pois de fato 
havia em Campanha uma grande quantidade de negros, tanto escravos quan-
to forros, como apontam os dados demográficos, mas nada que apresentasse 
grandes diferenças em termos estatísticos da população de São João del-Rei.31 
Em vez de persistir em dados demográficos, Campanha por outro lado montou 
seu argumento baseando-se na a capacidade da povoação. Esta, por sua vez, 
teria sua capacidade medida por qualidades comuns nas representações da 
época, como o sítio, a morfologia urbana, e os elementos urbanísticos e arqui-
tetônicos, todos argumentos recorrentes nas petições da época:

(...) o dito arraial a distrito da Campanha do Rio Verde se acha situado 
em longa distância da Vila de São João del Rei (...) e com capacidade 
para ser vila, por estar bem formado em campo aprazível, com muitas 
ruas e casas de telha e sobrados, e terras de cultura e minerais com lavras 
abertas, e fazendas de criar para sua sustentação (...)32

Reiteradas vezes, em épocas diferentes e por personagens diferentes, a mor-
fologia urbana e os elementos arquitetônicos e urbanísticos de Campanha apa-
recem nas argumentações, desde a cata do ouvidor Cipriano em 1737, nesta 
petição anexa à carta de D. Maria I de 7 de maio de 1763 e em textos de via-
jantes estrangeiros do início do século XIX.

Aqui, vimos diversas e bonitas casas de dois pavimentos, providas de ja-
nelas envidraçadas, um dos mais custosos artigos do interior do Brasil33

31 A respeito da composição da população na Comarca do Rio das Mortes ver Andrade (2008) 
p. 35. 

32 Requerimento citado em uma carta régia de 7 de maio de 1763 (APM, SC 19. Fl. 133).

33  Karl F. P. von MARTIUS; Johann B. von SPIX. Viagem pelo Brasil - 1817-1820, 1976, p. 
162.
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Segue a Câmara de São João del-Rei apresentando suas razões contrárias à 
petição de Campanha de 1795, tentando demonstrar que as recentes criações 
das vilas de São Bento do Tamanduá em 1789, Queluz em 1790 e Barbacena 
em 1791 teriam sido prejudiciais a elas próprias. E que o argumento de preci-
sarem de “promover, atender as obras publicas” não é motivo suficiente para 
a criação de vilas. 

As pontes, calçadas e chafarizes a que recorre, e por cujas precisões re-
quereu a Câmara, são coisas que se tem até agora remediado, e que po-
dem passar sem elas; nem nunca a precisão de um chafariz, ou outra 
semelhante obra, foi causa justa de criar uma Vila. Queluz, Barbacena e 
Tamanduá são Vilas, e nem têm chafarizes nem calçadas as ruas.34

Por outro lado, os fatos históricos e provas de fidelidade são evocados 
como argumentos de defesa, como, por exemplo, os relevantes serviços pres-
tados pela vila de São João del-Rei à Coroa quando da tomada de posse da 
Campanha em 1743, ameaçada pela Capitania de São Paulo e do desmantela-
mento de quilombos nos sertões do Campo Grande e a extinção do quilombo 
de Ambrosio em 1759. Por todos estes feitos, não mereceria a vila de São João 
del-Rei ser penalizada com o desmembrado de seu termo, e que se assim o 
fosse, que fosse seguindo os limites da freguesia ou julgado e não os limites 
propostos na petição de Campanha. 

Se aqueles moradores querem que Sua Majestade lhes faça a graça de 
criar em vila o réu arraial, se esta súplica parecer justa aos pés do Trono, 
se for útil ao Estado, conveniente à Coroa, se tudo o que esta câmara faz, 
e tem feito, nada vale, seja-lhes concedida a graça, mas não seja destruí-
da, e aniquilada esta câmara(..).35

As argumentações da cabeça da comarca não foram suficientes para con-
vencer Lisboa e o arraial foi declarado vila em 1798 pelo Auto de Declaração 
da Criação da Villa de Campanha da Princeza por sua Magestade Fidelíssima, 
e logo em seguida, em 1799, foi criada a vila pelo Auto de Creação da Villa 
da Campanha da Princeza por Sua Magestade Fidelíssima. Contudo, por mais 
que consigamos listar os critérios mais comuns levados em consideração nas 

34 INFORMAÇÃO da Câmara de São João del-Rei de 3 de abril de 1798. Documento original 
APM. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro 
I, p. 463.

35 Idem, p. 466.
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argumentações, não havia julgamento óbvio para a promoções urbanas. Elas 
constituíram-se uma eterna disputa entre as vilas e arraiais da capitania duran-
te todo o período colonial, pois como é sabido muitos arraiais que suposta-
mente atenderiam aos critérios acima colocados, não foram nunca elevados a 
vila durante o período colonial. O mais emblemático dos casos foi o arraial do 
Tijuco, que, embora fosse rico, povoado, repleto de elementos urbanos e arqui-
tetônicos dignos, etc., permaneceu como arraial até o fim do período colonial. 
A própria vila de Campanha, quando é desmembrada em 1817, pede como 
compensação pelas perdas sofridas que seja elevada à cabeça de comarca. 

Não cabe aqui fazer uma avaliação das disputas e grupos que levaram à 
criação da Vila de Campanha, mas certamente a força política de São João 
del-Rei conseguiu retardar esta elevação. Mas a importância desses documen-
tos para nossa tese é que eles explicitam que as formas e a materialidade das 
povoações integravam os argumentos em torno das promoções urbanas nos 
tempos coloniais, revelando, assim, quais eram os valores urbanísticos e arqui-
tetônicos mais caros à mentalidade da época. 

Depois de elevada a vila, restava ainda a confirmação dos limites do termo 
que foi feita em 1800. Os argumentos usados pelo juiz de fora de Campanha, 
José Joaquim Carneiro de Miranda da Costa, como a centralidade da sede, a 
extensão do território e a racionalidade das divisões administrativas como a 
coincidência entre os territórios das jurisdições dos distritos e julgados com seus 
termos, foram mais convincentes, estando alinhados com a Lei da Reforma das 
Comarcas implantada por Pombal. O argumento final, porém, foi a criação de 
uma “contribuição anual” que seria destinada diretamente para os cofres da 
princesa Carlota Joaquina. Em seu Auto de Consignação Voluntária, o juiz 
propunha que um terço das rendas da câmara fosse destinado aos “alfinetes 
da Princesa”. Para isso, aos rendimentos da câmara, seria acrescentada uma 
nova taxa anual, a consignação voluntária, a ser paga sobre a “exportação” 
de produtos agrícolas para fora do seu termo. Com isso, tanto a câmara obte-
ria um novo imposto, quanto a Coroa garantiria uma nova renda que, tanto 
maior seria, quanto maior fossem as “exportações” da vila. Como a produção 
agropecuária estava diretamente ligada ao tamanho do termo, não tardou a 
Coroa em concordar com os limites sugeridos por Campanha, muito maiores 
do que aqueles suplicados por São João del-Rei. 

Essa “consignação voluntária”, usada como forma de agradecimento pela 
criação da vila e do cargo de juiz de fora, tinha um duplo sentido. Por um lado, 
era uma forma de agradecimento à princesa transformando-a em donatária da 
vila, o que lhe concedia o direito de nomear o juiz de fora que iria exercer a 
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jurisdição civil e criminal em seu lugar.36 Por outro lado, o simples aceite da 
princesa em receber esta contribuição enobrecia a vila, que passava a ser uma 
“vila senhorial”, e consequentemente enobrecia seus moradores. Esta proximi-
dade com a família real será observada mais adiante nas festividades organi-
zadas pela câmara em homenagem às datas importantes ligadas à família real, 
como nascimentos, coroações, casamentos e exéquias. 

A confirmação dos limites do território da vila viria em 1800 com a 
Demarcação do Termo da Villa de Campanha da Princeza em que ficavam os 
limites da vila por: 

Que a extensão territorial sempre conhecida pela denominação de 
Campanha, era todo o espaço incluído pelo Rio Grande e pelos Registros 
que fecham os limites desta Capitania porque as Ordenanças encontradas 
formadas, encontradas nesse âmbito, foram sempre regidas pelo Capitão 
Mor Regente da mesma Campanha, como era de notoriedade pública.

Termo da Vila da Campanha da Princesa se entenderá feita da parte nor-
te e leste pelo Rio Grande, desde sua origem no espigão da Serra da 
Mantiqueira pelas suas vertentes, e descendo por ele abaixo seguir em 
volta o dito Rio, até o seu encontro com o Rio Pardo aos fins desta 
Capitania: e da parte sul pelas divisas das mesmas fechada pelo Registros, 
que defendem os seus limites.37

Junto com esta declaração escrita existe um documento cartográfico anexo, 
um “mapa junto” como declara o próprio texto. Este mapa encontra-se arqui-
vado no AHU de Lisboa e foi publicado por Costa38 em 2004, mas o texto que 
o acompanhava ficou arquivado no APM em Belo Horizonte. Como está sen-
do analisada cronologicamente a documentação oficial sobre a criação da vila 
e termo, cabe uma breve explicação sobre a questão cartográfica que deverá 
ser tratada mais amiúde no terceiro capítulo. Conforme observado por Beatriz 
Bueno (2011), a cartografia colonial, por razões de arquivamento, foi mui-
tas vezes separada dos documentos textuais originais que as acompanhavam, 

36 Ver CARTA de doação, datada de 18 de março de 1802 da Revista do Arquivo Público 

Mineiro I, 1896, p.533.

37 Demarcação do Termo da Villa de Campanha da Princeza.de 20 de fevereiro de 1800. 

Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.485.

38 B COSTA, Antônio Gilberto (Org.). ( 2004). Cartografia da conquista do território das 

Minas. Belo Horizonte: Editora UFMG: Lisboa; Kapa Editorial.
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portanto texto e mapa faziam parte de um único argumento e sua separação 
dificulta a análise tanto de um quanto de outro separadamente. 

Os milhares de desenhos sobreviventes encontram-se nos arquivos de 
instituições oficiais, porque a elas se destinaram estes planos e mapas. 
Nos países ibéricos, trata-se de uma documentação manuscrita e sigilo-
sa, assunto de Estado, jamais merecendo divulgação impressa em larga 
escala39.

E conforme Furtado (2009), uma série de mapas produzidos em Minas 
Gerais por ocasião da criação de vilas no período colonial foi produzida por 
eruditos locais e não por engenheiros militares que tinham o conhecimento 
para exercer a cartografia moderna. Estes mapas feitos por eruditos locais 
não dispunham de técnica cartográfica moderna como a uniformização das 
escalas e representações gráficas, nem tampouco representavam necessaria-
mente a realidade da divisão política, eram parte dos argumentos de divisões 
territoriais pleiteadas. Confrontando informações dessas duas pesquisadoras, 
podemos deduzir que este mapa seria o Mapa de toda Extensão da Campanha 
ou o Mapa do Termo da Vila de Campanha da Princeza (mapa 6, ver terceiro 
capítulo). Poucos anos antes, em 1778, o engenheiro militar, cartógrafo e me-
morialista José Joaquim da Rocha havia produzido uma série de cinco mapas 
da capitania, um para cada uma das quatro comarcas e um correspondente a 
toda a capitania. Como engenheiro militar, José Joaquim havia sido preparado 
para o exercício da função nas classes da Aula Régia de Arquitetura Militar 
em Lisboa, onde recebeu formação segundo os métodos modernos de carto-
grafia, claramente espelhados nos mapas de 1778. Se compararmos o Mapa 
da Compara do Rio das Mortes, produzido pelo cartógrafo (mapa 4, ver ter-
ceiro capítulo) com os mapas citados acima, produzidos por eruditos locais, 
percebe-se claramente estas diferenças técnicas, mas principalmente diferenças 
de propósito. No primeiro caso, o cartógrafo Rocha, além de demonstrar apu-
rada técnica cartográfica, alinhada com as mais recentes convenções cartográ-
ficas internacionais, deixa transparecer seus propósitos ligados aos ideais da 
Inconfidência Mineira.

O que José Joaquim da Rocha apresenta em 1778 não são apenas mapas 
de uma área geográfica e suas subdivisões: o que ele desenha é uma enti-

39 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Com as mãos sujas de cal e de tinta, homens de múl-

tiplas habilidades: os engenheiros militares e a cartografia na América Portuguesa (sécs. XVI-

XIX) 1º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica. Anais do Simpósio 2011, p.3.
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dade – a capitania das Minas – e suas partes. Esta só pode ser entendida 
enquanto espaço unitário, cuja integração é resultado de um processo 
civilizador hierarquizado, engendrado pela colonização portuguesa e tor-
nado possível a partir da expansão paulista.40

No segundo caso, os mapas produzidos por campanhenses buscavam dar 
concretude aos argumentos usados pelo juiz de fora como a centralidade da 
sede, a extensão do território, a racionalidade e coincidência entre as jurisdi-
ções dos territórios administrativos. Feita uma breve explicação sobre a ques-
tão da representação cartográfica, voltemos à análise da documentação escrita. 

A urbanística

Em 1798, após várias correspondências e documentos trocados entre a câ-
mara da Vila de São João del-Rei, Campanha, autoridades reais, governador 
e a própria rainha, é dado o primeiro passo oficial para a criação da vila, com 
a expedição da Carta Régia pela qual sua Magestade ouve por bem encarre-
gar o Juiz de Fora, o Doutor José Joaquim Carneiro de Miranda da Costa 
tudo quanto pertence á creação, estabelecimento da Villa de Campanha da 
Princeza. Nesta carta ficam claras as atribuições urbanísticas da câmara e o 
ideal de cidade:

Hei por bem encarregar-voz tão bem da criação (...) que se regulará con-
forme ao estabelecimento das outras (vilas) do mesmo Estado do Brasil; 
cuidando-se muito particularmente na construção das casas de Câmara, 
Cadeia, Pelourinho, Calçadas, arruamentos, e tudo o mais pertencente a 
boa ordem, Polícia, e Segurança Publica da mesma Villa (...)41

Nesta carta fica claro que as atribuições de câmara para assegurar a “boa 
ordem” iam além das funções de polícia e segurança pública, incluíam ques-
tões urbanísticas como a construção de edifícios, arruamentos e calçadas. Em 
seguida, em 26 de dezembro do mesmo ano, viria o Auto de Declaração da 
Criação da Villa de Campanha da Princeza por sua Magestade Fidelíssima, ofi-
cializando a criação da vila. Um ano mais tarde, em 26 de dezembro de 1799, 

40 FURTADO, Junia Ferreia. Um cartógrafo rebelde? José Joaquim da Rocha e a cartografia de 
Minas Gerais. Anais do Museu Paulista. V.17 Nº2. USP, São Paulo, 2009.

41 Carta Régia de 12 de maio de 1798. Documento original APM. Citada em Memórias 
Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 468.



79

é expedido o Auto de Levantamento do Pellourinho desta Villa de Campanha 
da Princeza. Neste documento aferimos que o célebre edifício da casa de câ-
mara e cadeia ainda não havia sido erguido, pois a localização do pelourinho 
se deu defronte à casa de intendência.

(...)foi mandado levantar o Pelourinho da referida Villa, o que com efeito 
se levantou com toda a solenidade de estilo no lugar onde se considerou 
mais próprio e acomodado e vem a ser na Praça da dita Villa defronte a 
Real Casa de Intendência (...)42

Esta “praça da dita vila” seria o vazio urbano junto à igreja de Santo 
Antônio, em outros documentos, referida como “Largo da Matriz”, o que 
vem a ser coerente com a “carta de batismo” do arraial do ouvidor Cipriano 
José da Rocha em que diz “mandei fazer um rancho para mim, (...) ordenei 
que todos fizessem para si no mesmo sítio, com ordem de ruas, praças e igreja. 
Também demarquei terra para a Casa da Intendência” escrita em 1737, pois é 
sabido que o Largo da Matriz foi o primeiro local a ser povoado. O Largo da 
Matriz, portanto, fora por algum tempo o centro do poder político e religioso 
da vila. Sua forma urbana de hoje não é exatamente um “quadrado”, como 
diziam os contemporâneos ao se referirem a um retângulo, é na verdade uma 
sequência de dois retângulos contíguos, o primeiro a envolver a matriz e o 
segundo, mais abaixo, terminado no eixo da Rua Direita. O alinhamento de 
casas tão rigoroso observado neste vazio urbano, mesmo que suas construções 
não sejam mais as originais, é decorrente desta sequência de determinações 
que se seguem em vários momentos da história urbana: a formação do ar-
raial em 1737, a construção da capela em 1742, a construção da matriz em 
1787, a carta régia de 1798, o levantamento do pelourinho em 1799 e assim 
sucessivamente. 

Em seguida ao levantamento do pelourinho, foi criado o cargo de juiz de 
fora no dia em 29 de janeiro de 1799 pelo Alvará Pello qual Sua Magestade 
Ouve por bem erigir em Villa o Arraial da Campanha com a Denominação 
de Campanha da Princeza e de criar na mesma o lugar de Juiz de Fora. Para 
o qual foi nomeado o doutor José Joaquim Carneiro de Miranda da Costa. 
Como se sabe, as câmaras eram compostas por, pelo menos, dois ou três verea-
dores, um procurador e por um ou dois juízes ordinários, oficiais que, segundo 
as Ordenações do Reino, deveriam ser escolhidos entre os “homens bons” das 
localidades por um sistema de eleições indiretas. Estes não eram cargos remu-

42 Auto de Levantamento de 26 de dezembro de 1799. Documento original APM. Citado em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 472.
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nerados, sua contrapartida era de natureza honorífica. Somente o cargo de 
juiz de fora ou “juiz togado” era remunerado e nomeado pelo reino43. Apenas 
algumas câmaras nesse tempo tinham o privilégio de possuir um juiz de fora 
e, como acabamos de ver, este cargo foi criado em Campanha logo após sua 
elevação a vila. 

A casa do doutor José Joaquim passou a servir como casa de câmara até a 
construção da Casa de Câmara e Cadeia, como podemos observar em diversos 
documentos da câmara na época que se iniciam com a frase: “No ano do nas-
cimento do nosso senhor (...) em Cazas de rezidência do Doutor José Joaquim 
Carneiro de Miranda da Costa que por ora servem de cazas de Camara (...)”. 
A construção da casa de câmara e cadeia, embora recomendada pelas ordena-
ções do reino, somente viria a acontecer no início do século XIX. Não sabemos 
exatamente a data de sua construção, mas certamente teria ocorrido entre os 
anos de 1799 e 1801, pois a partir desta data os documentos da câmara ini-
ciam-se com a seguinte frase: “No ano do nascimento do nosso senhor (...) 
em Cazas de Camara (...)”. O prédio (como se referiam genericamente a uma 
edificação na época) da câmara foi erguido em uma área situada logo abaixo 
do largo da matriz, descendo em direção oeste pela Rua do Fogo ou por um 
beco que saía rente ao Teatro São Cândido e chegava ao “Largo da Câmara”, 
como ficou conhecido. Esta posição da recém-construída casa de câmara é 
mais uma evidência de que a antiga casa de intendência, em frente da qual 
ficava o pelourinho, deveria situar-se no terreno onde mais tarde seria erguido 
o teatro, ou seja, muito perto da casa da câmara. A descrição mais preciosa do 
edifício da câmara nos forneceu o memorialista Francisco de Paula Ferreira de 
Resende em Minhas Recordações escrito no final do século XIX, como vere-
mos no capítulo dois.

Nesta vereação propôs o dito Juiz de Fora Presidente, que Sua Majestade 
na Ordem que lhe dirigira encarregando-o da criação da Vila, lhe reco-
menda muito particular cuidado na construção de Casas de Câmara e 
Cadeia, calçadas, etc. Mas que não podia mandar proceder na factura 
destas obras, que na forma de Ordenação do Reino haviam de se por 
em praça, para quem por menos fizesse, enquanto a Câmara não desse 
alguma providência consultando sobre o meio mais fácil e suave de se 
efetuarem obras, bem entendido, que como elas eram por utilidade, e 
segurança pública dos Povos da Campanha, os mesmo deviam concorrer 

43 A criação do cargo de juiz de fora em Campanha destituía, segunda a Lei da Reforma das 

Comarcas, os juízes ordinários dos territórios dos julgados, como era o caso dos julgados de 
Aiuruoca, Sapucaí, Itajubá e Jacuí.Ver Fonseca (2011), p. 231.
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para as suas despesas, visto não poderem suprir as rendas de uma câma-
ra, e Vila principiantes (...) 44

A demarcação do rossio acontece no mesmo mês de 1800, aos 15 de feve-
reiro a câmara cria as Cadeiras de Ler e Escrever, de Contar e de Gramatica 
Latina para ensino e educação da mocidade desta Villa de Campanha da 
Princeza, e neste mesmo dia publica os Direitos que deve ter a Camara des-
ta Villa de administrar, e aforar o terreno devoluto da mesma em Utilidade 
Publica. Este último documento é de fundamental interesse para se entender a 
questão fundiária e tributária, mas principalmente a questão urbana. 

Todo o terreno de Campo em que está Situada esta Villa, e que se diz 
de muros adentro, e que estiver devoluto sem propriedade de casas e 
quintais depois da criação da Villa, fica pertencendo ao Senhorio da Real 
Coroa, e por consequência sujeito a administração da Câmara para o 
repartir em arruamentos e a aforar para edifícios e propriedades. Da mes-
ma forma que todos os campos inúteis que rodeiam a Villa medidos hum 
quarto de légua do ponto central do Pelourinho (...) devem ficar tão bem 
como terras do concelho pertencendo a administração da mesma Câmara 
para os fazer aproveitar em utilidade publica (...)
Alem disso como as Estradas Reais, que dão entrada e saída para esta 
Villa, e seu Termo se acham desertas por falta de moradores principal-
mente nos Campos onde os donos que os tem por Sesmarias não con-
sentem, que neles habitem outros pede a necessidade e a saúde publica 
dos povos, que é Lei Suprema, que ninguém tenha domínio dos Campos 
que estão encostados as ditas Estradas Reais, mas que sejam como terras 
públicas, aonde qualquer possa levantar casas, e que para este fim peça 
de aforamento a Câmara para aforar com a condição de fazer ao pé das 
ditas estradas moradas de casas e beneficiar as terras que estiverem arri-
madas as mesmas em benefício dos viajantes e utilidade do Comercio, e 
que se esta disposição a respeito dos campos baldios for aprovada pelo 
IIIº Exº General e confirmada por Sua Alteza Real, poderá esta Câmara 
administrar as sobreditas terras como próprias do Conselho, antes do 
que não poderá fazer aforamento algum. 45

44 Documento Nº 6 da Câmara de Campanhade 13 de fevereiro de 1800. Citado em Memórias 

Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 503.

45  Direitos da Camarade 15 de fevereiro de 1800. Citado em Memórias Municipais – V. 

Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 485.
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Nesta declaração de direitos, a câmara determina as terras de seu patrimô-
nio como sendo todos os baldios da vila “de muros a dentro”, assim como 
os campos a um quarto de légua a partir do pelourinho e, além disso, pleiteia 
também os “campos encostados” às estradas reais. Neste documento há uma 
dupla representação de cidade, ao mesmo tempo em que a câmara declara pa-
trimônio da Coroa as terras “que se diz de muros a dentro” numa clara alusão 
a ideia de cidade no tempo em que os muros ainda a definiam46, por outro 
lado, a câmara também requer para si os campos junto às estradas reais, dan-
do a entender que reconhece a ideia de separação entre cidade e campo, porém 
não se limita a legislar apenas sobre as terras “intramuros”, pleiteando tam-
bém o direito de aforar as terras junto às estradas reais. Ao legislar também 
sobre os campos encostados às estradas, a câmara reconhece que este espaço 
será regulado pelos mesmos princípios e ideais urbanos que regulam os espa-
ços intramuros, desta maneira, se constituirá um espaço, uma forma, um ter-
ritório urbanizado para além dos “muros” da vila. Essas estradas serão como 
extensões da vila, constituirão a paisagem ao longo do território urbanizado.

O esforço da Coroa em criar vilas e cidades no novo mundo esteve sempre 
associado ao aumento do território e da própria monarquia: “A ereção de 
novas cidades é aumento da monarquia, e firmeza e melhor defesa dela o au-
mento da Nobreza(...)”47 Nos diversos documentos entre agentes da Coroa e 
as câmaras mineiras trocados ao longo do século XVIII, desde o reinado de D. 
João V e também durante o período pombalino e reinado de D. Maria, os ar-
gumentos apresentados indicam as representações comuns à época acerca das 
cidades. Havia sempre um esforço no sentido de reunir a população dispersa, 
como relatou o ouvidor Cipriano José da Rocha nas cartas de 1737, ou como 
bem analisou Paulo Santos (2011) em diversas cartas régias para a criação das 
vilas no Brasil durante o período pombalino. Nesse sentido, a ideia de cidade 
como um ajuntamento de pessoas e construções com certa ordem, sob certas 
regras e seguindo certos preceitos, era uma constante como relata o ouvidor 
José Xavier Machado Monteiro na capitania de Porto Seguro em 1772:

46  Sobre este tema da representação de cidade definida por muralhas, ver LEPETIT, Bernard. 

(2001).  Por Uma Nova História Urbana; seleção de textos, revisão crítica e apresentação 

Heliana Angotti Salgueiro; tradução Cely Arena. - São Paulo: EDUSP, 2001.

47  Representação da Câmara de São João del-Rei, 5 de março de 1749. Revista do Arquivo 

Público Mineiro IV, 1899, p. 815.
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Duas vilas que de novo erigi, como decretava nas minhas instruções e 
a que dei os nomes de Vila Viçosa e de Portalegre. No lugar daquela já 
havia moradores, que ainda habitavam em cabanas e a fui povoando de 
mais; de que a maior parte já fez casas de telha nos arruamentos que lhe 
demarquei e alinhei. 48

Estes documentos citados acima foram escritos por agentes da Coroa e ofi-
ciais das câmaras e não são, portanto, isentos de interesses políticos relativos 
às promoções urbanas. Mas mesmo um observador isento de interesses polí-
ticos, como o mineralogista José Vieira Couto, compartilha em seu texto dos 
mesmos conceitos do que seja urbanidade presentes nos documentos oficiais. 
Na classificação urbana colonial, uma vez elevada a vila, nenhuma povoação 
jamais seria designada por outro nome, pois o termo vila refere-se a seu estatu-
to jurídico e não ao seu grau de urbanização. Apesar disso – de a nomenclatura 
corresponder a uma categoria oficial - o que está em discussão nos textos é o 
“merecimento” ou não desses títulos. 

A Vila fica sobre a lomba de uma montanha de suave pendor, é grande e 
merece o título de Vila, porém, seu arranjamento é mau. As casas, muitas 
delas boas e nobres, quase todas foram edificadas segundo os caprichos 
dos seus donos, sem arruamento e ordem: e ao longe avistam-se como 
espalhadas aqui e ali pela montanha abaixo. 49

Nesta observação sobre Vila de Pitangui escrita em 1800, o mineralogista 
apresenta alguns dos argumentos mais comuns de “mérito” urbano: a grande-
za, a qualidade das edificações e a forma urbana. Se por um lado, a povoação 
merece o título de vila por ser grande e possuir muitas e boas casas boas, por 
outro lado seu “arranjamento é mau”, sem ordem, e suas casas são espalhadas 
montanha abaixo. Este espalhamento de casas sem ordem, sem arruamento, 
são fatores de demérito urbano. Note que a observação do mineralogista e a 
Declaração de Direitos da Câmara de Campanha são ambas de 1800, o que 
mostra que, na virada do século, a ideia de cidade ainda se pautava nos mes-
mos valores do decorrer do século XVIII, ou seja na ideia de regularidade. 

48  Inventários dos documentos relativos ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e Ultramar 
de Lisboa, em Anais da Biblioteca Nacional, v.32, p.267-268. apud SANTOS. Formação de ci-

dades no Brasil colonial.p, 51.

49  Couto, “Memórias sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais” apud DINIZ. Pesquisando 

a história de Pitangui. p, 179.
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Os agentes oficiais, sejam eles agentes camarários ou ouvidores, eram res-
ponsáveis pelo arruamento das vilas e pautavam-se na regularidade como 
“observâncias às regras da arte”, como a adequação ao sítio, o bom assenta-
mento das ruas, as melhores posições para os edifícios de exceção, etc. E, ao 
alinharem e ordenarem suas ruas segundo estes conceitos e conforme o sítio 
e outras condicionantes de adequação e decoro (materiais, econômicas) assim 
permitissem, acabavam também criando uma regularidade geométrica. A re-
gularidade geométrica nestes casos era expressa muito mais no plano vertical, 
pelo conjunto de fachadas alinhadas, do que no plano horizontal, pelas plan-
tas urbanas. De fato, mesmo Campanha que nasceu em um terreno escolhido 
“a beneplácito de todos” em um sítio pouco acidentado, acabou por ter em seu 
traçado ruas relativamente retas, mas cujos cruzamentos nunca aconteciam 
em ângulos retos. Por outro lado, todas as casas eram alinhadas às ruas e suas 
fachadas eram uniformes, resultando em regularidade geométrica. 

A leitura da documentação indica que o esforço de ordenamento não se 
restringia apenas às casas da vila, a câmara também se reservava o direito 
aforar às margens das estradas de seu termo. Esta declaração de direitos foi o 
primeiro passo para a construção do território do termo da vila de Campanha, 
como veremos a seguir. 

Pode parecer haver uma contradição entre o ideal de cidade desejado, obti-
do através da concentração, agrupamento e o ordenamento das casas em torno 
de um determinado espaço e o fato de a Câmara de Campanha querer legislar 
sobre as áreas ao longo das estradas. Em um mundo de poucos recursos ma-
teriais e baixa densidade demográfica, reunir a população em espaços orde-
nados era, além de uma maneira de controle social e tributário, uma forma 
de representatividade, função urbana primordial na época. Dentre os diver-
sos argumentos relativos à morfologia urbana, a ordem e a regularidade são 
qualidades sempre destacadas. O fato de a câmara querer legislar sobre áreas 
fora dos limites da vila não quer dizer que estes ideais tenham se perdido. Pelo 
contrário, indica que estes arraiais já funcionavam em rede e que as estradas 
“que dão entrada e saída para esta Villa, e seu Termo” eram parte desse siste-
ma e, portanto, deveriam também ser ocupadas “em benefício dos viajantes e 
utilidade do Comercio”

Como é sabido, no século XVIII já existiam alguns pequenos e incipientes 
núcleos urbanos no Sul de Minas para além de Campanha, mas muitos outros 
surgiriam à beira dos caminhos no século XIX. Todos pertenciam ao termo de 
Campanha, pelo menos entre 1798, ano da criação da vila, até 1817 quando 
do desmembramento de seu termo após a criação das vilas de Santa Maria de 
Baependi e São Carlos do Jacuí. A solicitação feita pela Câmara de Campanha 
para legislar também sobre as terras à beira das estradas recairia sobre futuros 
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e incipientes arraiais, pois ao termo pertenciam todas as terras sob jurisdi-
ção daquele concelho, incluindo os “lugares”, arraiais, distritos ou freguesias. 
Esta solicitação tem um objetivo claro de promover o povoamento da região, 
“principalmente nos Campos onde os donos que os tem por Sesmarias não 
consentem, que neles habitem outros”. De fato, as futuras edificações que sur-
giriam à beira das estradas, algumas das quais se tornariam arraiais e futuras 
vilas, acabariam sofrendo alguma influência da câmara e da “senhorial vila 
Campanha” como veremos no terceiro capítulo desta tese. 
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FESTAS REAIS E OUTROS CERIMONIAIS URBANOS

Além das cartas do ouvidor e dos documentos emitidos pelas autoridades do 
arraial de Santo Antônio do Vale da Piedade do Rio Verde; além dos docu-
mentos relativos ao debate travado entre as duas povoações (São João del-Rei 
e Campanha) em torno da elevação a vila e dos próprios documentos oficiais 
relativos à sua elevação (a criação da vila, a criação do cargo de juiz de fora, a 
ereção do pelourinho, a criação dos “alfinetes da princesa” e a demarcação do 
termo); existe ainda uma série documental que relata as festas reais e outros 
cerimoniais urbanos após a elevação da vila de Campanha. Os registros dessas 
cerimônias ocorridas na vila são preciosos documentos sobre como os con-
temporâneos enxergavam, utilizavam, ordenavam e produziam aquele espaço. 

As festas reais, as procissões religiosas, os cortejos fúnebres, os enforca-
mentos, as corridas de touros e cavalhadas, as festas políticas, todas elas esta-
beleciam uma relação intrínseca com o espaço urbano. As festas não apenas 
utilizavam o espaço urbano, mas ordenavam esse espaço, em última instância 
produziam o espaço. Ao serem encenadas, as festas estabeleciam relações ceri-
moniais e litúrgicas com os espaços da vila que não seriam visíveis em outras 
ocasiões. As vilas exerciam seu momento de plenitude ao terem encenadas 
suas procissões. Além da estrutura física da vila, outros elementos passam a 
constituir o espaço: as luzes das luminárias, a música, os “fogos de vista e es-
touro”, as cores, formas e movimentos do cortejo, as roupas, o corpo exposto 
de Cristo, as narrativas e rituais, a distribuição das pessoas da nobreza e povo 
em suas posições, as pessoas nas janelas e nas ruas.

Muito mais do que um cenário ou um palco para a práticas sociais, o espa-
ço da vila também era produzido a partir das procissões, cortejos e festas. Ao 
se escolherem lugares para construir edifícios, ao se riscar a abertura de uma 
rua, ou se “arruar com maior comodidade e assento”, levava-se em conta não 
a constituição de uma planta urbana, mas sim como este conjunto seria útil à 
representação retórica do reino católico português, especialmente a partir das 
festas que eram momentos máximos de expressão da vila, eram a vila em sua 
plenitude. A vila em procissão tornava-se, ela própria, “a expressão de uma 
ordem social”50. Ao serem encenadas, as festas organizavam hierarquicamente 
o espaço, definiam percursos, pontos de vista e perspectivas. Dessa forma, não 

50 Para Darnton, uma procissão não visava apenas algum objetivo utilitário. “Existia da mes-

ma maneira que muitas declarações ou obras de arte existem - simples expressão, de uma ordem 

social representando-se para si mesma”. DARNTON, Robert. O grande massacre dos gatos, e 
outros episódios da história cultural francesa / Roberto Darnton; tradução de Sonia Coutinho. 
- Rio de Janeiro, Graal, 1986, p. 162.
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importava a cidade em planta, mas a cidade a partir do ponto de vista dos 
moradores. Nesta diferença de percepção é que está baseada nossa análise. Por 
este ponto de vista, a cidade produzida era uma cidade regular. Regular por-
que era conveniente, digna e ornada; era adequada e útil ao bem comum, ao 
aumento e à conservação e à permanência dos povos. Regular também porque, 
mesmo não objetivando a geometria como fim, utilizava-se de um repertório 
de formas clássicas que acabavam por ser predominantemente geométricas. 

Não há como imaginar uma procissão a percorrer espaços vazios, a pro-
cissões deveriam sempre deambular por ruas “preenchidas de casas”, quebrar 
escudos “nas três praças da vila”, fazer paradas “nos principais lugares da 
vila”, os pregoeiros deveriam intimar” de espaços em espaços” os motivos do 
festejo, o povo deveria acompanhar a dar “Vivas a Sua Majestade” enquanto 
os moradores assistiam “de suas portas e janelas”. A existência de ruas e casas 
definia por onde deveriam passar as procissões e, por sua vez, as procissões 
definiam como deveriam ser estas ruas: “de tal sorte ornadas de portas, janelas 
e beiradas”. As práticas não estavam dissociadas da produção do espaço. 

A vila era um conjunto de construções e espaços ordenados, mas antes disso 
era, ela própria, uma obra. A vila como obra era uma parte do organismo co-
lonial tanto do ponto de vista jurídico-administrativo, quanto do ponto de vis-
ta representativo. Se a vila era parte do organismo colonial, ao estabelecer os 
espaços de uma vila, os agentes coloniais deveriam fazê-lo de modo que fossem 
(os espaços) capazes de representar a dignidade do reino. Segundo a mentali-
dade da época, os valores que regiam o espaço eram a regularidade, a ordem, 
a adequação, a comodidade, o assento, a decência e a formosura, todos eles, 
quando bem utilizados, conferiam dignidade às vilas que, por sua vez, repre-
sentavam a dignidade e a grandeza do reino. Assim as vilas desempenhavam 
representações metafóricas do “corpo místico”51 do reino católico português, 
tanto em sua estrutura material quanto ao terem encenadas suas festas reais.

As festas foram instrumentos de legitimação da monarquia ao estabelecer, 
por meio de suas câmaras, a relação entre vassalos e soberanos, entre os pon-
tos mais longínquos da colônia e a corte. As festas eram a expressão de uma 

51 Corpo místico é a expressão com a qual se designam: 1º) a Igreja como Corpus ecclesiae 

mysticum, em analogia ao Corpus hominis naturale, a qual é compreendida como o corpo de 
Cristo constituído misticamente; e 2º) a sociedade como Ordinata multitudo, organizada em 
um estado corporativo constituído de membros que se integram cada qual com sua hierarquia e 
utilidade específica em prol da unidade do corpo social. No caso luso-brasileiro, os dois corpos 
se sobrepunham em um só, em que a Igreja Católica e o Estado absolutista se fundiam em um 
só, conveniados e submetidos à figura pública do rei, uma espécie de metáfora divina, cabeça 
do corpo social e também da Igreja de Portugal. BASTOS, Rodrigo Almeida. Regularidade e 

ordem das povoações mineiras no século XVIII. in Revista do IEB n 44 p. 27-54 fev 2007. p.44.
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ordem social onde a sociedade se fazia representar em suas diferentes camadas, 
mas especificamente as festas reais, organizadas pelas câmaras no interior da 
capitania, deveriam expressar a grandeza de um reino, cujo monarca não po-
deria estar presente. Portanto em decorrência desta impossibilidade, a repre-
sentação do monarca adquiria um caráter divino, assim como nas cerimônias 
religiosas em que o corpo de Cristo estava presente na hóstia. A consequência 
desta impossibilidade era que a sociedade local, ao representear um rei ausen-
te, representava-se a si própria utilizando-se da representatividade real. Tanto 
mais altos na hierarquia local estariam os membros da sociedade local, quanto 
mais próximos ao monarca estivessem durante a encenação das festas reais. 

Tratar-se de um período histórico em que os valores sociais eram mediados 
pela estrutura nobiliárquica do Antigo Regime, mas em um território relati-
vamente novo da colônia, não havia propriamente uma nobreza. Embora os 
documentos oficiais registrem o termo nobreza para designar uma certa classe, 
esta nobreza era composta muito mais por membros da elite colonial, do que 
por uma nobreza de sangue ou que possuísse títulos nobiliárquicos como du-
ques, barões, condes, etc. Geralmente pertenciam a esta categoria os membros 
do clero, altos funcionários administrativos, magistrados, militares de alta pa-
tente e aqueles que tiveram acesso à terra por meio de concessões. Adquiriam 
foros de nobreza muito mais por sua condição, do que por sua descendência. 
O acesso à categoria chamada “nobreza” poderia ser obtido de diferentes for-
mas, como o acesso a cargos elevados tanto civis quanto religiosos, a patentes 
militares e à concessão de terras, não cabe detalhá-los aqui, mas interessa no-
tar que as procissões e festas reais encenavam muito bem essas posições. 

Desde que fora elevada a vila, havia sido criada pelo juiz de fora de 
Campanha uma “consignação voluntária”, usada como forma de agradeci-
mento pela criação da vila. Conforme já foi dito acima, o simples aceite da 
princesa em receber esta contribuição enobrecia a vila, que passava a ser uma 
“vila senhorial”, e consequentemente enobrecia seus moradores. Ao relatar as 
festas reais promovidas na vila em suas cartas ao rei, termos de vereança e se-
ções da câmara, a câmara da Senhorial Vila da Campanha da Princesa haveria 
sempre de expressar seu amor e fidelidade à Sua Majestade e à Real Família. 
Estes “sentimentos” de fidelidade e de demonstração pública de amor que 
permeiam os discursos eram fundamentados na legitimação jurídica do poder 
da monarquia portuguesa através do pacto de fidelidade que têm origem no 
período da restauração no século XVII.52 Não só a câmara fazia seus relatos 

52 A respeito a este tema ver: PAIVA, José Pedro. “Etiqueta e cerimônias públicas na esfera da 
Igreja (séculos XVII- XVIII)”. In: Kantor, Iris e Jancsó, István. FESTA. Cultura e Sociabilidade 
na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec, Edusp, 2001.
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à luz desta fundamentação, como os habitantes também faziam sua parte no 
pacto expressando sua felicidade e seu amor por Sua Majestade e pela Real 
Família ao iluminarem suas casas, ao dar vivas, ao acompanhar ou participar 
dos cortejos, ao vestirem-se adequadamente, ao contribuírem com recursos 
para a promoção das festas. 

Mais do que estabelecer relações entre o monarca e vassalos, as festas evi-
denciavam a ordem social localmente, na sua própria vila. Em suas atas, a câ-
mara utiliza categorias como nobreza e povo, diz quem eram os participantes 
e como estavam vestidos e ordenados os Oficiais de Ordenanças, os Milícias 
fardados, “todos que já tinham servido na Câmara”, o Clérigos, os atuais 
Vereadores e seu Presidente, o Procurador da Câmara, quem ia à frente, quem 
segurava o pálio, por onde passava o cortejo, a quem era permitido entrar nas 
Casas da Câmara, e a quem era permitido entrar na Igreja, quem participava 
do cortejo e quem apenas o acompanhava, como estavam decorados os salões 
com Damascos Carmesim, como fora montado o mausoléu na igreja com suas 
colunas forradas de preto, suas jóias, pedras preciosas, franjas de ouro, onde 
ficavam o setro e as Reais Armas. 

As descrições das festas dizem muito sobre aquilo que nelas figuravam, 
tanto em relação às pessoas, quanto em relação aos edifícios. Mas as festas 
não eram simples retrato da realidade social, as festas eram uma representação 
da sociedade, faziam escolhas e exclusões, aumentos, reduções e, acima de 
tudo, ordenavam a sociedade. Conforme se organizasse a ordem espacial das 
cerimônias, estaria representada a estrutura hierárquica daquela sociedade. 
Nas cerimônias promovidas pelo Estado ou pela Igreja, as festas reais e as 
procissões, os moradores se reuniam nas vilas tanto como expectadores quan-
to como atores porque, ao mesmo tempo que saíam às ruas para assistir às 
exibições públicas da Igreja e do Estado, também estavam representando a si 
mesmos ao se organizarem espacialmente em suas posições. 

Assim como as pessoas nas ruas, o espaço também operava como uma 
representação da ordem social. Como vimos nos debates oficiais em torno 
das promoções urbanas, alguns atributos espaciais qualificavam as povoações 
como merecedoras ou capazes de alcançar o título de vila. Além daqueles três 
elementos urbanísticos sempre citados nos documentos oficiais, as pontes, cha-
farizes e calçamentos, conceitos como regularidade e ordem estavam entre as 
principais qualidades urbanas. Estes conceitos eram traduzidos espacialmente 
em alinhamentos frontais, uniformidade e coesão. Se em povoamentos rurais 
os edifícios ficavam isolados no espaço, como encontrou o ouvidor ao chegar 
às minas do Rio Verde, por oposição, em espaços que se pretendiam urbanos 
os edifícios deveriam formar um conjunto compacto, uniforme, coeso, como 
fez o ouvidor ao ordenar que todos fizessem suas casas no mesmo “sítio, com 
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ordem de ruas, praças e igreja”. Como parte do organismo colonial, a vila se 
valia deste recurso para expressar a ideia de cidade vigente na época, mais do 
que isso, produzia espaços análogos às estruturas sociais. Ao reunir a popula-
ção em um mesmo sítio, com ordem de ruas e praças, o agente colonial estava 
a construir não as edificações, os volumes sólidos, mas estava a construir os 
espaços vazios, as ruas e praças. Portanto, o volume construído não eram as 
casas, era o vazio das ruas construído por elas. Assim, o vazio torna-se o obje-
to principal do que se pretende constituir e as casas tornam-se o fundo sólido 
que constrói o vazio.53 Trataremos com mais profundidade deste assunto no 
segundo capítulo quando serão analisados os edifícios e espaços urbanos apa-
rentemente diversos, mas que, dentro da diversidade, conferiam a regularidade 
urbana desejada.

As cerimônias ordenavam a realidade espacial da vila, ao percorrerem seus 
espaços exageravam alguns aspectos, incluíam alguns espaços e omitiam ou-
tros. Sabe-se por meio dos outros documentos colhidos neste trabalho que 
a vila de Campanha não se restringia apenas aos limites das descrições das 
festas reais, embora nelas se façam menções totalizantes como “A brilhante 
iluminação de todas as Casas”, ou”passando por todas as ruas”. As festas e 
cortejos incluíam e excluíam uns e outros a cada momento. Em alguns momen-
tos, as descrições dizem que a marcha percorria”todas as ruas”, já em outros 
apenas os “principais espaços”. As procissões, e suas descrições, selecionavam 
as pessoas e as partes da vila que deveriam ser incluídas, apenas aquelas que 
importavam como tal. Uma procissão não deveria percorrer ruas que não es-
tivessem “preenchidas de casas”, mas a estrutura física da vila existia sem as 
procissões. A população também existia sem as procissões, mas durante as 
cerimônias as disposições espaciais e as estruturas sociais ganhavam força ao 
serem encenadas.

Para além dos relatos feitos pela câmara, que versavam sobre as festas, as 
descrições do memorialista Ferreira Resende trazem informações mais minu-
ciosas sobre os roteiros dos cortejos e sobre as casas de Campanha, diz como 
eram iluminadas e onde ficavam, permitindo-se entender como se diferencia-
vam e estabeleciam hierarquias entre elas. Nosso memorialista descreve, por 
exemplo, os três tipos de luminárias usadas nas festas: as lanternas de folha 
de flandres e vidro usadas nas “casas ricas ou de maior luxo”, as de madeira 
rodeadas por uma folha de papel branco com as armas imperiais, usadas nas 
casas menos ricas, e as que pareciam”espécies de panelinhas de barro com 
azeite de mamona” usadas nas mais pobres e que eram “a maior parte das ca-

53 A noção de percepção urbana figura-fundo é discutida por HOLSTON no quarto 
capítulo de Cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. 
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sas”. Conta inclusive que o carrasco que morava em um morro vizinho “qua-
se dentro do mato” iluminava seu casebre com estas espécies de lamparinas.
Em uma sociedade nobiliárquica, em que a ordem social era evidenciada nos 
símbolos e cerimônias, o espaço urbano também era produzido a partir de 
valores de distinção, não importando necessariamente a riqueza absoluta, mas 
a representação relativa.

Pelo menos desde as Ordenações do Reino e a Ordem Régia de 15 de maio 
de 1744, até o ano de 1828 quando foi promulgada a lei Imperial de 1º de 
outubro, conhecida como Lei do Regimento das Câmaras, as câmaras eram 
responsáveis pela promoção e realização das festas reais, além de algumas 
festas mais importantes do calendário religioso. Conforme registrado no Livro 
de Registro de Ordens Régias de 18/08/1756 a 30/12/1758 que “todas as 
Câmaras destes Reinos e Domínios Ultramarinos acompanhem a procissão de 
Nossa Senhora na mesma forma com que se costumam assistir em funções se-
melhantes.”54, citada em documento da Câmara de Campanha de12/02/1800 
chamado: DECLARAÇÃO DAS PROCIÇOENS, E FESTIVIDADES que de-
clarava que a câmara de Campanha deveria: “ordenar, e assistir e acompanhar, 
e dar propinaz, que nos mesmos diaz poderão receber, Conforme as Ordens de 
Sua Alteza Real.”55 Com efeito, esta responsabilidade atribuída à câmara aca-
baria por imprimir às vilas padrões do ideário urbano vigente. A vila deveria 
ser um ambiente digno à realização de tais festas, um cenário compatível com 
a nobreza destas festas. A câmara determinava que os moradores limpassem 
as ruas, caiassem as fachadas, tapassem os buracos da rua em frente às suas 
testadas, enfeitassem as ruas, iluminassem (com lamparinas) e ornamentassem 
suas casas com rendas, tapeçarias, etc. As procissões contavam também com 
fogos de artifício e cenários efêmeros que deveriam ser bancados pela câmara. 

Entre os anos de 1798, com a elevação do arraial em vila, até o ano de 
1822, a câmara da Vila de Campanha promoveu e relatou festas em datas e 
ocasiões importantes para a monarquia, cujos registros foram transcritos nas 
Memórias Municipais da Vila de Campanha da Revista do Arquivo Público 
Mineiro, a saber: achegada da Família Real (1808), a Aclamação e Coroação 
de D. João VI (1816), as Exéquias Fúnebres pela morte de D. Maria I (1816), 
os festejos pela pacificação de Pernambuco (1817), o casamento de D. Pedro e 
D. Leopoldina (1817), o nascimento de D. Maria da Glória, Princesa da Beira 

54 Documento Nº 2 da Câmara de Campanhade 21 de março de 1800. Citado em Memórias 
Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 495.

55  Direitos da Procissõese Festividades de fevereiro de 1800. Citado em Memórias Municipais 
– V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.481.
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(1819), e a aclamação de D. Pedro por Imperador (1822).Alguns trechos das 
descrições destas festas valem a pena ser reproduzidos e comentados.

No ano de 1816, a câmara, em atendimento às ordens reais, realiza as hon-
ras fúnebres e reais exéquias pela morte da rainha D. Maria I, a começar pelo 
luto de um ano por todo o termo. Por aí percebe-se que o entendimento de vila 
para os contemporâneos ia além do núcleo da vila, estendia-se a todo o termo. 
Cumpriram-se as exéquias com toda a pompa possível segundo o estado do 
país, ou seja, de acordo com as possibilidades financeiras do “país”, neste caso 
o próprio termo. Foi escolhida para acolher o mausoléu a Igreja do Rosário, 
por ser representante amaior da vila, ora, a Igreja de Santo Antônio é que era 
a igreja de maior proeminência da vila, por isso é que a escolha da Igreja do 
Rosário teve que ser justificada em ata. A Igreja do Rosário era a igreja dos 
pretos e, segundo Casadei, “sem nenhuma arquitetura e sem torres, o seu sino 
ficava do lado de fora”56. Possivelmente teria sido escolhida por ser a igreja 
que ficava no ponto mais alto da vila. Segue a ata descrevendo o mausoléu em 
seus detalhes e luxo, o que mostra que nesta época a câmara possuía recursos 
para dispor. A partir daí diz quem eram os participantes do cortejo e como es-
tavam vestidos: toda a nobreza da Vila, os Oficiais de Ordenanças, e Milícias 
fardados e todos que já tinham servido na Câmara, e os atuais Vereadores e 
seu Presidente de Capas talares, e chapéus desabados com fumos compridos. 
Os participantes reuniram-se nas casas da câmara e de lá saíram, indo a diante 
o Procurador da Câmara, com bandeira de Luto em forma de Procissão a que-
brar os Escudos nas três praças da Vila. Percorreram a vila em forma de pro-
cissão e não em procissão, pois esta não era exatamente uma festa religiosa, e 
procederam a encenação do ritual da quebra de escudos. O ritual da quebra 
de escudos deveria ser encenado quando da morte de um membro importante 
da família real e consistia em, literalmente,quebrar com lanças um escudo de 
madeira, símbolo da casa real. Na descrição diz-se que este ritual foi repetido 
nas três praças da vila, sem dar maiores detalhes de que praças se tratavam. 
Acreditamos que, pela conformação na vila no ano de 1816 e a considerar que 
saíram da câmara de recolheram-se à Igreja do Rosário, onde estava montado 
o mausoléu, estas três praças deveriam ser o Largo da Cadeia, possivelmente 
o Largo das Dores, certamente a Praça da Matriz. Outra possibilidade é que 
nosso escrivão tenha considerado a terceira praça, em vez do Largo das Dores, 
como sendo o Campo do Rosário que no nosso entender não conformava exa-
tamente uma praça. Eis a descrição: 

56 CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987, p.45.
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Ilmo. E. Senhor – Recebemos o Ofício de nove de abril, pelo qual foi 
V. Exa. servido determinar, que em cumprimento das Reais Ordens fi-
zéssemos quanto antes proceder nas Honras fúnebres do Estilo, e Reais 
Exéquias pela Morte da Augustíssima Rainha Nossa Senhora da Gloriosa 
Memória. Fizemos logo publicar por todo Termo luto por tempo de um 
ano nos primeiros seis meses rigoroso, e noutros seis aliviado. Dispôs-se 
quanto era preciso para o cumprimento das Reais Exéquias a que se pro-
cedeu, com maior pompa possível segundo o estado do Pais (...) 
Levantou-se na Igreja do Rosário, por ser representante amaior da Vila, 
hum elevado Mausoléu sustentado por quatro colunas todo coberto de 
preto com suas competentes banquetas circuladas de galão de ouro com 
velas todas de libra, e em cima da cúpula o Setro, as Reais Armas, E 
Coroas adornadas de Cordões de ouro, e joias preciosas pedras que fa-
ziam mais brilhante vista debaixo de um docel de Seda guarnecido de 
franjas de ouro. 
No dia aprazado que foi o de 26 de maio para a função das Reais 
Exéquias compareceram nas Casas de Câmara toda a nobreza da Vila, 
os Oficiais de Ordenanças, e Milícias fardados e todos que já tinham 
servido na Câmara, e os atuais Vereadores e seu Presidente de Capas 
talares, e chapéus desabados com fumos compridos saíram indo a diante 
o Procurador da Câmara com bandeira de Luto em forma de Procissão 
a quebrar os Escudos nas três praças da Vila, e concluída esta cerimônia, 
se recolheram à Igreja a assistir o Ofício que cantaram os Clérigos da 
Freguesia da Vila e de três outras vizinhas e seus respectivos Vigários, e 
dois couros de Musica.
Seguio-se depois a Missa q. cantou o R.º Vigário da Igreja, e fez Oração 
Funebre do R.ºVigario da Reguezia de Pouzo Alto Jozé Maria Farjado de 
Assis, q. desempenhou o conceito que merece de ser hum dos milhores 
Oradores desta Capitania, e no fim da Missa passarão os quatro Vigarios 
assistentes a fazer as supplicas e Serimonia que se pratricão aos Officios 
de Sepoiltura das Pessoas Reaes; e no fim da tudo se derão as descargas 
de costume pelo Regimento de Milícias, q’ se achava postado em fren-
te da Igreja com seu Coronel Jozé Francisco Pereira que concorreu por 
Ordem Superior para esta Solemnidade.
Depois de tudo concluido sahiu a Camara acompanhada dos Referidos 
Cidadaos, e chegando ás Casas da mesma ahí recitou Antonio Bressane 
Leite em prezença de todos a Elegia seguinte:(...)57

57  Exéquias por D. Maria I. Vl. de Campanha da Princeza, 1º de junho de 1816. Citada em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.561-64.



95

Em função da morte da mãe, foi coroado rei o príncipe regente D. João VI 
e, cumprindo o ofício real, a Vila de Campanha realiza as maiores demonstra-
ções de júbilo e festivos aplausos. A vila assim organiza suas festividades por 
três dias e três noites com a brilhante iluminação de todas as casas. No primei-
ro dia comparecem todos os Oficiais de Ordenanças luzidamente fardados e 
do Regimento de Milícias, com as Salvas Reais na conformidade das Ordens.
Neste dia as organizações militares fizeram seus desfiles na conformidade de 
suas ordens. No segundo dia o mesmo ato solene se repete, mas desta vez 
dirigido pelo clero e não mais pelos nobres militares (Oficiais de Ordenanças 
e Regimento de Milícias), o ato foi dirigido pelo Reverendo Vigário da Igreja 
por ordem do Exmo. Prelado de Mariana, assistindo a todos da mesma forma 
(nobreza e povo) e concluído com súplicas ao rei e à família real. Nos três dias 
festivos houve (nas ruas) instrumental de música, fogos, e repetidos vivas, o 
que indicava o contentamento, a alegria, a fidelidade, o amor e a lealdade ao 
Real trono por parte dos vassalos que assim ofereceram um carro para cava-
lhadas, touros e óperas públicas e danças (sic) de todos os oficios mecânicos e 
fogos de vista. Neste caso os vassalos, os habitantes da vila, ofereceram recur-
sos (um carro que àquele tempo era uma medida) para a festa. Quem oferece, 
neste caso, são os ofícios mecânicos, representando o povo. Depois do ato, 
recolhem-se à igreja, a câmara (neste caso os camarários) e somente a nobreza 
que a acompanhava para assistir à missa e depois vão até a câmara (edifício), 
para a sala do concelho que estava toda forrada de damasco carmesim e onde 
estavam os reais retratos (pinturas) de sua majestade. Enquanto os desfiles e 
as festas nas ruas foram abertos a todos (inclusive oferecidos pelo povo), estes 
dois últimos atos, a missa final e o ato na câmara, foram assistidos somente 
pela nobreza. 

Por bem do Ofício que V. Excia. foi servido de nos dirigir em data de 
30 de dezembro de 1816 honrando-nos com a participação da Gloriosa 
Aclamação da Sua Majestade Fidelíssima El Rei Nosso Senhor determi-
na a solenizar no dia 6 de abril do presente ano, e Ordenando que no 
mesmo dia fizéssemos nesta Vila as maiores demonstrações de Júbilo, e 
Festivos aplausos devidos a tão alto e sublime objeto: assim procuramos 
cumpri-lo com a mais solene ação de graças do Altíssimo por tão grande 
felicidade, com assistência de todos Oficiais de Ordenanças luzidamente 
fardados e do Regimento de Milícias, com as Salvas Reais na conformi-
dade das Ordens. No segundo dia se repetiu o mesmo solene ato dirigi-
do pelo Reverendo Vigário da Igreja por Ordem do Exmo. Prelado de 
Mariana assistido tão bem todos da mesma forma, e concluindo-se com 
súplicas aos Céus pela conservação dos Preciosos ideias de Sua Majestade 
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e de toda a Real Família. A brilhante iluminação de todas as Casas nas 
Noites dos três dias Festivos com instrumental de Música pelas ruas, e os 
repetidos vivas as S.S. Majestades acompanhados juntamente de Fogos 
do Ar, e artifício indicavam bem os excessivos contentamentos, e alegria 
geral que transportava os corações de Vassalos tão amantes e fiéis que 
para sua satisfação quiseram todos em um tão grande dia que vai fazer 
Época mais memorável do Reino do Brasil deixar para a posteridade um 
testemunho constante de seu Amor e Lealdade ao Real Trono e assinando 
no Livro da Câmara no ato que por certidão pomos em presença (...)
Disserão mais que alem do festivo aplauzo referido e da função ecleziasti-
ca que passa o Reverendo Vigario a fazer por Ordem do Reverendissimo 
Prelado no dia seguinte a sete de Abril, a que todos hão de assistir, desde 
já ofereciam para maior pompa dos festejos públicos fazer a sua custa 
hum carro para cavalhadas de luzidos Cavaleiros três dias e outros tantos 
de Touros, e Operas publicas, Danças de todos os Ofícios Mecânicos, e 
uma noite de fogos de vista.58

Depois desse Ato entrou a Câmara com a nobreza que a acompanhava 
para a Igreja, assistindo a celebração da missa (...). Concluída a função 
de Igreja voltou a Câmara do mesmo acompanhada da Corporação da 
Nobreza para as Casas do Concelho, na qual se achou a sala toda forrada 
de Damasco Carmesim com os Reais retratos de Sua Majestades (...)59

E não só os acontecimentos relativos à família real deveriam ser motivo 
de comemorações, fatos importantes à monarquia também deveriam ser co-
memorados pelas câmaras por todo o reino. Assim ocorreram os festejos pela 
“pacificação de Pernambuco”, com a iluminação de todas as casas por três 
dias, missa cantada, corpo exposto e Te Deum Laudamos (a ti louvamos, 
Deus). Estes dois sucintos documentos mostram a excepcionalidade e gran-
deza das comemorações, espacialmente fazem referência apenas ao local da 
missa, chamando-o simplesmente de Templo, referindo-se à Igreja Matriz de 
Santo Antônio. Além dessa única nomeação de edifício, mas o tempo todo 
falando do espaço da cidade, usa-se novamente um a palavra “todas” para se 
referir às casas iluminadas. Em 1817 a Igreja Matiz de Santo Antônio já era 
o prédio que havia sido projetado pelo mestre Francisco de Lima Cerqueira 
trinta anos atrás. 

58  Sessão de Vereança de 24 de abril de 1817. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, 
Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.567-70.

59  Ato de coroação de D. João VI. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista 
do Arquivo Público Mineiro I, p.569.
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(...) como Vassalos Fieis, e agradecidos transportados de maior jubilo, 
procederão em festivas demonstrações de contentamento e alegria públi-
ca concorrendo ao Templo a dar Graças ao Santíssimo com celebração de 
Missa Cantada, Senhor Exposto e Té Deum Laudamos, por tão grande 
benefício e felicidade, que aplaudirão tão bem com illuminaçoens por to-
das as Cazas por trez dias, e com repetidos Vivas a Sua Magestade, o que 
tudo praticarão tão cordial e espontaneamente que elles mesmos, repre-
zentando os seus fieis sentimentos pedirão que esta Camara concorresse 
para os ditos aplauzos, como V. Exª verá da Certidão junto que com está 
temos a honra de por na Prezença de V. Exª (...)60

A esta representação respondeu a Câmara; que passava já a fazer publi-
car Luminárias em todas as Casas por três noites (...)61

Por ocasião do casamento de D. Pedro, os festejos públicos se repetiram 
com os mesmos cerimoniais de costume: três dias de festas com iluminação 
de todas as casas, fogos, música, missa cantada, corpo exposto e Te Deum 
Laudamos. Mas, entre um relato e outro, os textos produzidos pela câmara 
deixam transparecer novas e preciosas informações ao nosso estudo. Nestes 
festejos “se publicou a povoação da Vila com numeroso concurso de Nobreza 
e Povo, que tem suas residências fora da mesma”, pela segunda vez estes textos 
nos dão informação sobre a questão territorial. Nas exéquias da rainha todo 
o termo guardava luto, no casamento de D. Pedro concorreram à vila pessoas 
que tinham suas residências fora da mesma, isso mostra que todos os habitan-
tes do termo eram igualmente vassalos, mas marca que havia diferença entre o 
núcleo da vila e as outras partes do termo. Nas festas, as pessoas que tinham 
suas residências fora do núcleo vinham até a vila participar dos festejos. Essas 
descrições das festas em geral distinguem duas classes, nobreza e povo, mas 
este relato em especial deixa bem claro que à missa, ao espaço da igreja a to-
dos era permitida a presença, porém o espaço da câmara era restrito apenas 
à nobreza. Conforme já comentado, a categoria “nobreza” era usada muito 
mais como a elite local do que como a clássica categorização da nobreza nas 
sociedades do Antigo Regime. 

Este relato traz também uma outra novidade: a existência do edifício da 
Casa de Ópera, com plateia e camarotes. Esta é a única menção a um espaço 
específico para a encenação de óperas. Óperas gratuitas nas ruas já haviam 

60  Carta ao Rei por ocasião dos festejos pela pacificação de Pernambuco. Citada em Memórias 
Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.571-2.

61  Termo de vereança por ocasião dos festejos pela pacificação de Pernambuco. Citada em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.573.
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sido mencionadas, mas uma casa específica para este fim é uma novidade. 
Em outras fontes documentais, sejam elas documentos oficiais, iconografia ou 
relatos de viajantes, em nenhuma delas há menção à casa de ópera, o Teatro 
São Cândido somente viria a ser construído na segunda metade do século, por 
isso acreditamos que esta Casa de Ópera mencionada adiante tenha sido uma 
construção efêmera, construída especificamente para esta festa. Em Minhas 
Memórias, nosso memorialista faz menção à existência de uma praça de tou-
ros fabricada de madeira, com camarotes e plateia e localizada no Largo das 
Almas. Seria este o mesmo lugar onde se levantara a Casa de Ópera usada 
nas festividades por ocasião do casamento de D. Pedro? Conforme já visto, 
eram atribuições da câmara ordenar, e assistir e acompanhar, e dar propinaz 
às festas reais e isto incluía, quando necessário, a construção de estruturas 
efêmeras como o mausoléu que fora construído na Igreja do Rosário e a casa 
de ópera que, certamente, também tenha sido uma construção efêmera, como 
foi a Varanda da Aclamação, projetada pelo arquiteto português João da Silva 
Muniz e construída no Rio de Janeiro por ocasião da aclamação de D. João 
VI62

Em os dias determinados pela Câmara para os públicos festejos que fo-
ram os 13, 14 e 15 do presente mês de dezembro, se publicou a povoação 
da Vila com numeroso concurso de Nobreza e Povo, que tem suas resi-
dências fora da mesma, e na noite do primeiro dia; depois de iluminarem 
todos suas Casas, sairão muitos com a Musica, e todo o seu instrumental 
a passear, e a aplaudir pelas ruas, significando seu jubilo com muitos vi-
vas As Suas Majestades, a altezas Reais, e lançando ao ar muitos fogos de 
diferentes Vistas, e nas paradas que faziam nos principais lugares da Vila, 
se dividiam os músicos em dois couros entoando as letras seguintes (...). 
No segundo dia, toda a Nobreza da Vila (...) concorreram as Casas de 
Câmara, e foram com a mesma assistir na Missa (...). No terceiro dia se 
ofereceu o dito referendo Vigário, a solenizar tão bem ação de graças ao 
Altíssimo pelo Mesmo Sublime objecto, e tendo convidado a Câmara, foi 
esta do mesmo modo com toda Nobreza e Povo assistir a celebração de 
Missa Cantada, com o Senhor exposto, depois do que se seguiu Te Deum 
Laudamus da mesma forma, com as Salvas Reais de costume.Concorreu 
o mesmo Reverendo Vigário para que nesta noite houvesse Ópera gratui-
ta para maior satisfação do Público; antes do que logo que se iluminaram 
as Ruas, saíram os Músicos, com todo o instrumental, e grande acompa-

62  FERNANDES, Cybele Vidal Neto. Festas reais em Portugal e no Brasil colônia: organiza-
ção, sentido, função social. Revista do PPGAV-EBA-UFRJ.  n. 23. 2011p.51-61.
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nhamento de Povo a dar Vivas as Suas Majestades, e toda a Real Família 
lançando-se no ar muitos fogos de estouro e de vistas; e depois de estar 
presente todo o concurso na Casa da Ópera antes da primeira cena se 
repetiu um eloquente elogio poético em Louvor dos Reais Despozorios, 
que todos da plateia e camarotes aplaudiram com alegres vivas as Suas 
Majestades, e Altezas Reais.63

O relato das celebrações por ocasião do nascimento da Princesa da Beira 
também acrescenta algumas informações em relação ao espaço e institui uma 
nova categoria social que ainda não havia sido mencionada: os principais da 
vila, seriam eles a nobreza, os homens-bons? Estes principais teriam se anteci-
pado a iluminar suas casas com emblemas de pinturas, assim com nas Casas 
de Câmara. O que seriam estes emblemas de pintura? As armas reais, ou-
tros símbolos do império ou mesmo do poder local? Nas descrições no nosso 
memorialista, algumas luminárias possuíam folhas de papel branco”em cuja 
frente se achavam pintadas as armas imperiais ou simplesmente os ramos de 
fumo e de café; e, dentro deles, dísticos alusivos ou patrióticos.” Claro que há 
aí um intervalo de tempo entre uma descrição e outra de aproximadamente 
duas décadas, nosso memorialista descreve um outro momento político, mas 
em ambos aparecem pinturas de emblemas associados a iluminação. Neste 
relato é reiterada a restrição do espaço da câmara à nobreza da vila. Aparecem 
os pregoeiros, um por parte da nobreza e outro do povo, informando-nos que 
estas categorias estavam representadas na procissão, mas não necessariamente 
participavam dela com seus corpus. Quem efetivamente desfilava eram os mú-
sicos, tanto do Regimento quanto da vila, que no fim repetiam os Reais Vivas 
a que respondiam o povo que os acompanhava e as pessoas que viam de suas 
portas ou janelas novamente passando por todas as ruas. O povo acompanha-
va, portanto não participava da marcha, mas respondia aos Reais Vivas, assim 
como as pessoas de suas portas e janelas. A pessoas que respondiam de suas 
portas e janelas eram moradores que possuíam casas nos melhores lugares da 
vila, ou seja, nas ruas por onde passava o cortejo, portanto não eram exata-
mente o mesmo povo que acompanhava a partir das ruas. 

Seguiu a Câmara com toda a Nobreza a recolher-se nas Casas da mesma. 
Assim que foi noite, aparecerem iluminadas todas as casas com a varieda-
de de luzes: por que os principais da Vila se tinham antecipado a preparar 

63  Festejos pelo casamento de D. Pedro em 21 de outubro de 1817. Citada em Memórias 
Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.575.
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as suas iluminações com emblemas de pinturas, assim como nas Casas de 
Câmara se puseram três círculos de luzes (...). 
Depois de estar a Vila toda iluminada, saíram os músicos da mesma uni-
dos com os do Regimento a tocar pelas ruas, acompanhados de muito 
povo. Adiante iam dois pregoeiros, um da parte da Nobreza, outro do 
povo: e de espaço em espaço intimavam em voz alta os motivos do pre-
sente festejo com as falas seguintes: (...). Depois de repetidas estas falas 
tocaram e cantaram os músicos, e no fim repetiam os Reais Vivas a que 
respondiam o povo que os acompanhavam, e as pessoas que estavam 
vendo de suas portas, ou janelas, e deste modo passando por todas as 
ruas passaram uma grande parte da noite.64

Os registros das reais festas feitos nas sessões da câmara de Campanha 
são documentos riquíssimos não só pelo fato descrito, mas mais pela maneira 
com que descrevem o fato. A originalidade do texto produzido nas datas dos 
acontecimentos coloca o leitor em contato com a atmosfera e com a mentalida-
de contemporânea aos acontecimentos. Os contemporâneos ordenaram suas 
discrições da mesma maneira como ordenavam seus festejos, suas cerimônias, 
a liturgia dos acontecimentos. Jamais saberemos de fato como eram estas pro-
cissões no início do século XIX, apenas saberemos como foram descritas por 
seus contemporâneos que, por acaso, na condição de camarários, tanto faziam 
os relatos quanto promoviam e participavam da própria cerimônia. Da mesma 
maneira que nunca saberemos, de fato, como exatamente era a cidade, mas 
sim como os contemporâneos a ordenavam e descreviam. E seria impossível 
descrever as festas reais sem dizer algo sobre a cidade. Estes textos fazem a 
todo momento menções aos elementos urbanos que participam das procissões 
como portas e janelas, ruas, espaços, praças, casas, templos, lugares, termo, 
etc., e fazem transparecer a relação entre eles e o cortejo, a relação entre a es-
trutura social e a estrutura urbana. E estes relatos da câmara nos dizem muito 
sobre a cidade, contudo não há nestas descrições um roteiro preciso, apenas 
dizem de onde saem e aonde se recolhem as procissões, que passam pelos prin-
cipias espaços, pelas três praças, por todas as ruas e que são acompanhadas 
por pessoas de suas portas e janelas. Os relatos da câmara não são tão exatos 
quanto aos roteiros urbanos com relação aos nomes das ruas e edifícios públi-
cos pelos quais passavam os cortejos, como são as descrições do nosso memo-
rialista. Por outro lado um texto escrito nas datas dos acontecimentos (início 

64  Festejos pelo nascimento da Princesa da Beira. Citada em Memórias Municipais – V. 
Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.577.



101

do XIX) e não a posteriori, diz mais sobre a mentalidade da época do que um 
texto escrito no final do século XIX como o texto de Rezende.

Observe a importância dedicada, durante as descrições das festas reais, à 
ordem e à urbanidade. As casas deveriam ser iluminadas por três noites, as cal-
çadas limpas e os muros e paredes caiados, as janelas enfeitadas, os salões da 
câmara decorados. Até estruturas efêmeras poderiam ser montadas como acre-
ditamos ter sido o caso da Casa de Ópera montada por ocasião do casamento 
de D. Pedro. Da mesma maneira, as normas de etiqueta eram rigidamente 
observadas, e não se tratava de um mero ato de ostentação. A procissão era 
uma forma de expressão daquela sociedade, “representando-se a si mesma”.65 
Assim sendo, a menor alteração do costume ou do lugar ocupado por alguém 
implicava na alteração da posição social ocupada pelo indivíduo.66

As festas não eram uma representação da sociedade, mas sim uma ex-
pressão da sociedade “representando-se a si mesma”. Por isso não eram uma 
simples miniatura da sociedade, havia omissões e exageros. Nos relatos da 
câmara, a essência da sociedade colonial estava ali descrita como os mem-
bros do clero: reverendo vigário, clérigos (baixo clero), prelado de Mariana 
(alto clero); da nobreza ou os principais da vila: juízes, vereadores, oficiais de 
ordenança, milícias e procurador; e o povo, representado pelas corporações: 
oficiais mecânicos. Observando de suas portas ou janelas aparece apenas o 
termo pessoas, uma expressão ainda sem definição de classe, se povo ou no-
breza. Tradicionalmente a historiografia organizou a sociedade colonial brasi-
leira em duas classes, senhores e escravos, mas, como vimos nas descrições, os 
camarários distinguem as classes nobreza e povo. Por outro lado, estudos mais 
recentes sobre a sociedade colonial mineira vêm apontando para uma imensa 
massa não classificável nessas categorias, ou “desclassificados” como apontou 
Laura de Mello e Souza67. Possivelmente as descrições teriam omitido alguns 
personagens fundamentais naquela sociedade, assim como exagerado outros. 

65 DARNTON, Robert. O grande massacre dos gatos, e outros episódios da história cultural 
francesa / Roberto Darnton; tradução de Sonia Coutinho. - Rio de Janeiro, Graal, 1986, p. 
152-190.

66 PAIVA, José Pedro. “Etiqueta e cerimônias públicas na esfera da Igreja (séculos XVII-XVIII). 
In: JANCSÓ, István & KANTOR, Íris (Orgs.) Festa: cultura e sociabilidade na América por-

tuguesa.São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial, 
2001, pp. 75-93JANCSÓ, István & KANTOR, Íris. (orgs.). Festa: cultura e sociabilidade na 

América portuguesa. São Paulo: Imprensa Oficial; Hucitec; Edusp; Fapesp, 2001. 2v. 992p. 
(Coleção Estante USP ~ Brasil 500 anos, 3).

67 SOUZA, Laura de Melo. Desclassificados do ouro, a pobreza mineira no século XVIII. Rio 
de Janeiro: Graal. 2004.
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Sabemos, por exemplo, pelo relato do nosso memorialista, que o carrasco mo-
rava num morro em frente em um casebre quase dentro do mato e iluminava 
sua casa com lamparinas de barro, portanto participava das festas, fazia parte 
daquela sociedade. No entanto, não estava representado nas procissões nem 
relatado nas atas. Certamente estaria classificado na classe do povo, mas como 
não pertencia a nenhuma corporação de ofício, não estava representado nos 
relatos. 

Assim como as pessoas, os espaços passam também pelo mesmo processo 
de exclusão e inclusão, tanto nas próprias procissões quanto em suas des-
crições. Como podemos constatar,  os casebres “quase dentro do mato”, ou 
fora do núcleo da vila, não aprecem nas descrições. Afortunadamente no caso 
de Campanha, como existem duas fontes diferentes que podem ser cotejadas, 
podemos afirmar que o espaço da vila também passou por um processo de in-
clusão-exclusão nas descrições da câmara. Sabe-se que também as igrejas das 
Dores (1799), de São Sebastião (1805), das Mercês (1815) e de São Francisco 
(1809) já existiam na época das festas reais, mas não aparecem em nenhuma 
das descrições, a não ser que estivessem ocultas ou subentendidas na expres-
são “nas três praças da vila”. Como veremos mais adiante, nas descrições dos 
percursos da procissão e do enforcamento feitas pelo nosso memorialista não 
aparecem as igrejas de São Sebastião, Mercês e São Francisco.

Desde as cartas do ouvidor em 1737 até a descrição do enforcamento ocor-
rido em 1838, os documentos vêm demonstrando a relação entre mentalidades 
e a constituição do espaço a cada época. Especialmente entre os anos 1798 e 
1828, período em que a câmara foi responsável pela promoção das festas, a 
relação entre as práticas sociais e a produção do espaço fica bastante evidente. 
A partir de 1828, as câmaras não seriam mais responsáveis pela promoção das 
festas, mas a lei imperial de 1º de outubro, conhecida como Lei do Regimento 
das Câmaras, ainda atribui às câmaras funções de controle social e urbano. 
Especialmente em seu artigo 66º, esta lei consolida algumas das atribuições 
que já vinham desde o período colonial como o alinhamento e calçamento 
das ruas, construção de chafarizes e pontes e ainda mantém alguns conceitos 
fundamentais do período colonial como decoro e ornamento.

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, conservação e reparos de muralhas feitas para seguran-
ça dos edificios, e prisões publicas, calçadas, pontes, fontes, aqueductos, 
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chafarizes, poços, tanques, e quaesquer outras construcções em beneficio 
commum dos habitantes, ou para decôro e ornamento das povoações.

Nesta época, entendia-se por polícia não exatamente uma organização, mas 
mecanismos cuja finalidade era regulamentar e ordenar o meio urbano e social 
e, apesar das festas não figurarem mais entre suas atribuições, esta lei ainda 
assegura às câmaras funções de controle social, nomeadamente nos incisos4º 
e 12º. 

4º Sobre as vozerias nas ruas em horas de silencio, injurias, e obscenida-
des contra a moral publica.
12. Poderão autorizar espectaculos publicos nas ruas, praças, e arraiaes, 
uma vez que não offendam a moral publica, mediante alguma modica 
gratificação para as rendas do Conselho, que fixarão por suas posturas.

Com o fim da obrigatoriedade de as câmaras realizarem as festas reais, 
pouco a pouco alguns rituais como a quebra de escudos e as exéquias reais 
foram perdendo força no Brasil, no entanto em Portugal mantiveram-se até o 
início da segunda metade do XIX. Outros foram transformando-se em festas 
pagãs, alguns mantiveram-se como festas religiosas já que Igreja sempre esteve 
presente desde as festas reais, alguns adaptaram-se às festas políticas como os 
descritos por Rezende. 

Mesmo depois de encerrado o período em que as câmaras tinham a atri-
buição de promover as festas, alguns dos costumes da época das festas reais se 
mantiveram nas festas “políticas”do período seguinte, como o costume de se 
cantar um Te Deum, iluminar as casas,  fazer fogos de vista e estouro e percor-
rer as ruas a dar vivas. Nas palavras do nosso memorialista, nascido em 1832 
no casarão de seu avô no Largo das Dores, nas festas políticas ocorridas em 
sua infância, entre a década de 1830 e 40, realizavam-se as alvoradas. Depois 
de executadas as alvoradas, a povoação concorria ao Largo da Cadeia e de lá 
saía em cortejo tendo o juiz à frente, parava de distância em distância para 
dar vivas à religião, à constituição política do Estado e ao imperador. Como 
pontua o autor, parar em frente a uma casa para dar vivas era um sinal de 
consideração para com seus moradores. Esta observação, um pouco óbvia, é 
muito importante para nós, pois desde as festas reais os cortejos já paravam 
de distância em distância, mas nunca se tinha comentado explicitamente por 
alguém da época que isto era um sinal de consideração. Isso explicita com 
todas as letras o que já estava implícito nos relatos anteriores: que a relação 
do espaço com as práticas era indissociável e que a posição de cada casa no 
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espaço urbano obedecia ou correspondia a um posicionamento social figurado 
nas procissões. 

Daqui resultava que não só o cidadão extremamente se interessava por 
tudo quanto dizia respeito à vida pública; mas que não se apresentava 
um motivo, por mais insignificante que fosse, de regozijo nacional ou 
político, que imediatamente todos não se comovessem ou que desde logo 
não se tratasse de cantar um Te-Deum mais ou menos solene e ao qual 
todos, homens e mulheres, não deixavam de ir assistir; ou que não fosse 
isso ocasião para que à noite, pelo menos, se tratasse de por na rua uma 
bonita alvorada, mais ou menos estrondosa. Como, porém, esta palavra 
— alvorada — etimologicamente não explica talvez bem a coisa que vai-
se acabando ou que hoje talvez já nem ao menos exista, eu vou aqui dizer 
o que é que então se tinha por costume de chamar uma alvorada.
Quando se tratava de manifestar o regozijo geral por qualquer ato polí-
tico,ou público, apenas a noite começava a escurecer, toda a vila tratava 
logo de iluminar-se; e esta iluminação se fazia pela forma seguinte:
Nas casas mais ricas ou de maior luxo, suspendia-se em cada um dos 
portais de todas as portas e janelas uma lanterna de folha de flandres com 
vidros e, dentro, uma vela.
Em outras casas essa lanterna era substituída por uma espécie de pal-
matória ou de uma rodela de tábua, que além de ter no seu centro um 
lugar apropriado para se por a vela, era rodeada por uma meia folha de 
papel branco, em cuja frente se achavam pintadas as armas imperiais ou 
simplesmente os ramos de fumo e café; e, dentro deles, dísticos alusivos 
ou patrióticos. 
E finalmente na maior parte das casas, e sobretudo nas dos pobres, em 
vez de lanternas, a iluminação se fazia por meio de umas lamparinas, que 
se chamavam luminárias, e que, parece, era antigamente o único meio 
de iluminação que se empregava; visto que, na linguagem vulgar, o por 
luminárias era sinônimo de iluminar-se a povoação; entretanto que essas 
luminárias nada mais eram do que umas pequenas panelinhas de barro, 
que, cheias de azeite de mamona e com uma torcida de algodão acesa, 
eram colocadas em maior ou menor número sobre as vergas de todas 
as portas e janelas, o que não só de perto mas sobretudo de longe, não 
deixava de fazer uma bonita vista. Fosse, porém, qual fosse o meio de 
que cada um se servia para iluminar as suas casas, o que é certo, é que 
nenhuma ficava que não fosse, mais ou menos iluminada; e até o próprio 
carrasco, que morava em um morro vizinho e em um pequeno ranchinho 
que ficava quase que dentro do mato, até esse não deixava de por na pe-
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quena janela do seu casebre as suas duas pequenas luminárias, que, vistas 
de longe e mais ou menos agitadas pelo vento, muito se assemelhavam a 
dois grandes vaga-lumes a relampaguear no mato.
Desde que a povoação começava também a concorrer para o largo da 
cadeia onde estava a casa da câmara; e logo que chegava a hora anun-
ciada ou que a reunião já estava bastante numerosa todos se punham em 
movimento, tendo à sua frente o juiz de paz com o seu fitão; e, com fogos 
e música, percorriam as principais ruas da povoação, dando, de distância 
em distância, entusiásticos e estrondosos vivas; e dos quais os primeiros 
e sempre infalíveis eram — à nossa santa religião, à constituição política 
do Estado e ao Imperador. Como parar em frente a uma casa para dar os 
vivas, era um sinal desconsideração para os habitantes dela; se na casa 
havia uma ou mais senhoras que sabiam cantar, logo todos se dirigiam 
para as janelas, e uma das que tinham melhor voz ou a que era mais 
desembaraçada, dali mesmo cantava o hino patriótico, que umas vezes 
era ouvido em silêncio pelo povo e outras por ele respondido ou acom-
panhado; o que, devo dizer, era realmente bonito e capaz de entusiasmar 
ainda mesmo aos mais frios ou indiferentes. Em outros casos, em vez do 
hino, o que se achava era uma grande mesa de doces que tinha sido com 
antecedência preparada; e para a qual, sendo convidado, o povo entrava 
sem a menor distinção, e ali comia e bebia à sua vontade. E assim se le-
vava até muito alta noite. 

A linguagem e a mentalidade de um autor que escreve suas memórias no 
final do século se diferenciam bastante dos textos produzidos pelos camarários 
do início do século. Este texto está recheado de opiniões pessoais e juízos de 
valor e, para usar as palavras do próprio autor, é um pouco pernóstico:

Ora, tendo eu nascido naturalmente inclinado para a política, e tendo 
sido criado em um semelhante meio, em que tudo parecia conspirar para 
fazer correr a quem já tinha nascido para disparar; o que aconteceu foi, 
que não havia uma só festa política ou uma eleição ainda mesmo de 
grande perigo, como a de 1840, a que eu não fosse assistir; e aos dez ou 
doze anos eu já sabia tanto de política e de eleições, que eu mesmo muitas 
vezes me sorria da admiração e quase pasmo que se apoderava dos meus 
parentes roceiros, quando eles me viam tão pequenino e tão pernóstico, 
como eles diziam, saber a este respeito, não só tanto, mas talvez mesmo 
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muito mais do que eles, já eram homens, e que se tinham na conta de 
pessoas de mais ou menos importância social e política.68

Interessa-nos aqui não as inclinações políticas do autor, mas o contexto de 
época dos anos 1840, justamente a década da litogravura, base iconográfica 
de nossa pesquisa. Aqui o autor se refere pejorativamente a seus parentes que 
moravam nas fazendas como roceiros que se tinham em conta de pessoas de 
importância social e política. Estes personagens são os donos das fazendas 
que se multiplicaram na região nas décadas de 1830, 40 e 50, assim como se 
tornariam os donos das casas “de fazenda” que surgiram nas vilas e arraiais 
nesta mesma época. Nosso autor, tendo nascido em 1832 na casa de seu avô, 
uma casa de luxo para a época, chama a estes homens de roceiros por não 
estarem tão habituados às festas políticas e eleições como ele. Esta passagem 
revela um corte que havia entre aqueles que habitavam a vila e aqueles que 
habitavam os arraiais e fazendas. Embora os fazendeiros-negociantes viessem 
a se tornar uma classe política importante no século XIX, aos olhos de um me-
nino nascido em berço urbano, aqueles de fora deste meio lhe pareciam menos 
sofisticados. Mas logo as casas desses fazendeiros vão ganhando importância 
no espaço urbano, representando a importância que ganhavam no cenário 
político e social, como veremos no terceiro capítulo. 

Outras passagens relatadas pelo autor, o enforcamento ocorrido em 1838, 
as procissões da mesma época e a chegada do bispo de Mariana em 1847 
mostram que os cortejos e procissões não percorriam os caminhos mais dire-
tos entre o ponto de onde partiam os lugares aonde deveriam chegar. Se pelos 
relatos das festas reais foi possível entender que alguns cortejos saíam da casa 
de câmara e iam até a igreja matriz ou vice-versa, outros saíam da Igreja do 
Rosário, passavam pelas três praças da vila, e recolhiam-se a ela novamente. 
Mas em nenhum deles fica muito claro o percurso que fizeram. Já nos casos 
do enforcamento, da chegada do bispo e das procissões ficamos sabendo que 
estes cortejos não faziam o caminho mais direto e por aí pode-se perceber a 
intrínseca relação entre os cortejos e o espaço construído. Os cortejos prioriza-
vam percorrer ruas e largos mais preenchidos de casas, preferencialmente por 
casas nobres e sobrados, mas a cidade não era composta apenas por esses tipos 
de prédios, por isso selecionavam as ruas que deveriam percorrer. O percurso 
também tinha a ver com a duração dos rituais e com a legitimação dos atos, 
toda a vila deveria ter ciência dos acontecimentos. O enforcamento deveria ser 
legitimado pela ciência do fato. Mas para os que estavam no cortejo, os espa-

68  Resende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 67-69.
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ços bem construídos, em boa ordem, regulares, também ajudavam a reforçar 
a legitimação dos acontecimentos, sejam as justiças no caso do enforcamento, 
seja a grandeza do reino no caso das festas reais, seja a fé no caso das procis-
sões religiosas. 

A condução do condenado para o suplício é que foi o que mais de perto 
pude presenciar e foi, também, o que mais me impressionou. 
A marcha da justiça era a seguinte: adiante o condenado, que era um 
africano ainda, segundo creio, um pouco boçal e que parecia muito moço 
e franzino. Ao lado dele ia um padre. O condenado ia amortalhado como 
se estivesse morto e levava uma corda ao pescoço e, atrás dele, seguin-
do-lhe os passos e segurando a corda, marchava o carrasco, que era um 
pardo baixo e já velho que puxava de uma perna, pelo que todos cha-
mavam de Manoel Joaquim Nabuco. Atrás do carrasco, vinha o Juiz 
Municipal, com o Escrivão das Execuções e acompanhado por diversos 
Oficiais de Justiça. De distância em distância, todo o cortejo parava, e o 
Escrivão ou o Porteiro dos Auditórios lia uma meia folha de papel, onde 
estava escrita a sentença que havia condenado o réu. A marcha deste 
cortejo foi exatamente como a de uma procissão, pois que, tendo saído 
da cadeia, desceu pela Rua do Fogo até a Rua da Misericórdia; desceu 
por esta e pela Rua do Comércio até o Largo das Dores e daí, subindo 
pela Rua Direita, Largo da Matriz e Rua do Rosário, foi parar no Campo 
deste nome, onde a forca estava erguida não muito distante da Casa de 
Misericórdia. 69

O cortejo, tendo saído da casa de câmara e cadeia, poderia ter seguido ca-
minho direto, muito mais curto, até o Campo do Rosário, apenas subindo a 
Rua da Misericórdia, mas não, preferiu deambular por todos os pontos impor-
tantes da vila, parando de “distância em distância” para ler a sentença do con-
denado. Esta descrição refere-se à condenação encontrada no 8º livro de óbitos 
da Paróquia em que se encontra o seguinte registro: “Aos dezenove de abril de 
mil oitocentos e trinta e oito faleceu Antônio, crioulo escravo de Dª Maria da 
Silva por ter matado a dois homens e foi condenado a forca”70. Se notarmos 
a data, 1838, e compararmos com a litogravura de 1847, perceberemos que o 
cortejo percorreu as ruas mais bem constituídas da vila: saía da cadeia por sua 
frente para a Rua do Fogo, seguindo até a Misericórdia e descendo por esta 

69  Idem, p. 76 e 77.

70 CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987, p.82.



108

até a Rua do Comércio, ladeada de boas casas de ambos os lados, seguia até 
o Largo das Dores, onde passa em frente ao imponente “solar dos Ferreira” e 
do “sobrado do minerador”, dobrava esquina em frente à Igreja das Dores e 
subia a Rua Direita, também ladeada de boas construções de ambos os lados, 
chegando ao Largo da Matriz, cujo acesso se dava por entre dois imponentes 
sobrados, de um lado o antigo Palácio Episcopal e, de outro o “sobrado da 
família Fonseca”, que em nada se diferencia de uma casa de fazenda daquela 
época. O cortejo seguia então pelo Largo da Matriz, faceado a leste por uma 
longa sequência de construções rigidamente alinhadas e, a oeste, por constru-
ções mais altas, porém com uma quebra de alinhamento pontuada por outro 
imponente sobrado (esta quebra é devida à substituição da igreja velha para a 
nova), seguindo daí pela Rua do Rosário até o Campo do Rosário que, como 
o próprio nome já diz, era um descampado, sem edificações ao redor onde en-
contrava-se a forca, poucos metros acima da casa de misericórdia.

A procissão que saída da Igreja das Dores, com a imagem que nela havia 
sido depositada no dia anterior, descia a Rua Direita até o Largo das Almas, 
onde dobrava à esquerda e subia a Rua do Hospício até a esquina com a Rua 
do Comércio, de lá seguia para oeste até a Rua da Misericórdia, pela qual 
subida apenas um quarteirão e logo dobrava na Rua do Fogo e, passando 
em frente à casa da câmara chegava à Praça da Matriz. A procissão poderia 
simplesmente subir a Rua Direita e já estaria na Matriz, mas era imprescin-
dível à liturgia que ela deambulasse por estes caminhos que são justamente 
onde ficavam (e ficam alguns até hoje) os cinco passinhos (Passos da Paixão 
de Cristo): o primeiro estava na própria Rua Direita, ao lado do casarão da 
família de Saturnino da Veiga, o outro estava na esquina da Rua do Hospício 
com o Largo das Dores ou Rua do Comércio, o próximo estava junto à casa na 
esquina da Rua da Misericórdia com Rua do Fogo (ainda existente), o outro 
em frente à casa da câmara (ainda existente) e o último na Praça da Matriz em 
sua face leste. 

Muito próxima da casa que foi de meu Avô, a das Dores era por assim 
dizer a igreja da nossa devoção; e não só foi aí que meu pai se casou, 
mas foi ainda aí que se enterrou seu corpo. Estando o altar do senhor 
dos Passos na Matriz, era para a igreja das Dores que na véspera da sua 
procissão se fazia o depósito da imagem; e era dali que saía a procissão; 
a qual descendo pela rua Direita e subindo pela do Hospício, depois de 
feito o encontro na esquina da do Comércio, seguia por esta, pela da 
Misericórdia e do Fogo e recolhia-se à Matriz.71

71  Resende, Francisco de Paula Ferreira. Idem, p. 185.
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Nosso memorialista também descreve a chegada do Bispo de Mariana à 
cidade, entrando pela Rua do Fogo, passando pelas Igrejas de São Sebastião 
e Mercês e indo fazer oração na Igreja da Dores e de lá seguindo para a casa 
do vigário. Este roteiro percorre as principais ruas da cidade, a Rua do Fogo, 
a Rua Direita, onde fica a Igreja das Dores e a Praça da Matriz, onde ficava 
a casa do vigário. Tanto percorre as principais ruas, quanto também passa 
pelos principais edifícios públicos da cidade, as três igrejas acima citadas, a 
casa de câmara e cadeia que ficava na Rua do Fogo e a Igreja Matriz de Santo 
Antônio. Note que o cerimonial conta ainda com construções efêmeras, “um 
ou mais arcos”, e é acompanhado de por cavaleiros, pelo povo e pela Guarda 
Nacional. 

O dia em que o Bispo chegou (...) sendo ele encontrado a uma distância 
da povoação por um número muito avultado de cavaleiros, a sua entrada 
ali se fez pela Rua do Fogo, vindo ele acompanhado por uma multidão 
enorme de povo sendo ao mesmo tempo precedida pelo esquadrão da ca-
valaria da Guarda nacional que para esse fim espontaneamente se havia 
reunido. Eu não me recordo muito bem, se o bispo entrou na cidade na 
liteira em que tinha por costume viajar, ou se tendo apeado na igreja de S. 
Sebastião ou das Mercês, dali seguiu debaixo do pálio. O que, porém, me 
parece lembrar, é que depois de ter passado debaixo de um ou mais arcos 
que se haviam levantado, ele fez a sua oração na igreja das Dores; e dali 
seguiu para a casa do vigário. (...) nunca deixou de ir todos os dias duas 
vezes para a matriz, indo sempre revestido de uma espécie de capa muito 
comprida, cuja cauda era conduzida por uma das principais pessoas da 
cidade (...)72

Na seguinte descrição nosso autor não trata propriamente dos lugares da 
vila, mas de outro assunto que já estava subentendido nas cartas ao rei que a 
câmara fazia por ocasião das festas reais, mas que nunca havia sido explici-
tado com tanta clareza. A questão da inclusão e da exclusão das pessoas na 
procissão e das posições ocupadas por elas. Até então sabíamos, por meio de 
outras pesquisas, que eram comuns no século XVIII os conflitos de preeminên-
cia durante a realização das procissões, como os casos do rico morador de Vila 
Rica Antônio Ramos dos Reis em 1741 e de Juiz do Crime em Salvador no ano 

72 . Idem, p. 76 e 182.
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de 1752, ambos reportados à Coroa.73 A passagem a seguir narra como esta 
questão ainda estava presente na vila de Campanha no adiantado dos anos 
1840.

Quanto à outra circunstância, tem um pouco mais de importância; por-
que é mais uma prova desse espírito aristocrático que então reinava e de 
que acima falei; e é que nessa procissão, como todos sabem, sai um gran-
de pendão em que estão inscritas as letras — S. P. Q. R. — que sendo, 
como todos ainda sabem, a abreviatura de — senatus populus que roma-
nus — por graça se costumavam então traduzir por esta forma — salada, 
pão, queijo e rapadura. Ora como este pendão é muito alto e pesado, 
quem o conduz não o poderia convenientemente equilibrar, sobretudo 
se houvesse vento ou uma pisadura em falso; e então para auxiliar ao 
seu condutor, da travessa superior do pendão partem quatro cordões de 
algodão ou seda com borlas nas pontas e que são levados por quatro 
homens que são colocados em uma distância conveniente nas duas alas 
da procissão. Pois bem; não sei porque, o segurar aqueles cordões era 
considerado uma grande honraria; e por conseqüência, não só para esse 
mister se escolhiam as pessoas havidas como as mais importantes da ter-
ra; mas era isso ainda uma ocasião para a manifestação de muitos amores 
próprios ofendidos; assim como também era, e muito mais ainda talvez, 
o não ser convidado para segurar nas varas do pálio, que parecia ser um 
privilégio exclusivo dessas mesmas pessoas reputadas como mais nobres 
ou mais graduadas.

As etiquetas, o costume e o lugar ocupado nas cerimônias eram rigidamente 
observados, e isso duraria todo o século XVIII até pelo menos a infância de 
nosso memorialista entre os anos 1830 e 1840. Mas note que o próprio autor 
que escreve suas memórias no fim do século XIX diz que não sabe porque “o 
segurar aqueles cordões era considerado uma grande honraria”. Isto indica 
que nestes poucos anos, entre os anos 1840 e 1880, já houve uma mudança 
nas mentalidades, por isso é que a construção do espaço deve ser analisada 
de acordo com a mentalidade contemporânea à sua produção. Mas como um 
espaço nunca é produzido em apenas um momento, pois provém de formas 
passadas, ou melhor, daquelas que subsistem porque fazem sentido para cada 

73  MENDES, Ediana Ferreira. Festas e procissões na Bahia colonial (1640-1750), ANPUH – 
XXV Simpósio nacional de história – Fortaleza, 2009 p. 6 e FIORAVANTE, Fernanda. Igreja 
e Estado: a importância das festas no processo de fortalecimento do poder monárquico e local 
dos domínios lusos no Antigo Regime. Revista e-história. Unicamp, 2008.



111

sociedade a cada época, a construção do espaço é também uma construção 
mental que se faz a partir do presente. Assim sendo, construiremos um espaço 
do início do XIX se nos orientarmos a partir daquela mentalidade, construire-
mos um espaço do século XVIII orientados pela mentalidade daquele século e 
assim por diante. Por isso, nos orientamos pelos dos textos do século XVIII, as 
cartas do ouvidor e o debate em torno das promoções urbanas, para recons-
tituir os primeiros espaços urbanos do então arraial. E depois nos orientamos 
pelos dos textos do início do século XIX, documentos oficiais da câmara e 
memórias de Rezende, para reconstituir os espaços da vila naquele momento. 

Acreditarmos ter sido o início do século XIX um momento crucial da for-
mação da vila, não exatamente com relação ao traçado das ruas, mas em re-
lação à formação de um conjunto edificado que consolidaria suas fachadas 
urbanas. No segundo capítulo veremos como este conjunto urbano edificado 
se articula por meio de estudos de casos, sempre selecionados a partir das edi-
ficações existentes na litogravura de 1847. 
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Conforme apresentado na introdução desta tese, jurídica e administrativa-
mente a célula básica da organização territorial portuguesa era o concelho 
e, a despeito das diferenças de escala, densidade e extensão, este modelo de 
organização territorial foi transferido para o Brasil. Todo concelho tinha por 
sede uma vila e sempre que uma povoação ganhava o título de vila, criava-se 
uma câmara, elegiam-se os vereadores e juízes e, necessariamente, erigia-se o 
pelourinho em frente à câmara e definiam-se os territórios sob sua jurisdição: o 
rocio e o termo. Portanto, para além de transferir para a América um modelo 
de organização jurídico-administrativo, transferia-se também um modelo de 
organização espacial. Essa organização espacial se dava em duas escalas, na es-
cala local e na territorial. Na escala local com a construção da casa de câmara 
e cadeira e do pelourinho num primeiro momento, mas também com a cons-
tituição de um corpo técnico que iria ordenar os espaços da vila a partir daí. 
E na escala territorial o termo definia um território submetido àquela câmara. 
A vila como célula básica do organismo colonial deveria, por meio de seus 
espaços, representar a grandeza e a dignidade do reino. Nesta representação, a 
vila torna-se parte de um discurso persuasivo do reino católico e seus espaços 
são moldados segundo essa estratégia. Isso significa, para a nossa tese, que os 
espaços eram dispostos e ordenados a partir da perspectiva do percurso deam-
bulatório de seus habitantes e não a partir de uma representação em planta. 

Ao transferir o modelo de organização territorial para a América, depara-
va-se com uma grande diferença principalmente em relação à escala e conse-
quentemente em relação à densidade, demográfica e material. Especificamente 
para o nosso caso, do território mineiro no final de século XVIII e início do 
XIX, havia termos cuja extensão correspondia a todo o território português 
continental. Para se conseguir constituir formalmente a cidade dos vazios fi-
gurais e públicos, um grande esforço de concentração física e humana deveria 
ser feito. Ao se criar uma vila, era necessário fazer um grande esforço de ajun-
tamento e se deveria reunir a população em torno de um mesmo sítio, além 
de reunir as casas em torno de um mesmo lugar, próximas e ordenadas. A vila 
quase que passa a ser o sinônimo de ajuntamento, termo que em espanhol 
equivale a municipalidade, ou seja, à câmara. Para se criar as condições mí-
nimas de leitura do espaço público como um vazio figural, as casas deveriam 
estar juntas, alinhadas, e suas fachadas deveriam formar um conjunto unifor-
me e regular, se relacionando umas com as outras e não edificadas “segundo 
os caprichos dos seus donos, sem arruamento e ordem”.1 Mesmo que os tipos, 
os programas, os tamanhos e as técnicas construtivas fossem variadas, outros 
elementos formais deveriam constituir um conjunto que garantisse a leitura de 

1  O mineralogista José Vieira Couto descreve a vila de Pitangui como “sem arruamento e or-
dem” em “Memórias sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais” apud DINIZ. Pesquisando 

a história de Pitangui. p, 179.



uma “fachada urbana”, e não apenas de um aglomerado de casas. Ao reunir 
a população em um mesmo sítio, com ordem de ruas e praças, o agente colo-
nial estava a construir não as edificações, os volumes sólidos, mas os espaços 
vazios, as ruas e praças. Portanto os volumes construídos não eram as casas, 
eram os vazios das ruas construído pelas casas. Este ajuntamento de casas 
ordenadas em torno de um vazio seria capaz de construir um espaço urbano 
e não um aglomerado de casas. Ficará evidente na representação cartográfica 
das vilas que os espaços urbanos eram constituídos por vazios definidos pelas 
construções e não por construções espalhadas em um vazio.

Imagem 1 Detalhes da vila de 
Campanha no mapa se Salles, 1800

Imagem 2 Mappa Topográphico da 
Povoação do Presídio 1854. Fonte 
APM
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A conceituação teórica da cidade conformada por “vazios figurais” foi de-
fendida pelo antropólogo estadunidense James Holston2 em seu estudo sobre 
Brasília, ao fazer um contraponto entre a cidade modernista e a cidade tradi-
cional. O autor reconhece esse modelo de organização formal na experiência 
urbana do Ocidente desde a Grécia antiga até a cidade colonial ibero-ame-
ricana. Esta organização formal da cidade, cujas origens remontam a quase 
2.500 anos, foi utilizada pelo Estado português durante a expansão territo-
rial ultramarina como metáfora de uma sociedade organizada em um Estado 
corporativo.

Holston identifica uma cidade composta por um sistema de sólidos e vazios 
que são lidos a partir de uma interpretação perceptual entre figura e fundo. 
Usando as teorias da Gestalt em que a figura se destaca do fundo por parecer 
possuir um contorno que as separa, o autor interpreta que ora as ruas e praças 
são”vazios figurais”que se destacam do”fundo”, a massa sólida do casario, 
ora alguns edifícios assumem a percepção de “figura” por se destacarem dos 
espaços que os contornam. 

Ademais, torna-se evidente que a conceitualização formal da cidade pré-
-industrial enquanto uma massa de sólidos na qual os espaços públicos 
das ruas e das praças são vazios figurais não é exclusiva dos casos brasi-
leiros que estamos estudando. Esta forma urbana elementar de sólidos e 
vazios teve uma presença duradoura na experiência ocidental da vida em 
cidades. O sistema de ruas figurais desenvolveu sua característica reco-
nhecível no Ocidente como a arena do comércio e da congregação públi-
ca na Grécia e em suas colônias a partir do século V a. C., onde de forma 
especial a praça - como elaboração da rua - apareceu como o fórum ao 
ar livre para os afazeres rituais e políticos da cidadania. Foi formalizado 
e difundido para a Europa do Norte pelos romanos e, depois do eclipse 
da urbanização durante a Idade das Trevas, voltou a tornar-se o mais 
importante tipo de organização urbana, assumindo formas diversas nas 
interpretações do fim da Idade Média, da Renascença e do Barroco. No 
século XVI, os espanhóis e portugueses transportaram sua versão colo-
nial para a América, onde instituíram a praça principal como o âmbito 
das instituições fundamentais da Igreja e do Estado.3

2 A conceituação formal da cidade pré-industrial do Ocidente e a noção de percepção urbana 
figura-fundo é discutida por HOLSTON no quarto capítulo de Cidade modernista: uma crítica 
de Brasília e sua utopia. Companhia das Letras. São Paulo, 1993. p.109 - p.149.

3 HOLSTON, James, Cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução 
Marcelo Coelho. Companhia das Letras.São Paulo, 1993. p. 133.
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Essa “forma urbana elementar” de sólidos e vazios somente teve tão longa 
duração no Ocidente, porque ela foi útil como organização formal e espacial 
que representasse aqueles Estados e aquelas sociedades. A cidade formal de 
sólidos e vazios foi uma maneira de organização espacial que, metafórica e 
fisicamente, representava a organização política da sociedade. Ordenava e hie-
rarquiza os espaços e afirmava a presença do Estado e da Igreja. A sociedade 
organizada em torno do Estado (e da Igreja) era constituída por membros 
organizados hierarquicamente em um corpo social. Eram comuns à retórica 
persuasiva do discurso da Igreja e do Estado4 que se usassem metáforas orga-
nicistas ao se referir a figuras públicas, ao povo e ao território do reino: cos-
tumava-se referir à figura do rei como a cabeça do corpo social, ou como um 
pai que olha pelos filhos (súditos). Também no campo territorial as câmaras 
costumavam dizer que a vila era a cabeça, o território do termo era o corpo 
e as freguesias eram órgãos ou membros5. Assim, a própria cidade adquiria 
formas que equivalessem metaforicamente, na mentalidade dos povos, à or-
dem social. Ou seja, esta cidade responde por meio da organização formal de 
seu espaço a um certo tipo de organização mental e social, uma cidade que 
é, ela própria, uma expressão formal da organização política e social. Dessa 
maneira, tomando emprestadas as metáforas organicistas, podemos dizer que 
os sólidos alinhados em torno do vazio figural, ordenados hierarquicamente 
em volta do espaço, eram os membros hierarquicamente organizados e o corpo 
era o conjunto constituído pelo vazio e pelos sólidos. A cabeça deste corpo era 
o edifício do Estado ou da Igreja6.

Todas as casas e edifícios que estavam submetidos a uma câmara seguiam 
rigorosamente a um alinhamento, e muitas vezes até a um ordenamento de 

4  Para Bastos “Específica e metaforicamente, a povoação mineira do século XVIII constituía 

um persuasório e permanente sermão de pedras, necessário, útil e alegórico, representação ve-

rossímil do “corpo místico” e da política fundamentalmente teológica do reino português” 
BASTOS, Rodrigo Almeida. Regularidade e ordem das povoações mineiras no século XVIII in 
Revista do IEB n 44 p. 27-54 fev. 2007. p.54.

5  Fonseca identifica “metáforas organicistas” nos discursos emitidos pelas autoridades cama-
ráias.FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e  territórios 
urbanos nas Minas setecentistas. - Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.20. n.1. p. 
77-108 jan.- jun. 2012. p.103.

6 No caso luso brasileiro o Padroado instituía o rei de Portugal a administração e organiza-
ção da Igreja Católica nos domínios ultramarinos. Portanto o Estado e a Igreja se fundiam em 
um só corpo, conveniados e submetidos à figura pública do rei.BASTOS, Rodrigo Almeida. 
Regularidade e ordem das povoações mineiras no século XVIII in Revista do IEB n 44 p. 27-54 
fev. 2007. p.44.



119

fachadas, tendo suas vergas necessariamente alinhadas7. Os únicos edifícios 
que não se submetiam aos alinhamentos eram as igrejas e as casas de câmara e 
cadeia. Os espaços privados se sujeitavam à ordem pública, mais do que isso, 
aceitavam a organização pública porque ao se submeterem a ela passavam a 
participar dela, passavam a agentes constituidores dos espaços públicos. Essa 
obediência aceita por todos, ou pelo menos por todos aqueles que partici-
pavam da”vila”, estava ainda fundada no pacto de fidelidade8 entre súditos 
e soberano, no amor e dever de ambas as partes em cuidar e zelar, por um 
lado, pela “dignidade do reino”e, por outro, pela “melhor comodidade dos 
moradores”.

As casas, por serem alinhadas, regulares, uniformes, por seguirem preceitos 
clássicos, tornam-se fundo enquanto o vazio - a rua - torna-se figura por estar 
contido por estas fachadas regulares. Não interessava propriamente que cada 
casa individualmente seguisse preceitos clássicos, mas que o vazio figural, este 
sim, constituísse a arena dos acontecimentos públicos e representasse a digni-
dade do reino e para isso, nessa época, os preceitos clássicos eram fundamen-
tais. Neste sentido, as fachadas das casas voltadas para os espaços públicos, 
para os vazios figurais, estas sim, deveriam seguir rigidamente os preceitos de 
ordem e regularidade, enquanto as fachadas que davam para os fundos ou 
laterais atentavam menos à composição e à “observância das regras”, eram 
mais desleixadas. Como veremos no terceiro capítulo, esta mesma observância 
às regras ocorria nas fazendas, onde também se privilegiava a “fachada da 
frente”, mesmo que estas estivessem em meio rural e, portanto, sem configurar 
uma rua. Mas esse fato indica que as fachadas das casas de fazenda configura-
vam a paisagem, assim como na cidade configuram a rua. 

Na cidade formal de sólidos e vazios, este jogo do vazio-figural e fundo-só-
lido se alterna quando uma construção, chamada de “edifício de exceção”, se 
coloca fora da regra, ou seja, sai dos alinhamentos e é colocada em um espaço 
aberto. Ela se torna figura e o espaço vazio torna-se fundo. Esta inversão é um 
recurso sábio de hierarquização espacial, pois estes “edifícios de exceção” são 

7 Nem sempre na colônia o poder público obtivera sucesso em impor-se sobre interesses priva-
dos com relação à regulamentação do espaço urbano, mas em Minas Gerais, o Estado conse-
guiu se impor de forma mais contundente por causa da necessidade de controle sobre as minas. 
SOUZA, Laura de Melo. Desclassificados do ouro, a pobreza mineira no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Graal. 2004. p.197.

8 O pacto de fidelidade estava fundamentado na legitimação jurídica do poder da monarquia 
portuguesa que têm origem no período da restauração no século XVII: PAIVA, José Pedro. 
“Etiqueta e cerimônias públicas na esfera da Igreja (séculos XVII- XVIII)”. In: Kantor, Iris e 
Jancsó, István. FESTA. Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec, 
Edusp, 2001.
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as igrejas e a casa de câmara, representando as duas instituições mais pode-
rosas do regime, o Estado e a Igreja. Mas este jogo não é tão simples quanto 
parece, pode haver nuances e até intercâmbios figura-fundo que dependem da 
circunstância. No caso da vila de Campanha, os edifícios de exceção eram as 
seis igrejas e a casa de câmara e cadeia, como veremos a seguir no item “edi-
fícios de exceção”. 

Numa interpretação direta de Holston, os edifícios alinhados, pertencentes 
à massa sólida urbana, seriam sempre fundo e os edifícios isolados em espa-
ços públicos seriam figura, mas quando analisamos a vila em movimento, em 
suas procissões e sua plenitude, tudo isso pode mudar. A Igreja das Dores, por 
exemplo, foi construída em um terreno particular e por isso estava inserida 
em um quarteirão, dentro dos alinhamentos previstos pela câmara e não em 
um vazio público como as outras igrejas. Esse templo seria, a princípio, parte 
do “fundo” sólido da Rua Direita, mas as práticas o colocavam como figura 
no cenário urbano. Em frente à igreja havia um largo, chamado Largo das 
Dores, e isto já colocava uma condição de perspectiva diferente para a igreja. 
Também as procissões tinham como ponto de referência essa igreja e marca-
vam paradas, partidas e chegadas com relação a esse ponto no percurso. Tudo 
isso a tornava um edifício-figura no cenário urbano e não apenas um fundo a 
constituir a fachada da Rua Direita. 

Alguns casarões isolados em posições proeminentes como as esquinas pode-
riam ser lidos como “figura”. Este jogo sutil depende da apropriação pública 
do espaço. Em uma procissão que percorre as ruas movendo-se de uma igreja 
a outra, as casas são sempre fundo, mas, se o cortejo para em frente a uma 
delas para “dar vivas”, este edifício pode tornar-se figura. Ao mesmo tempo, 
o cortejo pode passar diretamente por um “casarão isolado” e ele tornar-se-á 
fundo compondo o vazio figural da rua. Trataremos com mais profundidade 
deste assunto a seguir, quando serão analisados, em primeiro lugar os edifí-
cios-figura, depois os edifícios-fundo e depois seus intercâmbios.

Ao fazer uma cidade cuja forma elementar é um sistema de sólidos e vazios 
em que o espaço público é o vazio figural, a fachada das casas adquire tama-
nha responsabilidade sobre a construção desse vazio que se torna um elemento 
cuja importância extrapola o âmbito do privado. As ruas roubam para si as fa-
chadas das casas e fazem delas as fachadas públicas. Por serem as fachadas das 
casas o elemento responsável pela configuração do espaço público, e portanto 
da ideia de cidade, essas fachadas acabaram por desenvolver soluções formais 
muito peculiares. As fachadas foram forjadas para a constituição do espaço 
público, tanto que independem do tipo volumétrico, do programa, das técni-
cas construtivas e das dimensões das casas. Todas elas, além de seguirem o ali-
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nhamento, seguem um padrão de ritmo, de aberturas, de soluções de arremate 
e materiais que fazem delas um conjunto uniforme, e só assim são urbanas.

O espaço das ruas é sempre percebido a partir do interior de seu volume. 
Assim os vazios das ruas, largos e praças são volumes definidos e encerrados 
por três elementos: pelas fachadas das casas, pelo céu e pelo chão. Se a figura 
se destaca do fundo por parecer possuir um contorno que os separa, na cidade 
estes contornos são o encontro das fachadas com o chão e delas com o céu, 
e são os elementos essenciais das fachadas que assumem o papel de fazer pa-
recer existir um contorno entre figura e fundo. Derivados desta condição, os 
beirais, os cunhais e as calçadas são as arestas que separam a figura do fundo. 
As portas e janelas e suas variações (balcões) aplicadas sobre a superfície lisa 
das paredes são o fundo.

Estes poucos elementos essenciais que participam do jogo entre figura e 
fundo foram trabalhados à exaustão ao longo da história da arquitetura luso-
-brasileira, ganhando matizes locais e dosando esse equilíbrio. Por ser elemen-
to-chave desse jogo, a aresta horizontal formada pelos beirais ganha diversos 
tipos de acabamento, como cimalhas variadas, forros, guarda-pós, cachorros 
mais ou menos trabalhados e telhas de louça, sempre concebidas para serem 
vistas por baixo, a partir do interior do vazio figural. O mesmo acontece com 
as janelas: suas faces externas são compostas por vidraças, sejam de guilhotina 
ou folhas de abrir, enquanto as internas são compostas pelos escuros, muito 
mais pobres visualmente. 

A ornamentação dessa “sala ao ar livre” é mais importante do que a da 
sala interna da casa. As janelas eram trabalhadas em suas vergas, seus umbrais 
(onde nas festas se penduravam as lanternas), suas folhas de caixilho pode-
riam ter os pinázios trabalhados, os gradis dos balcões também, acima das 
vergas poderiam ser aplicados ornamentos como brasões e placas. Os cunhais 
(arestas verticais) que definiam o limite entre figura e fundo, aqueles nas esqui-
nas das quadras, eram imprescindíveis. Tanto é que aparecem bem marcados, 
independentemente do sistema construtivo, mesmo naqueles casos em que, 
construtivamente, não precisavam ser marcados. As fachadas, portanto, por 
ter grande participação e responsabilidade na construção do espaço urbano, 
acabaram sendo forjadas por ele. 

A conformação dos espaços urbanos de Campanha, desde a fundação do 
arraial em 1737 até consolidação da vila em meados do século XIX, será ana-
lisada por meio do jogo entre figura e fundo em que foram forjados os espaços 
urbanos. Já no ato inicial de fundação, fica claro o esforço do ouvidor em 
reunir a população dispersa em torno de um mesmo sítio “com ordem de ruas, 
praças e igreja”. Este ajuntamento de pessoas e construções em torno de um 
mesmo sítio foi definidor e constituinte do primeiro espaço urbano. Note que, 
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nas palavras do ouvidor, já estavam anunciados os vazios figurais propriamen-
te ditos, as ruas e praças, mas também já se fazia menção ao edifício-figural, a 
igreja, ambos colocados no texto com a expressão “com ordem de”, ou seja, 
ambos (vazio-figural e edifício-figural) ordenados por “figuras” definidoras 
dos espaços urbanos. No texto do ouvidor, já estava presente a conceituação 
formal da cidade constituída de vazios figurais tão útil e adequada ao estabe-
lecimento de mais uma célula do reino português.
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EDIFÍCIOS DE EXCEÇÃO 

Desde o capítulo anterior e mesmo na introdução, vimos pontuando que a 
dignidade de uma vila e a capacidade de um arraial em tornar-se vila estava, 
entre outras qualidades, em seu arranjo espacial como conjunto através de 
seus arruamentos, alinhamentos, comodidade, regularidade, etc. Mas também 
conferiam dignidade a uma povoação alguns elementos urbanos e arquitetôni-
cos. Nomeadamente as pontes, chafarizes e calçamentos eram atribuições das 
câmaras e até mesmo, em alguns casos, a necessidade de se construir esses ele-
mentos foi apresentada como argumento para a criação da câmara. No rastro 
dos documentos oficiais deixados pelas disputas urbanas, é comum também 
que se citem alguns edifícios dignificantes de um povoado, normalmente os 
edifícios públicos relevantes, principalmente as igrejas.

Na petição para elevação a vila que os “principais” de Campanha envia-
ram à rainha em 1763, iniciando um longo debate, estes argumentam que “o 
dito arraial a distrito de Campanha do Rio Verde se acha (...) com capacidade 
para ser vila, por estar bem formado em campo aprazível, com muitas ruas 
e casas de telha e sobrados”.9 Esta petição apoia-se na ideia de decoro como 
adequação, ao dizer que o arraial estava “bem formado em campo aprazível”, 
mas também faz menção explícita a elementos urbanísticos e arquitetônicos 
como “muitas ruas” e “casas de telhas e sobrados”. A Câmara de São João 
del-Rei contra-argumenta dizendo: “Não há na paragem uma igreja decente, 
e havendo algumas lavras, e boas, pouco ou nada cuidam no ornato delas: o 
ouro que se extrai é quase todo extraviado”10. Note que aparece a palavra 
ornato, demonstrando que as qualidades físicas e a nobreza dos edifícios reli-
giosos dignificavam uma povoação. Ambas as argumentações fazem referência 
explícita a edificações. 

O número de altares indicava a quantidade de irmandades existentes e, 
além de uma expressão espacial, era também uma referência demográfica e um 
indicador econômico, fatos que eram levados em conta na hora de avaliar se 
a povoação tinha capacidade financeira para se autogerir. A nobreza de uma 
igreja era dada por sua dimensão, pelos materiais empregados, pela existência 
de torres sineiras e riqueza de ornamentos. Em Campanha, na data da peti-
ção, havia apenas duas igrejas, a Igreja do Rosário e a velha Igreja da Matriz, 
mas logo em 1787 a Irmandade do Santíssimo Sacramento contrata o mestre 

9 APM Seção Colonial 19 f. 133, petição referida na carta de Dona Maria I, datada de 7 de 
maio de 1763.

10 Informação da câmara de São João del-Rei de 3 de abril de 1798 - Memórias Municipais - 
Revista do Arquivo Público Mineiro I, 1896, p.461. 
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Francisco de Lima Cerqueira, que estava construindo a Igreja de São Francisco 
de Assis de São João del-Rei, para riscar e construir a nova matriz. Na data da 
informação da Câmara de São João del-Rei, Campanha já contava com três 
igrejas, a Igreja do Rosário, a nova matriz ainda em obra e a Igreja das Dores 
praticamente pronta. Por isso, a câmara diz que “não há igreja decente”, omi-
tindo o fato de que dois importantes templos estavam sendo construídos. As 
datas dos documentos mostram também que, entre a petição e a elevação a 
vila, o arraial tratou de ornar-se de templos dignos. 

Os agentes coloniais locais, mesmo antes da criação das câmaras, sejam 
eles os “principais” do local, os membros da estrutura eclesiástica dos curatos 
e das freguesias, ou funcionários do julgado como juiz ordinário, tabelião, 
alcaide, etc., procuravam constituir formalmente suas povoações. Nesse sen-
tido faziam, com muito menos recursos, algo parecido com o que os futuros 
membros dos concelhos fariam com rendas e funcionários adequados como 
almotacés, arruadores, cordeadores, etc. Depois de elevada a vila, uma povoa-
ção podia administrar seus recursos e arcar com as obras necessárias à “dig-
nidade” da vila e à “comodidade” de seus moradores. Os recursos coletados 
pela câmara não eram usados apenas em obras urbanas como calçamentos, 
pontes, arruamentos, muros e chafarizes. Os recursos poderiam ser usados 
para a construção de edifícios de exceção. Esses edifícios, além de dignificar a 
vila, eram responsáveis pela transmissão de modelos culturais, eram obras que 
geralmente contavam com a presença de profissionais como arquitetos, enge-
nheiros militares, mestres e artífices capacitados para a tarefa. Estes edifícios 
excepcionais acabavam tornando-se modelos de erudição, de aproximação ao 
que fosse considerado um mundo civilizado. Tanto serviram para aproximar a 
vila do mundo civilizado ao qual se pretendia pertencer, quanto serviram, por 
sua vez, como modelo erudito a ser copiado, dignificando também aqueles que 
seguissem seu padrão.11 Os edifícios excepcionais eram em geral as igrejas e a 
casa de câmara e cadeia.

Na cidade brasileira em especial, o edifício-figura era, na maioria das vezes, 
a igreja. Concorriam para isso dois fatores: primeiro, uma vila poderia ter 
várias igrejas, mas apenas uma casa de câmara e cadeia, à exceção da Vila de 
São José (Tiradentes) em que o prédio da casa da câmara estava separado do 
prédio da cadeia, mas nas demais vilas as funções cadeia e câmara ocupavam 

11  Como defende Alexandre Alves Costa em seu ensaio Introdução ao Estudo da História da 
Arquitectura Portuguesa, a arquitetura portuguesa se vale mais das cópias do que do modelo 
in COSTA, Alexandre Alves. Introdução ao Estudo da História da Arquitectura Portuguesa. 

Outros Textos sobre Arquitectura Portuguesa. Seis Lições - 2.  Porto: FAUP Publicações, 1995, 
p.37.
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um único edifício. Por outro lado, uma vila poderia ter várias irmandades, 
confrarias e, às vezes, até mais de uma freguesia e cada uma delas com sua pró-
pria igreja. Por isso, os edifícios-figura da Igreja eram em número muito maior 
do que os edifícios-figura do Estado. O outro fator que contribuiu para que, 
no Brasil, os edifícios da Igreja fossem edifícios-figura, fora dos alinhamen-
tos do cenário urbano, foram as definições consolidadas pelas “Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia” de 1719 que determinavam que os tem-
plos deveriam ser edificados em local alto, seco, acomodado e afastado de 
outras construções, etc. 

Conforme o direito Canônico, as igrejas se devem fundar, e edificar, em 
lugares decentes, e acomodados, pelo que mandamos, que havendo-se 
de se edificar de novo alguma Igreja Paroquial em nosso Arcebispado, se 
edifique em sítio alto, e lugar decente, livre de umidade, e desviado, quan-
do for possível, de lugares imundos e sórdidos e de casas particulares, 
e de outras paredes em distância que se possam andar as Procissões ao 
redor delas, e que se faça de tal proporção, que não somente seja capaz 
dos fregueses todos, mais ainda de mais gente de fora, quando concorrer 
ás festas, e se edifique em lugar povoado onde estiver o maior número de 
fregueses. 12

É claro que nestas determinações do Arcebispado da Bahia estavam em 
jogo não só questões de salubridade ou circulação, mas principalmente ques-
tões de dignidade e de hierarquia urbana. A experiência europeia já havia 
mostrado para a Igreja que um edifício inserido no conjunto urbano edificado 
seria muito menos proeminente que um edifício em local isolado e de destaque. 
De qualquer forma, mesmo sendo os edifícios religiosos em número bem maior 
nas vilas mineiras, isso de maneira alguma diminuía a presença do Estado. 
Pelo contrário, a Coroa estava representada também pelos edifícios religiosos, 
pois,  como se sabe, o Estado e a Igreja estavam consorciados. 

As seis igrejas do arraial 

Inicia-se ainda no ano de 1737, simultaneamente à fundação do arraial, a 
construção da pequena capela da Irmandade do Santíssimo Sacramento, loca-

12  Dom Sebastião Monteiro da VIDE. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 
(Impressas em Lisboa no ano de 1719, e em Coimbra em 1720. São Paulo): Tip. 2 de Dezembro, 
1853, p.252
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lizada na posição determinada pelo ouvidor, em local alto, seco, isolado como 
determinavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Ao redor 
dela, formando o vazio da praça da Matriz, edificam-se as casas dos primei-
ros moradores e determina-se local para a casa de intendência. A construção 
da capela é concluída em 1742. Segundo o historiador campanhense Antônio 
Casadei (1987), esta pequena capela não era tão pequena assim:

Não era este templo de pequenas dimensões, pois abrigava em seu interior 
93 sepulturas, e estava situado pouco abaixo da atual Catedral na parte 
em que a Praça se alarga nas imediações dos jardins e das estátuas(...)13

Um ano depois da conclusão desta igreja, em 1743, os oficiais da Vila de 
São João del-Rei tomam novamente posse do arraial de Santo Antônio da 
Campanha do Rio Verde que estava sendo cobiçado pela Capitania de São 
Paulo, mostrando que até essa data ainda havia uma instabilidade política na 
região.

Alguns anos depois de concluída a primeira capela, foi erguida a segunda 
igreja do arraial, a Igreja do Rosário, construída a partir da provisão régia de 
1759 (ver imagens p.389). Decidiu-se construí-la no ponto mais alto da colina. 
Embora ficasse mais alta e proeminente que a matriz, a Igreja do Rosário não 
chegou a superar a importância da matriz, seu entorno nunca chegou a ser 
configurado como um vazio figural, ao contrário da Praça da Matriz. Por sua 
antiguidade e posição privilegiada, ela sempre esteve presente na paisagem do 
arraial e da vila, sempre um edifício figural isolado na silhueta urbana. Apesar 
disso, era uma igreja simples, nas palavras de Ferreira de Rezende:

A igreja do Rosário está colocada acima da Matriz no ponto mais alto 
da colina em que a povoação se assenta, e justamente no lugar em que, 
naquele tempo acabavam as casas e começava o campo. Sem nenhuma 
arquitetura e sem torres, o seu sino ficava do lado de fora junto a uma 
grande figueira ou gameleira que ali cresceu e se desenvolveu quase que 
pegada à igreja.14

Mesmo não sendo uma igreja grandiosa, ela sempre esteve presente nos ce-
rimoniais urbanos. Em 1817, por ocasião das exéquias da rainha, levantou-se 
nesta igreja um cenário efêmero assim descrito pela câmara.

13 CASADEI, Antônio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, p.44.

14 REZENDE, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 190/191.
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Levantou-se na Igreja do Rosário, por ser representante amaior da Vila, 
hum elevado Mausoléu sustentado por quatro colunas todo coberto de 
preto com suas competentes banquetas circuladas de galão de ouro com 
velas todas de libra, e em cima da cúpula o Setro, as Reais Armas, E 
Coroas adornadas de Cordões de ouro, e joias preciosas pedras que fa-
ziam mais brilhante vista debaixo de um docel de Seda guarnecido de 
franjas de ouro. 15

A construção da Igreja do Rosário não chegou a provocar um crescimento 
do arraial em sua direção. A igreja permaneceu isolada no alto da colina até, 
pelo menos, o início do século XX. As áreas mais densamente “preenchidas de 
casas” ainda eram o entorno da Praça da Matriz e a Rua Direita. 

Depois da construção da Igreja do Rosário, ainda na segunda metade do 
século XVIII, período em que o arraial se tornava mais rico e iniciava seu 
pleito para elevação a vila, no ano de 1787 inicia-se a construção de uma 
nova igreja matriz (ver imagens p.321). Decide-se demolir a velha capela e 
construir uma nova igreja à altura da importância e riqueza de um arraial que 
se pretendia alçar a vila e para isso contrata-se arquiteto Francisco de Lima 
Cerqueira. A contratação de um arquiteto que acabara de construir a Igreja de 
São Francisco de Assis de São João del-Rei indica que, a esta altura, a matriz 
cultural de Campanha era a cabeça da Comarca do Rio das Mortes. Não é 
preciso lembrar que, em 1743, por causa da ameaça paulista, foi preciso que a 
vila de São João del-Rei enviasse tropas para a confirmação de posse do arraial 
por parte da Capitania de Minas Gerais e mesmo depois disso a Capitania 
de São Paulo ainda propôs que o limite entre as capitanias fosse feito pelo 
Rio Sapucaí e não pelos territórios das freguesias pertencentes a Campanha. 
Portanto, até o final do século XVIII a região era palco de conflitos e o fato de 
os moradores (principais) de Campanha terem escolhido este arquiteto para 
fazer a nova matriz reafirma uma postura estratégica de demarcação territorial 
pela arquitetura. 

Para a construção de uma igreja de porte, cuja velha praça de 38 metros 
de largura já não suportaria, foi necessária a abertura de uma nova praça. O 
arranjo encontrado foi a demolição da velha capela e a locação da nova igreja 
alguns metros “colina acima” nas palavras de Casadei (1987). Este desloca-
mento para cima permitiu o alargamento da praça, para melhor acomodação 
de um prédio de dimensões bem maiores do que o primeiro. Isso resultou em 
uma praça com duas larguras, a primeira até o alinhamento da antiga capela e 
a segunda até a face da nova igreja. 

15  Exéquias por D. Maria I. Vl. de Campanha da Princeza, 1º de junho de 1816. Citada em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.561-64.
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Não há imagens da antiga capela, apenas o comentário citado anterior-
mente de que este não era um templo de pequenas dimensões, pois seu interior 
abrigava 93 sepulturas. Mas acreditamos que, por sua localização e por sua 
composição no arranjo urbano de “ruas, praças e igreja”16, a posição da anti-
ga capela teria sido desenhada pelo ouvidor para ficar justamente na perspec-
tiva formada pela Rua Direita. Já a segunda matriz, embora muito maior, não 
poderia mais ser vista a partir da Rua Direita, pois seu deslocamento “colina 
acima” implicou também em um deslocamento à direita para o alargamento 
da praça, alterando, já no século XVIII, o desenho original da praça do arraial. 
Isto significa que o ouvidor realmente havia desenhado um arraial em “ob-
servância às regras” com edifícios e arruamentos declaradamente requeridos 
como “convenientes” e melhor “proporcionados”, mas “seguros”, “dignos” e 
ornados”17. Assim, a largura da praça de apenas 38 metros não demonstra um 
desconhecimento em relação às dimensões estabelecidas pelos tratados18, mas 
demonstra, sim, um conhecimento dos conceitos de decoro. 

A última igreja levantada no século XVIII foi a Igreja das Dores, construí-
da na Rua Direita por iniciativa do rico minerador José de Jesus Teixeira que 
residia em “casa contigua ao pequeno largo”.

A igreja de Nossa Senhora das Dores foi construída á expensas de José de 
Jesus Teixeira, e concluída em 1799, data que está gravada no alto de sua 
porta principal. Este templo, todo de pedra, tem 3 altares modelados pelo 
mesmo gosto, com dourados e pinturas feitas pelo distinto artista Bolina, 
e que o tempo tem já estragado.Possui uma torre que foi demolida por 
que se receava, talvez sem justo fundamento, que viesse abaixo, e tem um 
órgão que serve há mais de 70 anos.19

Ainda sobre a “igreja do minerador”, Bernardo Saturnino da Veiga escreve 
que:

José de Jesus Teixeira, de quem hoje poucos conservam lembranças por 
pertencer á geração do passado, na profissão de mineiro acumulou gran-

16 Ver Cartas do Ouvidor citadas no primeiro capítulo.

17 VBASTOS, Rodrigo Almeida. Regularidade e ordem das povoações mineiras no século 

XVIII in Revista do IEB n 44 p. 27-54 fev 2007. p.54.

18 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares 
(1500-1822). São Paulo: Edusp / Fapesp, 2011, p.288.

19 Veiga, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.
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de fortuna, e sua opulência proporcionava-lhe o prazer de fazer o bem. 
Residindo em uma casa contigua á pequeno largo resolveu edificar aí um 
templo consagrado á Virgem, e aos operários dessa grande obra pagava 
o rico mineiro com ouro em pó, sem pesá-lo. 20

A Igreja das Dores, embora estivesse situada defronte a um largo, tinha 
uma de suas laterais divisando com a casa do minerador, contrariando as re-
comendações do Arcebispado da Bahia de se fazer “desviado (...) de outras 
paredes em distância que se possam andar as Procissões ao redor delas”. Fora 
construída em posição perpendicular à Igreja da Matriz de Santo Antônio, a 
apenas uma quadra de distância da Praça da Matriz, descendo o espigão da 
colina pela Rua Direita em direção ao norte. Ao desobedecer às recomenda-
ções do Arcebispado, esta igreja também criava uma situação de exceção na 
percepção figura-fundo, pois se inseria dento na massa sólida do quarteirão ao 
mesmo tempo que era um edifício de exceção por suas formas, uso e significa-
do. Em frente a ela havia um largo, denominado Largo das Dores, uma espécie 
de interrupção da ocupação contínua de casas que se fazia ao longo da Rua 
Direita. Esta interrupção articulava a Rua Direita com a Rua do Comércio, 
através deste vazio urbano que passou a se chamar Largo das Dores. Portanto, 
se por um lado a Igreja das Dores era mais um sólido que, em conjunto com as 
demais casas da Rua Direita, configurava o vazio figural da rua, por outro lado 
também era um edifício figural porque estava defronte ao largo, por seu uso e 
forma excepcionais e por estar desalinhada com relação às demais construções 
da Rua Direita.

Ao se encerrar do século XVIII, o arraial já havia recebido quatro igrejas: a 
primeira e segunda Igrejas da Matriz, a Igreja do Rosário e a Igreja das Dores. 
Se observarmos a representação da vila no mapa de Salles de 1800 (figura 1), 
a ocupação urbana do sítio estava concentrada no espigão da colina e esten-
dendo-se pela Rua do Fogo. Percebe-se também que havia no centro da praça 
um pelourinho. Como nessa data a casa de câmara e cadeia ainda não havia 
sido construída, o pelourinho, erigido em 1799, foi colocado em frente à casa 
de intendência, coroando ocupação do espigão central. 

(...)foi mandado levantar o Pelourinho da referida Villa, o que com efeito 
se levantou com toda a solenidade de estilo no lugar onde se considerou 
mais próprio e acomodado e vem a ser na Praça da dita Villa defronte a 
Real Casa de Intendência (...)21

20  Idem.

21 Auto de Levantamento de 26 de dezembro de 1799. Documento original APM. Citado em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 472.
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Mas no início do século XIX a vila já havia iniciado sua expansão para 
oeste. A expansão da vila procurou se fazer nos locais contíguos ao espigão 
central da maneira mais cômoda possível. Para o sul, colina acima, já havia 
sido erguida a Igreja do Rosário, contudo não atraiu a expansão urbana para 
esses lados, pois a topografia não favorecia construções morro acima. Para o 
norte, o ribeirão de Santo Antônio limitava o crescimento, somente a Rua das 
Almas se desenvolveu no sentido da estrada que ligava a São João del-Rei. 
Para o leste, havia um declive mais acentuado a partir do espigão central, tanto 
que a Rua D’Áustria e depois Rua do Bonde vai ser preenchida mais tarde. Na 
décima de 1811, essa rua apresenta ainda baixa densidade. 

Portanto, somente para oeste foi que a vila pôde se expandir suavemente 
por terrenos cômodos e bem ensolarados, evitando os ventos maléficos do sul, 
as terras de brejo junto ao ribeirão ao norte e o declive da encosta a leste. Em 
1811, a Rua do Fogo, que era a mais extensa da vila em direção a oeste, já 
contava com 75 casas. A Rua do Comércio contava com 17 casas e a Rua da 
Prata, com 20 casas. Havia ainda outras ruas com algumas casas nesse lado 
da vila, a Ruas de São Benedito e de S. Paio. As três novas igrejas construídas 
nesse início de século estavam localizadas do lado oeste do espigão original. 
Além das três novas igrejas, no início de século também foi construída a casa 
de câmara e cadeia em um espaço vacante logo abaixo do local onde fora le-
vantado o pelourinho. 

A primeira igreja construída no século XIX foi a Igreja de São Sebastião 
(ver imagem p.387), em 1805, localizada no extremo oeste da vila, na saída 
para o caminho que levava a Cabo Verde. A igreja original de São Sebastião 
foi demolida e reconstruída outra em seguida praticamente no mesmo local. 

No ano de 1805 foi edificada a Igreja de São Sebastião por Antonio 
Garcia Pimentel, mais tarde demolida e substituída por outra mais ampla 
e moderna, uma pouco acima da antiga (...)
A Igreja de São Sebastião foi a última a ser demolida, dado o seu estado 
precário, mas foi substituída por outra mais bonita e mais ampla e com 
uma praça em frente.22

Na litogravura de 1847, vê-se ainda a velha igreja e nota-se que esta ficava 
justamente no alinhamento da Rua do Fogo. A nova igreja foi construída re-
cuada em relação à Rua do Fogo, “com uma praça em frente”. Esta mudança 
de local toca em uma questão que parece muito cara à nossa argumentação: 

22 CASADEI, Antônio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, p.44 
ep. 150.
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que motivos levaram a igreja a mudar de lugar, qual a relação que se estabe-
lece quando se opta por fazer um edifício de exceção alinhado ou isolado em 
relação às casas?

Quando a primeira igreja foi construída em 1805, foi feita junto à Rua do 
Fogo. Depois de alguns anos, a segunda igreja estabelece-se alguns metros aci-
ma, recuada em relação à rua, criando à sua frente um vazio. Segundo docu-
mento da décima, em 1811 a Rua Direita já possuía 75 casas e a espacialização 
no mapa mostra que este número equivale a uma densidade que praticamente 
“preenche” toda a rua dos dois lados. O fato de, em 1811, a rua já contar com 
75 casas nos permite supor que em 1805 muitas dessas casas já estavam pron-
tas, portanto a igreja, quando construída, foi feita alinhada às casas. Assim, a 
igreja tinha uma relação com a rua muito mais de continuidade do que de “fi-
gura”, podendo até ocorrer intercâmbios, como o que acontecia com a Igreja 
das Dores, mas mostra que não tinha a proeminência da Igreja Matriz ou da 
Igreja do Rosário. Contudo, quando a velha igreja ruiu e foi construída uma 
nova em seu lugar, entre os anos de 1847 e 1880, este novo templo foi recua-
do em relação ao alinhamento das casas e ganhou maior destaque, mas já se 
tratava de uma outra época. A Igreja de São Sebastião ficava em uma região 
periférica, na saída da vila, certamente uma parte menos valorizada em 1805 e 
não teve a pretensão de figurar como um edifício excepcional. 

Em 1809 é construída a Igreja de São Francisco, localizada em um sítio 
entre as Ruas do Comércio e do Fogo, ambas saíam do espigão central e iam 
dar ao largo da Igreja de São Sebastião. Infelizmente, não se conhece nenhuma 
imagem dessa igreja, pois fora demolida 1845, portanto antes da litogravura 
de 1847. Segundo Casadei, sua demolição deve-se a uma disputa de poder 
entre o vigário e a confraria, o que acabou por deixar o templo abandonado. 
Contudo, sabe-se que essa igreja tinha sua face voltada para o sul, pois corria 
na época de sua demolição uma crença que dizia que a igreja havia sido demo-
lida porque umtemplo não poderia ter esta orientação por causa das guerras 
sangrentas ocorridas no Rio Grande do Sul.

(...)esta guerra que junta a tantas outras que tanto tínhamos tido no Rio 
da Prata havia por tal forma impressionado ao povo, que tendo se demo-
lido na Campanha a Igreja de São Francisco por ameaçar iminente ruína, 
a explicação que a alguns eu ouvi para aquele fato foi a seguinte: que 
uma igreja não podia olhar ou ter frente, como aquela tinha, para o sul; 
por causa do muito sangue que sem cessar ali se derramava.23

23 REZENDE, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987, p. 235.
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Muito próxima à Igreja de S. Francisco, foi construída em 1815 a Igreja das 
Mercês (ver imagens p.386), em um aclive suave junto à Rua do Fogo com a 
Rua da Misericórdia. Estas duas igrejas foram construídas em amplos espaços 
em uma parte da vila em que os valores médios das casas eram altos, portanto 
em uma região valorizada. 

O que definia a proeminência de um edifício na cidade não era apenas o 
fato de estar isolado. Outros fatores como alinhamento, formas, uso e signi-
ficado também revelavam a distinção e a hierarquia urbana do edifício. As 
três igrejas construídas no século XVIII, a do Rosário, da Matriz e das Dores, 
ficavam no espigão da colina e tinham presença marcante não só no espaço 
urbano que ocupavam, mas principalmente na paisagem da vila, pois suas si-
lhuetas alçavam-se para além do casario e podiam ser vistas mesmo de fora da 
vila. A Igreja do Rosário, apesar de “sem nenhuma arquitetura e sem torres”, 
ficava no ponto mais alto da vila e possuía boa altura, isso lhe garantia boa 
visibilidade no cenário urbano. Neste caso, o fato de estar isolada, sem casas 
ao seu redor, lhe garantia proeminência visual, ao contrário das outras duas 
que justamente ganhavam destaque por estarem inseridas no pano de fundo 
sólido constituído pelo casario alinhado. A Igreja Matriz de Santo Antônio 
era o maior templo da vila, possuía arquitetura erudita, duas torres e grandes 
dimensões e estava inserida no principal vazio figural: a Praça da Matriz. A 
Igreja das Dores possuía uma torre e um frontão que se alçavam com suas vo-
lutas para além dos telhados das casas alinhadas ao longo do espigão da Rua 
Direita. 

As três igrejas construídas no início do século XIX na região oeste da vila 
não tinham a magnitude da Matriz de Santo Antônio nem tampouco a sofis-
ticação da Igreja das Dores, nem a posição privilegiada da Igreja do Rosário, 
foram construídas em uma região mais baixa e em circunstâncias diferentes 
das igrejas do século XVIII. Neste momento o povoado já tinha se tornado vila 
e as irmandades religiosas construíram suas igrejas nas regiões mais povoadas 
e não escolhendo um novo sítio para erguê-las como foram os casos da Matriz 
e da Igreja do Rosário. 

A Igreja de São Francisco ocupava o quarteirão onde mais tarde, em 1861, 
veio a ser construído o mercado. Como não há imagens ou descrições mais 
precisas desta igreja não se pode afirmar se ela era realmente um edifício iso-
lado, mas provavelmente sim, porque seu terreno vacante foi capaz de abrigar 
um mercado de grande dimensão. A Igreja das Mercês ficava isolada em um 
largo espaço junto ao cruzamento da Rua do Fogo com Rua da Misericórdia, 
possuía um telhado simples de duas águas com beiral avançando sobre seu 
frontão e um telhado de prolongo a cobrir sua nave lateral. O fato de o beiral 
avançar sobre o frontão mostra a simplicidade da igreja e a fragilidade da fi-
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gura do frontão: frontões proeminentes não eram sobrepostos por beirais, eles 
se alçavam acima do telhado como na Igreja das Dores e na Matriz. A Igreja 
de São Sebastião também possuía a mesma configuração volumétrica: telhado 
de duas águas a cobrir a nave principal e telhado de prolongo a cobrir a nave 
lateral. Estas duas igrejas tinham posição de destaque apenas localmente em 
seus vazios figurais.

Assim, já no início do século XIX, além das seis igrejas que figuravam na 
paisagem da vila estava também a casa de câmara e cadeia. Como dito no 
início deste item, os edifícios religiosos eram em número bem maior do que os 
edifícios do Estado, mas isso não implica em uma menor presença do Estado, 
pois a Coroa estava representada também pelos edifícios religiosos.

Casas de câmara e cadeia 

As casas de câmara e cadeia, por tudo aquilo que representavam, pelos recur-
sos públicos empregados em sua construção e pela erudição de sua arquitetura 
eram edifícios que serviam como modelo cultural a ser seguido. Vilas cujas 
câmaras não possuíssem edifício próprio, funcionando em “casas de residên-
cias” eram consideradas menos merecedoras do título de vila, este argumento 
também foi usado nas disputas por promoções urbanas. Não só as casas de 
câmara e cadeia tinham este papel, igrejas, santas casas, palácios, prédios pú-
blicos e até mesmo solares particulares também desempenhavam esta dupla 
função de dignificar tanto seus proprietários quanto o espaço ao seu redor e, 
em última instância, a vila. 

Logo que o arraial foi elevado a vila em 1798, as sessões da câmara eram 
realizadas na casa do juiz de fora, o Dr. José Joaquim Carneiro de Miranda 
da Costa, como demonstram as atas que se iniciavam com “em Cazas de re-
zidência do Doutor José Joaquim Carneiro de Miranda da Costa que por ora 
servem de cazas de Camara”. O prédio da casa de câmara e cadeia foi cons-
truído no início do século XIX, não sabemos exatamente em que ano, mas cer-
tamente depois de 1801, pois a partir desta data, as atas da câmara iniciam-se 
com a seguinte frase: “No ano do nascimento do nosso senhor (...) em Cazas 
de Camara (...)”. Este edifício foi demolido na primeira metade do século XX, 
sua descrição mais precisa foi feita por Francisco de Paula Ferreira de Resende 
em suas memórias escritas no final do XIX, cujo texto vale a pena reproduzir: 

Naquele tempo a cadeia fica-lhe muito próxima; porque em vez de estar, 
como está hoje no centro ou fundo do largo, naquele tempo a cadeia 
fazia frente com a Rua do Fogo e esquina com outra (Rua Ferraz Luz) 
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Imagem 3 Casa de 
Câmara e Cadeia de 
Paracatu, MG. Foto: 
Olímpio Michael 
Gonzaga, 1910. Arquivo 
Público Municipal.

Imagem 4 Casa de 
Câmara e Cadeia de 
Uberaba, MG, 1856. 
Foto. Arquivo Prefeitura 
Municipal Uberaba

Imagem 5 Casa de 
Câmara e Cadeia de 
São Sebastião, SP. Foto 
1919 Arquivo Prefeitura 
Municipal
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que descia lá dos lados do Rosário; era aí que sobre um grande pare-
dão de pedra que lhe servia de ao mesmo tempo de base e de suporte, 
ela se esguia em dois pavimentos em forma de um paralelogramo, cujas 
dimensões não posso determinar, mas que me parece não deviam muito 
fugir de cem palmos sobre sessenta. Destes dois pavimentos, o superior 
para o qual se subia por uma escada de pedra muito comprida posta 
do lado de fora e a descoberto e que, encostada à parede, era do outro 
lado amparada por um guarda-mão de madeira que mais servia de brin-
quedo aos meninos que por ele escorregavam montados desde cima até 
em baixo, do que mesmo para amparo, dividia-se do seguinte modo: do 
lado da rua do Fogo toda a sua extensão era aproveitada para duas úni-
cas salas, das quais a menor, que era tapetada e muito mais asseada, só 
servia para as sessões da Câmara, e a outra era a sala das audiências, a 
qual não só servia para estas, como também para um grande número de 
outros atos públicos, como por exemplo, para as eleições de oficiais da 
Guarda Nacional, para a reunião de juntas de paz, e até para o exame das 
meninas que frequentavam a aula pública da instrução primária. Além, 
porém, destes e de muitos outros atos que ali se praticavam, um ainda 
havia e dos mais frequentes; era a revista dos enjeitados ou dos expostos 
que eram criados à custa da Câmara (...)
Quanto ao resto do pavimento superior, e que embora formasse o fundo 
da casa, era entretanto por onde nela se entrava, pode-se dizer que era a 
sua parte escura; porque uma saleta, que do topo da escada ia-se comu-
nicar com o salão de audiências, separava para o lado esquerdo o que se 
chamava o xadrez, que tinha por porta uma grande grade de madeira e 
que servia de depósito ou de prisão para presos de pouca importância; e, 
para o lado direito, os cômodos do carcereiro e um estreito corredor que 
levava à janela, onde do lado de fora pendia o sino (...)
O pavimento inferior ou térreo, esse pode-se dizer que nada tinha que não 
fosse horripilante e imundo; porque, dividido em três enxovias iguais, 
para as quais se descia por meio de uma escada móvel que se punha aos 
alçapões eram úmidas, frias, cobertas de um barro visguento e detido, 
eram ao mesmo tempo escuras; porque embora a do meio tivesse uma 
janela e a dos topos duas; como as paredes erram grossas, e as janelas não 
muito largas e ainda diminuídas pelas grades de ferro que lhes serviam 
de segurança, muito pouca era, de fato, a luz que por elas penetrava.24

24  REZENDE, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, 1987, p.79.
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Imagem 6 Casa de Câmara 
e Cadeia de Rio de Contas 
na Bahia. Foto Pierre Verger, 
1951. Acervo fotográfico 
Iphan 

Imagem 7 Casa de Câmara e 
Cadeia de Mariana, MG. Foto 
Amador de Souza S/d. Arquivo 
Púbico Mineiro

Imagem 8 Casa de Câmara e 
Cadeia de Santa Bárbara, MG, 
s/d. Arquivo Púbico Mineiro
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O edifício descrito pelo memorialista não foge em nada do padrão volumé-
trico e programático das casas de câmara e cadeia do tempo da colônia. Com 
algumas variações no que diz respeito ao tamanho, às técnicas construtivas, 
estilo e ornamentação, as casas de câmara e cadeia eram edifícios de volume-
tria sólida e prismática de dois pavimentos claramente distintos entre “andar 
nobre” e inferior. Sua cobertura era feita por grandes telhados de quatro águas 
e beirais. Exceção feita à casa de câmara e cadeia de Ouro Preto, cuja cober-
tura estava encerrada dentro de platibandas por ter sido concluída em 1855, 
já sob influência neoclássica. O programa se distribuía nos dois pavimentos, 
sem comunicação entre eles, as salas do senado ficavam no andar superior 
com acesso direto da rua e a cadeia ficava no pavimento térreo, com acesso 
apenas por alçapões. As escadas de acesso direto ao pavimento nobre, pela 
presença que tinham no conjunto, acabaram em alguns casos, se tornando 
um elemento importante na composição, como é o caso da casa de câmara e 
cadeia de Mariana, a única povoação mineira que ostentava o título de cidade 
no período colonial. 

A distribuição dos cheios e vazios nas fachadas obedecia a padrões clássicos 
de simetria e regularidade, como a maiorias dos edifícios eruditos, mas nas 
casas de câmara e cadeia a centralidade do acesso era uma característica bas-
tante acentuada. Além das escadas, esta centralidade podia ser marcada por 
portadas, sinos, brasões, relógios, ornamentos ou a própria distribuição dos 
vãos, sempre em número ímpar: cinco, sete, nove, onze, marcando o eixo de 
simetria. Em alguns casos, estes edifícios possuíam também uma pequena torre 
sineira, dividindo com a igreja a responsabilidade pelo controle do tempo25. 
Este padrão se repetiu por diversas vilas, tanto no Brasil quanto em Portugal, 
com alguma variação regional decorrente das diferentes técnicas construtivas, 
materiais, estilos e inserções urbanas, como as arcadas em loggia recorrentes 
no Nordeste, principalmente na Bahia.

Quanto à inserção urbana, embora as câmaras preconizassem o alinhamen-
to como padrão para o casario, elas próprias, sendo edifícios públicos e de 
exceção, eram implantadas isoladamente, fora do alinhamento urbano geral. 
Claramente uma opção que revela a hierarquia dos espaços dentro de uma ló-
gica de ordenamento em que, metaforicamente, o casario alinhado e o espaço 
vazio eram o corpo, e a cabeça deste corpo era o edifício do Estado. Como foi 
visto, as figuras tanto podiam ser os vazios urbanos quanto os edifícios, depen-
dendo da relação perceptual que se cria entre figura e fundo. “Os sólidos po-
dem constituir o fundo perceptual em contraste com o qual os vazios emergem 

25 A respeito do controle do tempo pela igreja ver: LE GOFF, Jacques. Na Idade Média: tempo 
da Igreja e o temo do mercador. In: Para um novo conceito de Idade Média. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1995. p. 43-60. 
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Imagem 9 Casa de Câmara e Cadeia de 
Salvador, BA. Foto: Ben Mulock de 1860 

Imagem 10 Casa de Câmara e Cadeia 
de Santos, SP, 1865. Foto Militão 
Augusto de Azevedo. Acervo do 
Instituto Moreira Salles.

Imagem 11 Casa de Câmara e Cadeia 
de Campanha, MG. Arquivo Púbico 
Mineiro.
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como figuras que atraem a atenção, ou os vazios podem constituir o fundo em 
contraste com o qual os sólidos aparecem como figuras independentes.”26

O edifício da câmara em Campanha foi construído em uma área logo abai-
xo do Largo da Matriz na interseção das Ruas do Fogo e do Hospício, lo-
cal que ficou conhecido como Largo da Cadeia e que, depois de sua demoli-
ção, tornou-se o quarteirão definido pelas Ruas Dr. Brandão, Getúlio Vargas, 
Senador Valadão e Ferraz Luz. Era um edifício de volume prismático, medindo 
trinta e três metros de frente por vinte de lado. Na fachada principal do an-
dar nobre, havia sete vãos definidos por sete janelas rasgadas por inteiro e 
seus respectivos balcões e, no andar inferior, uma porta central e três janelas 
para cada lado. Pela descrição de Rezende, havia “uma escada de pedra muito 
comprida posta do lado de fora e a descoberto” que provavelmente ia dar à 
porta central do andar superior. Nas fachadas laterais, em seus vinte metros de 
largura se distribuíam uniformemente cinco janelas “de vidraças”, na fachada 
posterior se repediam os sete vãos da frente, mas ornados de janelas e não com 
balcões. No andar inferior, os vãos correspondiam aos de cima, porém com 
grades e não vidraças nas janelas. As chamadas “janelas de vidraça” eram em 
geral janelas com vãos de proporção um para dois na vertical, guarnecidos 
com duas folhas tipo guilhotina, conhecidos também em Portugal por “jane-
las à inglesa”. Cada uma das folhas era dividida em pequenos panos de vidro 
sustentados por pinázios. Quanto maior a quantidade de vidros e a sofistica-
ção dos desenhos promovidos pelos pinázios, tanto mais sofisticadas eram as 
fachadas. Este artigo, no Brasil, dignificava a “casa” e foi protagonista de uma 
longa história de lutas durante o período colonial na tentativa de banir das 
ruas as antigas rótulas.27 É comum acontecer de, numa mesma casa, fachadas 
diferentes possuírem diferentes tipos de janelas conforme a importância que 
é dada a cada fachada. É exatamente o que acontece na casa de câmara de 
Campanha, em que, na fachada principal, as janelas são compostas por duas 
folhas de abrir e bandeiras trabalhadas e, nas demais, as janelas são de folhas 
de guilhotina com quinze vidros cada. Note que mesmo nas fachadas laterais, 
as folhas de guilhotina possuem muitos vidros, o que atesta sua sofisticação. 
Como já observado, nas fazendas este fenômeno também ocorria. 

26 HOLSTON, James, Cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução 
Marcelo Coelho. Companhia das Letras. São Paulo, 1973. p. 129.

27  A respeito das investidas oficiais das câmaras e da Coroa na tentativa de banir do cenário 
urbano as antigas rótulas e substituí-las por vidraças ver MARINS, Paulo César Garcez. Através 

da rótula, sociedade e arquitetura urbana no Brasil sécs. XVII-XX. São Paulo: Humânitas. 
2003.
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O rigor e a observâncias às regras clássicas acabariam conferindo às ca-
sas de câmara uma nobreza e uma erudição incomuns à maioria do casario 
urbano, aproximando esteticamente estes edifícios aos modelos eruditos de 
centros urbanos importantes. Por todas estas características, o edifício da casa 
de câmara e cadeia pode ser considerado um edifício erudito, de exceção, que 
acabaria dignificando o espaço da vila e seus povos, servindo ele próprio de 
modelo a ser copiado. Mas diferente das igrejas, que só serviam de modelo 
a outras igrejas ou como modelo de preceitos a serem seguidos, as casas de 
câmara e cadeia serviam de modelo às casas particulares por conta de sua ti-
pologia ser mais adequada ao uso residencial. 

De fato, algumas casas particulares procuravam seguir os padrões transmi-
tidos por estes edifícios de exceção, como a simetria, a distribuição entre as 
partes e o todo, os alinhamentos de vãos, as proporções entre a os pavimentos, 
etc. A presença do andar nobre é uma das características mais comuns às casas 
que pretendiam ter alguma distinção. Neste sentido, os sobrados de dois pa-
vimentos e as casas de porão elevado eram as mais nobres de uma povoação. 
Apesar dos dois pavimentos, o programa de moradia destas casas era sempre 
resolvido apenas no andar nobre. O porão elevado não servia apenas para 
atender a uma necessidade relativa à técnica construtiva, mas a uma neces-
sidade programática e de representação. Como observa Lemos, o programa 
habitacional distribuído em dois pavimentos somente veio a surgir entre nós 
no final do século XIX com a chegada do ecletismo.

Estar em casa era estar sobre um só assoalho. Não há hipótese de en-
contrarmos nessas casas, por esse tempo, um programa habitacional que 
imagine num mesmo pavimento as atividades de receber e em outro as 
atuações da vida íntima, o que viria a acontecer mais tarde, com a arqui-
tetura eclética28.

No decorrer do século XIX, outros edifícios públicos foram sendo incor-
porados à estrutura da vila, até então pontuada pelas igrejas e pela câmara e 
seus respectivos largos e praças e interligados por ruas. Ao longo das ruas, iam 
surgindo casas particulares, umas mais nobres outras menos, umas térreas, ou-
tras assobradadas, permeadas por algumas casas de comércio, todas seguindo 
os alinhamentos preconizados pela câmara e observando as regras clássicas 
formando a superfície uniforme das “fachadas das ruas”.
VAZIOS FIGURAIS (RUAS E PRAÇAS) E O CASARIO

28  LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura brasileira. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1979. p. 
188.
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Se no item anterior, verificou-se que a paisagem da vila já estava marcada pelos 
edifícios de exceção e pelo traçado as ruas, o que se pretende verificar agora 
é o quanto esses vazios figurais (ruas, largos e praças) estavam “preenchidos 
de casas” e como era esse preenchimento. Sabe-se por meio das descrições das 
festas reais e outros cerimoniais urbanos que as procissões que deambulavam 
pelas ruas da vila, nas primeiras décadas do século XIX, priorizaram as ruas 
mais bem “preenchidas de casas”. Mas o quão preenchidas estavam essas ruas 
e como era esse “preenchimento” é uma questão de deve ser verificada pelo 
cruzamento de fontes, pois o primeiro documento iconográfico feito a partir 
de uma observação fiel à realidade da vila é de 1847. Queremos crer que as 
ruas por onde passavam as procissões já estavam relativamente bem preen-
chidas de casas, pois, como visto no capítulo anterior, essa era uma condição 
necessária à realização das festas.

Para o século XVIII, os dados demográficos sobre Campanha são bastan-
te vagos, a primeira informação existente é de 1737, emitida pelo ouvidor 
Cipriano que dizia que havia uma população de sete mil negros: “Foram qua-
se sete mil negros a que se repartiram terras”. Este dado, obviamente, não se 
refere a uma população urbana, mesmo porque ainda não havia um arraial 
estabelecido, refere-se à população que vivia espalhada pela “campanha do 
Rio Verde”. Já no final do século, as cartas envidadas à Coroa informam que 
a população do arraial já excedia oito mil, sem contar a população do ter-
mo: “que excedem já somente nad.ª (sic) Campanha do Rio Verde fora o seu 
Termo, a oito mil”.29 No início do século XIX, verifica-se um forte cresci-
mento demográfico na comarca do Rio das Mortes, as vilas de São João del-
-Rei, Barbacena e Campanha eram seus principais centros urbanos. Em 1821, 
a comarca possuía 41,6% do total de habitantes da Capitania, totalizando 
231.617 pessoas30. Em 1831, o número de habitantes da Vila de Campanha 
e seu termo (já desmembradas as vilas de Baependi e Jacuí) correspondia a 
aproximadamente 35.000 habitantes, 8% da população total da província31.

Para o ano de 1830, a tabela organizada por Luiz Maria da Silva Pinto, 
secretário do governo de Minas Gerais, que nesta época já era uma província 

29 Ordem Régia de 14 de sete de 1795. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, 
Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 459. 

30 FRAGOSO, João Luís Ribeiro.  Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na 
praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830).  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.  
p. 125. 

31 PAIVA, Clotilde Andrade e KLEIN, Herbet S. “Escravos e livres nas Minas Gerais do século 
XIX: Campanha 1831”. São Paulo, Estudos Econômicos, 22(1), jan./abr. 1992. p. 133-34. 
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do Império e não mais uma capitania, nos informa que Campanha possuía 
398 fogos. 

Segundo as conclusões do demógrafo Iraci del Nero Costa, podemos con-
siderar que em Minas Gerais o número de fogos ou famílias corresponde 
ao número de casas. Analisando os dados de 1804 de diversas localida-
des, este autor percebeu que os casos de famílias totalmente independen-
tes (ou seja, sem qualquer laço de parentesco) ocupando uma mesma 
moradia eram em número insignificante.32

Isso quer dizer que cada um dos 398 fogos correspondia a uma casa. 
Portanto em 1830, Campanha possuía quase 400 casas, além de todos os pré-
dios públicos citados acima. Isso nos dá uma dimensão de sua estrutura urbana 
nessa data, mas para o início do século os documentos que melhor informam 
sobre o casario urbano são as décimas prediais. Este imposto urbano, criado 
em 1808, foi aplicado em Campanha entre os anos de 1811 a 1829. As infor-
mações fornecidas por este documento eram: uma lista corrida de casas dividi-
da por ruas, o nome do proprietário (quando se tratava de uma casa alugada 
trazia também o nome do inquilino), o valor do rendimento anual daquele 
imóvel e o valor da décima predial. Quanto aos aspectos qualitativos, a déci-
ma informa apenas se eram:”cazas”, “sobrados” ou “assobradadas”. Além da 
lista corrida, o texto de apresentação diz que a maior parte das casas da vila 
era térrea, mas indica também que havia sobrados, contudo não há menção 
ao dimensionamento das casas e nem das larguras das testadas. Quanto aos 
aspectos materiais, informa que as casas eram formadas de madeira e barro e 
caiadas de tabatinga. 

Primeiramente se declarão que todas as cazas desta Villa e seu Termo são 
formadas de madeira e Barro, caijadas de Tabatinga por sido ter desco-
berto que era calcaria para a fatura do cal, e que a maior parte dellas são 
terreas e algumas forradas e assoalhadas i as que são de Sobrados vão 
declaradas na parte desse sacramento. (grifo nosso).33

32 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas sete-
centistas / tradução de Maria Juliana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p.377.

33  Casa do Contos. Décima Predial de Campanha 1811.
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Para Damasceno, segundo as descrições contemporâneas, “a maior parte 
das casas urbanas das vilas e arraiais da capitania era pequena e térrea”34. Ao 
fazer a transcrição da décima (tabela anexa), de fato verificamos que a maio-
ria das casas era térrea, mas não podemos afirmar se eram pequenas. Porém 
nos textos coevos, ressalta-se muito a presença de sobrados, por exemplo: na 
petição dos “principais” da vila em 1763 alegava-se que havia “muitas ruas e 
casas de telha e sobrados”35, na descrição de Spix e Martius em 1817 aparece 
a expressão “diversas casas de dois pavimentos” e, na litogravura de 1847, 
pode-se notar que em Campanha muitas casas eram assobradadas ou de po-
rão alto. Os três documentos, nas três datas diferentes, parecem contradizer o 
texto de apresentação da décima e a conclusão de Damasceno de que a maior 
parte das casas era térrea, por enfatizassem sobremaneira a presença de sobra-
dos. Mas se observarmos com atenção em nenhum dos textos está dito que os 
sobrados eram maioria, apenas destacam a existência de “muitos”e”diversos” 
sobrados. O destaque dado aos sobrados nos textos de época revela a impor-
tância da existência destes no cenário urbano de Campanha e como isso era 
um fator de valorização.

Fica claro que o texto da petição de 1763 valoriza a existência de casas de 
telha e de sobrados, mas não indica a quantidade deles, apenas usa “muitas” 
para indicar as ruas. O texto de Spix e Martius usa “diversas”. Ambos os tex-
tos, no entanto, não indicam a quantidade de sobrados e casas. Somente na 
lista corrida da décima é que se pode verificar esta proporção, o documento 
indica que na Rua Direita havia cinco sobrados e uma casa “assobradada”, na 
Rua do Fogo havia dois sobrados, e nas Ruas D’Áustria, de S. Paio, de Santa 
Rita e do Rosário havia uma casa «assobradada»em cada, portanto doze so-
brados num total de 375 casas. Efetivamente não importa muito a porcenta-
gem de sobrados no conjunto urbano, o fato é que eles já existiam em 1811, 
pois foram registrados nas décimas, mas o que importa é que eram objeto 
de destaque para os contemporâneos como atestam os documentos citados 
acima. A presença desses sobrados fazia de Campanha uma vila mais digna, 
ornada de boas construções, portanto mais regular, não do ponto de vista geo-
métrico, mas no sentido do decoro.

Uma informação importante que a décima predial traz é quais eram as ruas 
que já existiam na vila nessas datas e o número de casas em cada rua. Na or-

34 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas sete-
centistas / tradução de Maria Juliana Gambogi Teixeira, Claudia Damasceno Fonseca. - Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2011, p.378.

35 APM Seção Colonial 19 f. 133, petição referida na carta de Dona Maria I, datada de 7 de 
maio de 1763.
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dem em que aparecem na décima são ao todo treze ruas: Rua Direita, Rua do 
Fogo, Rua do Comércio, Rua D’Áustria (do Bonde), Rua de S. Paio, Rua de 
Sta. Rita, Rua da Prata, Rua de S. Benedito, Rua do Rosário, Rua de Buenos 
Aires (ou Campo do Rosário), “entrada” de São Paulo, Rua da Praia e Rua 
das Almas, além de duas chácaras. Cruzando os nomes das ruas, a quantidade 
de casas em cada rua, a localização dos sete edifícios de exceção (as seis igre-
jas e a casa de câmara e cadeia) com o dimensionamento físico das ruas e de 
algumas casas existentes, fizemos a espacialização dos dados em um mapa. Foi 
possível depreender que algumas ruas estavam densamente “preenchidas de 
casas” em 1811, fato que nos surpreende porque, ao fazer a comparação com 
a densidade urbana apresentada em 1847 pela litogravura, é possível perceber 
que algumas ruas da cidade tiveram um decréscimo no número de casas. Se em 
1811 a Rua Direita possuía 79 casas, em 1847, este número cai para aproxi-
madamente 50 casas, o mesmo acontece com a Rua do Fogo. 

Isso nos coloca em uma nova perspectiva em relação à urbanização dos ar-
raiais mineiros. Os arraiais do século XVIII têm, em geral, uma configuração 
espacial dos seus núcleos mais adensada com lotes estreitos e casario contíguo 
e, ao que indica a décima predial, algumas ruas de Campanha também apre-
sentavam esta configuração em 1811. Já os arraiais formados no século XIX 
apresentam uma configuração espacial menos adensada, com lotes maiores e 
casas isoladas como veremos no terceiro capítulo, e era esta a configuração de 
Campanha em 1847. Ao contrário do que havíamos imaginado no início de 
nossa pesquisa, que Campanha havia sido no século XVIII um arraial diferente 
de seus pares contemporâneos com relação ao parcelamento dos lotes, o que 
de fato ocorreu na vila foi uma reconfiguração urbana36. Em Campanha a 
adaptação às mudanças contextuais apagou das ruas da vila algumas marcas 
de uma ocupação mais antiga. Como vimos demonstrando, boa parte daquilo 
que determinava o aspecto urbano eram as fachadas do casario. A substituição 
desse casario interfere diretamente em um dos aspectos fundamentais deste 
tipo de urbanismo: as fachadas urbanas. Contudo, foram mantidos outros 
aspectos como os traçados das ruas, suas larguras, a implantação da vila no 

36 Muito já foi dito sobre a decadência dos arraiais da mineração, ideia que vem sendo questio-
nada pela historiografia mineiriana a partir da década de 1980. Mas, de fato, como demonstra 
Fonseca (2011), alguns arraiais mineradores realmente entraram em decadência por não se 
adaptarem às novas condições no final do século XVIII. Já outros antigos arraiais mineradores, 
pelo contrário, desenvolveram-se muito mais diante das novas condições. Os fatores que leva-
ram ao desenvolvimento ou decadência estão ligados a adaptabilidade do arraial, como o posi-
cionamento geográfico em relação à rede comercial e a questões políticas de disputas territoriais. 
Um caso clássico é a vila de São João del-Rei, que foi um antigo núcleo minerador no início do 
século, mas adaptou-se muito bem à nova economia.
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sítio, etc. Mas a constatação de que as duas principais ruas da vila (Direita e 
do Fogo) eram constituídas por uma maioria de casas contíguas mostra que 
Campanha não era muito diferente dos arraiais da mineração, pelo menos 
com relação ao casario. Na litogravura de 1847, é possível notar que alguns 
trechos da vila ainda mantinham esta configuração, como as partes baixas da 
Rua do Hospício e uma pequena parte da Rua Direita (ver imagem 12), o que 
nos autoriza a imaginar que em 1811 este deveria ser o aspecto da Rua Direita 
e da Rua do Fogo (ver imagem 2 do anexo). 

Ainda com relação à espacialização dos dados, ao observarmos os valores 
lançados nas décimas prediais iremos perceber, a exemplo de outros traba-
lhos37 que usam esta mesma fonte, que na Vila de Campanha havia casas 
de valor alto convivendo lado a lado com casas de valor baixo. Isto poderia 
demonstrar em princípio que não havia uma segregação espacial em relação a 
valores, por outro lado as médias dos valores por rua mostram que as mais pe-
riféricas como a Rua das Almas, Rua da Praia e Entrada de São Paulo tinham 
valores médios baixos e a Rua Direita e a Rua do Comércio tinham valores 
médios altos. 

O cruzamento das tabelas (no final do capítulo) mostra que a Rua Direita, 
além de possuir o valor médio mas alto da vila, possuía também o maior nú-
mero de casas (79). Esta média, de 1$550 réis, é bastante superior à média de 
São João del-Rei, a vila cujo valor médio era o mais alto da capitania: 1$180 
réis. O fato de a Rua Direita ser ao mesmo tempo a rua com o maior número 
de casas, e com valor médio mais alto, mostra que esta realmente era a rua 
principal da vila. Ruas com grande quantidade de casas tendem a ter valor 
médio baixo, pois é difícil haver uma rua grande, valorizada e com boas casa 
ao longo de toda sua extensão. Já a Rua do Fogo, a segunda em número de 
casas, aparece na 6ª posição em relação ao valor médio. Por outro lado, a se-
gunda rua em valor médio mais alto é a Rua do Comércio, uma rua curta, com 
apenas 17 casas e, ao mesmo tempo, central. A terceira rua com valor médio 
mais alto é a Rua D’Áustria, rua longa, de baixa densidade com casas maiores. 
A quarta em valores é a Rua do Rosário que, assim como a Rua Direita, tinha 
boa parte das casas, na verdade, localizada na parte da Praça da Matriz, pois 
a numeração começava a partir do pelourinho. A Rua de Santa Rita apresen-
ta um elevado número de casas (24) e um valor médio de aluguel ainda alto, 
além disso apresenta apenas duas casas de valor bastante elevado (acima de 

37 Ao menos dois outros trabalhos que usam a décima predial como fonte, mesmo tratando-se 
de vilas e capitanias diferentes como Carrara (2001) para Ouro Preto e Bueno (2005) para São 
Paulo, já fizeram a mesma observação como relação à existência de casas de valor alto e baixo 
convivendo lado a lado. 
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20 mil), uma delas “assobradada” e a outra pertencente ao Padre Francisco 
Jozé de S. Paio, que possuía outras duas casas na Rua de S.Paio, além de uma 
casa na Rua Direita com valor de 32$400 réis. As próprias Ruas de S. Paio 
e de São Benedito eram duas ruas como poucas casas, nove e oito respectiva-
mente, e com valores ainda altos. Embora não consigamos definir com certeza 
a posição destas ruas, pois elas mudaram muitas vezes de nome ao longo dos 
dois últimos séculos, certamente trata-se de ruas na região central, entre a Rua 
da Misericórdia e Rua do Rosário. Por fim as Ruas das Almas, da Praia e a 
Entrada de São Paulo tinham valores médios baixos e localizavam-se nas saí-
das da vila, a primeira em direção à cabeça da comarca, a segunda em direção 
a São Paulo e a última próxima ao ribeirão, por isso “da praia”. 

Com relação à tipologia, percebe-se que os valores dos imóveis designa-
dos com a palavra “sobrados” eram, em geral, mais altos do que os valores 
dos imóveis identificados apenas como “cazas”. O valor médio dos sobrados 
era de 26$333, e o valor médio das casas por rua está apresentado na tabela 
anexa. Mas mesmo entre os imóveis designados apenas como “cazas” havia 
diferenças significativas de valor, o que mostra que valores altos não eram ex-
clusividade dos sobrados, por exemplo: a casa com o valor mais alto da vila (nº 
3 da Rua Direita) não estava identificada como sobrado. Desta maneira fica 
difícil determinar qual era a tipologia das casas (se sobrados, casas de porão 
alto, assobradadas, etc.) apenas pelos valores apresentados. 

Como havia na vila muitas casas com valores altos, mais de 50 casas acima 
de 18$000, e apenas doze sobrados, acredita-se que outras tipologias nobres 
como as “casas de porão alto” (ver classificação mais à frente) não eram lan-
çadas como sobrados na décima predial, mas os textos coevos certamente as 
incluíram nessa categoria. O próprio texto de apresentação da décima indica 
que “maior parte dellas são terreas e algumas forradas e assoalhadas”. Ora, 
ser assoalhada significa que a casa necessariamente possui um porão, e ser for-
rada significa que a casa é coberta de telhas. Isso nos dá a dimensão da existên-
cia de tipologias intermediárias entre térreas e sobrados. Os contemporâneos 
também liam estas nuances intermediárias e, ora incluíam as “casas de porão” 
na categoria sobrados, ora excluíam, conforme a intenção do documento.

Assim como os sobrados, as “casas cobertas de telhas”, mesmo não sendo 
sobrados, também eram destaques nos textos, neste caso em razão da ideia de 
perenidade que era dada pela telha, diferenciando de estruturas efêmeras de 
cobertura vegetal. Assim, o casario da vila, formado por casas de telha e por 
sobrados, constituía, com suas fachadas alinhadas, as fachadas das ruas. O 
conjunto de casas alinhadas formava um fundo uniforme que configurava o 
vazio das ruas. Quanto mais preenchida de casas fosse uma rua e quanto mais 
bem construídas e uniformes fossem as fachadas destas casas, tanto mais clara 
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seria a leitura da rua como um vazio figural. Em Campanha, as principais ruas 
e praças eram claramente um vazio figural, pois estavam constituídas por um 
casario denso e com casas bem edificadas e de alto valor.

O mesmo texto de apresentação da décima confirma que, perceptualmente, 
as fachadas das casas formavam mesmo um fundo neutro e uniforme em rela-
ção à materialidade, pois “todas as casas são formadas de madeira e barro e 
caiadas de tabatinga”. Ora, o fato de as casas serem todas de madeira e barro 
não diz apenas sobre a técnica construtiva utilizada (a gaiola de madeira com 
paredes de pau a pique), mas informa o aspecto material das fachadas. As ca-
sas que possuem este sistema construtivo, possuem também um aspecto seme-
lhante, pois a madeira de sua estrutura aparece nas fachadas, nomeadamente 
nas peças dos cunhais, baldrames e frechais a enquadrar a fachada, e nas peças 
dos peitoris, umbrais e vergas a enquadrar as janelas e aparecem também nos 
beirais em forma de cachorros ou cimalhas. E o fato de as casas serem “caiadas 
de tabatinga” informa que as superfícies das paredes eram brancas, ou quase 
brancas, enfim, eram neutras como a cor da tabatinga. Um conjunto formado 
por fachadas com os mesmos materiais, a tabatinga e a madeira, e em que as 
aberturas possuem basicamente as mesmas dimensões e o mesmo intervalo, é 
um conjunto regular. Aqui não se trata da regularidade como “observância 
às regras”, mas regular pela constância, pela repetição, pela previsibilidade, e 
que também era um dos entendimentos da palavra regularidade para os con-
temporâneos. Nesse sentido, a quantidade de casas importava para a leitura de 
conjunto potente e uniforme.

O casario constituído por quase 400 sobrados e casas térreas formava um 
conjunto potente que impressionava os viajantes38. A esta altura Campanha 
era uma vila que figurava ente as maiores da capitania. Quanto à quantidade 
de casas, seria uma vila de quarta grandeza, em primeiro lugar viria Ouro 
Preto com 1.651 imóveis, em segunda grandeza viriam as vilas de Sabará, São 
João del-Rei, Paracatu e Diamantina com o número de imóveis variando entre 
758 e 785, depois viriam Serro e Mariana, com 546 e 607 respectivamente e 
depois Campanha e Pitangui com 400 imóveis. Portanto, as procissões e festas 
reais percorriam, sim, ruas preenchidas de casas e eram estas casas que, com 
suas fachadas, constituíam as fachadas das ruas da vila. 

Em relação ao valor médio dos aluguéis, Campanha era, juntamente com 
São João del-Rei, a vila comovalor médio mais alto da capitania (em torno de 
1$000), sendo que algumas ruas de Campanha possuíam médias bem supe-
riores. Mas estes números sofrem variação ao longo dos anos da série docu-

38 Observações acerca do casario de Campanha constam nos relatos de Spix e Martius, e tam-
bém de Saint Hilaire.
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mental. A quantidade de imóveis se mantém praticamente estável entre 1811 
e 1822 (cerca de 390) e, a partir daí, até percebe-se uma queda no número de 
imóveis chegando a 291 casas em 1829, último ano da série. Quanto aos valo-
res médios, a queda acontece a partir de 1818, refletindo o desmembramento 
do termo ocorrido em 1817. As quedas em ambos os indicadores mostram que 
a vila sofre um decréscimo a partir da década de 1820 e, de fato, a litogravura 
de 1847 vai registrar uma vila com um número de casas bem inferior às quase 
400 registradas na primeira década da décima predial. A despeito da diminui-
ção da quantidade, o que parece ter havido neste ínterim é uma mudança na 
qualidade dos imóveis, pois a litogravura registra a presença de muitos sobra-
dos e quase a totalidade dos imóveis é coberta de telhas. 

Para além de dados estatísticos e materiais, outro aspecto que se pode 
apreender das décimas é como os agentes fiscais numeravam as casas, já que 
essa foi a primeira vez que isso foi feito. Pesquisas que utilizaram esta mesma 
fonte (décima predial) apontam que “Critérios subjetivos ordenavam os pon-
tos de partida da numeração, o que hoje dificulta muito o mapeamento dos 
dados.”39. Carrara40 também aponta em seus estudos que não havia um cri-
tério explícito de numeração, variando de acordo com cada agente e câmara. 
No entanto, por meio do cruzamento de dados, conseguimos deduzir que a 
numeração das casas se iniciava a partir do pelourinho. O fato de ter sido feita 
uma numeração corrida a partir de um ponto mostra que os contemporâneos 
entendiam a vila como uma obra acabada, pois em uma numeração corrida 
não é possível fazer inserções intermediárias. Ao mesmo tempo, a numeração 
iniciada no pelourinho indicava a possibilidade de continuidade para além das 
bordas da vila. Para os agentes coloniais, a rua era tida como uma sequência 
contínua de casas e não como é hoje, marcada por uma unidade de medida. As 
casas eram um continuum que pertencia à esfera do privado.

Se a décima predial mostra que, logo na primeira década do século XIX, 
a vila já possuía tantas ruas e casas bem construídas, alinhadas e acabadas, 
este arruamento não foi apenas obra do concelho, pois a câmara foi criada 
somente com a fundação vila em 1798. Também não se pode dizer que este 
crescimento tenha sido espontâneo. Como visto no capítulo anterior, muito 
antes de ser elevado a vila, o arraial teve sua fundação em 1737, foi elevado 
a freguesia em 1741, tornou-se julgado em 1746 e somente depois disso é que 

39 BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira -. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: 

metodologia de estudo com base na Décima Urbana de 1800– Anais do Museu Paulista, São 
Paulo, N Ser. v. 113 n 1 p. 59-97 jan. jun. 2005.

40 CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 – 
Departamento de História UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul./01.
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se transformou em vila, em 1798. Portanto, embora o ouvidor tenha desenha-
do o arraial “com ordem de praças e ruas”, o desenvolvimento posterior, de 
1737 até 1798, quando se constituiu o concelho da câmara, foi desenhado por 
outras instâncias de poder que não a câmara, como a freguesia, o curato e o 
julgado. Tanto o Estado quanto a Igreja exerciam o poder de ordenamento e 
hierarquização espacial ao determinar abertura de ruas, mas também ao fazer 
a escolha dos lugares mais adequados para se edificar os templos. 

Ainda antes de constituída a freguesia, em tradição herdada da adminis-
tração portuguesa, já dispunha o Curato de posturas municipais, ou seja, 
de que modernamente se denomina Código de Posturas Urbanas.41

Em meados do século XVIII já constavam no desenho urbano do arraial, a 
praça, a igreja e também a primeira rua: a Rua Direita. Esta rua ligava direta-
mente a Praça da Matriz ao Largo das Almas que era a saída do arraial em dire-
ção a São João del-Rei, na época a sede da vila e a cabeça da comarca. As ruas 
direitas, como se sabe, existiram em todas as vilas portuguesas, na maioria das 
vezes eram tortas, tinham este nome porque iam diretamente à praça principal 
ou a um outro ponto importante da vila. A Rua Direita de Campanha era mes-
mo direita, era reta. A largura desta rua, oito metros e meio, equivalentes a 40 
palmos, era uma das larguras preconizadas por Serrão42. O ouvidor, portanto, 
embora não fosse um técnico, um engenheiro militar, conhecia os preceitos 
urbanísticos. Constituiu uma praça “acomodada” na colina e, a partir dela, 
criou uma rua em direção norte, descendo pelo espigão da colina. Embora a 
vila tenha se desenvolvido em outras direções e segundo outros critérios ao 
longo dos séculos seguintes, este desenho inicial está presente ainda hoje.

As outras ruas que se formaram no arraial ao longo do século XVIII foram 
as treze ruas citadas na décima predial, já que esse registro foi feito logo no iní-
cio do século XIX, em 1811. Como visto na parte do texto que trata das igre-
jas, o arraial cresceu em direção ao oeste por ser a região mais cômoda para 
seu desenvolvimento. Percebe-se no traçado da vila que havia três feixes de 
ruas que se abriam para dentro do tecido urbano e se concentravam em pontos 
nodais. O primeiro nasce a partir do eixo central do arraial: a Rua Direita e a 
Praça da Matriz. Ao lado da Rua Direita, surgem duas ruas laterais: a Rua do 
Hospício a oeste e a Rua do Bonde a leste. O segundo feixe é o que converge 

41  Teixeira, Luiz Gonzaga -. Cristina: História – Belo Horizonte: Edição do Autor, 2013. p. 
82.

42  PIMENTEL, Luís Serrão.Methodo Lusitanico de Desenhar as Fortificaçoens das Praças 

Regulares e Irregulares, 1680.
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para a Igreja de São Sebastião e se abre em direção ao centro, são as Ruas do 
Fogo, do Comércio e da Prata. Finalmente, descendo da Igreja do Rosário, 
vêm as Ruas da Misericórdia e do Rosário. Estes feixes se cruzam formando o 
tecido da vila (ver imagem 9 do anexo). 

Estes pontos nodais para onde convergem as ruas podem ser definidos por 
lugares onde se implantam os “edifícios de exceção”, como no caso da Igreja 
do Rosário, mas também podem ser “praças de chegada”, como o Largo das 
Almas, portanto estão ligados também ao desenho das estradas do termo e 
não apenas a definições internas do tecido urbano. A relação entre as estradas 
que cortam o termo e a vila está impressa no traçado das ruas. Fica claro que 
o primeiro feixe converge para o Largo das Almas, que era a saída para São 
João del-Rei, e o segundo converge para o largo da Igreja de São Sebastião, 
saída para São Paulo. O caminho que vinha de São Paulo passava por dentro 
do povoado e seguia para São João del-Rei. Era o principal caminho que cor-
tava o termo e acabou também por imprimir sua marca no desenho das ruas 
da vila. Era comum que isso acontecesse em diversos arraiais no interior de 
Minas Gerias, especialmente por ser uma ocupação bastante definida a partir 
das redes de caminhos e núcleos que se relacionavam. É fácil perceber no de-
senho de muitos arraiais que a própria estrada se transforma em uma rua com 
casas a ocupar suas laterais como o caso do arraial de Carmo do Rio Verde que 
veremos no terceiro capítulo. 

Porém, no caso de Campanha não foi a estrada que se transformou em rua 
com o passar do tempo, o desenho da estrada termina nos largos - Largo das 
Almas e largo da Igreja de São Sebastião - e, a partir dali surgem as ruas, com 
desenho de rua, com alinhamentos e largura definida, com traçado reto e isto 
não foi feito de forma espontânea, foram determinações feitas pelos agentes 
coloniais ao longo de sua formação. Isto significa que o desenho imposto pelo 
ouvidor, bem como o desenvolvimento posterior, prevaleceu sobre uma ordem 
de escala maior, que seriam as estradas. Na maioria dos arraiais, isso não 
acontecia, as estradas é que geralmente se impunham sobre o desenho urbano, 
demonstrando que Campanha foi realmente um caso especial entre os arraiais 
no interior da capitania.

Lembremos que em 1737 o ouvidor teve que abrir caminho para chegar 
de São João del-Rei às minas do Rio Verde ou à campanha do Rio Verde, 
embora o Caminho de Fernão Dias já existisse desde o século XVII, em 1737 
este caminho não deveria passar de uma simples picada por dentro dos matos. 
O ouvidor abriu caminho tanto em direção a São João del-Rei, quanto em 
direção a São Paulo, pois em suas cartas ele também relata que aperfeiçoou o 
caminho até as minas de Itajubá, que eram em direção a São Paulo. Em 1737, 
quando foi desenhado o arraial, as estradas eram simples picadas que o ou-
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vidor teve que “aperfeiçoar”, o que quer dizer que o desenho das ruas surge 
simultaneamente ao aperfeiçoamento das estradas, portanto as ruas não foram 
uma simples transformação das estradas, mas foram desenhadas levando em 
consideração sua posição.

O casario nas panorâmicas da vila

A litogravura de 1847 mostra que a disposição das casas se dava alinhada às 
ruas, largos e praças, e que as ruas mais bem preenchidas de casas eram a Rua 
Direita, a Praça da Matriz, a parte baixa da Rua do Hospício e as Ruas do 
Comércio e do Fogo, mas que entre estas ruas havia muitos quintais vazios. 
Nota-se também a presença de muitos muros a cercar os quintais. A presença 
de muros entre as casas mostra que as ruas já estavam definidas, pois muitos 
desses muros vieram a substituir algumas das casas que existiam em 1811. 
Note que as ruas principais, citadas acima, tinham suas faces preenchidas pe-
las fachadas principais das casas e as travessas ou becos que saíam das ruas 
principais tinham suas faces definidas pelos muros. 

Quanto à composição e distribuição do casario no conjunto urbano, os 
sobrados e as casas de porão alto concentravam-se preferencialmente junto 
ao lado oeste no Largo da Matriz, na parte alta da Rua Direita e nas proxi-
midades da Rua do Fogo junto à casa de câmara e cadeia. Na face leste do 
Largo da Matriz, ficava um conjunto muito uniforme de casas de porão baixo 
para a praça, e de porão alto para os fundos e ruas laterais devido ao decli-
ve do terreno. As casas térreas ficavam alinhadas nas baixadas junto ao Rio 
Santo Antônio, próximo ao Largo das Almas, tanto na parte baixa da Rua do 
Hospício quanto na parte baixa da Rua Direita. Muitas casas térreas também 
ficavam na parte oeste da vila, nas proximidades da igreja de São Sebastião. 
Apesar de haver em Campanha uma maioria de casas térreas, predominavam 
na paisagem de 1847 as casas assobradadas e de porão alto, pois, para quem 
observa a vila ao longe, os grandes volumes dos sobrados e casas de porão 
alto, com seus imensos telhados, dominam a paisagem. Se ao longe os sobra-
dos dominam a paisagem, quando observados de dentro do vazio figural das 
ruas, eles participam do conjunto juntamente com as casas térreas configuran-
do a superfície de fundo para as ruas.

Na imagem de 1847 havia também algumas casas localizadas fora do nú-
cleo da vila, em terrenos rurais, fora do arruamento. Isso mostra que a vila não 
era composta apenas de casas dentro do arruamento, algumas não pertenciam 
ao núcleo da vila como deveria ser o caso da casa do carrasco que ficava “num 
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morro em frente em um casebre quase dentro do mato”43, citada por Resende. 
Outras casas estavam justamente na borda do núcleo, ou seja, tendo a fren-
te para uma rua e o quintal para a zona rural. Nestes casos as fachadas que 
davam para as ruas eram tão regulares (no sentido de observância às regras) 
quanto as fachadas das casas que ficavam no cento do núcleo. Duas dessas 
casas existem até hoje, como pode ser observado no anexo desta tese.

O fato de o arraial ter surgido a partir de uma ação deliberada do Estado, 
e de o sítio ter sido escolhido em local acomodado e não em cima das minas, 
conferiu a Campanha um aspecto mais regular (no sentido geométrico) em 
relação a seus pares do século XVIII. Nas fotografias panorâmicas da segunda 
metade do século XIX, na litogravura de 1847, no poema As Catas, de Euclides 
da Cunha, e nas imagens atuais de satélite, é possível perceber que no morro 
atrás da Igreja de São Sebastião havia marcas de mineração. Provavelmente a 
população que explorava estas catas antes de 1737 se concentrava por ali, mas 
o ouvidor organizou os moradores em um local acomodado fora das minas, 
porém o mais próximo possível delas. 

Embora a espacialização da décima aponte que as Ruas Direita e do Fogo 
eram muito adensadas e isso talvez exigisse que boa parte das casas fosse gemi-
nada, as imagens panorâmicas mostram que maioria das construções não eram 
justapostas “ombro a ombro” como a maioria das vilas da mineração. Mesmo 
que alinhadas frontalmente, guardavam certa distância lateral entre elas, já os 
quintais estendiam-se até as ruas de baixo ou o quanto pudessem desde que 
não interferissem em terrenos de terceiros ou públicos. Mas mesmo não sendo 
justapostas “ombro a ombro” o alinhamento pode ser muito bem percebido 
porque as distâncias entre uma casa e outra não eram maiores do que as testa-
das das casas e entre elas havia muros, acessos ou pequenas capelas (Passos da 
Paixão) a definir a continuidade da rua (ver imagens panorâmicas no anexo).

Observando-se a sequência das imagens, o critério de ocupação dos espa-
ços urbanos pelas construções se dá da seguinte maneira: as construções de 
exceção, como igrejas e a casa de câmara e cadeia, são feitas isoladamente, 
sem seguir os alinhamentos. Já os terrenos destinados a particulares e as de-
mais construções institucionais, mesmo as mais importantes, como a casa de 
intendência, o teatro, a casa paroquial, a Santa Casa de Misericórdia ocorrem 
seguindo os alinhamentos urbanos. Em primeiro lugar, são definidas as esqui-
nas, ocupadas por edifícios geralmente isolados e com alguma importância na 
vila, sejam eles públicos ou particulares. Em segundo lugar, vem a ocupação 
do meio das testadas das quadras, sempre com edifícios alinhados às ruas ou 

43  Resende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações,  Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 68.
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praças. E por último ocupavam-se as travessas e becos. Quanto aos lados da 
rua, em primeiro lugar era sempre ocupado o lado em que os terrenos eram em 
declive. Um bom exemplo é a Rua do Bonde, em que as casas estavam todas do 
lado em declive. Do lado oposto, estavam os quintais das casas da rua de cima 
como mostra a planta conjectural da vila. 

Quanto aos recuos laterais das construções, havia edifícios isolados de am-
bos os lados, havia edifícios geminados de ambos os lados e até casos de edi-
fícios geminados de um só lado e isolados do outro, como a casa de Bárbara 
Heliodora e da família Vilhena (ver anexo). Enfim, havia estas três possibi-
lidades de soluções para o afastamento lateral entre as casas. Estas soluções 
dependiam do tamanho da testada do terreno em relação à testada da casa. Em 
terrenos maiores havia a possibilidade de se construir isoladamente, em terre-
nos menores alinhava-se a construção em uma ou nas duas laterais. Em casas 
isoladas, os telhados são múltiplos, de quatro águas quando cobrem apenas 
um retângulo e de seis águas quando cobrem dois retângulos, um principal e 
outro menor de serviços. Em casas geminadas, os telhados são de duas águas. 
Em casas isoladas de um lado e geminadas do outro, os telhados são de duas 
águas para o lado geminado (para que não vertam água em terreno vizinho) e 
apresentam uma única tacaniça para o lado que fica isolado. Essa diferença no 
arranjo dos telhados, conforme a casa fosse recuada ou alinhada em relação 
às laterais do terreno, acabava por marcar formalmente a volumetria dos te-
lhados, o que torna possível identificar cada tipo de casa através da gravura e 
fotografias panorâmicas. Assim foi possível identificar na Rua Direita uma sé-
rie de casas que, mesmo não sendo geminadas, apresentavam telhados de duas 
águas. Isso mostra que havia uma ocupação anterior e, mesmo algumas casas 
tendo sido demolidas, a rua já estava definida e a regularidade estabelecida.

Imagem 12 Trecho da 
litogravura de 1847 em que 

aparecem os diversos arranjos 
de telhados.  (Para imagem 

completa, ver anexo)
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Outro critério claramente observável de ocupação é o critério topográfico 
e de drenagem das águas pluviais. Ocupam-se preferencialmente terrenos se-
cos e altos, cujas águas das ruas não vertam sobre eles. Segundo o critério da 
drenagem, a Praça da Matriz e a Rua Direita são dois logradouros especiais, 
pois estão situados em uma condição topográfica de cumeada ou espigão, ou 
seja, as águas são drenadas para ambos os lados da rua. Nestes casos os dois 
lados da rua ou da praça são passíveis de uma ocupação salubre e nobre, não 
há lado preferencial, pelos menos segundo o critério de drenagem. Nestes lo-
gradouros as casas foram edificadas dos dois lados da rua e da praça, isoladas 
ou não, mas sempre deixando seus quintais livres, muitas vezes até encontrar 
a rua de trás. As ruas que faziam fundos com as casas da Rua Direita eram, 
do lado leste a Rua do Bonde e do lado oeste a Rua do Hospício. As ruas que 
faziam fundos com os lotes da Praça da Matriz eram, a leste a mesma Rua do 
Bonde e a oeste a Rua Formosa (atual Cândido Ferreira). Nestas ruas, de um 
lado chegavam os quintais das casas da Rua Direita e da praça, do outro lado 
surgiam novas casas alinhadas à rua e que, por sua vez, estendiam seus quin-
tais até a rua de baixo.

As principais esquinas da vila foram marcadas por casas importantes, ge-
ralmente isoladas e assobradadas. Estas casas tinham uma dupla percepção: 
quando vistas de dentro do vazio figural da rua, elas pertenciam ao fundo, 
compunham com as demais casas a superfície regular das fachadas da rua. 
Quando observadas de longe ou a partir de algum largo que as cercava, estas 
casas poderiam ser percebidas como edifícios-figura. 

Apenas para citar alguns exemplos, podemos lembrar o Solar dos Ferreira, 
a casa do minerador ao lado da Igreja das Dores, as duas casas na esquina da 
Rua Direita com a Praça da Matriz, a casa onde fica o atual Museu Regional, 
a casa onde funcionou o Colégio Mariano, etc. Estes e outros casos podem 
ser vistos mais detalhadamente no anexo. Estas casas isoladas e assobradadas 
possuíam uma volumetria que era, grosso modo, composta por dois paralelo-
gramos, um maior cujas proporções em planta eram aproximadamente 3:4, 
ligado perpendicularmente a outro volume menor, onde se instalavam as áreas 
de serviço, cozinhas, etc. A planta de cobertura deste sobrado isolado típico 
era: o corpo principal coberto por um telhado de quatro águas sem prolon-
go, composto por duas águas-mestras e duas tacaniças, sendo que uma delas 
emenda com a água-mestra do volume menor e se prolonga até o fim deste vo-
lume. Ligado ao telhado deste retângulo principal, havia o telhado do volume 
menor, perpendicular ao primeiro, coberto por três águas, sendo duas águas-
mestras e uma tacaniça. Uma das águas-mestras deste volume liga-se à água-
mestra do volume principal por meio de uma junção côncava chamada água 
furtada ou rincão, a outra água-mestra se emenda com a tacaniça do volume 
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principal como descrito acima. A linha dos beirais das seis águas formadas por 
este conjunto está à mesma altura, não há beirais mais baixos ou prolongos. 

Com relação à altura das casas também há uma variação tipológica. Existem 
as casas de porão alto, os sobrados e as casas de porão baixo de um lado e alto 
de outro. Vamos a eles, a começar pelos sobrados. Embora a literatura não 
defina o que sejam sobrados, apenas utiliza esta nomenclatura para descrever 
e dignificar a vila. Pelos textos coevos, a palavra sobrado é usada para desig-
nar uma categoria de casas que se distingue das demais residências que eram 
chamadas apenas de “cazas” ou “casas térreas”. Toda a discussão que vimos 
tratando da proporção do número de sobrados na vila, e de como os sobrados 
eram objeto de destaque para os contemporâneos, nos permite concluir que 
seja qual for a exata forma a que chamavam de sobrado, este tipo de casa per-
tencia a uma categoria superior.

Passaremos a adotar a nomenclatura “sobrados clássicos” para designar 
as casas de dois pavimentos integrais: pavimento térreo e pavimento nobre, 
sendo que nestes casos o térreo possui o mesmo tipo de tratamento de fachada 
e a mesma modenatura do andar nobre. Nos sobrados clássicos, podia exis-
tir ainda um pequeno porão baixo para soltar o pavimento térreo do chão. 
A segunda tipologia formal seriam as “casas de porão alto”, estas também 
serão casas de dois pavimentos, térreo e piso nobre, mas com a diferença de 
que o pavimento térreo não tinha o mesmo tratamento do pavimento nobre, 
configurando-se muito mais como um porão elevado do que como um pavi-
mento térreo utilizável. Esta era também a tipologia mais utilizada nas fazen-
das. Por fim o terceiro tipo será a casa de porão baixo em uma parte e porão 
alto ou aproveitável em outra parte. Acreditamos que os contemporâneos ora 
incluíam os três tipos na categoria sobrados, ora incluíam apenas as casas de 
porão alto e sobrados clássicos, e ora incluíam somente os sobrados clássicos 
conforme a situação e intenção do texto.

Esses três tipos se distinguirão das casas de porão baixo e das casas térreas 
pela sua altura em relação à rua, especialmente no que diz respeito ao nível 
interno do pavimento nobre em relação ao nível da calçada e também em re-
lação à altura dos peitoris das janelas em relação à calçada, uma vez que as 
janelas eram os elementos que faziam a relação entre o público e o privado. 
Estas alturas definem as relações entre público e privado, uma casa cujo piso 
esteja alto em relação à rua, cria uma relação de superioridade com ela. Uma 
casa com piso interno baixo promove uma relação mais próxima com a rua. 
Geralmente as casas comerciais, as hospedarias (Rua do Hospício) e as casas 
mais pobres tinham uma relação mais direta com a rua. Nas casas nobres, a 
relação entre o piso interno e a rua deveria ser em cotas diferentes. Nas casas 
cujas janelas ficavam a cavaleiro em relação à rua, essas janelas funcionavam 
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durante as festas como espécies de camarotes que tanto serviam para os mo-
radores assistirem à procissão quanto para serem vistos em suas posições por 
quem estava na rua. 

Com relação à volumetria, os sobrados tinham uma dimensão e uma altura 
que se alçavam sobre o casario e, caso fossem também isoladas, aproxima-
vam-se hierarquicamente dos edifícios públicos. Esta aproximação era obtida 
por uma combinação de estratégias arquitetônicas. Como apenas os edifícios 
públicos gozavam do privilégio de estarem fora dos alinhamentos, soltos em 
seus vazios, somente por este fato eles já se distinguiam dos demais, somava-se 
a isso o fato de serem, em geral, edifícios-figura erigidos esculturalmente com 
seus frontões e torres sineiras, com portadas e escadarias, ricamente ornamen-
tados e dimensionados em grande escala. Aos edifícios particulares que tinham 
que se submeter aos alinhamentos, restava-lhes destacarem-se por serem iso-
lados, mesmo que dentro do próprio lote, e serem dimensionados em grande 
escala com sua volumetria alçando-se sobre o casario e, vez por outra, serem 
mais ornamentados que as demais casas. Desta maneira, mesmo que quando 
vistosa partir do vazio figural da rua, estes sobrados comportassem como um 
fundo, quando vistos na paisagem da vila, tinham tanto destaque quanto os 
edifícios públicos, ainda mais quando lançados contra uma maioria de casas 
térreas.
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INTERCÂMBIOS ENTRE FIGURA E FUNDO

Conforme apontado na introdução deste capítulo, na cidade conformada por 
“vazios figurais”, a figura se destaca do fundo por parecer possuir um contor-
no que os separa. Assim, quando o espaço vazio (ruas e praças), se solta do 
fundo (casario), ele é lido como figura. Em outros casos, um edifício pode se 
soltar-se de seu fundo, tornando-se ele (o edifício) uma figura. Temos então 
dois tipos de figura: os vazios-figurais e os edifícios-figurais. Como tudo isso é 
uma questão de percepção, conforme arquitetura e prática se articulem, dife-
rentes leituras podem ser feitas. Os elementos arquitetônicos deste jogo são: as 
formas dos sólidos, as formas dos vazios, a textura dos sólidos e os contornos 
entre figura e fundo. Para que o vazio seja lido como figura, o fundo deve ser 
neutro e uniforme e seus contornos devem estar claros. Para que um edifício 
seja lido como figura, sua forma deve destacar-se do fundo e seus contornos 
devem estar claros. Neste sentido, as ruas são lidas como figuras quando o 
casario é constante e uniforme e seus contornos (calçadas, beiradas e cunhais) 
são claros. Ao contrário, os edifícios são lidos como figura quando suas formas 
se destacam do fundo, seja o fundo vazio ou construído. Isso acontece quando 
um edifício está isolado e também quando suas formas são excepcionais como 
as igrejas, por exemplo. 

As figuras, em geral, abrigavam as atividades de congregação pública e 
representação de poder, como as ruas (vazios figurais) que congregavam os 
moradores em torno de atividades, mas seus espaços também representavam 
o poder das instituições. As igrejas e casas de câmara (nestes casos edifícios-
-figurais e não vazios) também congregavam moradores e simbolizavam es-
tas instituições no espaço da vila. Os fundos (casario), em geral, abrigavam 
as atividades privadas, as moradias, o comércio, os quintais particulares, etc. 
Mas, na prática, isso não era exatamente assim, como vimos, as atividades 
da câmara funcionaram na casa do juiz de fora até a construção de um edi-
fício próprio. E atividades privadas também aconteciam em edifícios-figurais 
como em palacetes particulares. Mas a constituição física do espaço urbano, 
segundo este ordenamento, marca um esforço de diferenciação entre público 
e privado, entre figura e fundo. Por exemplo, apenas o edifício da câmara e os 
templos religiosos poderiam inserir-se fora dos alinhamentos, a Igreja proibia 
a construção de capelas no interior das residências, as casas particulares deve-
riam seguir os alinhamentos, etc. Algumas práticas, como os cerimoniais urba-
nos, só existiriam nesta diferença. Como poderia ocorrer uma procissão sem 
ruas para percorrer? Como o Estado faria sua exibição pública de poder sem 
o cortejo de enforcamento? Como as instituições e as elites se diferenciariam 
sem que seus edifícios se fizessem figuras? 
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Imagem 13 Rua Direita vista a partir da esquina com a 
Praça da Matriz.. Coleção Paulino Araújo, (ca.1930).

Imagem 14 Rua Direita entre 1890 e 1895, vista a 
partir da primeira quadra. Acervo Serphan. S/A.
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No urbanismo barroco do final do século XVIII, esta leitura do conjunto 
de edifícios privados a formar um fundo perceptual, no qual a rua é a figura, 
somente pode ser feita a partir das ruas. Se a vila for observada de longe, reve-
la-se que, na verdade, a massa sólida é composta apenas pelo preenchimento 
das bordas dos quarteirões, os interiores dos quarteirões permaneciam vazios.
Para que a constituição formal do “vazio figural” ocorresse, as ruas deveriam 
estas preenchidas e para isso era preciso que houvesse uma concentração, um 
ajuntamento. As casas não poderiam estar espalhadas pelo interior do quartei-
rão, deveriam estar concentradas em sua borda. Em Campanha, as fotografias 
panorâmicas que surgiram na segunda metade do século XIX revelam uma 
cidade diferente daquela vista de dentro do vazio figural das ruas. Somente 
concentradas e alinhadas ao longo das ruas, as casas podem constituir seus 
vazios-figurais. 

Neste sentido, as fachadas das casas pertenciam ao mesmo tempo à casa e 
à rua, eram a pele que separava o mundo público do mundo privado. Assim, 
as janelas eram as aberturas que relacionavam estes dois mundos e carregam 
consigo uma carga simbólica muito grande em função da responsabilidade que 
tinham de comunicação44. Por isso, mesmo dentro da diversidade de tipos (ca-
sas térreas, de porão baixo, porão alto, sobrados, palacetes) e programas (ca-
sas comerciais, residenciais, institucionais, religiosas) que havia em uma vila 
como Campanha, é possível perceber uma grande uniformidade do casario, 
conferida pelos alinhamentos frontais e pela continuidade entre os volumes, 
mas principalmente pela regularidade das aberturas. E só assim os vazios-figu-
rais tornavam-se legíveis. 

Se o que está de um lado da pele das fachadas é público e o que está do 
outro é privado, as aberturas são necessárias não somente à iluminação e ven-
tilação, mas também à comunicação. As aberturas eram sempre verticais, com 
proporções que pouco variavam em torno de dois para um, espaçadas umas 
das outras por uma distância constante, alinhadas em altura dentro da fachada 
de uma casa e, quando possível, também entre fachadas de casas diferentes, 
igualmente distantes em altura com relação à linha do piso e do beiral. Estas 
poucas regras faziam das aberturas um fundo neutro que unia casas de tipos 
e programas diferentes em uma fachada única da rua. Os vãos relativamente 
pequenos e a repetição de aberturas iguais ao longo de uma fachada já tiveram 

44 Somente em uma cidade cujas fachadas constituíam a pele entre público e privado poderia 
haver tão longo debate em torno de um artefato, como foi o caso das tentativas de banimento 
das rótulas da paisagem urbana das cidades coloniais. Sobre este processo, ver MARINS, Paulo 
César Garcez. Através da rótula, sociedade e arquitetura urbana no Brasil sécs. XVII-XX. São 
Paulo: Humânitas. 2003.
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explicação relacionada à técnica construtiva45, mas um motivo perceptual nos 
parece mais adequado ao caso. 

Somente a neutralidade e a uniformidade fazem com que os contornos se 
tornem claros para que o vazio da rua seja destacado do fundo formado pe-
las fachadas. O fato de seguirem um mesmo critério une fachadas diferentes, 
neutraliza o objeto e solta a figura do fundo. Por exemplo, um renque de casas 
térreas e pobres, como o que havia atrás da Igreja das Mercês, provavelmente 
pertencentes à Igreja, pode passar tão despercebido quanto as casas comer-
ciais na baixa da Rua do Hospício ou as casas particulares alinhadas a leste 
da Praça da Matriz, mas as perspectivas formadas por este fundo são capazes 
de produzir figuras: Largo das Mercês, Rua do Hospício, Praça da Matriz, 
respectivamente.

E não só o conjunto era neutro, também as partes deveriam ser neutras 
numa clara assimilação dos conceitos de symmetria46 entre o todo e as par-
tes. Em uma mesma casa, as janelas iguais não revelam o lado de dentro, do 
outro lado da janela poderia ser uma sala um quarto, uma cozinha, enfim, 
não se revelava à rua o que havia em casa. A neutralidade das partes garantia 
a privacidade do mundo interno às fachadas, separando público-privado e a 
neutralidade do conjunto fazia parte do jogo entre figura-fundo.

Se a rua era o local da exibição pública da ordem social, as casas particu-
lares ao mesmo tempo que tinham que ser neutras para configurar a rua, tam-
bém poderiam se expressar por meio da combinação de algumas estratégias 
arquitetônicas que lhes garantiam a exibição pública e o exercício do poder. 
Neste jogo, uma mesma casa poderia ser fundo e figura.

Segundo os estudos da psicologia da forma47, a figura se destaca do fundo 
porque parece possuir um contorno que a separa do fundo. Sendo um limite 
comum a dois campos, pode ocorrer que o contorno pareça conferir uma for-
ma mais nítida a um dos campos do que a outro. O campo a que o contorno 
dá forma mais nítida é percebido como a figura; e o outro é o fundo. Uma 

45  Lucio Costa apresenta um quadro evolutivo século a século das aberturas nas fachadas 
das casas numa leitura da passagem da técnica construtiva da taipa e do adobe para a estrutura 
autônoma de madeira, em Sôbre Arquitetura. COSTA, Lúcio. Sobre Arquitetura. Porto Alegre: 
UniRitter, 2007.p. 92.

46  Entre os seis princípios vitruvianos, na simetria as partes são descritas em proporção ao 
todo.PEDRO, Ana Paulo Gardini. A ideia de ordem: symmetria e decor nos tratados de Filarete, 

Francesco de Giorgio e Cesare Cesarino. Tese de Doutorado FAU-USP, São Paulo, 2011. p. 125.

47  Estudos das teorias da forma da Gestalt são usados por Holston para definir figura e fundo. 
HOLSTON, James, Cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução Marcelo 
Coelho. Companhia das Letras.São Paulo, 1993.
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figura é, portanto, o campo não-contínuo contra o qual o fundo é percebido 
como um campo contínuo. No caso da rua, o fundo consiste em prédios - ou 
qualquer outro limite visual, como árvores - que dão forma ao vazio. 

Estratégias particulares

A primeira estratégia para um edifício ser percebido como figura era desta-
car-se do fundo. As casas particulares, uma vez que não poderiam estar de-
salinhadas do conjunto, lançavam mão de outras estratégias arquitetônicas. 
O edifício solto era mais facilmente percebido como figura e, para uma casa 
que tinha que estar no alinhamento, a única forma de se soltar do fundo era, 
literalmente, se destacar da massa sólida da quadra. Isso só poderia ser feito 
por meio de recuos laterais já que a frente estaria sempre alinhada e os fundos 
nunca eram vistos. Portanto, sempre que uma casa estava recuada em relação 
às suas vizinhas e, principalmente em relação aos limites laterais do terreno, 
ela se destacaria. É importante diferenciar o recuo em relação à casa vizinha, 
do recuo em relação ao limite lateral do lote. No primeiro caso, o afastamento 
em relação à casa vizinha pode ser circunstancial, pode acontecer de a casa ao 
lado ser recuada em relação ao seu próprio lote e isso afasta uma casa da ou-
tra, mas a casa em questão pode estar no limite de seu próprio lote. Neste caso, 
seu telhado ainda é de duas águas assim como o telhado das casas geminadas, 
aproximando-a perceptualmente a uma casa geminada, que é sempre fundo, 
pois faz parte da massa sólida do quarteirão. No segundo caso, que é a casa 
recuada em relação ao limite de seu próprio lote, seu telhado é de quatro águas 
e isso altera completamente sua volumetria, colocando-a muito mais próxima 
aos edifícios de exceção, como uma casa de câmara e cadeia, por exemplo. Em 
casas de esquina, a percepção do edifício como figura já estava naturalmente 
facilitada. Por isso as esquinas eram locais privilegiados, a sua posição urbana 
já induzia à leitura do edifício como figura. Outras duas estratégias arquitetô-
nicas para destacar o edifício sem fugir do alinhamento eram a altura exage-
rada e a grande escala. Alçar-se em altura acima das demais casas e exagerar 
a escala contribuíam também para a leitura da figura. Por fim, a combinação 
dessas estratégias permitia a leitura do edifício como figura.

Ao mesmo tempo que a combinação dessas estratégias permitia ao edifício 
ser lido como figura, a regularidade das fachadas (no sentido de constância e 
ritmo), seja pela repetição de janelas, seja através de seus beirais, cunhais e cal-
çadas a desenhar o limite entre figura e fundo, permitia a inserção do edifício 
na textura sólida do fundo. Por outro lado, para que se mantivesse a percepção 
de um conjunto de casas como fundo, mesmo que estas casas fossem separa-
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das, outra combinação de estratégias arquitetônicas também seria adotada. 
O alinhamento era a primeira e mais importante medida, não chegava a ser 
uma estratégia, era uma obrigação. A textura das fachadas dada pelos relevos 
dos balcões e janelas, os alinhamentos horizontais entre vergas, o ritmo entre 
cheios e vazios (panos de parede e janelas), a modenatura, os contornos da 
fachada como cunhais, beirais e calçadas, eram todos elementos que, como já 
comentado anteriormente, criavam uma superfície onde o fundo poderia con-
fortavelmente acabar, destacando-se do vazio figural da rua. Estes elementos 
criam os limites nos quais as arestas internas (peitoris, umbrais e vergas) serão 
percebidas como pertencendo ao fundo, à parede da casa, e as arestas externas 
(cunhais, beirais e calçadas) são percebidas com pertencendo à figura, ou seja, 
a rua. As outras duas estratégias são mais relativas ao conjunto: os espaçamen-
tos entre as casas nunca deveriam ser superiores ao comprimento das testadas 
das casas e entre elas haveria de ter sempre muros e calçadas. Isso garantia 
a continuidade do fundo, mesmo que as alturas variassem. Assim, o fundo 
só seria interrompido quando houvesse uma outra rua, uma esquina. Nestes 
casos os cunhais das casas de esquina seriam percebidos como pertencentes à 
rua e os cunhais entre casas geminadas seriam percebidos como pertencentes 
à parede. Todas estas estratégias são percebidas nos casos encontrados em 
Campanha, mas a despeito do que percebeu Holston (1993), quando sugere 
que no urbanismo barroco há uma inversão entre figura-sólido e fundo-vazio, 
colocando esses elementos em papéis estáticos no tempo dentro do cenário 
urbano, percebemos em Campanha que um mesmo edifício poderia desempe-
nhar ambos os papéis conforme as práticas e cerimoniais. 

Todo o lado leste da Praça da Matriz era formado por fachadas como estas 
descritas acima. Os quarteirões eram divididos, cada um, em quatro lotes, cada 
quadra era ocupada por quatro casas, todas elas alinhadas à rua e separadas 
por pequenos intervalos preenchidos por muros e até por uma capelinha, cha-
mada de passinho por encenar os Passos da Paixão durante a Semana Santa. 
Como, neste caso, nenhuma das casas adotava estratégias arquitetônicas de 
destaque da figura, toda a fachada leste da praça era lida como um só fundo, 
calmo e uniforme. Este fundo garantiu, e ainda garante, a leitura do mais claro 
vazio figural da cidade: a praça criada pelo ouvidor em 1737. Havia outros 
exemplos na vila de fundos sólidos compostos por uma sequência de casas 
ligeiramente separadas, mas nenhum tão uniforme quanto este. Esses casos 
serão comentados, conforme aparecerem no anexo.

Do outro lado da praça, o lado oeste, a fachada era composta por uma se-
quência de casas separadas entre si, mas unidas por muros e outros elementos. 
Mas neste lado a regularidade é quebrada pela inflexão que a própria praça 
fez, ao se alargar para o lado oeste quando de sua ampliação para construção 
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da nova matriz. A inflexão faz com que a casa que fica nesta “esquina” seja 
muito destacada, percebida como figura. Neste lado da praça, a maior parte 
das casas era sobrado, o que nos leva a acreditar que este fora o lado mais no-
bre da praça e que aí ficava a casa de intendência em frente da qual fora levan-
tado o pelourinho em 1799. O conjunto da praça era formado pela sequência 
de casas de porão baixo a leste, pelos sobrados nobres a oeste, por mais outro 
alinhamento de casa térreas e sobrados na parte alargada e por dois sobrados a 
coroar o fechamento na parte norte junto à Rua Direita. Fechando este vazio, 
no centro de toda a perspectiva está a Igreja Matriz de Santo Antônio. 

No fundo uniforme que compunha o maior vazio figural da vila destaca-
vam-se, portanto, os seguintes sobrados: o prédio do atual museu e a casa 
paroquial, ambos na esquina com a Rua Cônego Antônio Felipe, a casa na 
inflexão do largo, o teatro e o sobrado de D. Emília Mariano (nomenclatura 
Serphan), ambos na esquina do beco que ia dar à cadeia, além do casarão da 
família Fonseca (nomenclatura Serphan) e o palácio episcopal, ambos na es-
quina com a Rua Direita.48 Note que as casas destacadas eram todas sobrados 
e ficavam em esquina - estratégias citadas acima - quase todas também eram 
institucionais (noviciado, casa paroquial, palácio episcopal). Note que prati-
camente todas as casas desta praça eram separadas umas das outras, mas nem 
por isso deixavam de fazer o fundo para o vazio figural da praça e de destacar 
a igreja. O recuo entre casas em um espaço que se formou em 1737 é uma di-
ferença fundamental em relação aos pares do início do século XVIII e isso con-
tradiz a visão historiográfica tradicional de que o padrão das vilas coloniais 
mineiras era ser formada por casas geminadas ombro a ombro.

A Rua Direita era, em si, uma grande perspectiva que saía da entrada prin-
cipal da vila, o Largo da Almas, e ia dar direto à antiga Matriz. Depois de 
construída a nova Matriz, a perspectiva da rua perdeu seu marco principal: 
a velha capela. A “fachada” desta rua era composta por casas de variadas 
tipologias. Diferentemente da Praça da Matriz em que praticamente todas as 
casas apresentavam volumetria e recuos similares entre si, na Rua Direita ha-
via casas geminadas, isoladas dos dois lados e de um só lado. Do lado oeste 
da rua, na parte mais baixa, ficavam as casas geminadas. Do lado leste, ainda 
na parte baixa, havia casas isoladas, algumas com grande espaçamento entre 
elas. No trecho médio ficavam as casas de porão alto de um lado da fachada 
e baixo do outro e, nas esquinas, ficavam os sobrados. Mas, como demonstra 
a espacialização da décima, no início do século XIX esta rua estava repleta de 
casas de ambos os lados, fechando completamente a perspectiva da rua. A es-
pacialização da décima predial, apresentada no anexo, mostra que a densidade 

48  Para maiores informações e fotografias destes edifícios, ver anexo. 
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da rua em 1811 somente seria possível se as casas fossem bastante próximas 
umas das outras, o que mostra ter havido uma mudança de parcelamento entre 
1811 e 1847. Por ora, interessa saber as estratégias de distinção e as estratégias 
de pertencimento das casas em relação ao conjunto em um mundo em que a 
exibição pública era fundamental para a expressão da ordem social. 

Tomemos como exemplo dois casos específicos de edifícios particulares que 
se utilizam dessa combinação de estratégias arquitetônicas para, ora se in-
serirem no conjunto urbano, ora distinguirem-se do casario ordinário. Estes 
casos revelam como o jogo de inversões figura-fundo utilizado no urbanismo 
barroco poderia se dar não só no espaço como algo estático no tempo, como 
também poderia se dar conforme as práticas. Esses dois casos são a casa do 
minerador José de Jesus Teixeira e o Solar dos Ferreira, ambos no Largo das 
Dores, encontro da Rua do Comércio com Rua Direita. 

O primeiro caso a ser analisado é a “casa do minerador” (ver p. 362). A casa 
foi construída pelo rico minerador José de Jesus Teixeira, aproximadamente 
na mesma época em que mandou construir a Igreja das Dores, formando com 
a casa um conjunto que não deve ser analisado separadamente. A estratégia 
adotada no pequeno templo barroco foi a de recuar a igreja alguns metros em 
relação à Rua Direita, já que este templo foi construído em terreno do próprio 
minerador e não em um vazio público como as outras igrejas. Note que a casa 
permaneceu no alinhamento da rua. Este recuo estratégico cria um afastamen-
to, um adro para a igreja, que permite que sua fachada possa ser vista por 
inteiro por quem esteja em frente a ela na Rua Direita e, ao mesmo tempo, a 
igreja não pode ser vista por quem esteja em outros pontos da Rua Direita. 
Dessa maneira, a igreja se coloca como figura, por que se destaca do conjunto 
por seu recuo e por sua altura (sua torre e as volutas de seu frontão também 
podem ser vistas de longe, alçando-se acima das casas) e se isenta de ser fundo 
pois foge do alinhamento e não participa da perspectiva da Rua Direita. 

Já a casa do minerador adota uma estratégia mista ou, melhor dizendo, faz 
o jogo de inversões conforme a apropriação e não um jogo estático: sempre 
fundo ou sempre figura. Por ser conjunto com a igreja, o recuo do templo 
causa à casa um efeito de isolamento incomum à maioria das casas. Ela passa 
a ser percebida com um volume prismático, assim como era percebido um edi-
fício de exceção ou edifício-figura, como é o caso da casa de câmara e cadeia 
(construída na mesma época), e não como uma fachada (fundo) a compor 
com outras casas a fachada da rua. Ao mesmo tempo, a fachada frontal está 
alinhada à Rua Direita, faz parte do conjunto da rua e é percebida como fundo 
que faz a perspectiva para a Praça da Matriz. Essa dupla percepção é um jogo 
sutil entre distinção e pertencimento. As aberturas, seis balcões absolutamente 
iguais no andar nobre da fachada principal, com igual distância entre eles, 
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é uma estratégia de pertencimento, pois marca o ritmo da rua. Já no andar 
inferior, originalmente as aberturas não eram seis como no andar superior, 
eram apenas cinco, marcando o eixo de simetria com uma porta e duas jane-
las para cada lado. A simetria, diferentemente do ritmo constante, quebra a 
continuidade da sequência de fachadas. A simetria bem marcada faz com que 
os elementos da fachada sejam lidos como pertencentes àquela fachada e não 
ao conjunto. Sempre simétricas eram as fachadas das casas de câmara ou das 
igrejas, as casas comuns nem sempre tinham a simetria como meta. Muitas 
vezes a porta de acesso das casas era locada na posição mais cômoda ao aces-
so ou ao arranjo interno dos cômodos e não necessariamente no eixo central 
de simetria da fachada. Outro fator que elevava este conjunto “casa-igreja” 
a uma posição de destaque era o fato de estarem no encontro da Rua Direita 
com a Rua do Comércio. Não era uma esquina comum, mas em um encontro 
em “T” com a Rua do Comércio terminando na Rua Direita. Desta forma, o 
conjunto podia ser percebido, todo ele, como figura, por quem se aproximava 
pela Rua do Comércio. 

O segundo caso é o Solar dos Ferreira (ver p. 362). Esse sobrado foi cons-
truído duas décadas mais tarde do que a casa do minerador, já no final dos 
anos 1820. Tinha sua fachada lateral voltada para a Rua Direita, bem em fren-
te à casa do minerador, mas sua maior testada fazia frente para o Largo das 
Dores e configurava seu vazio em conjunto com a casa do minerador, a Igreja 
das Dores e as casas térreas do lado de baixo do largo. A casa do minerador 
tinha sua fachada principal dando para a Rua Direita e, ao mesmo tempo, 
para o largo. Já o solar vai ter sua fachada principal voltada para o largo e sua 
fachada lateral para a Rua Direita. A diferença de modenatura adotada entre 
as fachadas as coloca em diferentes posições de percepção, uma se mistura 
ao conjunto da Rua Direita com seu ritmo e a outra se destaca no largo com 
sua simetria. O Solar dos Ferreira e a casa do minerador possuíam balcões em 
todas as janelas de seu piso nobre, tanto na fachada principal quanto na late-
ral. Apenas isso já colocaria esses imóveis em um patamar hierarquicamente 
superior em relação à maioria das casas da vila, pois mesmo a casa de câmara 
e cadeia não possuía balcões em todas as fachadas, apenas na principal. A fa-
chada principal do Solar dos Ferreira possuía nove balcões no andar superior 
e, no inferior, uma porta central com verga em arco pleno e quatro janelas para 
cada lado. A própria câmara, que era o edifício civil mais representativo da 
vila, possuía apenas sete janelas na fachada principal. Como já visto, as casas 
de câmara sempre tinham as aberturas em número ímpar para marcar o eixo 
de simetria na abertura central. Na maior parte das vilas do interior da capi-
tania, as casas de câmara possuíam apenas cinco ou sete aberturas na fachada 
principal, por isso vê-se que possuir nove balcões era, por si só, um sinal de 
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dimensionamento em grande escala. A própria casa de câmara de Mariana, 
única povoação com o título de cidade no período colonial, possuía apenas 
sete aberturas na fachada principal.

Quanto aos materiais, embora a décima predial de 1811 declare que “to-
das as cazas desta Villa e seu Termo são formadas de madeira e Barro”, estas 
duas casas têm suas paredes inferiores erguidas de pedra e, da linha do andar 
nobre para cima, são feitas de madeira e barro. Como é sabido o Solar dos 
Ferreira foi construído depois de 1811, portanto não entraria nessa estatística, 
mas, pelo que se pode apurar da técnica construtiva da época, as paredes dos 
porões eram sempre feitas de pedra até o baldrame e, do baldrame para cima, 
de madeira e barro. Acontece que a altura dos porões é variável, alguns quase 
não existem, outros são proeminentes, abrigando um pavimento total como é 
ocaso do Solar dos Ferreira. 

Outro fato importante que se deve comentar sobre nossos personagens é 
que José de Jesus Teixeira, a quem chamamos de minerador, não era apenas 
um minerador, adotamos este nome em função da bibliografia49 que o trata 
assim. Ele também era proprietário de fazendas como a Fazenda dos Tachos 
que ficava no termo de Campanha, hoje atual município de Varginha50 e de 
mais quatro outras casas em Campanha, segundo a décima predial. Este ho-
mem, assim como muitos outros proprietários dos principais sobrados da vila 
nessa época, como Alvarenga Peixoto51, o vereador José Antônio de Almeida, 
o juiz de fora José Joaquim Carneiro de Miranda, eram proprietários de ou-
tros bens entre fazendas, gado, casas, escravos, e dívidas ativas. O vereador 
José Antônio de Almeida possuía “fazenda de cultura e açúcar, com engenho 
de cana, com 850 cabeças de gado vacum, ocupando 65 escravos, avaliada 
em $30.00000. Possui, ainda, uma lavra de mineração de ouro, com ferra-
mentas e demais materiais, avaliada em 6:000$000. Possui valiosos móveis de 
ouro e prata”52 conforme atestou o juiz José Joaquim em documento selado 
pela Câmara da Vila de Campanha da Princesa, assinado em 24 de agosto de 
1822 pelo próprio juiz e também por Inácio Vilas Boas Gama, José Antônio 

49  A bibliografia consultada neste caso é Resende, Casadei e Veiga. 

50  Para Fazendas dos Tachos, ver Fazendas do Sul de Minas, arquitetura rural nos séculos 
XVIII e XIX. p.221-223. 

51  A respeito das propriedades de Alvarenga Peixoto ver: PINTO, Francisco Eduardo. A Hidra 

de Sete Bocas, Sesmeiros e Posseiros em Conflito no Povoamento de Minas Gearis 1750-1822.
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014.

52 CASADEI, Antônio. Notícias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987, p.104.
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de Sousa e Francisco de Paula Ferreira Lopes, todos eles figuravam entre os 
“principais” da vila e já apareciam na décima como proprietários. Este último 
era avô do memorialista Francisco de Paula Ferreira de Resende e foi quem 
construiu o Solar dos Ferreira: 

Esta casa foi construída pelo meu avô, e se não me falha a memória, 
em relação ao que lhe ouvi muitas vezes dizer a este respeito, essa casa 
é toda de pedra de alto a baixo; os seus alicerces estão enterrados doze 
ou quatorze palmos; e meu avô, na casa e nos respectivos muros, gastou 
quinze ou vinte mil carros de pedras. Verdade é que essas pedras foram 
compradas a meia pataca o carro; mas sem falar que aquele edifício era 
uma casa de luxo para o lugar, calcule-se unicamente o preço das pedras 
que nela se enterrou, e veja-se quanto não deveria valer em um lugar mais 
ou menos próspero.53

A despeito da grandiloquência de nosso memorialista ao dizer que o sobra-
do tenha sido construído de pedra de “alto a baixo”, a casa realmente era em 
sua maior parte de pedra, apenas o andar nobre fora construído com o sistema 
estrutural da gaiola de madeira. E apesar de a vila ter vivido seu apogeu econô-
mico entre fins do século XVIII e início do XIX, esta casa deveria ser realmente 
uma casa de “luxo para o lugar”. 

Como a Rua Direita foi, juntamente com a Praça da Matriz, um dos pri-
meiros espaços a se formar ainda na primeira metade do século XVIII, não 
seria improvável supor que nos terrenos onde foram construídos estes dois 
sobrados, exemplares do período de apogeu da vila, tenham existido ante-
riormente outras construções. Essas construções anteriores seriam térreas e 
possivelmente geminadas como era o padrão mais comum dessa rua no século 
XVIII. Contudo, em meados do século XIX, as quatro quadras da Rua Direita 
estavam ocupadas pelos seguintes prédios: na quadra mais alta, junto à praça, 
havia quatro sobrados: dois deles fazendo a esquina com a praça e os outros 
dois (citados acima) no Largo das Dores. Nas quadras mais baixas existiam 
apenas poucos sobrados, o sobrado do coronel Saturnino da Veiga e outro na 
esquina com a Rua Barão de Irapuã, ambos já apareciam na litogravura de 
1847. O sobrado dos Villamarim na esquina com a Rua Alvarenga Peixoto 
somente iria ser construindo no final do século XIX. As demais casas da rua 
eram térreas ou de porão baixo. Mesmo a casa dita de Bárbara Heliodora não 
era considerada um sobrado clássico. Embora tenha um térreo e um pavimen-

53 Rezende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p.49.
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to nobre, esta era uma casa geminada e não se enquadraria na percepção de 
edifício-figura. Dentre essas casas comuns, algumas existem até hoje e estão 
apresentadas no anexo desta tese. Estas casas compunham um fundo regular 
e uniforme para a rua. Suas aberturas, portas e janelas, se neutralizavam no 
conjunto, raramente buscavam um eixo de simetria central do imóvel. Os ali-
nhamentos frontais estavam perfeitamente resguardados, as linhas horizontais 
dos beirais conformavam o limite claro em que a superfície da fachada poderia 
confortavelmente acabar. O vazio figural da rua estava desenhado e as facha-
das das casas já não pertenciam às casas, pertenciam à rua. As raras exceções 
dos sobrados não chegavam a quebrar este fundo, integravam-se a ele com 
suas superfícies em ritmo constante de aberturas e sem simetria. 

Havia outros espaços na vila em que o vazio figural das ruas também esta-
va devidamente configurado como será mostrado no anexo desta tese. E era 
essa a vila por onde percorreram as procissões do início do século XIX. Essa 
era a vila que, com todas as precariedades e falhas, conseguiu constituir um 
esboço do ideal de cidade que, de um acampamento de mineradores no início 
do século XVIII, passou a “nobre e leal” vila de Campanha da Princesa. Um 
espaço que fosse a expressão da ordem social, um lugar em que a rua pudesse 
ser a arena da vida pública e da exibição pública do poder das instituições e 
das elites. Enfim, um espaço que fosse o suporte material e simbólico da vida 
de seus moradores.

Este apogeu, porém, durou pouco tempo. Já no ano de 1817 o termo da vila 
de Campanha foi desmembrado em mais outros dois termos, o da vila de Jacuí 

Imagem 15 Rua 
Direita em seu trecho 
médio. Acervo 
Serphan. S/A, 1918.
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e o da vila de Baependi. Ainda na primeira metade do XIX, a vila já apresen-
tava sinais de descrescimento, especialmente demográfico e econômico como 
demonstra a série da décima predial que, a partir da 1818, apresenta uma 
queda no valor médio das casas e, a partir de 1822, apresenta forte decréscimo 
no número de casas. A esta decadência demográfica e financeira os habitantes 
da vila tentaram combater com a atração de instituições de ensino, imprensa e 
instituições religiosas, o que de fato conseguiu manter a vila em uma posição 
de polo cultural até o final do século XIX, mas a vila nunca mais voltou a ter 
a pujança econômica e a liderança política do início do século.

Ao mesmo tempo, a partir da década de 1830, o território de seu antigo 
termo apresenta um vigor econômico e um crescimento demográfico notável. 
A economia agropecuária e o comércio definitivamente se estabelecem e a mi-
neração torna-se uma lembrança distante. Dezenas de novos arraiais se esta-
belecem e centenas de fazendas são implantadas. Como veremos no próximo 
capítulo, se, na virada do século XVIII, os mapas apresentavam apenas 12 
povoações em todo o território do termo, em 1862 já havia oito comarcas, 16 
municípios da divisão civil e mais 13 comarcas eclesiásticas.

Se, no forjar da velha cidade figural, a rua rouba para si as fachadas das 
casas, esta casa quando vai para as novas áreas de arraiais e fazendas leva 
consigo a fachada da rua. A casa leva a rua para o sertão e assim constrói o 
novo território.
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Ano Nº de casas Valor médio

1811 375 353,49

1812 377 353,80

1814 382 281,62

1818 393 206,65

1819 393 206,50

1821 399 213,23

1822 325 151,12

1824 321 111,50

1825 323 112,33

1826 329 120,04

1827 335 171,23

1828 326 ---------

1829 291 171,16

Tabulação de dados da série histórica da décima predial. 

TABELAS ANEXAS
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Nome da rua Nº de
casas

Casas 
pagantes

Valor total 
declarado Valor total Valor mé-

dio

1 Rua Direita 79 76 112$427 117.865 1550,86

2 Rua do Fogo 75 73 66$871 66.556 911,73

3 Rua d’Áustria 26 26 28$044 29.155 1121,35

4 Rua das Almas 25 22 9$020 8.820 400,91

5 Rua de Santa Rita 24 22 21$631 20.981 953,68

6 Rua da Prata 20 20 13$912 15.920 796,00

7 Rua do Comércio 17 17 22$212 22.212 1306,59

8 Rua do Rozário 13 12 13$158 13.158 1096,50

9
Rua de Buenos 

Aires
11 8 3$762 3.762 470,25

10 Rua da Praia 9 8 2$448 2.528 316,00

11 Rua de S. Paio 9 8 6$174 6.354 794,25

12 Rua São Benedito 8 7 6$048 6.048 864,00

13
Entrada de S. 

Paulo
7 7 2$340 2.340 334,29

14 Chácaras 2 2 1$242 1.242 621,00

Tabulação de dados da décima de 1811, ordenando as ruas pelo nº das casas.
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Nome da rua Nº de
casas

Casas 
pagantes

Valor total 
declarado Valor total Valor médio

1 Rua Direita 79 76 112$427 117.865 1550,86

2 Rua do Comércio 17 17 22$212 22.212 1306,59

3 Rua d’Áustria 26 26 28$044 29.155 1121,35

4 Rua do Rozário 13 12 13$158 13.158 1096,50

5 Rua de Santa Rita 24 22 21$631 20.981 953,68

6 Rua do Fogo 75 73 66$871 66.556 911,73

7 Rua São Benedito 8 7 6$048 6.048 864,00

8 Rua da Prata 20 20 13$912 15.920 796,00

9 Rua de S. Paio 9 8 6$174 6.354 794,25

10 Chácaras 2 2 1$242 1.242 621,00

11
Rua de Buenos 

Aires
11 8 3$762 3.762 470,25

12 Rua das Almas 25 22 9$020 8.820 400,91

13
Entrada de S. 

Paulo
7 7 2$340 2.340 334,29

14 Rua da Praia 9 8 2$448 2.528 316,00

Tabulação de dados da décima de 1811, ordenando as ruas pelo valor médio 
das casas.
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VILA DE CAMPANHA DA PRINCEZA valor décima

nº Rua Direita

1
Cazas do Reverendo Francisco Moreira Pas Com cos aluguel annual de vinte 
oito mil e oito centos reis

28$800 2$592

2 Ditas de D. Maria Barboza Franquina de Miranda aluguel annual 28$800 2$592

3
Ditas de Testamenta_ria do falecido Padre Bernardo da Silva Lobo alugadas 
pelo sargento M. Jozé da Silva Brandão em quarenta e sete mil reis annual, 
décima quatro mil e trezentos e vinte 

47$000 4$320

4 Ditas do Padre Antonio Jozé dos Santos alugadas para Gabriel _____ vinte e 
quatro mil reis, décima dois mil cento sessenta

24$000 2$160

5 Ditas do Alferes Antonio Teixeira de Tolledo caludas em terra, espressivo sem 
vallor

_ _

6 Ditas de Cap. M Domingos José Pereira aluguel annual de quatorze mil quatro 
centos réis, décima mil duzentos noventa e seis 

14$400 1$296

7 Ditas do Reverendo Miguel Lourenço de Azevedo aluguel annual de vinte e 
hum mil seis centos décima mil novecentos e quarenta e quatro 

21$600 1$944

8 Ditas do G. Mor Manuel “Ferreia” “Lobato” _______aluguel quatorze mil reis 14$000 1$260

9 Cazas do Cap m Mor Antonio Xavier “Frequader” aluguel annual trinta mil 
reis, décima dois mil sete centos reis

30$000 2$700

10 Ditas do Capitam José Joaquim Leite Teixeira aluguel annual dezoito mil reis, 
décima mil seis centos e vinte reis

18$000 1$620

11
Ditas do Capitam Antonio Jozé de Abreu, alugadas elo Vifário Jozé de Souza 
Lima a vinte e oito mil oito centos p “oramo”, décima dois mil e quinhentos e 
noventa e dois 

28$800 2$592

12 Ditas de Cirurgião Mor. Jozé Antonio de Almeida Guerra aluguel annual de 
vinte mil reis, décim mil seis centos e vinte reis

26$000 1$620

13
Ditas do Padre “Mestre” Francisco Jozé de S. Paio alugadas pelo Tenente 
Mamoel de “Refromeição” Monteiro por trinta e dois mil quatro centos reis, 
décima dois mil e novecentos e deseseis reis

32$400 2$900

14 Ditas de Antonio Silva Passos, aluguel annual dez mil oito centos reis, Décima 10$800 1$760

15 Ditas dos herdeiros do falecido Manoel da Silva Passos aluguel annual seis mil 
e duzentos reis, décima

6$200 $558

16 Ditas de Dona Ignacia Antonia de “silva” aluguel annual Sete mil e duzento 
reis, décima

7$200 $648

17 Cazas do Doutor Faustino Jozé de Azevedo aluguel annual de sete mil duzentos, 
décima

7$200 $648

18 Ditas do Cap. Antonio Luiz “Lardozo” aluguel annual quatorze mil quatro 
centos , décima

14$400 1$296

Transcrição da décima predial de 1811 
Ver imagem de uma de suas páginas do documento original na capa deste 
capítulo. As palavras ilegíveis foram representadas aqui com um traço.
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19 Ditas de Sobrado do Cap. “Mamoel” Marques d Oliveira aluguel annual 
dezeseis mil reis, décima

16$000 1$440

20 Ditas de Sobrado de Jozé de Jesus Teixeira, aluguel annual trinta e seis mil reis 
decima

36$000 3$240

ig das dores _ _

21 Ditas de Jozé da Costa Cardozo aluguel annual vinte e cinco mil duzentos: 
décima

25$200 2$268

22 Ditas de Dona Tereza Bernardina alugadas p “Crdia” Antonia de Luz do Losso 
vinte e hum mil seis centos reis annual, décima

21$600 1$944

Ditas de Manoel de __________Leite aluguel annual quatorze mil quatro centos, 
décima

14$400 1$296

23 Ditas de Manoel de Oliveira Carto aluguel annual de quatorze mil quatro 
centos, décima

14$400 1$296

24 Ditas de Joaquina Maria aluguel annual dez mil oito centos reis, décima 10$800 $972

25 Ditas do Cap. Calnteira Jozé Maria “Fartou”aluguel annual dez  mil oito 
centos. Décima

10$800 $972

26 Ditas do Capitão Mor. José Antonio Desl ________aluguel annual dez mil oito 
centos

10$800 $972

27 Ditas do Cap. Valentm José Maria  T___ aluguel annual dez mil oito centos 10$800 $972

28 Cazas de D. Julia Maria aluguel annual dez mil oito centos reis, décima 10$800 $972

29 Ditas de José Ruiz Mendes alugada p Luiza “Francisca” a quatorze mil 
quatrocentos annual, décima 

14$400 1$296

30 Ditas de Geraldo Gomes aluguel annual sete mil duzentos reis, décima 7$200 $648

31 Ditas de Silvia Maria aluguel annual qutorze mil quatro centos reis, décima 14$400 1$296

32 Ditas de Maria Tereza aluguel annual dez mil oito centos reis, décima 10$800 $972

33 Ditas do Cap Francisco Moreira aluguel annual cinco mil quatro centos. Décima 5$400 $486

34 Ditas de Jozé Nogueira alugadas a G. Jozé Joaquim da Silva p onze mil sete 
centos annual, décima

11$700 1$633

35 Ditas de Sobrado de Anna Joaquina de Louveira aluguel annual de trinta mil 
reis. Décima

30$000 2$700

36 Ditas de Rez. Maria aluguel annual vinte mil seis centos. Décima 20$600 1$854

37 Ditas de Angelo Al. Aluguel annual trez mil e ____décima 3$600 $324

38 Cazas do Alferes Liberato Jozé Justiniano, aluguel annual dez mil oito centos, 
décima 

10$800 $972

39 Ditas do Pe. Manoel Antonio Teixeira alugada p Jozé de Souza annual dez mil 
oito centos, décima

10$800 $972

40 Ditas do dito Padre aluguel annual quinze mil reis. Décima 15$000 1$350

41 Ditas de Fausto C---- de Mattos auguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810



175

42 Ditas de Luciano Teixeira aluguel annual doze mil seis centos reis. Décima 12$000 1$134

43 Ditas de Maria ___ Teixeira aluguel annual quatro mil nove centos reis. Décima 4$900 $441

44 Ditas de Anna Vieira aluguel annual doze mil reis. Décima 12$000 1$134

45 Ditas de Ana Ribeira aluguel annual doze mil reis. Décima 12$000 1$134

46 Ditas de Anna Luiza aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$200 $642

47 Ditas de Anna “Roiz” aluguel annual dezoito mil reis. Décima 18$000 1$620

48 Dita de Jozé “lorras” aluguel annual dez mil reis. Décima 10$000 $900

49 Cazas de Jozé de Jesus Teixeira aluguel annual quarenta mil quatro centos reis 
. Décima

40$400 4$000

50 Ditas de Sobrado de Jozé de Jesus Teixeira, aluguel annual trinta e seis mil reis 
decima

36$000 3$240

51 Ditas de Antonia (o) Vieira da Costa aluguel annual vinte e hum mil reis. Décima 21$000 1$890

52 Ditas de Domingos Afonço aluguel annual quatro mil quatro centos reis. 
Décima

4$400 $396

53 Ditas de Francisco Soares assobradadas aluguel annual vinte e hum mil reis. 
Décima

21$000 1$890

54 Ditas do Cap. Antonio Francisco “CO” Grillo aluguel annual quatorze mil 
quatro centos reis

14$000 1$260

55 Ditas de Atostinho José aluguel annual quatorze mil reis. Décima 14$000 1$260

56 Ditas de Jozé R_ Mendes aluguel annual dezoito mil reis. Décima 18$000 1$620

57 Ditas de L. Tereza Bernardina aluguel annual vinte e oito mil reis. Décima 28$000 2$520

58 Ditas do Cap. M Antonio Luiz Cardozo aluguel annual de treze mil seis centos 
reis. Décima

13$600 1$1224

59 Ditas do Dr. Faustino Jozé Azevedo aluguel annual vinte e quatro mil reis. 
Décima 

24$800 2$232

60 Ditas do Cap. M Luiz Carlos aluguel annual quatro mil oito centos reis 4$800 $432

61 Ditas de D. Joaquina Antonia aluguel annual doze mil oito centos reis. Décima 12$800 1$152

62 Ditas de Cap. M Joaquim Ignácio aluguel annual vinte e quatro mil reis. Décima. 24$000 2$160

63 Cazas do Pe. Juiz Diogo aluguel annual de quatrorze mil quatro centos reis. 
Décima

14$400 1$296

64 Ditas do Cap. João Dias aluguel annual vinte e trez mil quatro centos reis. 
Décima

23$400 2$106

65 Ditas do Alferes Francisco José de Matos aluguel annual doze mil reis. Décima 12$000 1$134

66 Ditas do falecido L. Mor Luiz Antoino da Silva dezoito mil reis. Décma 18$000 1$620

67 Ditas Ger_____ “Alamara” esta sem valor _ _

68 Ditas do Alf. Antonio da Silva Mello aluguel annual dexoito mil reis. Décima 18$000 1$620

69 Ditas do mesmo aluguel annual nove mil reis, décima 9$000 $810
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70 Ditas do Aque” C” Fleriania” Dias “Fer” aluguel annual vinte mil reis, décima 20$000 1$800

71 Ditas do Padre João Machado dos” Linhs”aluguel annual  sete mil reis. Décima 7$000 $648

72 Ditas do dito Padre aluguel annual desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

73 Ditas de Leonor Maria aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$000 $648

74 Ditas do Capitam Manoel Paiva e Silva aluguel annual quatorze mil reis 14$000 1$296

75 Ditas de Sobrado do Cap. Vicente ____ Paiva Bueno aluguel annual trinta seis 
mil reis. Décima

36$000 3$240

76 Ditas do Cap. Luiz Carlos _ _

77 Ditas   Mor______João Antonio aluguel annual “vinte” e hum mil seis centos 
r.. Décima

21$600 1$243

78 Cazas de F. Ignácio Gome____ aluguel annual dezoito mil reis 18$000 1$620

79 Dita s do ____Jozé aluguel annual oito mil reis. Décima 8$000 $720

soma particular da Rua Direita 112$427

nº Rua do Fogo

1 Cazas de D. Maria Eugenia de Jesus e seus filhos aluguel annual vinte e quatro 
mil reis. Décima

24$000 2$160

2 Cazas do Cap. João Fonseca aluguel annual trinta mil reis. Décima 30$000 2$700

3 Ditas do Capitão Joaquim Pinto Alugada pelo Alferes Gabriel ____ dezoito mil 
reis annual. Décima

18$000 1$620

4 Ditas de Reimundo L F. Aluguel trez mil seis centos reis. Décima 13$600 1$224

5 Ditas de Sobrado da Capella de Francisco “desativadas”aluguel annual oito mil 
reis. Décima

8$000 $720

6 Ditas de Jozé Antonio aluguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810

7 Ditas de João “Marinho Cenas” aluguel annual trez mil seis centos reis. Décima 3$600 1$224

8 Ditas do mesmo aluguel annual dez mil reis. Décima 10$000 $900

9 Ditas do Cap. Alm_____ Luiz atem_____ doze mil reis. Décima 12$000 1$134

10 Cazas de D. João Gualberto Monteir alugadas pelo Am. Bernardes Jozé Pam 
aluguel annual vinte mil oito centos reis. Décima

20$800 1$872

11 Ditas de Tem Jozé Valentim aluguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810

12 Ditas de Francisco de Paula Leite aluguel annual dez mil oito centos. 10$800 $972

13 Ditas do Falecido Joaquim Gomes alugadas pelo______ aluguel annual sete mil 
duzentos .

7$200 $648

14 Ditas de Ignacio Fnª desabitadas aluguel annual quatro mil oito centos réis. 
Décima

4$800 $432

15 Ditas de Maria Loares aluguel annual de oito mil. Décima. 8$000 $720

16 Ditas de Luiz Antonio de Azevedo alugadas pelo Cap. Antonio Joaquim da 
_______ vinte mil e oito centos reis. Décima

20$800 2$392
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17 Ditas de Jozé Luiz de May es. Alugel annual nove mil reis. Décima 9$00 $810

18 Ditas de Anna Mer. Aluguel annual doze mil reis. Décima 12$000 1$080

19 Dªs de Joaquim Dias aluguel annual dez mil reis, décima 10$000 $900

20 Dªs de Ignacio Ves alugadas p João Paulo annual quinze mil quatro centos reis 
. Décima

15$400 1$290

21 Dªs des “teriza” Maria aluguel annual de oito mir reis. Décima 8$000 $720

22 Dªs des aluguel annual oito mil reis. Décima 8$000 $720

23 Dªs des aluguel annual oito mil reis. Décima 8$000 $720

24 Cazas de Francisco Jozé Perª alugadas p. Manoel elpe p vinte e cinco mil seis 
centos reis. Décima

25$600 2$268

25 Ditas do sobrado de Ignacio de Godoi aluguel annual quatorze mil quatro 
centos. Décima

14$400 1$296

26 Ditas de Jozé Mariano aluguel annual 7$200 rs. Décima 7$200 $648

27 Ditas de Feli__arda Diasaluguel annual quatorze mil quatro centos.  Décima 14$400 1$296

28 Ditas de Francisco Lopes aluguel annual de sete mil duzentos rs. Décima 7$200 $648

29 Ditas de Rita Maria aluguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810

30 Ditas de Francisco Ribeiro aluguel annual cinco mil quatrocentos r. Décima 5$400 $486

31 Ditas de _____ Patricio aluguel annual de nove mil reis. Décima 9$000 $810

32 Ditas de Joaquim Vitorino aluvuel annual de oito mil reis. Décima 8$000 $720

33 Ditas de Angelina Maria aluguel annual de trez mil seis centos r. Décima 3$600 $324

34 Ditas de Roza Alz. Aluguel annual de cinco mil quatro centos reis. Décima. 5$400 $486

35 Ditas de Antonio Garcia aluguel annual tres  mil seis centos reis. Décima 3$600 $324

36 Ditas de Agostinho Borges aluguel annual seis mil reis. Décima 6$000 $540

37 Ditas de Antonio Garcia aluguel annual tres  mil seis centos reis. Décima 3$600 $324

38 Cazas de Inácio Panares aluguel annual seis mil reis. Décima 6$000 $540

39 Ditas de João Luiz aluguel annual trez mil reis centos seis 3$600 $324

40 Ditas de José Ma. Aluguel annual sete mil duzendos reis. Décima 7$200 $648

41 Ditas de Joaquim Marques aluguel annual sete mil dizentos reis. Décima 7$200 $648

42 Ditas de Ignácio Exm. Cardozo aluguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810

43 Ditas de Domingos Pereira aluguel annual sete mil duzentos . Décima 7$200 $648

44 Ditas de Angela Bessa aluguel annual G Joaquim Nunes sete mil duzentos. 
Décima

7$200 $648

45 Ditas de Felisberto Marian “dela sitto” aluguel annual sete mil duzentos reis. 
Décima

7$200 $648

46 Ditas de Maria Ab. Aluguel annual trez mil seis centos reis. Décima 3$600 $324

47 Maria Pinta aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$200 $648
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48 Ditas de Anna Pereira aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$200 $648

49 Ditas de Antonio Corrª aluguel annual nove mil reis. Décima 9$000 $810

50 Ditas de mesmo desabitadas aluguel annual quatro mil reis. Décima 4$000 $360

51 Ditas do herdeiro de Anna Joaquina alugadas p Manoela Francisca G. quatorze 
mil quatro centos reis. Décima

14$400 1$296

52 Cazas de Sebastição sem “Patrimonio” aluguel annual dez mil oito centos . 
Décima

10$800 $972

53 Ditas de C. Marina Maria aluguel annual trez mil seis centos reis. Décima 3$600 $324

54 Ditas de Elia Pereira “desala” aluguel annual deze mil oito centos. Décima 10$800 $972

55 Ditas de Atemres Mendes aluguel annual nove mil nove centos reis. Décima 9$900 $891

56 Ditas do mesmo aluguel annual nove mil nove centos reis. Décima 9$900 $891

57 Ditas do mesmo aluguel annual desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

58 Ditas do “Tenente” Antonio “pereira”aluguel annual desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

59 Ditas de Jgnacio de Godoy p. acabarem 0 _ _

60 Ditas de tem Antonio Teixeira aluguel annual de nove mil trezentos. Décima 9$300 $837

61 Ditas de Joaquim Jozé “Reiz”aluguel annual cimco mil quatro centos. Décima 5$400 $486

62 Ditas de  Maria Corrª aluguel annual cinco mil quatro centos. Décima 5$400 $486

63 Ditas de Luiz Conrtes aluguel annual cinco mil quatro centos reis. Décima 5$400 $486

64 Ditas de Dona Maria Pereira aluguel annual trez mil seis centos reis. Décima 3$600 $324

65 Ditas de P. Jozé Cer aluguel annual sete mil reis. Décima 7$000 $630

66 D. de Donna Euresssss Joaquina aluguel annual doze mil reis. Décima 12$000 1$080

67 Cazas de D. “Eutriva” Joaquina aluguel annual desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

68 Ditas de Anna Laudana aluguel annual quator mil reis. Décima 4$000 $360

69 Ditas de Jozé “Critonnns” das Chagas aluguel annual doze mil reis. Decima 12$000 1$080

70 Ditas do Alferes Antonio “leisras” Lopes aluguel annual dezoito mil cem reis. 
Décima

18$100 1$629

71 Ditas de Jozé Reiz Mendes aluguel annual oito mil reis. Décima 8$000 $720

72 Ditas do mesmo aluguel annual doze mil seis centos reis 12$600 1$134

73 Ditas do mesmo aluguel desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

74 Ditas de Miguel Pereira aluguel annual dois mil reis. Décima 2$000 $180

75 Ditas de Alferes Manoel Ladra Lopes acabar------- _ _

soma particular da Rua do Fogo 66$871

nº Rua do Comércio

1 Cazas de Capitão João de ________ aluguel annual de vinte mil reis. Décima 20$000 1$800
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2 Cazas do Cap.m Manoel Marques aluguel annual vinte mil reis. Décima 20$000 1$800

3 Do Capitão Antonio Ribeiro ________ Caldas ______ aluguel annual quatorze 
mil quatro cntos reis. Décima

14$400 1$296

4 De D. ________ de Morais aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$200 $648

5 Ditas de Joaquim Jozé Teixeira aluguel annual dezoito mil reis. Décima 18$000 1$620

6 Ditas do Alf. Manoel ________ aluguel annual sete mil duzentos reis. Décima 7$200 $648

7 Ditas do Alf. Domingos Borges aluguel annual nove mil duzentos reis. Décima 9$000 $810

8 Ditas de S. ____ Jozé Francisco Preira aluguel annual vinte e seis mil reis. Décima 26$000 2$340

9 Ditas do Cap. Francisco G. aluguel annual desoito mil reis. Décima 18$000 1$620

10 Ditas do ______ aluguel annual sete mil reis. Décima 7$000 $630

11 Ditas do Cap. Alexandre Luiz de Mello aluguel annual vinte mil reis. Décima 20$000 1$800

12 Ditas do Cap. Joaquim Jozé Labruz aluguel annual sete mil duzentos reis. 
Décima

7$200 $648

13 Ditas do mesmo aluguel annual vinte quatro mil reis. Décima 24$000 2$160

14 Ditas de Luiz Antonio de Azevedo ______ aluguel annual 14$400 reis. Décima 14$400 1$296

15 Ditas do Cap. Manoel Luiz aluguel annual dezesis mil reis. Décima 16$000 1$440

16 Cazas de Jozé Carlos aluguel annual quatro mil reis. Décima 4$000 $360

17 Ditas de Magdalena M. aluguel annual quatro mil quatro centos. Décima 14$400 1$296

soma particular da Rua do Comércio 22$212

nº Rua d’Áustria

1 Cazas de S. Antonio aluguel annual oito mil reis. Décima 8$000 $720

2 Ditas de Jacinto Jozé aluguel annual dez mil oito centos reis. Décima 10$800 $972

3 Ditas de Jozé Ca______ aluguel annual dez mil oito centos reis. Décima 10$800 $972

4 Ditas de Manoel dos Santos alugada pelo Cap. G. ____ Jozé ____ G. aluguel 
annual quatorze mil quatro centos reis. Décima

14$400 1$296

5 Ditas do Alf. Gaspar Jozé de Paiva aluguel annual vinte mil oito centos reis. 
Décima

20$800 2$592

6 Ditas de Francisco Maria de Jesus aluguel annual sete mil reis. Decima 7$000 $630

7 Ditas de Jozé dos Santos aluguel annual tres mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

8 Ditas de D. Luiza Joaquina aluguel annual dezeseis mil reis 16$000 1$440

9 Ditas da mesma aluguel annual dezoito mil reis. Decima 18$000 1$770

10 Cazas de Jozé de Jesus aluguel annual sete mil duzentos reis. Decima 7$200 $648

11 Ditas do mesmo alugados Cap. Marcelo Dias de Barros vinte e oito mil e oito 
centos reis. Decima

28$800 2$592
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12 Ditas de João Evangelista Per.ª aluguel annual dezesseis mil reis. Decima 16$000 1$440

13 Ditas de Jozé Feliciano aluguel annual doze mil reis. Decima 12$000 1$080

14 Ditas do Capitão Germano Jozé alugadas p. João Evangelista  G. desoito mil 
reis. Decima

18$000 1$770

15 Ditas de Jozé Marcelino aluguel annual nove mil reis. Decima 9$000 $810

16 Ditas de _____ Ferr.ª aluguel annual treze mil seis centos reis. Decima 13$600 1$224

17 Ditas de Maria Helhena de Paiva aluguel annual de quatorze mil quatro centos 
reis. Decima

14$400 1$296

18 Ditas de Maria M. alugyel annual sete mil duzentos reis. Decima 7$200 $648

19 Ditas de Ignacio Jozé de Araujo aluguel annual quatro mil reis. Decima 4$000 $360

20 Ditas de Salvador Mendes aluguel annual  trez mil reis. Decima 3$000 $270

21 Ditas de Eis___ de tal aluguel annual trez mil reis centos. Decima 3$600 $324

22 Ditas de Isabel Paulina aluguel annual trez mil reis centos. Decima 3$600 $324

23 Cazas de Anna Joaquina de Gouveia aluguel annual seis mil reis. Decima 6$000 $540

24 Ditas de Jozé de Jesus Teixeira assobradada alugadas pelo Cap. Manoel Ribeiro 
e João Evangelista p. trinta e nove mil seis centos reis. Decima

39$600 3$564

25 Ditas do mesmo aluguel annual doze mil reis. Decima 12$000 1$080

26 Ditas de Silverio Reiz aluguel annual cinco mil duzentos reis. 5$200 $468

soma particular da Rua d’Austria 28$044

nº Rua de S. Paio

1 Cazas do Reverendo Francisco Jozé de S. Paio assobradadas aluguel annualvinte 
mil reis. Decima

20$000 1$800

2 Ditas de Anna Maria do Rozario aluguel annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

3 Ditas de Bernarda Jozefa aluguel annual trez mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

4 Ditas Antonio Joaquim extintas _ _

5 Ditas do Re___ Francisco Jozé alugadas p. Joana C. a dez mil reis 10$000 $900

6 Ditas de Jozé R______ Mendes aluguel annual  p. D___ de Normandia a dez mil 
oito centoz reis. Decima

10$800 $972

7 Ditas de Francisca Maria aluguel annual mil reis 3$000 $270

8 Cazas de Manoel Jozé aluguel annual seis mil reis. Decima 6$000 $540

9 Ditas do Reverendo Francisco Jozé de S. Paio aluguel annual sete mil duzentos 
reis. Decima

7$200 $648

soma particular da Rua S. Paio 6$174



181

nº Rua de Santa Rita

1 Cazas do Cap. Alexandre Pinto de Aguiar aluguel annual oito mil reis. Decima 8$000 $720

2 Ditas de Justino Lopes aluguel annual doze mil reis. Decima 12$000 1$080

3 Ditas de Al. Antonio Jozé Reiz alugadas Antonia annual quatorze mil quatro 
centos reis. Decima

14$400 1$296

4 Ditas de Roza Maria Gularte alugadas G. Ignacia Antonia quatorze mil quatro 
centos reis. Decima

14$400 1$296

5 Ditas de _______ Pedrozo alugadas annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

6 Ditas do Alf. Antonio Luiz de Ano__ aluguel annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

7 Ditas do Cap. Antonio Borges akuguel annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

8 Ditas de João Bap.ª da___ terreas, assobradadas aluguel vinte mil oito centos 
reis. Decima 

28$800 2$392

9 Ditas de Jozé Mariano aluguel annual quatro mil quinhentos. Decima 4$500 $405

10 Ditas do Cap. Alexandre _____ _ _

11 Cazas do Cap. Alexandre Pinto aluguel annual dezeseis mil reis. Decima 16$000 1$440

12 Ditas de Gabriel Dias sem valor _ _

13 Ditas de Maria Joaquina aluguel sete mil rs. Decima 7$000 $680

14 Ditas de Anna Jozefa aluguel sete mil rs. Decima 7$000 $680

15 Ditas de Pedro de Godoy aluguel dois mil rs. Decima 2$000 $180

16 Ditas de Antonio Coutinho aluguel sete mil rs. Decima 7$000 $680

17 Ditas de E_______ Joaquina desabitada dois mil reis aluguel annual. Decima 2$000 $180

18 Ditas de Jozé Antonio “Roza” alugada p. Joaquim Pereira de ____ __inte mil 
reis. ______ Decima

1$924

19 Ditas de Maria Angelina aluguel annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

20 Ditas dos herdeiros de Brigida Sobrinha aluguel annual dez mil reis. Decima 10$000 $900

21 Ditas dos mesmos desabitadas aluguel annual quatro mil reis. Decima 4$000 $360

22 Ditas do Padre Francisco Jozé de S. Paio alugadas p. Jozé Laurino a vinte e hum 
mil reis. Decima

21$000 1$944

23 Ditas de Antonio Pinto aluguel dez mil reis. Decima 10$000 $900

24 Ditas de Jozé Borges ____ aluguel trez mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

soma particular da Rua de Santa Rita 21$631

nº Rua da Prata

1 Cazas de Ana Antonia aluguel annual seis mil reis. Decima 6$000 $540

2 Ditas de Alf. Joaquim pedro aluguel annual sete mil reis. Decima 7$000 $648
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3 Ditas de Maria Luiza aluguel  quatro mil rs. Decima 4$000 $360

4 Ditas de ________ Jozé aluguel quatro mil rs. Decima 4$000 $360

5 Ditas de Francisco Gabriel aluguel sete mil rs. Decima 7$000 $648

6 Ditas do mesmo aluguel annual trez mil rs. Decima 3$000 $270

7 Ditas de Rita de Maria aluguel oito mil rs.  Decima 8$000 $720

8 Ditas de “Onofre” Jozé aluguel annual oito mil rs.  Decima 8$000 $720

9 Ditas de “Manoel” _______ ______ alugadas p.  Francisco “Thomaz” G. vinte 
e hum mil reis. Decima

21$000 1$944

10 Ditas alm. Alugadas p. Joaquim Jozé da Mata Nunes p. dez mil oito centos 
Decima

10$800 $972

11 Ditas de Joaquim Ribeiro aluguel annual quatro mil rs. Decima 4$000 $360

12 Dita Ignacio Bueno alugadas p. Thomaz ___ p. sete mil duzentos rs. Decima 7$200 $648

13 Ditas de Joana Glz. Aluguel tres mil rs. Decima 3$000 $270

14 Ditas de Jozefael C.  aluguel oito mil reis. Decima 8$000 $720

15 Ditas de Joaquim “Carlos”  aluguel dez mil rs. Decima 10$000 $900

16 Ditas de Bento Jozé aluguel cinco mil rs. Decima 5$000 $450

17 Ditas de João _____ alugadas p. Manoel Joaquim a quatorze mil quatro centos. 
Decima

14$400 1$296

18 Ditas de Francisco Be__ aluguel dezesseis mil rs. Decima 16$000 1$448

19 Ditas de João _____ aluguel quinze mil rs. Decima 15$000 1$350

20 Ditas ____ alugadas Felisberto J. G. quatorze mil quatro centos rs. Decima 14$400 1$296

soma particular da Rua da Prata 13$912

nº Rua de S. Benedito 

1 Cazas de D. Anna Leonor aluguel annual seis mil reis. Décima 6$000 $540

2 Ditas do Reverendo Jozé C. aluguel vinte quatro mil reis. Decima 24$000 2$160

3 Ditas do cap. João Antonio aluguel dezesseis mil reis. Decima 16$000 1$440

4 Ditas dos herdeiros de Maria Cardoza aluguel annual sete mil duzentos reis. 
Decima

7$200 $648

5 Ditas de Joanna Maria  aluguel dois mil rs. Decima 2$000 $180

6 Ditas de Joaquim de Oliveira aluguel cinco mil reis. Decima 5$000 $450

7 Ditas de Jozefa “Crivula” sem valor 

8 Ditas de Sebastião Reiz aluguel sete mil rs. Decima 7$000 $630

soma particular da Rua s. Benedito 6$048
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nº Rua do Rozário

1 Cazas da Viuva de Luiz Antonio assobradadas aluguel nove mil reis. Décima 9$000 $810

2 Ditas da Irmandade do Rozario aluguel sete mil duzentos. 7$200 $648

3 Ditas da mesma aluguel quatro mil r. Décima 4$000 $360

4 Ditas de D. Laurs de liga aluguel oito mil r. Décima 8$000 $738

5 Cazas da Irmandade do Santíssimo Sacramento alugadas pelo Pe. Antonio Jozé 
Gomes P. vinte hum mil seis centos. Décima

21$600 1$944

6 Ditas de Viuva de Mª aluguel trez mil seis centos reis 3$600 $324

7 Ditas de Francisco Avila aluguel nove mil. Décima 9$000 $810

8 Ditas da Viuva de Marª aluguel vinte mil r. Décima 8$00 $720

9 Ditas do Falecido Vigario Antonio da Siva alugadas pelo Capitam Antonio 
Gubre. P vinte e oito mil oito centos reis. Décima 

28$800 2$592

10 Ditas de D. Anna Joaquina aluguel annual vinte e oito mil oito centos reis. 
Décima

28$800 2$592

11 De João Garcia p. acabar _ _

12 De Manoel Reiz aluguel oito mil r. décima 8$00 $720

13 De Jozé Francisco de Paiva aluguel anual dez mil reis. Décima 10$000 $900

soma particular da Rua do Rozário 13$158

nº Rua de Boenos Aires (Campo do Rozário)

1 Cazas de _________ Figueira aluguel quatro mil reis 4$000 $360

2 De Francisco Teixeira G. acabar _ _

3 De João de Carvalho G. acabar _ _

4 De Jozé ___ aluguel dezesseis mil reis annual. Decima 16$000 1$440

5 Cazas de “Thomaria” Margarida aluguel annual trez mil seis centos reis. 
Decima

3$600 $324

6 Ditas de D. Clara M.ª aluguel annual oito mil reis. Decima 8$000 $720

7 Ditas Anna “Luiza” aluguel annual mil duzentos, Decima 1$200 $108

8 De Joanna de Sisma sem valor _ _

9 De Maria Francisca aluguel dois mil rs. Decima 2$000 $180

10 De Luiz e Antonio aluguel annual quatro mil rs. Decima 4$000 $360

11 De Antonio Garcia aluguel trez mil rs. Decima 3$000 $270

Soma particular da rua Boenos Aires 3$762
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nº Entrada de S. Paulo

1 Cazas de Antonio Lemes aluguel annual nove mil reis. Decima 9$000 $810

2 Ditas de Francisca Maria aluguel annual trez mil r. Decima 3$000 $270

3 Ditas de Juliana G___ aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

4 Ditas de João Germano aluguel dois mil r. Decima 2$000 $180

5 Ditas de Miguel Preto _____ aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

6 Ditas de Apolinario _____ aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

7 Ditas de Fancisco Ba__ aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

soma particular da Entrada de S. Paulo 2$340

nº Rua da Praia

1 Cazas de Maria de Freitas aluguel annual dois mil reis. Decima 2$000 $180

2 De Anna Maria aluguel annual mil duzentos. Decima 1$200 $108

3 De Francisco “Coelho” aluguel sete mil duzentos reis. Decima 7$200 $648

4 De Joaquim Antonio aluguel trez mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

5 De Jozé de “Louras” aluguel trez mil r. Decima 3$000 $278

6 De Manoel de Almeida aluguel cinco mil duzentos reis annual. Decima 5$200 $468

7 De Anna F____arda aluguel dois mil r. Decima 2$000 $180

8 De Luiz das “Areas” aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

9 De Antonio Garcia G.  Acabar _ _

soma particular da Rua da Praia 2$448

nº Rua das Almas

1 Cazas de Jozé __________ aluguel annual trez mil reis. Decima 3$000 $270

2 De Miguel Antonio aluguel annual oito mil reis 8$000 $720

3 De _____frismo  R____ aluguel annual trez mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

4 De Jozé Gomes aluguel annual oito mil reis. Decima 8$000 $720

5 De Jozé Vieira aluguel annual quatro mil reis. Decima 4$000 $360

6 De Joaquim Antonio “Ramo” alugadas a Antonia Marg. G. nove mil reis. 
Decima

9$000 $810

7 Cazas de Francisca de Prata aluguel annual trez mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

8 Ditas ______ Maria Eugenia em ___dade aluguel annual mil e duzentos. Decima 1$200 $108

9 Ditas do Cap. Manoel Mar. Aluguel annual mil duzentos reis. Decima 1$200 $108
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10 Ditas de Joaquim Jozé Villas Boas aluguel annual trez mil seis centos reis. 
Decima 

3$600 $324

11 De Jozé Luiz aluguel sete mil duzentos. Decima 7$200 $648

12 De Jozé Francisco “Grilo” aluguel trez mil r. Decima 3$000 $270

13 De Francisco Dutra aluguel sete mil duzentos. Decima 7$200 $648

14 De Antonio Bueno Moura Alugadas p. Jozé Al__ G. cinco mil quatro centos. 
Decima 

5$400 $486

15 De Joaquim Antonio Francisco  “demolidas” _ _

16 De Thomé _____ hoje ________ __ aluguel trez mil reis. Decima 3$000 $270

17 De Jozé Moura aluguel trez mil reis. Decima _ _

18 De Joaquim Antonio Francisco aluguel tres mil seis centos reis. Decima 3$600 $324

19 De Anna Vieira ______ sem valor _ _

20 De Mathias Vir. Aluguel cinco mil reis. Decima 5$000 $450

21 De Mariano Lemes aluguel ___ mil r. Decima 1$000 $090

22 De Braz ____ aluguel sete mil seis centos reis. Decima 7$600 $648

23 De _______ Maria Eugenia aluguel annual mil duzentos reis. Decima 1$200 $108

24 De Jozé _____ aluguel quatro mil r. Decima 4$000 $360

25 De Luiz Francisco aluguel annual cinco mil r. Decima 5$000 $450

soma particular da Rua das Almas 9$020

nº Chacaras 

1 Cazas de Jorge ____ aluguel annual trez mil reis. Decima 3$000 $270

2 De R. Vig. Jozé de S__ Lima aluguel annual dez mil oito centos. Decima 10$800 $972

soma particular das Chacaras 1$242

soma total da vila de Campanha 353$493 





TERCEIRO CAPÍTULO





189

Nos capítulos anteriores foram observados os processos de formação da Vila 
de Campanha e seu termo, desde os primórdios da fundação do arraial em 
1737 até a criação da vila em 1798. Neste capítulo veremos que, a partir da 
criação das Vilas de Baependi e Jacuí, inicia-se um longo processo de des-
membramento do seu antigo termo e, na segunda metade do século XIX, o 
território já estava densamente povoado por dezenas de freguesias e centenas 
de fazendas. O capítulo será estruturado em três partes: em primeiro lugar, 
será analisada a representação do termo nos mapas da época, dando uma di-
mensão gráfica e visual de como o território estava ocupado e representado. 
Em segundo lugar, será analisado o desmembramento jurídico-administrativo 
(e também eclesiástico) do antigo termo durante a primeira metade do século 
XIX. Em terceiro, será analisada a nova ordem econômica emergente e a for-
mação de um conjunto territorial fazenda-arraial. Como estudo de caso, será 
analisado o arraial agrícola de Carmo do Rio Verde. 

Essa mudança no quadro da capitania vai provocar a “expansão interna” 
do termo, transferindo para as novas áreas desse antigo termo, sejam arraiais 
ou fazendas, os mesmos preceitos de regularidade observados para a Vila de 
Campanha nos capítulos anteriores. As dezenas de arraiais surgidos nesse pe-
ríodo, bem como as centenas de fazendas implantadas, se espalham pelo terri-
tório, pontuando esses novos espaços com casas que são fragmentos da antiga 
rua forjada no século XVIII. 

Logo no início do século XVIII foram definidas as quatro comarcas da 
Capitania de Minas Gerais: em 1714, foram criadas as comarcas do Rio das 
Mortes, do Rio das Velhas e de Vila Rica, em 1720, foi criada a Comarca do 
Serro Frio. Ainda na primeira metade desse século, a Coroa também cria nove 
vilas: em 1711, foram fundadas as Vilas de Nossa Senhora do Ribeirão do 
Carmo (Mariana), Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real do Sabará. Em 1713, cria-
se a Vila de São João del-Rei e, em 1714, Vila Nova da Rainha (Caeté) e Vila 
do Príncipe (Serro) e, em 1715, surge São José del-Rei (Tiradentes) e Pitangui; 
depois de quinze anos, foi criada a Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das 
Minas Novas do Araçuaí (Minas Novas - 1730). Somente após um intervalo 
de quase 60 anos, são criadas as Vilas de São Bento do Tamanduá (Itapecerica 
- 1789), Queluz (Conselheiro Lafaiete - 1790), Barbacena (1791), Campanha 
da Princesa (Campanha – 1798), Paracatu do Príncipe (Paracatu - 1798), São 
Carlos do Jacuí (Jacuí – 1814) e Santa Maria de Baependi (Baependi – 1814). 
À medida que se criavam novas vilas, os limites entre as capitanias também se 
definiam. Além da criação de vilas, o estabelecimento de registros, passagens 
e alguns arraiais também foram ações de controle territorial. A criação do 
arraial de Campanha em 1737 insere-se neste contexto e marca o início de um 
longo processo de definição de fronteiras entre as capitanias de Minas Gerais 
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e São Paulo. No ano de 1798 o arraial é elevado a vila e o limite de seu termo 
passa a ser o limite entre as duas capitanias. O contínuo desmembramento do 
termo em novas vilas acaba por precisar, a cada desmembramento, os limites 
da capitania. 

Como visto nos capítulos anteriores, entre os anos de 1798 e 1817, assistiu-
se ao apogeu da Vila de Campanha, período em que foram erguidas algumas 
das principais igrejas, o pelourinho, a casa de câmara e cadeia e em que a vila 
tinha o maior número de fogos. Seu termo era equivalente a todo o território 
do Sul de Minas e, consequentemente, a arrecadação de impostos pela  câmara 
era grande. Mas esse apogeu durou pouco tempo, o primeiro desmembramen-
to do termo veio em 1817, logo após a criação das Vilas de Baependi e Jacuí. 
Os dois mapas elaborados do final do século XVIII (entre 1798 e 1800) por 
ocasião da definição do termo de Campanha, o primeiro deles elaborado pela 
Vila de Campanha e o outro pela Vila de São João del-Rei, mostram que no 
imenso território da vila em 1800 havia apenas onze freguesias. Já os dados es-
tatísticos1 para a segunda metade do século XIX mostram que em 1862 havia 
77 freguesias em todo o Sul de Minas. 

O século XIX vai assistir a uma mudança nos quadros econômicos e ad-
ministrativos da capitania e isso será sentido na maneira de apropriação do 
território, especialmente no sul da capitania que será povoada efetivamente 
nesse século. Entre os anos de 1808 e 1813, a produção total de ouro na capi-
tania tornou-se igual à produção total agrícola e pecuária e não cessou mais de 
perder importância em relação a esta última2. Aos poucos, o “século do ouro” 
foi dando lugar ao século da agricultura, da pecuária e do comércio. Nesse 
período ocorre uma “expansão interna” do território, ou melhor, consolida-se 
a ocupação no interior do imenso termo de Campanha definido em 1800. Esta 
expansão interna ocorreu sustentada por uma crescente economia de abasteci-
mento, apoiada na mão de obra escrava e promovida por particulares organi-
zados em torno de um tipo específico de arranjo familiar e político. Conforme 
evidenciado pelos debates sobre a economia e a sociedade mineiras, iniciados 
na década de 19803, a partir do final do século XVIII o eixo econômico de 
Minas Gerais se desloca para o sul da capitania.

1 VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.

2 CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 – 
Departamento de Histéria UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul./01.

3 MARTINS, Roberto Borges. “Minas Gerais, século XIX: tráfico e apego à escravidão numa 
economia não exportadora”. In: Estudos Econômicos, 13 (1), São Paulo, Fipe/USP, 41-53, jan./
abr. 1983; SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de 
Minas Gerais no século XIX. Campinas, Cadernos IFCH UNICAMP, 1985. GUIMARÃES, 
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A REPRESENTAÇÃO DO TERMO DA VILA NOS MAPAS DA ÉPOCA

A região correspondente ao termo da Vila de Campanha está representada 
na cartografia histórica em dez mapas (mapa 1 a 10) sob a guarda de arqui-
vos diversos, a saber: Arquivo Público Mineiro (APM), Arquivo Histórico do 
Exército (AHE), Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro (BNRJ) e Museu da Inconfidência (MI). Destes dez mapas, 
dois foram produzidos pelo engenheiro militar José Joaquim da Rocha; dois 
deles foram produzidos pelo Capitão de Ordenanças Francisco Sales, um dos 
“principais” da Vila de Campanha (morador da Rua do Comércio, casa 9); 
um mapa de produção anônima enviado junto com requerimento do morador 
João da Costa Manso do distrito de Itajubá; um produzido pela Vila de São 
João del-Rei; um anônimo “que só serve para mostrar toda extensão do termo 
(...)” provavelmente elaborado por Campanha; um mapa anônimo que mostra 
a Capitania de Minas Gerais e partes confinantes; um sobre os limites entre 
Minas Gerais e Espírito Santo e, finalmente um produzido pela Capitania de 
São Paulo que mostra suas partes confinantes. 

Cinco desses dez mapas foram produzidos especificamente para a região 
do termo de Campanha ou para a Comarca do Rio das Mortes, três deles 
eram mapas gerais de toda a capitania, um deles era um mapa elaborado pela 
Capitania de São Paulo e o último deles era o mapa específico da região de 
Itajubá. Cada mapa deve ser analisado segundo contexto e propósito para o 
qual foi elaborado. 

Os mapas produzidos pela Vila de Campanha (mapas 6,7,8) são parte da 
defesa e argumentação apresentada pela vila para demarcação de seu termo. O 
de Itajubá (mapa 3) é um mapa localizado, elaborado com o fim específico de 
se determinar se as fazendas daquele distrito pertenciam à Capitania de Minas 
Gerais ou de São Paulo. O Novo Mappa Topográfico... (mapa 9) foi elaborado 
pela Vila de São João del-Rei como parte da argumentação em favor de se rever 
os limites do termo de Campanha. Os mapas de José Joaquim de Rocha (ma-
pas 4 e 5) mostravam pela primeira vez a totalidade e as partes da Capitania 

Carlos M. & REIS, Liana N. “Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700-1750)”. In: 
Revista do Departamento de História (2), Belo Horizonte, UFMG, junho de 1986, p. 7-35. 
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho em uma economia escravista — Minas no sé-
culo XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988.RESTITUTTI, Cristiano Corte. A circulação entre o Rio 
de Janeiro e o Sul de Minas Gerais, c. 1800-1830. Doutorando no Programa de Pós-Graduação 
em História Econômica da USP, 2008.LENHARO, Alcir. (1993).  As Tropas da Moderação: o 
abastecimento da corte na formação política do Brasil: 1808-1842.  Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura; Prefeitura.



Mapa 2  Carta Geographica da capitania de Minas Geraes e Partes Confinantes -1767, 
Aroeira, 1767-1785 (data incerta). APM, Fundo Secretaria do Interior SI. Mapa sob a guarda 
do Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro AHE,  004 - B.4.1
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de Minas Gerias como uma unidade geopolítica autônoma4. Os mapas gerais 
(mapas 5, 2 e 10) e o mapa elaborado por outra capitania (mapa 1) foi trazido 
a esta análise como o propósito de verificar como as abordagens mais abran-
gentes do território representavam especificamente o sul da capitania. 

Independentemente das circunstâncias em que foram elaborados, estes dez 
mapas mostram, em seu conjunto, os fragmentos de cidade que existiam no 
território da vila entre os anos de 1767 e 1804. Esses arraiais, passagens, fazen-
das, registros, enfim, esses fragmentos de cidade representados nos mapas são 
dados fundamentais ao processo de territorialização. São marcas que transfor-
mavam o território e necessariamente utilizavam-se de uma certa linguagem e 
de um certo repertório simbólico, mas cujos vestígios materiais praticamente 
desapareceram. Restaram apenas alguns poucos que, juntados a outros in-
dícios documentais, vão compondo uma teia de fragmentos que nos permite 
fazer algumas interpretações. Vamos aos mapas. 

Mapas de uma disputa territorial

Os mapas elaborados pela Vila de Campanha, dois deles por Salles (mapas 6 
e 7) e o mapa anônimo (mapa 8) apresentam divergência quanto ao número 
de estradas que chegam e partem do núcleo da Vila de Campanha em relação 
aos mapas gerais (mapas 5, 2 e 10), bem como em relação ao mapa elaborado 
por São Paulo (mapa 1) e também ao de Rocha para a comarca (mapas 4). 
Nos mapas elaborados por Salles, há sete caminhos que ligam Campanha, 
diretamente às outras vilas, freguesias ou arraiais ao seu redor. Já nos mapas 
elaborados por Rocha ou nos mapas mais abrangentes, há apenas duas ou 
três estradas chagando à vila. Alguns motivos levaram a essa divergência. Em 
primeiro lugar, os mapas mais gerais, por não tratarem especificamente da re-
gião, acabam não trazendo um detalhamento maior das estradas, apontando 
apenas as principais. Em segundo lugar, a divergência também está ligada às 
datas em que os mapas foram elaborados, por exemplo, no mapa da Comarca 
do Rio das Mortes (mapa 4) aparecem apenas três estradas, mas este mapa foi 
elaborado em 1778, portanto 22 anos antes dos mapas de Salles. Certamente 
algumas das estradas representadas por Salles surgiram nesse intervalo. Por 
fim, deve ser levado em conta o motivo pelo qual estes mapas foram elabora-

4 FURTADO, Junia Ferreira. Um cartógrafo rebelde? José Joaquim da Rocha e a cartografia de 
Minas Gerais. Anais do Museu Paulista. V.17 Nº2. USP, São Paulo, 2009.



Mapa 4  Mappa da Comarca do R. das Mortes, de José 
Joaquim da Rocha, (1778) 58,7 x 48,7 cm, manuscrito, col., 
(fac-símile em Rocha, 1995; reproduzido em: Costa, 2004). 
Acervo do Arquivo do Exército, Rio de Janeiro. Reprodução 
Tibério França
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dos. Os mapas elaborados por Salles foram feitos para acompanhar5 o pedido 
de demarcação do termo enviado à Coroa com os limites propostos pelo juiz 
de Campanha, divergentes daqueles propostos por São João del-Rei. Portanto, 
as informações desenhadas no mapa eram parte do argumento do texto ela-
borado pelo juiz. Como lembra Delson, no final do século XVIII, a Lei da 
Reforma das Comarcas de 19 de julho de 17906 preconizava alguns aspectos, 
como a centralidade da sede, a extensão do território e a coincidência entre os 
territórios das jurisdições dos distritos e julgados com seus termos. 

No final do século XVIII, as reformas urbana e fundiária haviam modi-
ficado estruturalmente, ou pelo menos desafiado, muitas das instituições 
mais caras da colônia.7

Fica claro que o juiz de fora José Joaquim Carneiro de Miranda da Costa 
tinha plena ciência dessa lei, pois entre outras evidências que o mapa apresen-
ta, ele ressaltava a centralidade da vila em relação a seu termo, mesmo não 
sendo isso uma realidade consolidada. Representava também a coincidência 
entre jurisdições e um extenso território bem marcado e definido por registros 
e acidentes naturais. Por isso, os caminhos são representados como ligações 
diretas de uma povoação a outra e as distâncias são anotadas com tanta cla-
reza, tanto ao lado do caminho como em uma tabela no canto da folha. Em 
outros mapas, estes caminhos têm um único traçado até certo ponto e depois 
se bifurcam em direção a povoações diferentes. A representação dos caminhos 
como sendo ligações diretas a Campanha valorizam a “centralidade de sede”. 
De fato, como se observa no segundo capítulo, a planta urbana tinha apenas 
três saídas, uma ao sul pela Igreja do Rosário, outra a oeste pela Igreja de São 
Sebastião e outra ao norte pelo Largo das Almas. 

Ao mesmo tempo que este mapa valoriza as estradas que chegam a 
Campanha, pretere a principal estrada que cortava o termo, o Caminho 
Velho. Esta estrada que cruzava a Serra da Mantiqueira pela Garganta do 
Embaú, onde se localizava o Registro Mantiqueira, passava por Pouso Alto e 

5 Por razões de arquivamento, muitas vezes, os mapas foram separados dos textos que os 
acompanhavam. Neste caso o pedido do juiz foi arquivado no APM e o mapa foi arquivado no 
AHU.

6 SILVA, António Delgado da Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compila-

ção das Ordenações. Legislação de 1775 a 1790, Lisboa, Na TypografiaMaigrense, 1828, pp. 
606-617.

7  DELSON, Roberta Max. Novas Vilas para o Brasil - Colônia. Planejamento social e espacial 
no século XVIII.– Brasília,Edições Alva, 1997, p.4.



Mapa 3  [Mapa da região de Itajubá], Anônimo, (ca. 1796), 
anexo ao requerimento de João da Costa Manso, morador 
do distrito do Itajubá, s.d. (despacho de fevereiro de 1796), 
APM, SG, documentos avulsos, cx. 30, doc 1 e doc 2
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Baependi, seguindo para São João del-Rei pela parte leste do termo, evidencia-
va a excentricidade da Vila de Campanha em relação à zona de maior fluxo, 
por isso foi minimizada. A estrada está representada no mapa de Salles, porém 
apenas até o Registro Mantiqueira, sem evidenciar sua importante ligação com 
outras capitanias. Nos demais mapas, mesmo aqueles que mostram apenas a 
Capitania de Minas Gerais, a estrada segue para além da Mantiqueira, até o 
Vale do Paraíba. 

Se comparados com os mapas de Rocha, os mapas de Salles podem parecer 
ingênuos, pois este último era apenas um capitão de ordenanças e não um en-
genheiro militar como Rocha. Seus mapas não obedecia más convenções carto-
gráficas vigentes na época ao não respeitar a orientação do norte, não utilizar 
escala gráfica e fazer uma representação figurativa do relevo e da paisagem (ver 
representação alegórica da Serra de Carrancas). Para marcar as povoações me-
nores (arraiais e freguesias), utilizava a convenção dos símbolos8, desenhando 
uma igreja com torre marcada com a letra F para freguesias e uma igreja sem 
torres para os arraiais. Já as vilas foram representadas em “perspectiva” voo 
de pássaro, mas cujo desenho das edificações não era perspectivado, e sim fa-
chadas rebatidas em um mesmo plano9.

O capitão também não marca em seu mapa outros “fragmentos” como fa-
zendas, passagens, e patrulhas ou destacamentos de soldados, como fez Rocha 
em seus mapas, utilizando a convenção cartográfica e remetendo às explicações 
(legendas). O capitão marca apenas os registros “que limitão (sic) a Capitania 
de Minas”, dando força ao seu argumento de que os limites estavam claros.

Se analisarmos este mapa isoladamente do argumento escrito e compara-
mos com os elaborados por cartógrafos profissionais, o mapa de Salles pode 
parecer ingênuo, mas naturalizá-lo seria enganoso, pois essas representações 
são intencionais e fazem parte do argumento do juiz Carneiro de Miranda para 
demarcação do termo. Nele os limites do termo são supervalorizados, a Serra 
da Mantiqueira e o Rio Grande aparecem como “limites naturais intransponí-
veis”, já nas partes em que não há limites naturais, os registros aparecem como 
verdadeiras portas ligadas entre si por uma espécie de muralha. Estes limites 
são reforçados pelo título que diz: “feixada pelo Rio Grande, e pelos registros, 

8 Este tipo de representação se enquadra nos padrões de representação internacionais, ver 
BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e Desígnio: o Brasil dos Engenheiros Militares 
(1500-1822). São Paulo: Edusp / Fapesp, 2011.

9 A representação urbana na forma de perspectivas ou elevações (fachadas) é mais um indício 
de que regularidade era dada muito mais pelo plano vertical das fachadas do que pela ortogo-
nalidade da planta urbana. E é sob este ponto de vista que devemos considerar o peso da arqui-
tetura na composição do ideal de regularidade urbano. 



Mapa 6  Mappa de toda a extenção da Campanha da Princeza, feixada pelo Rio Grande, e 
pelos registros, que limitão a Capitania de Minas. Capitão de Ordenança Francisco Salles, (ca. 
1800), 35 x 41 cm, manuscrito e aquarela, AHU, n. 263 / 1170, originalmente incluído no 
códice n. 2167, intitulado: “Livro de Creação da Campanha da Princeza” (Reproduzido em 
Costa 2003) Uma cópia fax similar feita em 1950 a partir do original no AHU encontra-se no 
Arquivo Museu Regional/Serphan

Imagem 1 Manuscrito no verso do 
mapa acima.
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que limitão a Capitania de Minas”. Ora, devemos lembrar que o juiz de fora 
criou nessa época a “consignação voluntária”, e que, para maior eficiência na 
cobrança do novo imposto, os limites deveriam estar bem marcados. 

E como o que estava em jogo na disputa pelo território entre os termos 
eram os territórios das freguesias, o autor representa todas as freguesias que 
seriam parte de Campanha e, ao norte do Rio Grande, mostra apenas a Vila de 
São João del-Rei. Já o mapa elaborado por São João del-Rei (mapa 9) também 
vai dar muita ênfase às freguesias, mas desta vez destacando seus territórios e 
mostrando quão grande seria a mutilação de seu termo com a perda dos terri-
tórios de tantas freguesias. A cabeça da comarca propõe então que Campanha 
fique apenas com o território de sua freguesia. Mas a Coroa decide em favor 
de Campanha, mantendo praticamente o que fora proposto no mapa de Salles, 
deixando para o termo de São João del-Rei apenas a própria a freguesia e 
acrescentando a freguesia de Lavras.

Tanto o mapa produzido pela Vila de Campanha quanto o mapa produzido 
pela Vila de São João del-Rei eram acompanhados de outros documentos tex-
tuais. A Vila de Campanha assim descreve seu termo:

Termo da Vila da Campanha da Princesa se entenderá feita da parte nor-
te e leste pelo Rio Grande, desde sua origem no espigão da Serra da 
Mantiqueira pelas suas vertentes, e descendo por ele abaixo seguir em 
volta o dito Rio, até o seu encontro com o Rio Pardo aos fins desta 
Capitania: e da parte sul pelas divisas das mesmas fechada pelo Registros, 
que defendem os seus limites.10

10 Demarcação do Termo da Villa de Campanha da Princeza,de 20 de fevereiro de 1800. 
Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p.485.

Imagem 2 Recortes de SJDR e Campanha no “Mapa de Toda a Extensão da 
Campanha da Princesa”, Mapa 6, ao lado



Mapa 8  Mapa do termo da Vila de Campanha da Princeza Inteiramente fechado pelos 
registros que definem os limites da capitania e por outra com o rio Grande que o divide e 
separa dos mais termos das vilas confinantes, -  Capitão de Ordenança Francisco Salles,(ca. 
1800),16,2 x 17,9 cm, BNRJ, Seção de Manuscritos, códice 18.3.7A, intitulado “Accordão da 
Câmara da Villa de Campanha da Princeza” (reproduzido em: Fonseca, 2003)
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Três anos mais tarde, a Vila de São João del-Rei tenta reverter a situação 
e envia à Coroa o Novo Mappa Topografico orientado (...), acompanhado de 
um texto suplicando para que seu território não fosse “aniquilado”:

Se aqueles moradores querem que Sua Majestade lhes faça a graça de 
criar em vila o réu arraial, se esta súplica parecer justa aos pés do Trono, 
se for útil ao Estado, conveniente à Coroa, se tudo o que esta câmara faz, 
e tem feito, nada vale, seja-lhes concedida a graça, mas não seja destruí-
da, e aniquilada esta câmara(..).11

Contudo, os esforços de São João del-Rei foram em vão, pois a Coroa deci-
diu manter a demarcação do termo da Vila de Campanha praticamente como 
sugeria o texto, apenas com a diferença de que Lavras ficaria com a cabeça da 
comarca. 

Representação das estradas

Passemos agora à análise dos caminhos representados mapa a mapa. Nos 
mapas de Salles, há sete estradas que ligam Campanha diretamente a cada 
uma das povoações ao seu redor. No sentido horário, a começar pelo nor-
te, são elas: 1) São João del-Rei, 2) Baependi, 3) Pouso Alto, 4) Itajubá, 5) 
São Gonçalo / Santana, 6) Cabo Verde, 7) Lavras. No mapa anônimo (mapa 
8), há seis estradas: a primeira ao norte ligando com a freguesia de Lavras, 
passando pelo arraial dos Sagrados Corações de Jesus, Maria e José da Real 
Passagem do Rio Verde (Três Corações); a segunda passa por Conceição do 
Rio Verde e liga à freguesia de Baependi, dali bifurcando ao norte para São 
João del-Rei e a leste para Juruoca (Aiuruoca); a terceira indo a Pouso Alto, 
Capivari (Itanhandu) e Registro da Mantiqueira; a quarta ligando a Itajubá 
passando por Santa Catharina (Natércia); a quinta saindo por São Gonçalo, 
passando por Santana (Silvianópolis) e da lá bifurcando para Caldas, Ouro 
Fino e Camanducaia rumo ao Registro de Jaguary; a sexta seguia em direção 
a Alfenas, de lá bifurcava para Cabo Verde e Ventania (Alpinópolis), voltando 
a se encontrar em Jacuí. 

Já no mapa da Comarca do Rio das Mortes (mapa 4) do engenheiro militar 
Joaquim José da Rocha (1778) apenas três caminhos saem de Campanha: o 

11 INFORMAÇÃO da câmara de São João del-Rei de 3 de abril de 1798. Documento original 
APM. Citada em Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro 
I, p. 463.



Mapa 10  Mapa da região 
limítrofe dos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, em 
litígio. 1804. Acervo APM. 
Fundo Secretaria do Interior SI

Imagem 3 Ampliação da 
imagem acima mostrando a 
região do sul de Minas com 
destaque para os “lugares”
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primeiro ao norte em direção à Passagem do Rio Verde (Sagrados Corações 
de Jesus, Maria e José da Real Passagem do Rio Verde12, hoje Três Corações) 
de lá bifurcando para Lavras ao norte e São João del-Rei a nordeste, passando 
por Pe. Bento (São Bento do Abade), Curralinho e Ponto do Magro sobre o 
Rio Grande. A segunda estrada saía de Campanha em direção a Itajubá, bifur-
cando na Passagem de Cima sobre o Rio Verde e de lá em direção a Carrancas 
e Baependi. O terceiro e último caminho ia ao sul para São Gonçalo, Santana, 
Mandu, etc. 

Em outro mapa do mesmo Rocha, o Mappa da Capitania de Minas Geraes 
com a deviza de suas comarcas (mapa 5), também de 1778, por ser um mapa 
geral, de toda a capitania, há apenas uma estrada que passa por Campanha, 
vinda de São Gonçalo em direção a São João del-Rei.

No mapa de 1767, a Carta Geographica da capitania de Minas Geraes e 
Partes Confinantes 1767 (mapa 2), apenas dois caminhos partem de Campanha. 
Na verdade, uma estrada que cruza  Campanha, tendo ao sul São Gonçalo, 
Santana, etc., ao norte segue para Rio Verde (Três Corações) e de lá segue para 
Baependi. O mesmo acontece no mapa elaborado pela Capitania de São Paulo, 
Carta Chorográfica da Capitania de São Paulo, (...)(mapa 1) em 1766 em que 
a Vila de Campanha ainda é denominada Santo Antônio: há uma só estrada 
que cruza Campanha, vindo de São Paulo e indo em direção às “minas”, con-
forme texto do próprio mapa.

Isso também acontece com o mapa Mapa da região limítrofe (...)e Minas 
Gerais e Espírito Santo, em litígio (mapa 10) de 1804, em que há um único 
caminho que passa por Campanha indo de São Paulo em direção a São João 
del-Rei. 

No mapa específico da região de Itajubá, chamado “Mapa da região de 
Itajubá”, produzido por volta de 1796, os caminhos estão representados por 
linhas contínuas e retas, ligando diretamente os pontos (vilas, freguesias, ca-
pelas, registro e fazendas). Neste mapa há apenas três caminhos chegando a 
Campanha, o que vinha do sul (passando por Camanducaia, Santana, São 
Gonçalo) e ia para São João del-Rei, e outro que ligava diretamente a Itajubá. 
Mas como este mapa foi elaborado com o fim específico de se determinar se as 
fazendas daquele distrito pertenciam à Capitania de Minas Gerais ou de São 
Paulo, há muitos caminhos e fazendas representados entre Itajubá e a divisa 
da Serra da Mantiqueira. 

12 A respeito das toponímias, ver CARVALHO, Francisco de Assis. Entre a Palavra e o Chão: 

Memória Toponímica da Estrada Real. Tese de Doutorado apresentado ao Departamento de 
Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
2012.



Mapa 1  Carta Chorográfica da Capitania de São 
Paulo, em que se mostra a verdadeira cituação 
dos Lugares por onde se fizerão as sete principaes 
divizoens do seu Governo com o de Minas 
Geraes. (1766), anônimo. Fonte:APM, Fundo
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Note que os mapas mais gerais, que abrangem toda a capitania, ou aqueles 
elaborados por São Paulo, são mais sucintos na indicação de caminhos. Em 
geral sobressai o caminho que liga São Paulo a São João del-Rei. Nos mapas 
mais técnicos, como o de Rocha para a Comarca do Rio das Mortes, há maior 
precisão e já aparecem alguns caminhos “menos importantes”. E, por fim, nos 
mapas locais, elaborados pela Vila de Campanha, há uma grande quantidade 
de caminhos e a representação de Campanha como o centro de todos eles.
Realmente, havia todas aquelas ligações entre Campanha e as sete localidades 
representadas, conforme apresenta o mapa de Salles, porém estas ligações não 
eram diretas, conforme se vê nos outros mapas. Os caminhos representados 
como sendo todos independentes e diretos entre a vila e as demais freguesias 
eram, alguns deles, um só caminho que partia de Campanha e que, num dado 
local, se bifurcava. 

Os sete caminhos

Passaremos agora analisar um a um os caminhos, cotejando-os entre os dez 
mapas apresentados. Esta análise dos caminhos servirá aqui como roteiro 
comparativo entre os mapas para verificar qual era o grau de territorialização 
da região nas diversas datas e escalas de representação. Mais do que formas de 
representação, os mapas foram formas de apropriação do território. O primei-
ro monarca português a pisar em terras americanas foi D. João VI em 1808, 
antes disso toda a informação acerca do território era transmitida apenas pe-
los mapas enviados à Corte, e todos os mapas citados acima são anteriores a 
essa data. O simples reconhecimento da geografia física de uma região e sua 
representação em um mapa já era uma forma de apropriação. A toponímia 
também era uma delas, mas as marcas físicas geradas pelo povoamento eram a 
principal estratégia de legitimação de posse. Estas marcas da ocupação podiam 
acontecer em diversas escalas, desde uma singela passagem em um rio, até uma 
vila ou uma rede de caminhos. Estas marcas da ocupação portuguesa, esses 
“fragmentos de cidade” desempenharam papel simbólico de conquista e de 
posse. Passemos, então, a ver quais eram os “fragmentos de cidade” no termo 
de Campanha entre 1767 e 1804.

Antes de iniciarmos nosso roteiro pelos sete caminhos, façamos uma aná-
lise em duas escalas: a escala da vila e a do termo, ou seja, do núcleo urbano 
e do território. A análise em duas escalas deve ser levada em conta, pois, se 
realmente houvesse sete caminhos independentes partindo da vila, o desenho 
urbano como já descrito no segundo capítulo poderia ser diferente. O traçado 
das ruas de Campanha nessa época reflete a existência basicamente de três 



Mapa 5  Mappa da Capitania de Minas Geraes com a deviza de 
suas comarcas. Jozé Joaquim da Rocha, (1778)41,9 x 35,1 cm, 
manuscrito Acervo: Mapa sob a guarda do Arquivo Histórico do 
Exército, Rio de Janeiro. Este mapa tinha o meridiano da Ilha do 
Ferro como meridiano de origem para a marcação da longitude
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caminhos, um que vinha do sul entrando pela Igreja do Rosário, outro vindo 
do oeste pela alongada Rua do Fogo e outro que saía em direção a São João 
del-Rei pela Rua Direita seguindo pela Rua das Almas. 

O primeiro caminho a ser analisado é o que liga Campanha a São João del-
-Rei. No Mappa de toda a extenção(...)(mapa 6), esta estrada sai de Campanha 
pelo Largo da Almas ao norte da vila, cruza o Ribeirão Santo Antônio, onde 
em 1830 foi construída a Ponte das Almas, passa pela Capela das Almas já fora 
da vila e segue rumo ao norte. Já distante algumas léguas, cruza o Rio Verde 
em um lugar denominado nos outros mapas Passagem do Rio Verde (mapa de 
1804) ou Ponte do Rio Verde (Rocha-1778), nesta altura o Rio Verde já teria 
recebido seu afluente Lambari, e depois cruza o Rio de Peixe, afluente deste. 
Entre o Rio Verde e o Rio do Peixe se desenvolveu um arraial que passou a se 
chamar Sagrados Corações de Jesus, Maria e José da Real Passagem do Rio 
Verde13, hoje cidade de Três Corações. Na passagem do Rio do Peixe, esta 
estrada se bifurca à esquerda em direção a Lavras do Funil, embora haja um 
outro caminho indicando uma ligação direta entre Campanha e Lavras com 
nove léguas e meia. A estrada principal segue a norte cruzando o Rio Ingaí (rio 
que nasce nas proximidades da Fazenda Angaí) e Rio Capivari, depois cruzan-
do a Serra de Capivari, logo em seguida o Rio Grande e chegando a São João 
del-Rei, perfazendo um total de 24 léguas e meia. 

Este mesmo caminho pode ser cotejado no mapa de Joaquim José da Rocha 
(mapa 4), pois há uma estrada que sai de Campanha em direção a São João 
perfazendo um caminho parecido, porém não exatamente igual. No mapa de 
Rocha o caminho que parte de Campanha para São João del-Rei é o mesmo 
que leva a Lavras. Partindo de Campanha, cruza um rio, provavelmente o 
Rio Palmela (erroneamente representado, pois este está a oeste de Campanha), 
em local chamado Faz. dos Borges, depois cruza o Rio Verde em local deno-
minado Ponte do Rio Verde, já bem depois de este receber o Rio Lambari 
em local denominado Passagem de Cima, mesmo local onde hoje está a cida-
de de Conceição do Rio Verde. Estes dois topônimos (Ponte do Rio Verde e 
Passagem de Cima) são marcados com a notação triangular de sítios e fazen-
das. Da Ponte do Rio Verde esse caminho bifurca-se para Lavras. O caminho 
principal segue passando por Pe. Bento (São Bento do Abade), cruzando os 
Rios Ingaí (Angaí) e Capivari. Entre eles encontra-se a notação Fabacho, mes-
mo local da Fazenda Favacho), sem, no entanto, identificar com símbolo esta 

13  CARVALHO, Francisco de Assis. Entre a palavra e o chão: memória toponímica da es-
trada real. São Paulo, 2012. 535 f Tese (Doutorado) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas. Departamento de Linguística. Universidade de São Paulo. 



Mapa 7  Mapa do Termo da Villa da Campanha de Princesa Comarca do Rio das Mortes de 
Minas Gerais que só serve para mostrar a extensão do mesmo termo, lugares mais notáveis, 
distâncias entre estes, estradas principais que o atravessam. Anômino, Acervo APM, Fundo 
Seção Colonial, séc. 1701-1800 (data provável)

Imagem 4 Ampliação da figura acima
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toponímia. Logo em seguida passando pelo local denominado Curralinho14 
(que no mapa anterior diz-se Serra de Capivari) cruzando o Rio Grande pela 
Ponte do Magro e chegando a São João del-Rei. 

O segundo caminho, aquele que liga Campanha à freguesia de Baependi, 
está indicado no mapa de Salles como um caminho direto medindo dez léguas. 
Pelo mapa de Rocha, este caminho parte de Campanha em direção sudeste até 
cruzar o Rio Lambari, em local chamado Apel. Jacinto, dali se bifurca para 
Itajubá ao sul e Baependi a leste. Até Itajubá não há outras notações no cami-
nho. Para leste cruza o Rio Verde em local denominado Passagem de Cima, 
logo depois de este rio receber o Rio Baependi, local onde fica Conceição do 
Rio Verde. Deste ponto segue rumo ao nordeste passando pelas cabeceiras do 
Rio do Peixe até cruzar o Rio Angaí, muito provavelmente onde hoje esteja 
Cruzília, dali uma bifurcação leva, ao norte, para Carrancas e, ao sul, para 
Baependi. Seguindo ao sul, este caminho leva a Pouso Alto e ao Registro da 
Mantiqueira. 

O terceiro caminho do mapa de Sales parte de Campanha e segue por tre-
ze léguas diretamente até Pouso Alto. Pelo mapa de Rocha, o caminho que 
leva a Pouso Alto é o mesmo descrito no parágrafo anterior, podendo atingir 
Pouso Alto via Itajubá ou via Baependi. No mapa 1767 (mapa 2), a ligação 
de Campanha a Pouso Alto passa por Rio Verde (Conceição do Rio Verde), 
Baependi e de Baependi bifurca para Carrancas ao norte e Capivari ao sul. 
Não há menção a Pouso Alto neste mapa, mas sabe-se que Capivari fica ao 
lado de Pouso Alto, como bem mostra o Mapa do Termo da Villa (...) que só 
serve para mostrar (...) (mapa 8).

O quarto caminho liga diretamente Campanha a Itajubá. Este caminho 
parece ser realmente direto, porque em outros mapas coevos também apa-
rece como sendo uma ligação direta. Itajubá sempre permaneceu um pouco 
isolada dos caminhos da Capitania de Minas Gerais, aparecendo, em alguns 
mapas, ligada apenas à Capitania de São Paulo como no de 1767 (mapa 2). Já 
em outros mapas aparece isolada, sem ligações. Nos elaborados pela Vila de 
Campanha (mapas 6, 7 e 8), esta freguesia aparece ligada diretamente à vila. 
Na carta do ouvidor datada de 1737, há descrição de caminho aberto por ele 
entre Campanha e Itajubá, porém grande parte deste caminho era via fluvial. 

14 Este local denominado Curralinho na tese de Fernanda Moraes (2005) foi um dos poucos 
topônimos antigos que a autora não encontrou correspondência à localização atual, sabe-se, no 
entanto que este local fica na Serra de Capivari, sequeciada Serra de Carrancas. Foi encontrada 
por nós uma cachoeira com o nome de Cachoeira do Curralinho nesta mesma serra, talvez esta 
seja a única reminiscência do topônimo antigo.



Mapa 9  Novo Mappa Topografico orientado, e geograficamente exposto para o mais verdadeiro e 
exato conhecimento do terreno que formava o Termo da Villa de S. João d’elRey antes da criação da 
de Campanha, com os julgados nelle compreendidos dos quais a Camera daquella Villa de S. João 
percebia, e administrava as respectivas rendas, 61 x 54 cm, aquarela, Autoria desconhecida (ca. 1803)
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Já no Mapa do Termo da Villa (...) que só serve para mostrar (...) (mapa 8), 
o caminho que liga Campanha a Itajubá passa por Santa Catarina (Natércia).

O quinto caminho, aquele liga Campanha a São Gonçalo e Santana do 
Sapucaí, este sim é uma constante em todos, desde os mapas gerais de toda 
a capitania, aos específicos do termo, dos mais técnicos aos mais leigos. No 
mapa de Salles, o caminho sai de Campanha, passa por São Gonçalo a três 
léguas e três quartos, cruza o Rio Sapucaí, chegando a Santana a cinco léguas 
e três quartos de S. Gonçalo. De Santana divide-se em três caminhos, um para 
Cabo Verde, outro para o Registro de Caldas, outro para o sul. Este para o 
sul, por sua vez, bifurca-se em um braço para Ouro Fino e Registro de Toledo, 
enquanto o caminho principal segue para Camanducaia e Registro Jaguari. No 
mapa de Rocha, o mesmo caminho passa por S. Gonçalo, pelo Rio Sapucaí em 
local assinalado como Passagem do Sapucaí e segue até Santana. Em Santana 
divide-se em dois, um para Cabo Verde passando por local denominado em vá-
rios mapas Lucas Borges (não encontrada correspondência a este local em ma-
pas contemporâneos), outro para Mandu (Pouso Alegre). Em Mandu há uma 
bifurcação para Ouro Fino e outra para Camanducaia e Registro de Jaguari. 

O sexto caminho é o que leva a Cabo Verde, a 21 léguas de Campanha. No 
mapa de Rocha, não há uma ligação direta com Cabo Verde, esta passa ne-
cessariamente por Santana, bifurcando-se em direção a Lucas Borges e Cabo 
Verde. No mapa da Capitania de São Paulo (mapa 1), a estrada que vem do 
arraial de Santo Antônio (Campanha), passando por São Gonçalo, Santana e 
São Pedro segue para Ouro Fino, Santa Isabel e São Francisco de Paula, bifur-
cando-se antes para São João de Atibaya e Juquiri, não havendo menção de 
Cabo Verde. No mapa 8, há um caminho que liga Campanha a Cabo Verde, 
porém passando antes pelas freguesias de Douradinho e Alfenas. 

O sétimo e último caminho que aparece no mapa de Salles é o que liga 
Campanha diretamente a Lavras, a uma distância de nove léguas e meia. Em 
todos os outros mapas, este caminho é o mesmo que liga a São João del-Rei, 
bifurcando-se na altura da Ponte do Rio Verde (Três Corações) para Lavras de 
um lado e São João del-Rei, de outro. Estes eram os caminhos que havia no Sul 
de Minas naquela época. Passemos agora a analisar os povoados coetâneos. 

Os fragmentos de cidade

Nos dez mapas do fim do século XVIII e virada para o XIX analisados acima, 
percebe-se que havia poucas povoações no sul da comarca do Rio das Mortes. 
Por outro lado, já havia vários marcos ou fragmentos de cidade pontuando o 
território. Nestes mapas produzidos entre os anos de 1766 e de 1804, estão 
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registradas basicamente as mesmas doze povoações em todos eles. Se no início 
do século XVIII havia em torno de apenas doze povoações, no ano de 1862, 
conforme publicado no almanaque Sul Mineiro15, já havia oito comarcas, 16 
municípios e 77 freguesias, um crescimento bastante significativo em meio sé-
culo. São povoações nascidas no contexto da expansão da economia de abas-
tecimento e consolidação do território, conforme analisaremos a seguir no 
item Desmembramento do Termo. Vamos às povoações e outros fragmentos 
existentes no início do século, segundo os mapas apresentados:

No mapa 9, produzido pela Vila de São João del-Rei, são mostradas as 
seguintes freguesias: à margem esquerda do Rio Sapucaí: Freguesia de Jacuí, 
Freguesia de Cabo Verde, Freguesia de Ouro Fino, Freguesia de Santana do 
Sapucaí e Freguesia de Camanducaia. À margem direita do Sapucaí apare-
cem: Freguesia de Itajubá, Freguesia de Campanha, Freguesia de Pouso Alto, 
Freguesia de Baependi e Freguesia de Juruoca (Aiuruoca). Além destas, apa-
recem a Freguesia de Lavras ao norte do Rio Grande e os termos das Vilas de 
São João del-Rei, São José del-Rei e Barbacena. Este mapa serve basicamente 
para marcar as freguesias e seu territórios, mas a toponímia indica um territó-
rio “dominado”, com a letra N estão indicados acidentes naturais, fazendas, 
portos, pontes e registros. 

Nos mapas 6 e 7, produzidos pela Vila de Campanha em 1800, estão re-
presentadas as povoações e freguesias (marcadas com a letra F). Ao sul do 
Rio Grande aparecem as povoações de Jacuí (F), Cabo Verde (F), Santana do 
Sapucaí (F), São Gonçalo, Ouro Fino (F), Camanducaia (F), Itajubá (F), Pouso 
Alto (F), Baependi (F), Aiuruoca (F), Alagoa, Serranos, Turvo, Veradouro, 
Bom Jesus, Guapeara, Lavras do Funil (F) e, ao centro de tudo, a Vila de 
Campanha. Ao norte do Rio Grande aparece a Vila de São João del-Rei e os 
arraiais de Madre de Deus, Piedade e Garambeo. Note a grande concentração 
de arraiais que não eram freguesias na parte leste, junto ao Caminho Velho. 
Este mapa não mostra os demais fragmentos, apenas indica os registros, numa 
clara intenção de mostrar os limites bem definidos. Os registros representados 
são: o registro da Mantiqueira, de Jaguari, de Toledo e de Caldas. Entre eles, 
aparece uma linha dentada como se fosse uma muralha e, atrás desta linha, a 
Serra da Mantiqueira. Na legenda ao lado do mapa, aparecem as distâncias 
anotadas em léguas e os portos com a seguinte anotação: Tem o Rio Grande 
seis portos feixados a chave em todos pagão (sic) os que passão direitos á S. 
Magestade, são eles: Ponte Nova, Ponde do faco, do Manoel Alz, do Marinho, 
do Cartaxo, de S.Anna do Garabeo, Portos de Barca, Macaya e Poço Fundo. 
O registro das distâncias no mapa serve para reafirmar a centralidade da vila. 

15  VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro. Campanha 1874.
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No mapa de Rocha para a comarca (mapa 4), são localizadas as Villas, 
Parochias, Cappellas, Sitios e Fazendas, Destacamentos de Soldados e 
Caminhos. A esta altura, em 1777, Campanha era apenas uma paróquia, as 
vilas eram apenas São João e São José del-Rei, mesmo Barbacena, elevada 
a vila em 1791, era apenas a paróquia de Igreja Nova. No futuro termo da 
Vila de Campanha, as paróquias marcadas eram: Campanha do Rio Verde, 
S. Anna do Sapucaí, Cabo Verde, Arraial de Jacui (que também está marcado 
como destacamento de soldados) e Lavras. Como capelas, estavam marcadas 
as povoações de: Pozo Alto, Baependi, Carrancas, S. Gonçalo da Campanha 
e Camanducaia, e a leste do mapa, Lagoa da Geruoca, Gupiara, e Serranos. 
Comositios e fazendas, estavam marcados de oeste a leste: Desemboque, 
Passagem do Rio Grande ou Barra do Sapocaí, Talhados, Poza Alegre, Lucas 
Borges, S. Izabel, Tres Irmãos, Mandu, Passage (sic) do Sapocaí, Apel Jacinto, 
Ponte do Rio Verde, Passage (sic) de Cima, Pe. Bento, Ponte do Marinho, 
Ponte do Ma. Alz., Ponte do Magro, Ponte de Villa Nova. Como destaca-
mentos de soldados, estavam marcados: Itajubá Reg., Reg. da Mantiqueira, 
Picada da Geruoca, Ponte do Garambeo, Reg. de Ouro Fino, Arraial de Jacui 
e Guarda de Pinheirinho. 

No outro mapa de Rocha, aquele que mostra toda a Capitania de Minas 
Gerais (mapa 5), os povoados de Pouso Alto e Aiuruoca, que no mapa anterior 
eram apenas capelas, estão representados como paróquias. Neste mapa, tam-
bém não aparecem as pontes Passage (sic) de Cima, Ponte do Marinho, Ponte 
do Ma. Alz., Ponte do Magro, Ponte de Villa Nova, as únicas que estão repre-
sentadas são a Ponte do Rio Verde e a Passagem do Rio Grande. Provavelmente 
por uma questão de escala, o cartógrafo representou no mapa geral da capita-
nia apenas as “passagens” ou “pontes” que eram também povoações.

No Mapa da região limítrofe dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 
em litígio, 1804 do cartógrafo Francisco de Mesquita,(mapa 10) a legenda apre-

Imagem 5 Detalhe do mapa 6, descrito 
acima, mostrando a representação de uma 

“muralha” entre os registros 



214

senta a seguinte hierarquia: cidade, cabeça de comarca, vila, arraial-freguesia, 
arraial, quartel, capela, fazenda, aldeia, estrada. Neste mapa, por uma questão 
de escala, a única estrada que corta o Sul de Minas é o Caminho de Fernão 
Dias, nem o Caminho Velho foi representado. Já as povoações são as seguin-
tes: como vila, apenas a Vila de Campanha da Princesa, como arraial-freguesia 
apenas Baependi e Lavras do Funil. Quanto a outras classes de fragmentos, 
este mapa registra: como quartel os registros de Jaguari e da Mantiqueira (este 
também uma capela), além de Ouro Fino e Jacuí, sendo este último também 
uma capela. Como capela, aparecem Cabo Verde, Camanducaia, Santana 
do Sapucaí, Itajubá, Pouso Alto, Guapiara, Juruoca, Serranos, Carrancas e 
Favacho. Cabe salientar que esta última era a capela da Fazenda Favacho, que 
não apareceu em mapas anteriores. Já os lugares representados com a nota-
ção de fazenda, nem sempre são fazendas, são povoados, passagens, pousos, 
etc. Neste último grupo estão: Mandu (atual Pouso Alegre), Passagem do Rio 
Verde (atual Três Corações), Capivari, Lucas Borges, João Caetano, Padre 
Bento (atual São Bento do Abade), Passagem do Rio Grande, além de alguns 
outros pontos sinalizados com o símbolo de fazenda, porém sem nome.

No Mapa do Termo da Villa da Campanha de Princesa Comarca do Rio 
das Mortes de Minas Gerais que só serve para mostrar a extensão (...),(mapa 
8) não há legendas distinguindo as hierarquias urbanas, apenas são distintos 
com a notação F (de freguesia) e A (de arraial). Passemos a listar os lugares 
de oeste a leste, da maneira como aparecem no mapa: F. de Jacuhi, F. do R. 

Imagem 6 Detalhe do mapa 4, de Rocha (1777), mostrando sua legenda
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Claro, A. da Ventania, A. dos Alfenas, F. das Caldas, F. de Cabo Verde, F. 
de Douradinho, F. de Ouro Fino, F. de S. Ana, A. de S. Gonçalo, A. de S, 
Catharina, A. dos SS. Corações, A. da Con. do Rio Verde, F. Baependi, F. 
Pouso Alto, A. de Capivari, A. da Alagoa, F. da Juruoca, A. dos Serranos, A. 
de S. Vicente e A. do Turvo. Neste mapa, a freguesia de Lavras aparece separa-
da do termo de Campanha, o que de fato, por fim, aconteceu. Se no mapa de 
1800 que acompanhava a documentação de pedido da demarcação do termo 
de Campanha, a freguesia de Lavras estava representada como parte do termo 
de Campanha, neste mapa ela já aparece separada. 

Na Carta Chorográfica da Capitania de São Paulo, em que se mostra a 
verdadeira cituação dos Lugares por onde se fizerão as sete principaes divi-
zoens do seu Governo com o de Minas Geraes, de 1766 (mapa 1), em sua 
legenda não enumeradas as sete principais divisões. São elas: pelo Rio Grande, 
pelo Morro da Cachambu, pelo alto da Serra da Mantiqueira, outra vez pelo 
Cachambu, pelo Rio Verde, pelo Sapocahy, pelo Morro do Lopo e entrada De 
Goyazes, o que mostra a linha (uma linha traço-ponto). Mas como este é um 
mapa elaborado por São Paulo, as povoações que aparecem no Sul de Minas 
são apenas: Ouro Fino, S. Francisco de Paulo, Sta. Isabel junto às nascentes do 
Rio Mogi-Guaçu, no caminho de Fernão Dias aparecem na sequência S. Pedro, 
Sta. Anna, S. Gonçalo, Sto. Antônio e no Caminho Velho aparecem Baependi 
e Juruoca, isoladamente aparece Itajubá. Todas elas parecem com a mesma 
notação, sem distinção de hierarquia. 

Na carta: Extrahida da Carta Geographica da Capitania de Minas Geraes 
e Partes Confinantes - Anno 1767, (mapa 2), as povoações estão marcadas 
com três diferentes símbolos: bandeira, círculo e retângulo, porém como não 
há legenda, não há como saber exatamente o que representavam. Mas, por 
comparação aos outros mapas, é possível estabelecer uma hierarquia crescente 
entre estes símbolos. Os lugares marcados com círculo são os mais baixos na 
hierarquia, simples povoados, os marcados com bandeira têm alguma função 
militar, pois estão sempre em zonas de fronteira, os lugares marcados com 
retângulo já tiveram alguma promoção urbana, certamente eclesiástica, pois 
nesta data nenhum arraial havia sido elevado a vila. Marcados com uma ban-
deira aparecem as povoações de: Ouro Fino, Registro, Mandu e Capivari. Ao 
longo do Caminho de Fernão Dias, do sul para o norte, aparece a seguinte 
sequência de lugares, alguns marcados com círculo (c) e outros com retângulo 
(r), são eles: Jaguary (r), Camanducaia (c), Campo Largo (c), Dos. Soares (c), 
Mandu (bandeira), Sª Anna (r), Sapucahy (c), S. Gonçalo (r), Campª do R. 
Verde (r) e Rio Verde (c). No caminho paralelo à divisa da Capitania de Minas 
Gerais com São Paulo, que segue em direção a Goiás, surgem: Jaguary (r), 
Toledo(c), Ribeirão Fundo(c), Caxoeira (c), Mogyguaçú (r), Ouro Fino (ban-
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deira), Virisimo João(c), R. Pardo(c), Campo(c), Campestre(c), Taquaral(c), 
Cabo Verde(c), S. Bar[tolo]meu(c), Quilombo(c), Dumbá(c) e Zundú (c). Nas 
margens do Rio Jacuí, estão S.Pedro (r) e S.João (r). Estranhamente não apa-
rece menção a Jacuí. Na sequência do Caminho Velho, começando pelo alto 
da Serra da Mantiqueira, surgem: Pinheirinho (c), omesmo que aparece na 
descrição de Antonil16, Capivari (bandeira), Baependy (r), seguindo para São 
João del-Rei passando pela Serra de Carrancas. De Capivary o caminho bifur-
ca-se para: Lagoa da Juruoca (r), Juruoca (c), Curumbu (c), Grambéo (c), R. 
Grande (c), chegando a São João del-Rei. Isoladamente aparece ao norte da 
região do Sul de Minas, Funil (r) e Beturuna (r), ao sul surge Itajubá (r), ligada 
apenas à Capitania de São Paulo. 

E, finalmente, no mapa da região de Itajubá (mapa 3) aparecem algumas 
povoações da Capitania de São Paulo: Vª de Jacarahi, Vª de S. José, Vª de 
Taubaté, Vª de Pindamonhangaba, Vª de Guaratinguetá, Vª de Lorena, e ca-
pela de N.S. da Aparecida e capela do Imbaú. Do lado da Capitania de Minas 
Gerais, aparece a Vª de Campanha e os arraiais de Camanducaia, Itajubá, 
Santana, São Gonçalo, Baependi e Juruoca. Aparecem os registros de Jaguari, 
Itajubá, Mantiqueira (ainda não tinham sido criados os registros de Sapucaí 
Mirim e do Picu) e diversas fazendas de moradores na região de Itajubá. Note 
que, enquanto do lado de Minas havia apenas uma vila, do lado de São Paulo 
havia seis, o que mostra a diferença de tratamento que a Coroa deu às duas ca-
pitanias durante o período colonial e revela também a influência sofrida pelos 
moradores de Itajubá por parte da Capitania de São Paulo. 

Entre os dez mapas analisados acima, havia mais ou menos um consenso 
sobre quais e quantas eram as povoações do Sul de Minas naquele momento. 
Com alguma divergência sobre a classificação urbana, alguma variação sobre 
quais lugares aparecem num e noutro mapa, mais devido a critérios de escala e 
propósito para o qual cada mapa foi elaborado do que por falta de informação 
ou consenso sobre o grau de ocupação do território. Nessa data, o território 
já estava devidamente mapeado, porém existiam ainda muitos vazios de ocu-
pação entre algumas zonas mais densamente ocupadas, estas notadamente ao 
longo dos caminhos. Nas décadas seguintes assistiremos a uma consolidação 
do povoamento, a uma ocupação dos sertões residuais. 

Durante o século XVIII, entre os anos de 1737, data da fundação do ar-
raial pelo ouvidor Cipriano José da Rocha, e 1798, ano da elevação do ar-
raial a vila, Campanha foi uma das poucas povoações consolidadas na porção 
sul (margem esquerda do Rio Grande) da Comarca do Rio das Mortes. A 

16  A descrição completa do caminho velho está em: ANTONIL, André João. Cultura e opu-

lência do Brasil. 3. ed.  Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,1982.
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maioria dos “lugares” desta porção da comarca eram apenas arraiais, fazen-
das, passagens, registros, capelas, alguns poucos eram freguesias e havia uma 
única vila, fundada em 1798. Grande parte dos arraiais concentrava-se na 
parte leste desse território, junto ao Caminho Velho, tais como Pouso Alto, 
Aiuruoca e Baependi. Isolada na parte sul, ficava Itajubá. Junto ao caminho de 
Fernão Dias surgia um colar de arraiais ao longo do caminho, começando por 
Jaguary, no sul, passando por Campanha até cruzar o Rio Grande. O mesmo 
acontecia junto ao caminho que ia para Goiás, começado por Jaguary, no sul, 
passando por Ouro Fino, Jacuí e seguindo para Goiás. A margem esquerda do 
Sapucaí, ou seja, a porção oeste, teve uma ocupação mais tardia, à exceção dos 
arraiais no Caminho de Goiás que praticamente faziam divisa com São Paulo. 
Se administrativamente esta porção oeste pertencia a Minas Gerais desde a 
confirmação de posse de Campanha por oficiais da vila de São João del-Rei em 
1743, eclesiasticamente ficou pertencendo ao Bispado de São Paulo até o fim 
do século XIX.

Todo este imenso território meridional da comarca do Rio das Mortes per-
tenceu ao termo da vila de São João del-Rei até o ano de 1798. A posição 
geográfica do arraial de São Cipriano sempre esteve ligada à consolidação 
desta porção estratégica do território de Minas Gerais em relação aos limites 
da capitania e, diferentemente dos arraiais coetâneos, sua localização foi uma 
escolha estratégica do Estado. Embora durante o século XVIII o povoado de 
Santo Antônio do Vale da Piedade do Rio Verde (Campanha) fosse apenas um 
arraial, o desenho imposto em sua fundação e suas atribuições institucionais 
como freguesia e julgado o diferenciavam das demais povoações. E mesmo 
partir de sua elevação a vila em 1798, Campanha continuou a concentrar fun-
ções institucionais, fossem elas civis ou eclesiásticas. Com a confirmação de 
seu território em 1800, seu termo foi definido como sendo toda porção sul da 
comarca, limitada ao norte pelo Rio Grande e pelas demais partes (leste, sul e 
oeste) pelas divisas com a Capitania de São Paulo. Este território permaneceu 
como termo da Vila de Campanha até a criação das duas últimas vilas do pe-
ríodo colonial em Minas Gerais, Baependi e Jacuí. Com a criação dessas novas 
vilas, ocorre o primeiro desmembramento do termo de Campanha e, a partir 
da Independência do Brasil, uma nova estrutura territorial-administrativa é 
implantada e sucedem novos desmembramentos, como veremos a seguir. 

Pontuar e povoar

Entre 1767 e 1804, os mapas mostram que o sul da capitania já estava “pon-
tuado” por todos estes “fragmentos de cidade”, mas a região só seria efetiva-
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mente povoada na primeira metade do século XIX. Se, no século XVIII, po-
voar significava construir marcos no território e representá-los em um mapa, 
no século XIX o efetivo povoamento da região multiplicou estas marcas pelo 
território com a criação de novos arraiais e fazendas.

Para evidenciar a relação entre o surgimento de novos arraiais e a implanta-
ção de fazendas, foram tabuladas em uma planilha as datas de suas fundações, 
bem como suas promoções urbanas. Como se sabe, o surgimento de povoa-
ções é quase sempre um processo gradual, por isso adotaremos algumas da-
tas-chave para estabelecer uma cronologia que possa desenhar no espaço e no 
tempo a ocupação da região. A primeira data-base, comum a quase todos os 
povoados, é a da doação de terras para constituição do patrimônio da capela. 
A segunda data comum é a da criação do distrito ou da freguesia, e a terceira 
data, que apenas alguns povoados chegaram a atingir até o ano de 1862, é a 
elevação a vila. Em 1862 havia no Sul de Minas 8 comarcas, 16 municípios 
e 77 freguesias, das quais apenas 17 tiveram a constituição do patrimônio da 
capela ainda no século XVIII e apenas 11 eram freguesias,  segundo os mapas 
apresentados acima. Em 1811, a Câmara de Campanha incluiu 13 povoações 
(entre a vila e “lugares notáveis”) em sua lista para tributação da décima pre-
dial. Em 1825, o termo de Campanha, já desmembradas as vilas de Jacuí e 
Baependi, contava com 10 freguesias. A tabela anexa com as datas de criação 
da capela, distrito/freguesia, vila e município mostra a evolução da ocupação 
ao longo do século XIX.

Estes dados mostram uma curva ascendente na subdivisão territorial-admi-
nistrativa da região e, segundo a Enciclopédia de Municípios Brasileiros17, a 
maior parte desses núcleos teve sua origem a partir da doação de terras para a 
constituição do patrimônio de uma capela. Isso quer dizer que a maior parte 
dos povoados teve origem posterior à ocupação das terras por proprietários 
particulares. Como explicado anteriormente na introdução desta tese, pelas 
leis da Igreja, a capela não poderia ficar em terreno privado. O patrimônio 
deveria abranger uma porção de terra pertencente à igreja que fosse capaz 
de sustentá-la, gerando receita para sua manutenção e pagamento do padre 
coadjutor. Por isso, diferentemente das sesmarias ou fazendas, a existência de 
uma capela pública atraía a presença moradores ao seu redor, estimulando o 
surgimento de muitos arraiais, especialmente os arraiais agrícolas, que foram 
maioria no Sul de Minas. 

17 FERREIRA, Jurandir Pires, Enciclopédia de Municípios Brasileiros. IBGE, Rio de Janeiro, 
1959.
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De fato, segundo resposta da Câmara de Campanha ao ofício do governo 
provincial de 23 de julho de 182518, o território do Sul de Minas nessa data 
já estava ocupado. Neste documento, a câmara responde a diversos aspectos 
relativos ao seu território e população. Entre eles cabe aqui destacar o item de 
nº 3 que diz respeito à estrutura fundiária do termo, que declara que “Todo 
o terreno está dominado por poucas sesmarias, e muitas posses, e vendas de 
aposseadores”.

Em sua resposta, a Câmara de Campanha diz que em 1825 os terrenos de 
seu termo estavam dominados, mas que as terras, embora concedidas por tí-
tulos de sesmarias ou aposseadas, ainda se encontram inexploradas por “falta 
de braços” e havia conflitos entre áreas de sesmarias e de posses, pois a medi-
ções de sesmarias sobrepunham-se ou invadiam terras alheias apossadas. Isso 
quer dizer que nessa data não havia novos sertões a serem descobertos, mas 
havia, sim, ainda muitas terras não cultivadas e muitos conflitos de terras. 
Se todo o terreno estava “dominado”, significa que a câmara tinha domínio 
sobre seu território, restavam ainda as definições internas entre proprietários. 
Em que pese a indefinição ou conflito dos limites das propriedades e uma ex-
ploração rarefeita, os núcleos das fazendas já se faziam notar na paisagem por 
suas roças, seus currais, gados e suas construções. Neste contexto foram er-
guidas muitas das casas de fazenda registradas no levantamento das fazendas 
da região, objeto de nossa pesquisa de mestrado. Uma crescente ocupação do 
território por fazendas e o consequente surgimento de novos arraiais levou à 
consolidação de uma arquitetura comum às áreas rurais e aos arraiais. A com-
plementariedade entre a ocupação de terras agrícolas e a criação de arraiais 
levou à formação de um conjunto territorial a que chamaremos de conjunto 
territorial fazenda-arraial. 

18 APM, Revista do Arquivo Público Mineiro. V.14. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de 
Minas Gerais, 1909, p.624
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DESMEMBRAMENTO DO TERMO

Documentos, obtidos em diferentes fontes, demonstram como o território do 
Sul de Minas foi povoado ao longo dos séculos XVIII e XIX. São eles: os mapas 
do final do século XVIII analisados acima, os documentos da décima predial, 
vigente entre os anos de 1808 e 1835, os ofícios da Câmara de Campanha que 
atentam para dados estatísticos em 1825, o recenseamento de 1862 publicado 
no Almanach Sul Mineiro de 1874 e o recenseamento publicado no Semanário 
Republicano em 1873. Paralelamente a estes documentos, a Enciclopédia de 
Municípios Brasileiros publicada em 1959 traz dados e datas da formação de 
todos os municípios brasileiros àquela data. Estes documentos nos permitiram 
montar uma tabela com as datas das principais promoções urbanas de cada 
uma das 77 povoações sul- mineiras apresentadas no Almanach de 1874. Estas 
datas relativas às povoações (data da fundação do arraial ou doação do patri-
mônio da capela, data promoção à freguesia ou distrito e a data da elevação a 
vila) foram cruzadas com as datas da construção das casas das fazendas inven-
tariadas em trabalho anterior. Percebe-se que houve um crescente aumento no 
número de freguesias e vilas a partir da década de 1810 até a década de 1850 
e este aumento é acompanhado pela implantação de fazendas.

Dados quantitativos da décima

No período em que houve o recolhimento da décima predial, entre 1808 e 
1835, foram incluídas no território equivalente ao termo da Vila de Campanha 
ao todo 13 povoações. Segundo o alvará que instituiu a cobrança, este novo 
imposto deveria abranger as cidades, vilas e lugares notáveis, num primei-
ro momento, situados à beira-mar e, no ano seguinte, estendido para todo o 
Império, excluindo a Ásia. Se nos mapas do século XVIII havia diversas cate-
gorias urbanas, como arraial, freguesia, capela, paróquia, etc., o alvará de D. 
João VI que institui a décima predial, vai criar uma nova a categoria que são 
os “lugares notáveis”. Lugares notáveis seriam todos aqueles núcleos urbanos 
relevantes que não fossem vilas, mas como a cobrança da décima cabia a cada 
câmara, a interpretação de quais eram estes lugares coube às próprias câma-
ras. A Câmara de Campanha incluiu como lugares notáveis todas aquelas 12 
freguesias que já apareciam nos mapas de 1800. Até 1814 havia apenas uma 
vila no território do Sul de Minas, portanto as outras 12 povoações incluídas 
na lista foram consideradas, pela câmara, como sendo “lugares notáveis”.
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Os proprietários de todos os prédios urbanos que estiverem em estado de 
serem habitados, desta Corte e de todas as mais Cidades, Vilas e Lugares 
notáveis situados à beira-mar neste Estado do Brasil e de todos os meus 
Domínios, menos os da Ásia que pela decadência em que se acham, mere-
cem esta isenção, e os que pertencem às Santas Casas das Misericórdias, 
pela piedade de seu instituto, pagarão daqui em diante anualmente para 
a minha Real fazenda 10% de seu rendimento líquido;19

Estas 13 povoações eram basicamente as mesmas que aparecem nos ma-
pas do final do século XVIII. No primeiro ano de cobrança da décima na 
região, em 1811, estes povoados possuíam a seguinte quantidade de prédios: 
Campanha (375), São Gonçalo (199), Baependi (129), Jacuí (76), Pouso Alto 
(68), Camanducaia (65), Santana do Sapucaí (57), Aiuruoca (42), Ouro Fino 
(42), Pouso Alegre (41), Alagoa (39), Cabo Verde (39) e Itajubá (38)20. Esta 
informação complementa os mapas que localizavam e hierarquizavam as po-
voações no território, mas não diziam respeito à dimensão de cada uma delas. 
Ao informar a quantidade de casas em cada provação, um novo dado espacial 
pode ser visualizado: tamanho dessas povoações. Já a análise do número de 
casas ao longo da série histórica da décima predial mostra como o crescimento 
se distribuiu no tempo e no espaço. Outro dado importante é o valor médio 
ao longo do tempo, o que pode revelar aquecimento e retração da atividade 
econômica em cada parte deste território. Não nos interessa aqui analisar cada 
povoado e os motivos que levam ao crescimento ou decadência física e econô-
mica de cada um deles, mas estes dados permitem uma visualização espacial-
desses fenômenos no território.

A flutuação da quantidade de casas ao longo dos anos vigentes das décimas 
pode mostrar a tendência de expansão e retração da cada povoado. Este nú-
mero pode refletir diretamente o aumento e a diminuição do número de casas 
e a extensão da mancha urbana, mas pode, também, refletir a inclusão ou 
exclusão de casas segundo os critérios definidos pelas câmaras, pois, ainda de 
acordo com o texto do alvará de 1808, cabia às câmaras demarcar os limites 
que compreendiam as cidades, vilas e lugares notáveis. 

19 Alvará régio de 27 de julho de 1808 que criou o imposto da décima dos prédios urbanos 
in: CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 – 
Departamento de História UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul./01.

20 A série completa da décima predial (de 1808 a 1835) será apresentada em anexo a este capí-
tulo onde poderão ser observadas as variações da quantidade de prédios e valores arrecadados 
em cada povoação ao longo destes anos. 
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Os prédios urbanos serão reputados todos aqueles que, segundo as de-
marcações das Câmaras respectivas, forem compreendidos nos limites 
das Cidades, Vilas e Lugares notáveis.21

No caso das vilas e lugares citados acima, pertencentes ao termo de 
Campanha até 1817, a quantidade de prédios incluída em cada povoação po-
dia ter variações abruptas de um ano para o outro, como é o caso de Aiuruoca 
(em 1812, 44; em 1814, 70) de Baependi (em 1814, 130; em 1815, 105; em 
1819, 83; em 1820, 129 e em 1823, 43) e de São Gonçalo (em 1813, 199; em 
1817, 87; em 1821, 100 e em 1823, 177). Certamente estes números refletem 
a mudança de critério na inclusão ou exclusão de casas no “perímetro urbano” 
pelas câmaras, sendo que, dos povoados citados acima, só Baependi possuía 
câmara própria a partir de 1814, as outras duas freguesias reportavam-se à 
Câmara de Campanha. De fato, a câmara ora incluía algumas casas ora ex-
cluía, conforme seu estado de conservação, muitas vezes constando em suas 
listas como “sem valor”, “por acabar”, “arruinadas” ou “demolidas”. Esta 
variação ano a ano reflete mais a inclusão ou exclusão de imóveis do que pro-
priamente o crescimento ou encolhimento da mancha urbana. E, por sua vez, 
a inclusão ou exclusão de imóveis reflete mais a ocupação ou abandono das 
casas do que a expansão da mancha urbana. 

Já outros “lugares notáveis” apresentam relativa estabilidade como é o caso 
de Camanducaia (oscilando em torno de 70 casas), Pouso Alto (oscilando em 
torno de 70 casas), Itajubá (oscilando em torno de 40 casas) e Santana do 
Sapucaí (oscilando em torno de 60 casas). Especificamente para Campanha, 
os números mostram um leve e contínuo crescimento até 1821, de 375 a 399 
casas, depois um contínuo decréscimo até 291 casas em 1829, refletindo a 
realidade da vila conforme analisado no capítulo anterior. Outros dois casos 
apresentam crescimento, o do arraial de Jacuí com 76 casas em 1814, saltando 
para 94 casas em 1818 depois de elevada a vila, e o arraial de Pouso Alegre 
(em 1810, 41 casas; em 1817, 136 casas; em 1821, 188 casas; em 1826, 217 
casas e em 1827, 182 casas)22. Cabe observar que os dois lugares que apresen-

21 Alvará régio de 27 de julho de 1808 que criou o imposto da décima dos prédios urbanos 
in: CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 – 
Departamento de História UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul./01.

22 Estes dados encontram-se na Arquivo da Casa dos Contos de Ouro Preto e foram gentil-
mente cedidos por Ângelo Carrara para nossa pesquisa. Também estão parcialmente disponíveis 
em: CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 
– Departamento de História UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul./01.
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taram aumento no número de prédios estavam nas bordas do antigo termo: 
Pouso Alegre e Jacuí. 

Os valores médios (total arrecadado dividido pelo número de casas) dos 
aluguéis anuais também podem revelar realidades diversas. Sabe-se que, no 
início da série histórica, a Vila de Campanha apresentava, juntamente com a 
Vila de São João del-Rei, a maior média da capitania, em torno de 950 réis.
Os demais lugares notáveis do termo apresentavam médias bem mais baixas, 
em segundo lugar vinhamas freguesias de São Gonçalo e Lavras, com média 
em tono de 500 réis e as outras 11 povoações do Sul de Minas apresentavam 
médias em torno de 300 réis. Com o passar dos anos da série histórica, os 
valores médios para Campanha sofreram uma constante queda até chegar ao 
valor mais baixo em 1825, de 350 réis. Outras freguesias que também apresen-
tam queda na média foram Camanducaia, Pouso Alegre, Santana do Sapucaí 
e São Gonçalo e esta queda se deu especialmente a partir do ano de 1818. 
Baependi apresentou grande variação em relação à média, assim como em 
relação ao número de casas, atingindo o pico no ano de 1823, com 889 réis, 
e a mínima no ano de 1816, com 290 réis por casa. Os demais arraiais manti-
veram-se constantes. Note que todas as freguesias que apresentaram queda do 
valor médio foram aquelas que permaneceram no termo de Campanha após o 
desmembramento e que as freguesias dos termos de Jacuí e de Baependi man-
tiveram valor médio constante. Como o imposto era cobrado sobre o valor 
do rendimento anual do imóvel e não sobre o valor do imóvel e a queda de 
valor ocorreu depois do desmembramento do termo, isso mostra que o valor 
do aluguel está diretamente ligado à circulação de dinheiro e que a perda de 
território diminuiu esta circulação.

Aspectos materiais - dados qualitativos da décima

Ao todo estavam arrolados 1.238 prédios para todo o termo em 1811 e vale 
notar que o texto de apresentação da décima desse ano, já citado no segundo 
capítulo, diz que:

Primeiramente se declarão que todas as cazas desta Villa e seu Termo são 
formadas de madeira e Barro, caijadas de Tabatinga por sido ter desco-
berto que era calcaria para a fatura do cal, e que a maior parte dellas são 
terreas e algumas forradas e assoalhadas i as que são de Sobrados vão 
declaradas na parte desse sacramento.23

23  Arquivo da Casa dos Contos de Ouro Preto. Décima Predial de Campanha 1811.
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Segundo este documento oficial, todas as 1.238 casas eram formadas de 
madeira e barro. É claro que, conforme já demonstrado, seus alicerces eram de 
pedra e formavam porões que, às vezes, correspondiam a um pavimento inte-
gral, como o caso do Solar dos Ferreira. Se todas as casas eram de madeira e 
barro, e suas fachadas eram caiadas de tabatinga, isto indica que o aspecto das 
casas era regular no sentido de uniforme, pois todas as paredes eram brancas 
por serem caiadas de tabatinga e todos aqueles elementos que marcam o ritmo, 
definem as aberturas, separam o contorno entre figura e fundo, todos eles eram 
de madeira. Neste caso a técnica construtiva implica, sim, em uma determi-
nada aparência. O mesmo entendimento demonstrado no capítulo anterior de 
que as casas eram regulares por serem “formadas de madeira e barro” pode 
ser estendido para os outros “lugares notáveis” do termo. Portanto, a regulari-
dade, no sentido de uniformidade, ritmo e previsibilidade, estava presente nas 
fachadas de todos os lugares notáveis do termo e não só na Vila de Campanha.

À medida que novas áreas são ocupadas por novas fazendas e arraiais, as 
casas que eram responsáveis, na vila, pela construção do vazio figural da rua 
continuam a ser desenhadas com os mesmos princípios. Assim, a casa em sua 
nova situação espacial, mesmo que em pequenos arraiais e em fazendas, repro-
duz a fachada da rua, carrega consigo uma imagem urbana. Se o número de 
freguesias saltou de 11 em 1800 para 77 em 1862 e a quantidade de fazendas 
também teve um aumento equivalente, cabe agora espacializá-los. 

Na primeira metade do século XIX, do ponto de vista civil, muitos arraiais 
foram elevados a freguesias, vilas, cidades e até mesmo novas comarcas foram 
criadas e, do ponto de vista eclesiástico, muitas povoações se tornaram paró-
quias e sedes de comarcas eclesiásticas. É possível fazer um mapa da hierarquia 
urbana para o ano de 1862 segundo as divisões jurídico-administrativas apre-
sentadas no Almanach Sul Mineiro. 
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O documento publicado pelo Almanach Sul Mineiro24 de 1874 apresenta, 
além das 77 freguesias, os nomes de povoados pertencentes a cada freguesia, ou 
seja, em 1862 existiam mais de 77 povoações no Sul de Minas. Paralelamente 
à lista de povoações, o inventário de fazendas remanescentes dos séculos XVIII 
e XIX, realizado entre 1996 e 2016, já conta com mais de 115 fazendas, a 
maioria construída na primeira metade ou em meados do século XIX. Isso 
mostra que no período houve um intenso povoamento da região.

Até o fim do período colonial, a população das Minas Gerais estava mais 
concentrada em povoados do que espalhada pelas zonas rurais. Os mapas mos-
traram que havia apenas 13 povoações em todo o antigo termo de Campanha, 
além de alguns outros fragmentos de cidade já citados acima. Por outro lado, 
em meados do século XIX, já havia dezenas de freguesias e centenas de fazen-
das. Ao mesmo tempo, a espacialização da décima predial mostrou que a Vila 
de Campanha tinha suas ruas preenchidas de casas contíguas, numa clara se-
melhança com os arraiais e vilas da mineração. Se no século XVIII a atividade 
da mineração e o controle do Estado favoreciam a concentração da população, 
no século XIX as mudanças contextuais vão estimularo crescimento da popu-
lação e sua dispersão por áreas rurais. No século XVIII, a configuração espa-
cial dos núcleos urbanos era mais adensada e a ocupação das zonas rurais era 
rarefeita. No século XIX, ocorre uma inversão dessas características, as zonas 
rurais vão sendo mais densamente ocupadas e os núcleos urbanos crescem em 
quantidade, porém tornam-se menos densos. É o que aponta o estudo de caso 
de Campanha e seu termo. 

Os novos arraiais surgidos nesse novo contexto, predominantemente agrí-
cola e pastoril, vão apresentar uma densidade inferior àquela notada até o fim 
do século XVIII. O século XIX assistirá a um tipo de configuração urbana 
mais esparsa, marcada por um parcelamento com terrenos maiores em que 
as casas ainda são necessariamente alinhadas à rua, mas predominantemente 
separadas umas das outras. Conforme visto no capítulo anterior, a espaciali-
zação da décima urbana mostrou que as ruas da Vila de Campanha no início 
do século XIX eram densamente ocupadas por casas e que, no meio do século, 
essa densidade diminuiu (ver anexo). Se em 1811 a Rua Direita possuía 79 
casas, em 1847, este número cai para aproximadamente 50 casas, o mesmo 
acontece com a Rua do Fogo. Isso mostrou que mesmo as povoações consoli-
dadas vão ter sua estrutura física alterada e adaptada ao novo contexto. 

Essa miríade de povoados e fazendas surgidas na primeira metade do século 
XIX espalhou pelo território do antigo termo de Campanha a imagem da rua 
forjada ao longo do século anterior. Não exatamente com a mesma arquitetu-

24 VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.
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rado casario de Campanha pois, como vimos, o casario da vila era composto 
de uma variedade de tipos e usos, mas a imagem da rua se espalhou pela repro-
duçãode soluções adotadas como a neutralidade, a constância, a uniformidade 
e o ritmo que, combinadas, conferiam à rua a regularidade necessária. Como 
visto, todas as casas do termo eram formadas de madeira de barro e caiadas 
de tabatinga, assim portas, janelas e cunhais marcavam o ritmo vertical entre 
estes elementos de madeira e os panos de parede de tabatinga branca, sempre 
encerrados pelos beirais na linha superior e pelas calçadas na linha inferior. A 
maior parte delas adotava uma modenatura neutra, com ritmo constante entre 
cheios e vazios, outras adotavam a simetria como princípio à modenatura, 
nomeadamente aquelas que se faziam figura. 

Imagem 7 Rua do Comércio. Aqui percebe-se que o vazio figural da rua era conformado pelas 
casas com suas portas e janelas uniformes e seus contornos, como beirais, cunhais e calçadas. 
Percebe-se também por esta foto que o aspecto, os materiais e a textura eramos mesmos: 
madeira e tabatinga. Acervo Serphan
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Imagem 8 Aqui o grande vazio figural da vila composto por uma 
incrível regularidade das fachadas. Acervo Serphan

Imagem 9 Fazenda Estiva em Pedralva. Aqui uma casa de morada em zona rural composta 
pela mesma fachada das casas que formavam a “fachada da rua”: janelas uniformes da 

madeira e vidraça a definir a uniformidade do fundo e cunhais, baldrames, frechais, beirais e 
calçadaa definir seus contornos. Foto:  coleção particular de José Hamilton Caldas
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Estes elementos foram transpostos para outro contexto, para um contexto 
muito mais esparso em que as casas não formavam a fachada contínua da rua, 
eram figuras isoladas contra a paisagem. Apesar de estarem em outro con-
texto, isoladas, essas casas continuavam a reproduzir os mesmos princípios 
de regularidade e as mesmas estratégias adotadas quando da construção do 
espaço figural da rua. Os moradores e construtores reproduziam aquilo que já 
conheciam de sua experiência nas “cidades”. As grandes fazendas adotavam 
o mesmo ritmo de aberturas das fachadas, o mesmo rigor nos alinhamentos e 
eram construídas em grande escala com enormes fachadas, reproduzindo no 
campo as fachadas urbanas. Ao fazer isso,  acabavam criando uma identidade 
visual entre aquilo que havia sido construído na vila e o que estava sendo cons-
truído nas novas áreas de ocupação. Se para os contemporâneos a vila não era 
apenas o povoado, mas era também o território em que todos estavam subme-
tidos a uma mesma câmara, esta identidade visual equivalia a uma identidade 
de pertencimento. 

Imagem 10 Aqui a Fazenda Narciso 
em Cruzília com sua extensa fachada 
regular. Foto CFC, 2003 em Fazendas 
do Sul de Minas

Imagem 11 Aqui a Fazenda Boa 
Vista em Cruzília com sua extensa 
fachada regular. Foto CFC, 1998 
em Fazendas do Sul de Minas
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Imagem 12 Aqui a Fazenda 
da Barra em Delfim Moreira 

com sua extensa fachada 
regular. Foto CFC, 2004 em 

Fazendas do Sul de Minas

Imagem 13 Aqui a Fazenda São José 
da Vargem em Baependi com sua 

extensa fachada regular. Foto CFC, 
1998 em Fazendas do Sul de Minas

Imagem 14 Aqui a Fazenda 
Bela Vista em São Vicente 
com sua extensa fachada 

regular. Foto CFC, 1998 em 
Fazendas do Sul de Minas
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CONJUNTO TERRITORIAL FAZENDA-ARRAIAL E O CASO DE 
UM ARRAIAL AGRÍCOLA

Conforme apontado pelos trabalhos sobre a economia e a sociedade mineiras, 
já citados anteriormente, a partir do final do século XVIII o eixo econômico de 
Minas Gerais se desloca para o sul da capitania e, no século XIX, consolida-se 
o “ciclo do abastecimento interno”, cujo destino principal era a praça do Rio 
de Janeiro. 

Na época da demarcação do termo da vila, para que a Coroa decidisse em 
favor do território pleiteado por Campanha, a câmara decidiu destinar parte 
de sua renda aos cofres da Princesa Carlota Joaquina. Para isso, foi criada em 
Campanha a “consignação voluntária”, uma nova taxa anual paga sobre a 
“exportação” de produtos agrícolas para fora do seu termo. A partir de 1802, 
os registros do termo de Campanha passaram a anotar em seus “livros de gê-
neros de exportação” a saída de mercadorias. A partir de 1822, todos os regis-
tros mineiros passaram a anotar as exportações. Esta prática durou até 1833, 
último ano de funcionamento dos registros de Picu e Itajubá. Uma minuciosa 
pesquisa elaborada por Cristiano Restitutti (2008) nos permite observar a cir-
culação no Sul de Minas em um período de tempo fundamental para nossa 
pesquisa, entre 1800 e 1830. “As anotações registram o trânsito de tropas, 
manadas de animais e tráfico de escravos, com dados qualitativos e quantita-
tivos das mercadorias, micro-dados sobre a condução e propriedade, preços e 
valores, destinos e procedências.”25 Os resultados desta pesquisa esclarecem 
diversos pontos nebulosos desta fase incipiente da implantação do “ciclo do 
abastecimento interno”. 

De fato, o principal destino das exportações era a praça do Rio de Janeiro, 
mas os números mostram também que as exportações cresceram do início do 
século (década de 1800) para as décadas seguintes, pois no início do século 
o frete Minas-Rio era 25% mais caro do que o frete Rio-Minas, mas já em 
1824 o frete se iguala em ambos os sentidos. Os números mostram que no 
ano de 1811 a quantidade exportada passa a superar a quantidade importada, 
incremento provocado pelo aumento da demanda a partir de 1808, data da 
chegada da Corte ao Rio de Janeiro.

Se a Câmara de Campanha já possuía ligações com a Coroa, pois a princesa 
era donatária da vila desde a criação da “consignação voluntária”, a partir da 
vinda da Família Real em 1808, a proximidade com a Corte abriu as portas 

25 RESTITUTTI, Cristiano Corte. A circulação entre o Rio de Janeiro e o Sul de Minas Gerais, 

c. 1800-1830.Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, 
2008.
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para a efetivação deste novo mercado e o termo da Vila de Campanha passou 
a ser um importante abastecedor da cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, 
o território sul-mineiro passa a ter uma relação muito mais direta com o Rio 
de Janeiro do que com outras áreas da própria capitania. Essa demanda fez 
com que o Sul de Minas se estruturasse de forma a atender o mercado do Rio 
de Janeiro. Mais do que isso, essa nova possibilidade econômica promoveu 
uma forma de ocupação territorial baseada na produção em larga escala que 
possibilitou a ocupação de áreas antes desertas e desenhou um novo território. 
Surgem novas unidades de produção agrícola destinadas à exportação e velhas 
fazendas também são adaptadas à nova demanda.

Nasce um novo modelo de ocupação que conjuga conjuntos de fazendas 
com estradas para escoamento da produção e novos núcleos populacionais. 
Terras devolutas ou com baixa densidade de ocupação, afastadas dos antigos 
caminhos, passam a ser vistas como zonas de expansão agrícola. Com a inten-
sificação da ocupação, surgem novos núcleos populacionais, novas capelas, 
novos arraiais e freguesias e o contínuo desmembramento do termo. São dessa 
época as estradas do Comércio (1811), estrada da Polícia (1817) e a estrada 
do Picu, construída por particulares de Pouso Alto exportadores de fumo26.

Segundo os dados anotados nos registros que “fechavam” o Sul de Minas, 
os principais produtos exportados eram: gado bovino, fumo, gado suíno, tou-
cinho, queijos, algodão tecido, algodão em rama e carneiros. E os principais 
produtos importados eram: “escravos”, “equídeos”, “sal”, “fazendas secas”, 
“cachaça da terra” e “molhados diversos”. Cada um dos oito registros que “fe-
chavam”a região registravam quantidades diferentes desses produtos exporta-
dos, já mostrando uma especialização por região. Os registros de Campanha 
de Toledo e de Jaguari mostravam fraca participação nas exportações, por 
outro lado tinham forte entrada de animais de carga, indicando ligação com a 
feira de Sorocaba. Os registros de Sapucaí Mirim, Itajubá, o da Mantiqueira 
mostravam forte presença de “gêneros da terra”, por sua ligação com o Vale 
do Paraíba. O registro do Picu indicava grandes quantidades de fumo, por sua 
ligação direta entre a região de Pouso Alto/Baependi e o Rio de Janeiro. Os 
registros de Rio Preto, de Presídio do Rio Preto (estes últimos mais ligados às 
cabeceiras do Rio Grande) registravam forte presença de gado bovino, por ser 
a ligação entre uma área pastoril, inclusive fazendo a ligação com os sertões de 
Goiás, e o Rio de Janeiro ao longo do Rio Grande. Quanto às importações, os 

26 Iniciativa do Capitão Miguel Pereira da Silva e de seu genro Francisco Theodoro da Silva, 
futuro Barão de Pouso Alto (“Termos importantes tomados em Junta pelo Governo Provisório 
de Minas Geraes (1821-1822)”.  In: Revista do Arquivo Público Mineiro, Anno IX, Fascículo 
II, Março a Junho de 1904, p.656).
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Imagem 15 Aqui a Fazenda Chapada em Conceição dos Ouros com 
dimensionamento em grande escala. Foto CFC, 2004 em Fazendas do Sul de Minas

Imagem 16 Aqui a Fazenda do Centro em Machado, inserida no circuito do “grande comércio”, 
fazendo a ligação entre os sertões de Goiás e o Rio de Janeiro. Foto João Magno Souza Dias, 2014
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registros de Rio Preto, Picu, Mantiqueira, Itajubá e Sapucaí Mirim têm grande 
entrada de escravos, já nos registros de Jaguari e Toledo, diminui bruscamente 
a entrada de escravos e aumenta a entrada de equídeos, mostrando clara liga-
ção dos primeiros com a praça do Rio de Janeiro e dos últimos com Sorocaba. 

Esta rede de ligações entre produção, exportação e importação interprovin-
cial garantiu a manutenção de um fluxo de capitais na região que marcou sua 
cultura material com traços característicos de regiões agroexportadoras e não 
apenas com traços das regiões da lavoura de subsistência. As unidades produ-
tivas inseridas neste “grande comércio” acabaram por consolidar um núcleo 
composto por um conjunto de construções (casa de morada, engenho, senzala, 
paiol, curais de pedra, moinho, etc.) que se espalhou, com pequenas variações 
de escala e especialização produtiva, por todo o território. As fazendas inse-
ridas nesta rota de produção-comercialização vão apresentar características 
materiais, principalmente em relação ao dimensionamento em grande escala, 
similares às fazendas de outras típicas regiões agroexportadoras do centro-sul 
como o Vale do Paraíba paulista, o Vale do Paraíba fluminense ou a Zona da 
Mata mineira. Assim como nas vilas do final do século XVIII, alguns edifícios 
excepcionais se faziam figura pela combinação de estratégias como a simetria, 
a ornamentação e o dimensionamento em grande escala, nas fazendas relacio-
nadas ao “grande comércio” estas mesmas estratégias também eram adotadas. 
Deste modo, essas fazendas acabavam por levar a imagem das “cidades” para 
as rotas do ciclo do abastecimento. Mais do que carregar a imagem da rua 
para o campo, as grandes fazendas acabavam criando uma identidade visual 
que equivalia a uma identidade de pertencimento, o que vale dizer que per-
tenciam ao circuito do grande comércio, do acesso à “civilização”, aos novos 
costumes, às “janelas de vidraça” e ao mesmo tempo ao poder local. 

Embora o grande comércio fosse interprovincial, as vilas, freguesias e ar-
raiais locais exerciam também suas pequenas órbitas de atração, normalmente 
relacionadas ao pequeno comércio e às questões de cunho religioso, jurídico 
e administrativo. Assim, as redes de relacionamento ocorriam em duas esca-
las: na escala local, exercida pelas pequenas trocas comerciais entre fazendas 
e arraiais, mas principalmente pela interdependência religiosa exercida pelas 
paróquias e freguesias. E na escala interprovincial relacionando-se com o Rio 
de Janeiro, Vale do Paraíba paulista, Goiás e Sorocaba e, a partir dela, esten-
dendo-se para uma rede nacional como o caso das tropas de muares vindas do 
Sul por Sorocaba, e até mesmo internacional através do comércio interatlânti-
co de escravos, exportação de fumo com a Argentina e artigos importados da 
Inglaterra e Portugal.

As trocas promovidas por essas redes não eram apenas materiais, eram tam-
bém sociais. Políticos do Sul de Minas faziam sua carreira na Corte, como foi o 
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caso de Gabriel Francisco Junqueira na década de 1830 ou de Joaquim Delfino 
Ribeiro da Luz nas décadas de 1870/80; negociantes mantinham residência na 
capital, como dona Isabel Maria do Espírito Santo27, moradora da Fazenda 
dos Lobos da freguesia de Pouso Alto que possuía um sobrado de três andares 
na Rua do Carmo no Rio de Janeiro; tropeiros e negociantes percorriam a 
rota Minas-Rio algumas vezes ao ano acumulando fortunas como o caso da 
família Carneiro Santiago28 (Fazenda Água Limpa em Cristina), comerciantes, 
religiosos, militares e funcionários civis do Rio de Janeiro migravam para o 
Sul de Minas como foi o caso dos Veiga que mantiveram um jornal, “Aurora 
Fluminense”, em Campanha; mestres construtores portugueses e cariocas mi-
gravam para o Sul de Minas onde edificavam de fazendas a casas comerciais, 
como o mestre Zé Carioca; africanos escravizados e imigrantes portugueses 
chegavam a todo momento.

A expansão e territorial que ocorreu em decorrência do “ciclo do abaste-
cimento” estava baseada principalmente em interesses de particulares que se 
apoiavam em um consórcio de atividades que envolvia a produção e a comer-
cialização de produtos, a ocupação de cargos políticos e em laços familiares e 
de compadrio. A produção e comercialização de gêneros agrícolas em grande 
escala estava baseada na mão de obra escrava. É importante ressaltar que o 
comércio escravista era em si uma das mais rentáveis atividades econômicas e 
que, analisando os inventários de grandes proprietários, entre escravos, dívidas 
ativas, bens de raiz, o valor dos escravos tinha uma participação muito grande 
na composição das fortunas29. Cabe lembrar que, segundo Marquese30, esta 
nova escravidão do século XIX, também chamada de segunda escravidão, não 
é uma herança ou permanência da escravidão colonial do século XVIII, mas 
ligada ao capitalismo industrial, ao mercado internacional e não mais uma 
escravidão ligada ao capitalismo colonial de acumulação primitiva do capital. 

27 AMRSJDR. Inventário post mortem de d. Isabel Maria do Espírito Santo, Baependi. in 
PROJETO COMPARTILHAR, Coordenação: BartyraSette e Regina Moraes Junqueira in  
www.projetocompartilhar.org.

28 RESTITUTTI, Cristiano Corte. A circulação entre o Rio de Janeiro e o Sul de Minas Gerais, 

c. 1800-1830. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, 
2008, P.15-18.

29 PROJETO COMPARTILHAR, Coordenação: Bartyra Sette e Regina Moraes Junqueira in 
www.projetocompartilhar.org.

30 MARQUESE, Rafael Bivar. Estados Unidos, Segunda Escravidão e a Economia Cafeeira no 

Império. Almanack. Guarulhos, n.05, p.51-60, 1º semestre de 2013.

http://www.projetocompartilhar.org/
http://www.projetocompartilhar.org/
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Como é sabido, a produção de café em larga escala que atingiu o Vale do 
Paraíba paulista, fluminense e mineiro a partir dos anos de 1810, também 
estava baseada na mão de obra escrava. A demanda e o comércio escravista 
desse período transformaram o Rio de Janeiro em um dos principais portos de 
escravos do mundo e, como já foi demonstrado, a economia do abastecimento 
no Sul de Minas estava ligada à praça do Rio de Janeiro. Neste sentido, o ciclo 
do abastecimento no Sul de Minas acabaria também sendo contaminado pelo 
comércio de escravos da chamada “segunda escravidão”.

Estes “particulares”, citados acima, que promoveram e se beneficiaram 
do ciclo do abastecimento atuando em diferentes atividades, foram definidos 
por Lenharo31 apenas como proprietários, ou classe proprietária. Segundo 
Andrade (2008), está demonstrado que diferentes funções sociais eram exerci-
das muitas vezes pela mesma pessoa, o fazendeiro podia ser ao mesmo tempo 
um tropeiro, negociante, traficante de escravos, vereador, político, padre, etc. 

Os homens mais abastados do sul de Minas poderiam ser definidos como 
fazendeiros/negociantes, na medida em que eram donos de terras e escra-
vos e estavam envolvidos direta ou indiretamente no comércio dos seus 
produtos.32

Mesmo quando não eram exercidas pela mesma pessoa, eram pessoas que 
estavam ligadas por laços familiares e de compadrio. Para Lenharo, o tro-
peiro aparece como um tipo social indefinido recorrentemente apresentado 
como “aquele que vive de negócio” ou “negociante de tropas”. O autor foi 
o primeiro a questionar a historiografia tradicional que colocava o fazendei-
ro no topo da hierarquia social e o tropeiro em uma categoria inferior. E de 
fato as grandes fortunas do Sul de Minas nesse período foram amealhadas em 
um consórcio de atividades que envolvia a produção, a comercialização de 
produtos e a ocupação de cargos políticos. Mas como demonstrou Restitutti 
(2008), ao analisar a composição das tropas e tropeiros que circulavam pelos 
registros do Sul de Minas, a composição social era variada. Existia, sim, o 
tropeiro que era um fazendeiro/negociante, possuidor de bens de raiz, mas este 
tipo não foi maioria nos registros. A maior parte eram tropeiros de profissão: 
“Menos raros são aqueles que não galgaram patentes militares, que não her-

31 LENHARO, Alcir. As Tropas da Moderação: o abastecimento da corte na formação política 

do Brasil: 1808-1842. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura; Prefeitura, 1993.

32 ANDRADE, Marcos Ferreira. Elites regionais e a formação do estado imperial brasileiro – 

Minas Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850).  Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. 
P. 160.
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Imagem 17 Arraial incipiente com suas 
casas ordenadas a conformar o vazio 
figural. Fonte APM. Coleção Secretaria da 
Agricultura (ca. 1900)

Imagem 18 Arraial incipiente com suas 
casas ordenadas a conformar o vazio 
figural. Fonte APM. Coleção Secretaria da 
Agricultura (ca. 1900)

Imagem 19 Arraial incipiente com suas 
casas ordenadas a conformar o vazio 
figural. Fonte APM. Coleção Secretaria da 
Agricultura (ca. 1900)
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daram bens de raiz, que importaram poucos escravos e que se perpetuaram na 
atividade tropeira”. Os tropeiros / proprietários possuíam o seguinte padrão 
de comportamento: 

Praticava atividades de condução de animais na juventude, para mobi-
lizar a produção da família ou da conta de outros proprietários. Com o 
passar dos anos galgava patentes militares, importava escravos às deze-
nas, herdava bens de raiz ou adquiria terras por outros meios. Em idade 
mais avançada restringia suas atividades tropeiras a expedições ocasio-
nais, principalmente para adquirir escravos no Rio de Janeiro. Passava 
a ter suas produções comercializadas no Rio de Janeiro através de escra-
vos, camaradas, tropeiros contratados e parentes33

Sabe-se, portanto, que socialmente havia uma fluidez entre áreas e funções 
rurais e urbanas, os mesmos proprietários que habitavam as fazendas também 
tinham casas nas vila, galgavam patentes militares e empreendiam viagens ao 
Rio de Janeiro, mas sabe-se também que estes proprietários não eram maioria, 
era apenas uma elite. Como demonstrou Restitutti, a maior parte dos tropeiros 
era “tropeiro de profissão” e mesmo entre os fazendeiros havia muitos que 

33 RESTITUTTI, Cristiano Corte. A circulação entre o Rio de Janeiro e o Sul de Minas Gerais, 

c. 1800-1830. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, 
2008, P.17.

Imagem 20 Arraial incipiente com suas casas 
ordenadas a conformar o vazio figural. Fonte APM. 

Coleção Secretaria da Agricultura (ca. 1900)

Imagem 21 Arraial incipiente com suas casas 
ordenadas a conformar o vazio figural. Fonte APM. 

Coleção Secretaria da Agricultura (ca. 1900).
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Imagem 22 Arraial de 
Andrelândia com suas casas 
ordenadas a conformar o vazio 
figural. Fonte APM. (ca. 1900)

Imagem 23 Vila de 
Baependi com suas casas 
ordenadas a conformar 
o vazio figural. Fonte 
APM. (ca. 1900)

Imagem 24 Arraial 
de Cabo Verde com 
suas casas ordenadas 
a conformar o vazio 
figural. Fonte APM.  
(ca. 1900)
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eram posseiros34 ou pequenos fazendeiros e estes não negociavam diretamente 
suas produções no Rio de Janeiro. Nem todos os fazendeiros conseguiam er-
guer suas casas com a regularidade, a simetria, a ornamentação e o dimensio-
namento em grande escala das fazendas relacionadas ao “grande comércio”. 
Portanto, a ocupação do território promovida pelo ciclo do abastecimento e 
liderada pela “classe proprietária” acabou tendo como “bandeira” da urba-
nidade no campo a casa das elites. Esta casa tomou para si a responsabilidade 
por esta difusão da imagem da cidade e tornou-se símbolo de poder. 

Se por um lado o ciclo do abastecimento incentivou a exploração de novas 
terras por fazendas, por outro lado estas áreas ocupadas por fazendas passa-
ram demandar novos núcleos urbanos. Verifica-se no gráfico (p. 244) que há 
um grande aumento no número de freguesias entre as décadas de 1830 e 1850. 
Os arraiais surgidos ou elevados a freguesia ou vila nesse período acabavam 
por refletir uma arquitetura muito ligada a esta expansão rural. As fazendas 
surgidas no contexto do ciclo econômico do abastecimento constituíam um 
padrão tipológico bastante característico e, como muitos arraiais surgidos nes-
te período foram criados a partir da doação de terras destas fazendas, os pro-
prietários da região acabam construído no “patrimônio da capela” suas casas 
de morada.

Mesmo antes de o povoado se tornar uma freguesia ou vila, antes mesmo 
de existir uma câmara, outras instâncias de poder ordenavam a constituição 
física do arraial. Ao escolher o local para erguer uma capela, ao determinar os 
alinhamentos das casas em torno dessa capela, a Igreja e os primeiros morado-
res também desenhavam a forma do arraial, definindo seus espaços públicos 
e os edifícios que o constituiriam. Além do fato de obedecerem a um alinha-
mento, o que a pesquisa em acervos fotográficos do final do século XIX vem 
demonstrando é que estas casas, que conformavam os incipientes arraiais, o 
faziam de forma regular, utilizando os mesmos princípios de neutralidade e 
uniformidade que havia norteado a construção do vazio figural das vilas do 
século XVIII. Assim como as fazendas, as casas dos arraiais, por meio de suas 
extensas fachadas com suas sequências de janelas de vidraça, transformavam a 
paisagem existente em uma paisagem regular e ordenada.

Em alguns arraiais do Sul de Minas, as primeiras casas eram idênticas às 
casas de fazenda. Não se trata de identificar um tipo, trata-se de identificar 
que não havia uma separação entre rural e urbano, nem na organização es-
pacial, nem nas formas de representação como a elaboração e o refinamento 

34 A respeito dos conflitos entre posseiros e sesmeiros, ver: PINTO, Francisco Eduardo. A 

Hidra de Sete Bocas, Sesmeiros e Posseiros em Conflito no Povoamento de Minas Gerais 1750-

1822.Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014.
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Imagem 25 Arraial de Caldas 
com suas casas ordenadas a 
conformar o vazio figural. 
Fonte APM. (ca. 1900)

Imagem 26 Vila de Lavras 
com suas casas ordenadas a 
conformar o vazio figural. 
Fonte APM. (ca. 1907)

Imagem 27 Casarão usado como 
grupo escolar em Leopoldina a 
configurar a regularidade do vazio 
urbano do arraial. Fonte APM. 
(ca. 1900)
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construtivo e nem no uso, no programa, nas formas de habitar. As soluções 
conhecidas, sejam formais, construtivas ou de programa, e os modos de vida 
eram os mesmos e constituíam um único conjunto territorial que não fazia 
uma separação entre rural e urbano. Os mesmos construtores e os mesmos 
moradores que faziam suas casas de morada nas fazendas as faziam também 
nos arraiais. O que acabou, por consequência, desenvolvendo e consolidando 
uma identidade visual no território. 

Percebemos a presença dessas soluções em diversos arraiais, cuja documen-
tação iconográfica nos permitiu. Assim foi para o arraial de Pedra Branca 
(Pedralva), Três Pontas, para a Vila de Baependi, para o arraial de Andrelândia, 
Cabo Verde, Cristina, Cruzília, Lambari, São Gonçalo, Campanha, Ouro Fino, 
Pouso Alto, Carmo do Rio Verde, etc. Mas foi nesse último que encontramos 
um vasto material iconográfico que demonstra que a quase totalidade das ca-
sas do núcleo inicial era como casas de fazenda e de fato pertencia aos mesmos 
proprietários das fazendas da região.

Se, para a mentalidade do final do século XVIII, o que conferia um caráter 
de urbanidade àquelas povoações era a ordem, a regularidade, os traços clás-
sicos, ainda que depurados pela distância e pelo tempo, no século XIX um 
prédio que possuísse essas características, mesmo que isolado, conferiria à pai-
sagem este mesmo caráter de civilização e urbanidade pretendido. Tanto mais 
civilizada seria a paisagem quanto mais potentes do ponto de vista imagético 
fossem suas construções. Se um conjunto urbano uniforme tinha muito mais 
impacto na paisagem e no imaginário do que um conjunto desorganizado, de-
salinhado, irregular, o mesmo vale para construções em meio rural. Um prédio 
construído com linhas retas, com imensas fachadas com suas sequências de 
janelas iguais, causava impacto na paisagem e no imaginário. Isso serve tanto 
para os prédios nas vilas, quanto para construções isoladas em contexto rural. 
As expressões ou palavras que nos textos do século XVIII destacavam elemen-
tos arquitetônicos, como “casas cobertas de telhas”, “sobrados”, “janelas de 
vidraças”, ainda aparecem nos textos do início do século XIX. Ora, se era 
preciso ressaltar que havia casas cobertas de telha, era porque o mais comum, 
o ordinário, a regra era não haver casas cobertas de telhas. E isso também vale 
para os “sobrados” e “janelas de vidraças”, se foi preciso destacá-las, é porque 
eram comuns as casas térreas (como comprova o documento da décima predial 
de 1811) e sem vidraças. Mas tanto nas vilas quanto nas fazendas, havia so-
brados com janelas de vidraças e cobertos de telhas. Isso mostra que, embora 
não fosse maioria, a arquitetura dessa elite proprietária marcou a paisagem 
construída da região na primeira metade o século XIX.

No final do século XVIII, iniciou-se o processo de ocupação dos sertões da 
região, com maior frouxidão em relação ao controle das “áreas proibidas” e, 
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Imagem 28 Rua Ana Umbelina, 
em Carmo do Rio Verde no final 
do século XIX. Esta fotografia 
mostra que ainda no final do século 
XIX havia muitas casas que não 
possuíam “janelas de vidraça”. 
Acervo Valter Ribeiro Junqueira. 
S/A, data provável década 1900

Imagem 29 Arraial de Muzambinho 
com suas casas alinhadas a conformar 
o vazio figural. Fonte APM. (ca. 1906)

Imagem 30 Arraial de Ouro Fino com 
suas casas ordenadas a conformar a 
rua. Fonte APM. (ca. 1900)



243

por outro lado, com a distribuição de títulos de sesmaria. Mas foi a partir da 
década de 1810 que o povoamento se tornou mais intenso. Segundo os dados 
oficiais da Câmara de Campanha para 1825 as terras de seu termo estavam 
“dominadas por poucas sesmarias”, mais ainda pouco exploradas “por falta 
de braços”. As primeiras fazendas que surgiram na região ainda no século 
XVIII, embora também utilizassem a linguagem formal das fachadas urbanas 
e edifícios eruditos, ainda não constituíam um conjunto coeso entre si. Com 
a intensificação do povoamento e a construção de centenas de casas, acabou 
se consolidando um tipo muito coeso e uniforme que dominou a paisagem 
no século XIX. Esta coesão decorre de um apuro do sistema construtivo pela 
repetição e prática na busca de obter, com aquela técnica construtiva usual, os 
resultados estéticos desejados. Assim, as novas casas foram “limpando” aque-
les traços de irregularidades que havia nas primeiras casas, como os telhados 
de prolongo, as janelas com vergas curvas, os esteios aparentes nas fachadas, 
as varandas e os espaçamentos irregulares entre janelas. 

Cabe explicitar sucintamente estas diferenças: as volumetrias das fazendas 
da primeira fase podiam variar bastante, ora constituíam retângulos perpen-
diculares muito alongados e com cumeeiras na mesma altura, ora volumes 
quase quadrados, ora utilizavam telhados de prolongo, varandas entaladas ou 
semi-entaladas, ora faziam o acesso por escadas embutidas nas varandas, ora 
por escadas descobertas e internamente as paredes nem sempre obedeciam a 
um alinhamento rígido. 

Já as casas do século XIX consolidaram um tipo formado basicamente por 
um volume prismático principal de proporções 3 para 4 conjugado a um vo-
lume menor, configurando em planta a forma de um L com cumeeira perpen-
dicular em alturas diferentes. Estes dois volumes estavam assentados sobre um 
alicerce de pedras elevado, soltando o andar nobre do chão, mas não necessa-

Imagem 31 Um exemplo de Fazenda do Caminho Velho, 
Engenho de Serra. Desenho CFC
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Imagem 32 Arraial de Pedralva: em frente, 
Casa da Água Limpa, mesmos donos da 
fazenda Água Limpa. Acervo José Hamilton 
Caldas, data provável 1940 

Imagem 33 Fazenda Água Limpa em 
Fazendas do Sul de Minas, pág. 284. 
Acervo José H. Caldas

Imagem 34 Arraial de Santana 
do Sapucaí (Silvianópolis) 
com suas casas ordenadas a 
conformar o vazio figural. Fonte 
APM. (ca. 1940)

Imagem 35 Arraial de Pouso 
Alto com suas casas ordenadas a 
conformar o vazio figural. Fonte 
APM. (ca. 1900)
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riamente configurando um sobrado clássico, com dois pavimentos completos 
com pé direito utilizável em toda a área. Os telhados não mais possuíam pro-
longos, os beirais estavam perfeitamente alinhados na mesma altura, guarneci-
dos por cimalhas ou sustentados por cachorros, não havia mais varandas, nem 
entaladas tampouco salientes, as paredes internas buscavam alinhamentos, as 
escadas de acesso eram sempre externas e de pedras. Do ponto de vista estru-
tural, a gaiola de madeira, que antes possuía peças que iam até o chão, passou 
a funcionar como uma estrutura perfeitamente isostática, sem que nenhuma 
peça fosse cravada no chão35.

A importância de se distinguir essas duas fases é demonstrar que elas corres-
pondem a dois movimentos diferentes, o primeiro é um movimento de ocupa-
ção dos sertões ao longo dos caminhos, o segundo é a consolidação da explo-
ração de terras agrícolas. Ao espacializarmos no mapa as fazendas em ordem 
cronológica, veremos que as mais antigas se encontram junto aos caminhos, 
principalmente junto ao Caminho Velho, e as mais novas estão em áreas que, 
nos mapas do final do século XVIII, estavam desertas. O primeiro movimento 
espalhou a imagem da rua pelos caminhos, mas não provocou o surgimento de 
novos arraiais. O segundo movimento também levou as fachadas urbanas para 
os sertões, mas povoou de tal maneira estas áreas que provocou o surgimento 
de novos arraiais. E estes novos arraiais também eram formados por estas 
mesmas casas. Este movimento não foi apenas de ocupação rural, foi um mo-
vimento que provocou a formação de um conjunto territorial fazenda-arraial. 

Um caso típico desses sertões residuais que se transformaram em novas 
terras agrícolas foi a área localizada no quadrilátero formando entre Pouso 

35 A respeito da comparação entre as fazendas do século XVIII e XIX ver: CRUZ, Cícero 
Ferraz. Fazendas do Sul de Minas – Arquitetura Rural nos séculos XVIII e XIX. Brasília: 
Monumenta/Iphan/Ministério da Cultura, 2010, p.78.

Imagem 36 Um exemplo de fazenda do ciclo do 
abastecimento: Fazenda do Mato. Desenho CFC
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Alto, Baependi, Campanha e Itajubá. Nos mapas do final do século XVIII, esta 
parte estava representada como um vazio, não havendo nenhuma notação to-
ponímia na área. Apenas no Mapa da Capitania de Minas Gerais com a Divisa 
de suas Comarcas de José Joaquim da Rocha de 1780, aparece a representa-
ção de uma serra, sem, no entanto, indicar o nome (provavelmente a Serra 
da Pedra Branca) e não indica nenhum povoado, registro ou fazenda. Este 
sertão residual passou a ser ocupado a partir de 1797 quando o então gover-
nador Bernardo José de Lorena distribuiu as 22 sesmarias do Sertão da Pedra 
Branca36. A partir destas sesmarias foram criadas fazendas e surgiram novos 
arraiais, que se transformaram nas freguesias de Christina (1841), de Carmo 
do Rio Verde (1832), de SS. da Capituba (1832), Santa Catharina (1869) e 
Virgínia (1866)37.

Como revelam diversos estudos mineirianos38, nas Minas do século XVIII a 
oligarquia e os potentados não tiveram um papel tão proeminente quanto em 
outras partes da colônia devido, principalmente, à forte presença da Coroa e 
seu aparelho administrativo, a Justiça e o Fisco. Mas, no contexto de ocupação 
de novas áreas rurais no início do século XIX, os “particulares” tiveram um 
papel imprescindível neste processo e, assim como o Estado e a Igreja, também 
essa classe proprietária se fazia representar pela arquitetura. Assim como as 
casas de câmara e cadeia e os edifícios religiosos representavam o poder do 
Estado e da Igreja respectivamente, as casas de morada construídas nas fazen-
das e arraiais buscavam representar o poder da classe proprietária e, na medi-
da do possível, apropriavam-se da linguagem formal da arquitetura erudita.

A esta nova “classe proprietária”, construía suas casas de morada nas fa-
zendas e também no núcleo urbano do arraial. A expansão territorial sobre 
novas áreas acontecia geralmente pela posse dos campos, pela distribuição de 
sesmarias e, a partir da ocupação dos campos, surgiam também novas fazen-
das e novos núcleos urbanos. Com o surgimento dos arraiais, os proprietários 
da região passaram a construir suas casas no núcleo urbano, ao redor da nova 
capela. Com isso muitos desses proprietários e suas parentelas acabavam por 
ter suas casas de morada no arraial. Essas casas, por pertencerem a proprie-
tários rurais, acabavam levando o nome das fazendas de seus proprietários. 
Assim, as casas “da cidade” e “da fazenda”funcionavam como um binário, 

36 Centro de Documentação e Memória Luiz Barcelos de Toledo. Cristina, MG.

37 Dados declarados em: VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 
1874, p.38-41.

38 SOUZA, Laura de Mello. Desclassificados do ouro, a pobreza mineira no século XVIII. Rio 
de Janeiro: Graal. 2004. p197-202.
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eram correspondentes e complementares. Por isso, as casas construídas nos 
arraiais acabam carregando o nome de suas fazendas de origem, como por 
exemplo, a “Casa das [fazenda das] Três Barras”, “Casa dos [fazenda dos] 
Criminosos”, “Casa da [fazenda] Boa Vista”, “Casa do [da fazenda do] Pouso 
Alegre” no arraial de Carmo do Rio Verde. Havia uma circulação permanente 
entre rural e urbano, as pessoas eram as mesmas, os modos de vida eram os 
mesmos, o programa e as técnicas conhecidas eram as mesmas e assim a arqui-
tetura também era a mesma. 

Já nas antigas vilas consolidadas, como foi o caso de Campanha, houve 
um processo de reestruturação urbana. Algumas ruas compostas por casas 
contíguas de ambos os lados entraram em processo de esvaziamento e ruína 
das antigas casas geminadas, e esta vacância abriu caminho para um posterior 
remembramento de lotes e construção de novas casas. Algumas destas novas 
casas que foram construídas eram iguais às construídas nos novos arraiais e 
fazendas, indicando que já pertenciam à nova “classe proprietária”, e não 
mais a antigos citadinos.

Um arraial agrícola 

O arraial de Carmo do Minas, assim como a maioria dos arraiais sul-minei-
ros, teve sua origem na doação de terras para a constituição do patrimônio 
da capela. Essas terras foram doadas a Nossa Senhora do Carmo entre 1812 
e 1814 por fazendeiros da região que, naquele tempo, pertenciam a Pouso 
Alto. A última das doações foi feita em 1814 por João Coelho Nunes e lavra-
da em Baependi, comarca à qual estava subordina a freguesia de Pouso Alto. 
Em 24 de fevereiro de 1814, foi celebrada a primeira missa e oficializada a 
fundação do arraial. Logo em seguida um outro fazendeiro das vizinhanças, 
Vicente Ferreira, começou a construir as primeiras casas no arraial. Em 1832, 
foi criado o distrito de Carmo do Pouso Alto, desmembrado da freguesia de 
Pouso Alto, mas logo em seguida passou a se chamar Carmo do Rio Verde39. 
Nas décadas seguintes, outros fazendeiros construíram suas casas ao longo 
das poucas ruas e da grande praça formada em frente à igreja. Em meados 
do século XIX esta praça já estava toda circundada por casas pertencentes às 
famílias dos primeiros proprietários da região. Como mostra o requerimento 
dos moradores para ereção da primeira capela, a origem do arraial decorre de 
uma ocupação prévia da paragem do Ribeirão do Carmo. Se relembrarmos 

39 FERREIRA, Jurandir Pires, Enciclopédia de Municípios Brasileiros. IBGE, Rio de Janeiro, 
1959.





Imagem 37 Panorâmica de Carmo do Rio Verde, 1917. Acervo 
fotográfico da Secretaria de Cultura (Mapeca)
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os significados do léxico territorial colonial visto na introdução desta tese, 
veremos que o termo paragem não chegava a caracterizar uma povoação, é 
um termo genérico que designa terras geograficamente menores do que as de 
uma campanha.

Senhor,
Dizem Francisco Vieira Carneiro, o Capitão João Fernandes da Silva e 
outros, da Freguesia do Pouso Alto, Termo da Vila da Campanha da 
Princesa, Comarca do Rio das Mortes, da Capitania do Rio de Janeiro, 
que carecendo muito do Pasto Espiritual, pediram ao Desembargador 
Provedor das Capelas e Resíduos lhes facultassem licença para erigirem 
uma Capela com invocação de Nossa Senhora do Monte do Carmo, na 
paragem chamada Ribeirão do Carmo, daquela mesma Freguesia, como 
se vê da petição inscrita no Instrumento junto, e logo, com zelo católico, 
começarão a erigir na dita paragem a desejada Capela, não perdendo 
tempo nem poupando despesas, pois que as coações que os moviam a tão 
piedosa obra eram tão urgentes e fatais, quais as constantes inundações 
consecutivas à rigorosa intumescência e enchente do Rio Verde, por efei-
to da qual não podem os suplicantes, senão com manifesto risco de vida, 
congregar-se na Freguesia Matriz, sendo esta a mesma razão porque o 
seu Pároco lhes não pode administrar os Sacramentos nas ocasiões opor-
tunas e de última precisão, mormente naquelas povoações que lhe ficam 
na longa distância de mais de oito léguas, resultando daqui as lamentá-
veis consequências de morrer muita daquela gente sem Sacramentos e 
ser enterrada em lugares profanos. Para conclusão de negócio tão im-
portante resta que Sua Alteza Real confirme aquela licença, o que os 
Suplicantes humildemente lhe rogam, mandando simultaneamente que a 
mesma Capela seja Curada e provida no Capelão que nela existir, con-
cedendo-lhes de mais a mais tempo suficiente para inteiro complemento 
dela, em que tanto se empenham que já tem apurado o seu congruente 
Patrimônio.
Haja vista o Desembargador Procurador da Fazenda.26 de Agosto de 
1806.40

O arraial surgiu à beira do caminho que ligava o Sertão da Pedra Branca 
a Pouso Alto, sede da freguesia. No requerimento acima, os moradores ale-
gam que as cheias do Rio Verde impediam que fossem congregar à Matriz da 

40 Requerimento para erigir a primeira capela com invocação de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo.Transcrição de Gilberto Arantes Junqueira, Jornal Folha Nova 11/01/2016.
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Imagem 38 Mapa 
topográfico da Freguesia 

de Pouso Alto, 1738. Este 
mapa mostra a incipiente 

ocupação mesmo antes 
do requerimento de 1806. 

Fonte: APM

Imagem 39 Cópia do 
requerimento. Jornal Folha 

Nova 11/01/2016
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Freguesia e, pela mesma razão, o pároco não poderia vir até aquela Paragem 
do Ribeirão do Carmo para prestar assistência religiosa à população das po-
voações que ficavam a “distância de mais de oito léguas”, resultando em “la-
mentáveis consequências de morrer muita daquela gente sem Sacramentos e 
ser enterrada em lugares profanos”. Note que o requerimento faz menção es-
pecífica ao sepultamento dos mortos, o que por si só já seria motivo suficiente 
para a criação da capela. 

O traçado do arraial deriva da dupla bifurcação deste caminho em quatro 
ruas que iam dar à praça da igreja e, fechando-se novamente, voltavam a for-
mar a estrada. Ligando as duas chegadas e passando por trás da igreja estava a 
Rua Capitão Antônio José (denominação atual), logo abaixo dela estava a Rua 
Direita(denominação anterior), que ia dar diretamente à igreja, uma quadra 
abaixo, a Rua Luís Gomes (denominação atual) e, em seguida a Rua Gorgulho 
(denominação atual). Do outro lado da igreja, já fechando em direção à estra-
da de Cristina, seguia a mesma Rua Capitão Antônio José por cima da igreja e 
surgiam as ruas Francisco Isidro (denominação atual) e Ana Umbelina (deno-
minação atual). Ao centro de tudo, estava a Praça da Matriz, constituída pelas 
fachadas das casas à sua volta. 

Na esquina da praça com a Rua Direita está de pé ainda hoje a única casa 
remanescente desse período. Conhecida como “Casa da Boa Vista”(P1) por ter 
pertencido ao mesmo dono da Fazenda da Boa Vista, esta casa foi construída 
por volta de 1830 pelo Capitão Antônio José Ribeiro de Carvalho (o Velho 
do Condado), casado do Helena Nicésia Junqueira, filha de Gabriel Francisco 
Junqueira (o Barão de Alfenas). 

Imagem 40 Vista aérea do arraial com as quatro 
ruas se abrindo a partir da estrada, três delas indo 
à praça e uma delas passando por trás da igreja. 
Depois da praça, três ruas se juntam novamente a 
formar a estrada. Acervo fotográfico da Secretaria 
de Cultura (Mapeca)

Imagem 41 Vista aérea do arraial com as quatro ruas se 
abrindo a partir da estrada, três delas indo à praça e uma delas 
passando por trás da igreja. Depois da praça, três ruas se juntam 
novamente a formar a estrada. Acervo fotográfico da Secretaria 
de Cultura (Mapeca)
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Esta casa teria sido erguida pelo mesmo mestre açoriano que construiu as 
fazendas Boa Vista, Palmital e Cachoeira. A casa da cidade se difere da rural 
apenas por sua implantação, pela escada interna e por uma pequena variação 
no fluxograma. Sua forma de L ajusta-se ao desenho das ruas. O corpo princi-
pal tem a frente voltada para a igreja e o corpo de serviços segue alinhado com 
a rua lateral. Ao contrário das casas rurais, nas quais as escadas de acesso ao 
pavimento nobre são sempre externas, aqui esse desnível é vencido por uma 
escada interna logo na porta de entrada. O fluxograma também é um pouco 
diferente: da sala de entrada podem-se acessar ambas as salas, a nobre e a da 
família. Ligado a essa sala de entrada há um quarto que era destinado aos 
hóspedes e, por isso, tem acabamentos mais elaborados. As demais peças da 
planta são iguais às de uma fazenda.

Bem em frente à Casa da Boa Vista, do outro lado da Rua Direita, estava 
a casa (D1) que foi demolida na década de 1920 para dar lugar a um palacete 
que pertenceu a Joaquim Ferraz Junqueira. Não se sabe a quem pertencia esta 

Imagem 42 Rua Direita, à esquerda a Casa da Boa 
Vista, à direita Casa da Cachoeira Acervo Valter Ribeiro 

Junqueira. S/A, data provável: década 1910.

Imagem 43 Planta, implantação e elevação da 
Casa da Boa Vista. Desenhos CFC 



Imagem 44 Recorte numerado na 
panorâmica de 1917. Acervo fotográfico 
da Secretaria de Cultura (Mapeca)
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Imagem 46 Fazenda Palmital. 
Foto CFC, 1997 em Fazendas 
do Sul de Minas

Imagem 47 Detalhe de 
cimalha encontrada na 
Fazenda Cachoeira, mesmo 
construtor das casas do 
Palmital e Boa Vista. Foto 
CFC, 2004 em Fazendas do 
Sul de Minas

Imagem 48 Fazenda 
Narciso. Mesmo detalhe 
de cimalha da Fazenda 
Cachoeira e de várias casas 
no arraial. Foto acervo 
particular da família de 
Júlio Junqueira
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casa, que tinha porão baixo com uma solução formal de simetria na fachada 
dada por porta central e três janelas de cada lado. Esta casa, embora não tives-
se a proeminência das que ficavam nas esquinas, era muito elaborada. As sete 
aberturas, além de serem simétricas, estavam próximas umas às outras, numa 
relação de cheios e vazios em que os cheios (nembros) eram menores que os 
vãos das janelas. Acima da porta central, havia um óculo marcando o eixo 
de simetria. As janelas possuíam vidraças com pinázios enviesados e acima 
delas havia pestanas de madeira. Em sua fachada frontal, apenas na frontal, 
o beiral era recoberto por cimalhas, assim como a Casa da Boa Vista logo em 
frente. Esta solução de se fazer um arremate sofisticado apenas na fachada da 
frente é uma herança dos tempos em que as casas eram geminadas, ou melhor 
dizendo, eram ainda um sinal de que as fachadas, mesmo descontínuas, ainda 
pertenciam à rua e construíam a rua. Mas esta solução se repete em dezenas 
de fazendas, indicando que para os contemporâneos não havia uma separação 
entre rural e urbano, e que a casa em meio rural também elegia uma fachada 
principal e a colocava como forma de construção da paisagem. 

Seguindo mais adiante na Rua Direita estava a “Casa da Cachoeira” (D2) 
por pertencer ao mesmo dono da Fazenda Cachoeira, também filho do Velho 
do Condado, construída por volta da década de 1870. Nas fotografias do 
início do século XX em que ela aparece, sua antiga fachada de estrutura de 
madeira e barro já havia sido substituída por uma fachada de tijolos com 
platibanda. Ainda seguindo pela Rua Direita, do mesmo lado da Casa da Boa 
Vista, esquina com Rua D. Pedro II, ficava a “Casa dos Criminosos” (D3) por 
pertencer aos mesmos donos da Fazendas dos Criminosos. 

Voltando à praça da igreja, uma quadra abaixo da Casa da Boa Vista, na es-
quina com a Rua Luís Gomes, fica a casa de José Antônio Oliveira de Noronha, 
casado com Gabriella Junqueira, filha do Velho do Condado e Helena Nicésia. 

Imagem 49 Casa que pertenceu 
a Gabriella Junqueira. Acervo 
Valter Ribeiro Junqueira. S/A, 

data provável década 1920
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Esta foi a primeira casa (P2) pertencente ao Velho do Condado no arraial, foi 
construída antes da Casa da Boa Vista. De fato, as vergas curvas eram mais 
comuns no século XVIII e no início do século XIX, o que em si não é uma pro-
va de que esta casa seja dessa época, mas corrobora a informação de que ela é 
mais antiga do que a Casa da Boa Vista, cujas vergas são retas. Em compara-
ção com a Boa Vista, esta era uma casa menos sofisticada e bem menor, com 
apenas cinco janelas na fachada da praça e nove internas ao lote, enquanto a 
Boa Vista tinha 30 janelas nas fachadas do corpo principal. Isso mostra talvez 
uma ascensão econômica do proprietário entre a construção da primeira e da 
segunda casa. 

Uma quadra abaixo, na esquina da Rua Gorgulho, ficava a casa (P3) que 
pertencia originalmente à família Souza, das Fazendas do Lobo e Pessegueiro 
na região de Pouso Alto. Seu corpo de serviços seguia pela Rua Gorgulho 
enquanto seu corpo principal voltava-se para a praça. Esta casa também era 
elaborada construtivamente edimensionada em grande escala possuindo 24 
janelas em seu corpo principal e cimalhas em toda a sua volta. As janelas pos-
suíam pestanas de madeira assim como a Boa Vista. Tanto esta casa quanto a 
da Boa Vista tinham seu posicionamento relativo ao desenho das ruas, com os 
dois corpos que formavam o L a definir os espaços públicos.

Ainda neste quarteirão, o último da praça, havia logo em seguida da “Casa 
Pessegueiro” mais três casas (P4, P5 e P6). A primeira delas, logo seguida à 
Casa Pessegueiro (P3), apenas dimensionada em menor escala, no lugar de 

Imagem 50 Casa Pessegueiro. Acervo 
fotográfico da Secretaria de Cultura (Mapeca)

Imagem 51 Vista da praça, à direita casa de 
Gabriella Junqueira e ao fundo Casa Pessegueiro. 
Acervo Valter Ribeiro Junqueira. S/A, data 
provável década 1910
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oito aberturas na fachada principal, possuía apenas seis, todo o seu volume 
diminuía em relação àquela segundo esta proporção. Entre esta e a próxima 
casa havia um Passinho.

A segunda delas possuía dois pavimentos (P5), moradia em cima e comércio 
no térreo, com três janelas no andar superior e três portas abrindo-se para a 
praça. Esta era uma casa com uma tipologia diferente das casas acima des-
critas, não era uma casa de morada dimensionada em grande escala e com 
programa unicamente residencial, era estreita e alta, sem a sofisticação das ci-
malhas ou pestanas. Embora fosse diferente quanto ao programa, volumetria e 
sofisticação, integrava-se perfeitamente ao conjunto, pois todas elas se valiam 
dos mesmos saberes construtivos e formais. Seguiam o mesmo alinhamento e 
adotavam as mesmas soluções de neutralidade, constância, uniformidade e o 
ritmo que, combinadas, conferiam à rua a regularidade necessária.

Logo abaixo, estava uma casa exclusivamente comercial (P6) como indicam 
suas seis portas que se abriam para a praça. Embora fosse uma casa térrea 
e comercial, possuía a elaboração construtiva das casas de morada citadas 
acima, exceto por não possuir vidraças, pois sendo comercial só tinha portas. 
Contudo, compunha com as demais casas da praça um conjunto uniforme e 
regular. 

Contornado a praça havia uma casa comercial logo na esquina que dava 
saída para o Ribeirão do Carmo. Em seguida a esta casa comercial (P7) estava a 
Casa do Pouso Alegre (P8) com seu “passinho” ao lado. A Casa do Pouso Alegre 

Imagem 52 As quatro casas (P3, P4, P5 e P6) do 
último quarteirão da praça. Acervo fotográfico da 

Secretaria de Cultura (Mapeca)
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Imagem 53 Esta fotografia mostra praticamente a mesma parte do último quarteirão da praça, com 
exceção da casa da Fazenda Pessegueiro. Acervo fotográfico da Secretaria de Cultura (Mapeca)



261

da cidade teria sido construída posteriormente à casa da Fazenda do Pouso 
Alegre, construída em 1847 por Joaquim José Ribeiro de Carvalho ao lado da 
casa de sua mãe. Seu pai era o capitão Manuel José Ribeiro de Carvalho, que 
nasceu em 1790 e morreu precocemente em 1834, filho de Custódio Ribeiro 
Pereira Guimarães ou Custódio Ribeiro de Carvalho, o “Velho da Chapada”. 
Manuel José herdou a Fazenda Palmital e parte da Fazenda Três Barras, área 
correspondente ao Pouso Alegre.

Tendo ficado órfão de pai ainda criança, Joaquim José Ribeiro de 
Carvalho, por ocasião de seu casamento, resolveu construir ao lado da 
casa paterna, onde ainda habitava sua mãe Maria Tridentina, uma pe-
quena casa na qual constituiria família. […] A antiga casa, cujos alicerces 
de pedra formam hoje um muro que separa o curral do pomar de jabuti-
cabeiras, tinha, de frente, sessenta e nove metros, e de lado, dezoito me-
tros. Era, na verdade, uma imponente construção de pau a pique, porém 
de solidez e acabamento invejáveis41.

Esta casa tinha uma conformação muito similar à casa D1, comentada aci-
ma, com a diferença de possuir cimalhas em toda a volta e não apenas na 
fachada principal.

Continuando a descrição das casas ao redor da praça, passemos ao lado 
oposto ao já descrito. Neste lado da praça, existiam cinco casarões alinhados, 
isolados e em sequência (P9, P10, P11, P12 e P13). O primeiro deles, a come-

41  JUNQUEIRA, Walter Ribeiro. Fazendas e famílias sul-mineiras. São Lourenço: Novo 
Mundo, 2004. p. 18 e 31.

Imagem 54 Casa do Pouso 
Alegre. Acervo Valter Ribeiro 
Junqueira. S/A, data provável 

década 1920
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Imagem 55 Casa do Pouso 
Alegre que ficava na Praça da 
Matriz no arraial de Carmo 
do Rio Verde. Acervo Valter 
Ribeiro Junqueira. S/A, data 
provável década 1920

Imagem 56 Fazenda do Pouso 
Alegre, casa “nova” construída 
em 1847 ao lado da antiga sede 
(terreno marcado em vermelho). 
Acervo Valter Ribeiro Junqueira. 
S/A, data provável década 1910

Imagem 57 Fazenda do Pouso 
Alegre, casa “nova” vista mais 
aproximada. Acervo Valter 
Ribeiro Junqueira. S/A, data 
provável década 1910



263

çar pela parte mais baixa da praça junto à Rua Ana Umbelina, era a Casa das 
Três Barras, pertencente à Fazenda das Três Barras. Esta casa era igualmente 
sofisticada, com sua sequência de sete janelas em cada fachada, todas com 
pinázios enviesados e pestanas, com seus beirais arrematados por cimalha tra-
balhada e com uma distribuição de vãos em ritmo constante. Note que nas 
casas deste arraial são comuns as sequências de sete ou mais janelas, fato raro 
entre as casas de Campanha. A volumetria geral das casas em Carmo do Rio 
Verde era mais horizontal do que das casas de Campanha. Neste arraial as 
casas geralmente tinham uma grande área em projeção, raramente possuíam 
dois pavimentos, mas estavam sempre assentadas sobre porões. 

A segunda casa desta sequência era o casarão da família de D. Eliza Gorgulho 
(P10), ainda maior do que a Casa das Três Barras. Seu desenho diferenciava-se 
das Casas da Três Barras, Boa Vista, Pouso Alegre e Pessegueiros por alguns 

Imagem 58 Casa das Três 
Barras no arraial. Acervo 

Valter Ribeiro Junqueira. S/A, 
data provável década 1920

Imagem 59 Casa das 
Três Barras na fazenda. 
Foto de Valter Ribeiro 

Junqueira., data 
provável década 1960
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aspectos. Seu volume é mais espalhado, os espaços entre as janelas são maio-
res, suas janelas possuem vergas curvas e não têm pestanas e seus beirais não 
possuem cimalhas. Estas diferenças não são mera descrição das imagens, são 
aspectos que devem ser pontuados porque apontam transformações e trânsito 
de conhecimentos. Esta casa filia-se muito mais a uma arquitetura presente nas 
fazendas da região do Caminho Velho, uma área ocupada por fazendas de um 
período anterior ao ciclo do abastecimento. As outras citadas são casas que 
têm como pares as fazendas mais recentes, da década de 1830 a 1850, ligadas 
à expansão agrícola desta região.

Logo acima ficava a casa que ficou conhecida com a Casa D. Nenê Noronha 
(P11), esta foi uma das quatro primeiras casas do arraial, era pertencente à fa-
mília Noronha, descendente da Fazenda da Glória que pertenceu ao Padre José 
Dutra da Luz, uma das 22 sesmarias do Sertão da Pedra Branca. Também era 
uma casa mais próxima formalmente à Casa Gorgulho, mas que em algumas 
fotos já aparece com seu telhado reformado e suas folhas de guilhotina subs-
tituídas, escondendo por trás desta nova cara uma casa similar às primitivas 
do arraial.

Já na esquina com a Rua Francisco Isidro, ficava a casa de Américo Dias 
(P12), um fazendeiro que aparece nas estatísticas do Almanach Sul Mineiro de 

Imagem 60 Casa Gorgulho  
e Casa das Três Barras. Acervo 
fotográfico da Secretaria de 
Cultura (Mapeca)



Imagem 61 Casa Noronha. Acervo fotográfico da 
Secretaria de Cultura (Mapeca)

Imagem 62 Casa Américo Dias e Casa do Sertão. 
Acervo fotográfico da Secretaria de Cultura (Mapeca)



Imagem 63 Casa sr. Américo Dias. 
Acervo fotográfico da Secretaria de 
Cultura (Mapeca)

Imagem 64 Casa do Sertão 
e escadaria da igreja. Acervo 
fotográfico da Secretaria de 
Cultura (Mapeca)

Imagem 65 Igreja velha, à 
direita aparece a Casa do Sertão 
e casa paroquial acima. Acervo 
fotográfico da Secretaria de 
Cultura (Mapeca)
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188442. De fato, esta era uma casa mais recente do que a Casa Noronha, tam-
bém não era tão grande em projeção quanto as outras, possuía apenas cinco 
janelas na fachada principal enquanto as outras possuíam sete, mas obedecia a 
uma rígida geometria de fachada, compondo com as outras quatro a fachada 
do vazio figural da praça e seu lado oeste. 

Na esquina oposta, ficava a casa do Sertão (P13), por pertencer aos pro-
prietários da Fazenda do Sertão, também da família Dias de Castro. Uma casa 
cujas janelas também eram de verga curva e cuja volumetria, assim com a Casa 
da Boa Vista, acompanhava o desenho da rua, que por sinal era a continuação 
da Rua Direita. Seu volume é diferente do das outras por possuir um porão 
bastante alto, porém sem constituir com isso um sobrado. As características 
das aberturas do porão eram bastante diferentes das características das jane-
las do andar nobre, diferentemente dos sobrados clássicos que existiam em 
Campanha em que as janelas do andar inferior possuíam vidraça e estavam 
alinhadas às aberturas do andar superior. 

Com esta última casa, encerra-se a envoltória da praça, composta por seis 
casas do lado leste e cindo do lado oeste, duas casas na parte inferior da praça 

42  VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro para 1884 in http://folhanova.com.
br/.

Imagem 66 Casa D. Nenê 
Noronha. Acervo fotográfico da 
Secretaria de Cultura (Mapeca)
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e a igreja acima de tudo. Esta praça claramente composta pelas casas ao seu 
redor funcionava como uma espécie de sala ao ar livre do arraial. As fachadas 
das casas, embora separadas umas das outras, criavam uma importante noção 
de percepção do vazio, pois estavam alinhadas e os elementos que as compu-
nham e emolduravam obedeciam a uma ordem comum a todas elas. Criavam 
um fundo a encerrar o vazio, estabeleciam linhas horizontais e verticais em um 
vazio cuja superfície principal, o chão, era inclinada, marcavam uma métrica 
no espaço pelo ritmo das aberturas e marcavam as arestas desse vazio com seus 
elementos construtivos, os cunhais, beirais e calçadas. 

Assim como na Rua Direita, havia algumas casas remanescentes da primiti-
va ocupação do arraial, na Rua Francisco Isidro também se estabeleceram al-
gumas casas desta fase de ocupação. Essa rua, juntamente com a Rua Direita, 
era o antigo caminho à beira do qual foi erguida a primeira capela do arraial. 
Com o desenvolvimento do arraial, o antigo caminho transformou-se nessas 
duas ruas que passaram a fazer parte da malha urbana e uma nova estrada 
foi aberta junto à vargem. Na esquina da Rua Francisco Isidro com a Rua 
Ana Umbelina, localizava-se a casa de D. Ana Umbelina (F1), considerada a 
primeira casa do arraial. De fato, a forma e localização da casa reforçam esta 
informação, era uma casa térrea, localizada à beira do antigo caminho. Suas 
vergas eram curvas e sua volumetria espalhada, sendo suas cumeeiras perpen-
diculares quase na mesma altura. 

Ainda nesta rua, um pouco depois da casa de D. Umbelina, havia um exten-
so casarão (F2) de volume retangular coberto por um único telhado de quatro 
águas. Casas compostas por um único volume eram mais raras, normalmente 
o agenciamento mais comum eram dois volumes perpendiculares formando 
um L. A fachada principal desta casa possuía uma sequência de doze janelas 
bem próximas umas das outras, enquanto nas demais fachadas as janelas eram 
mais espaçadas. As vergas retas, nembros estreitos e a distribuição constante 
dos vãos revelam uma elaboração construtiva e uma geometrização do espaço 
características de meados do XIX, enquanto a casa de D. Umbelina caracteri-
zava-se por suas janelas de vergas curvas e distribuição nem sempre constante 
dos vãos.

Nesta casa funcionou o Ginásio São José. Assim como ocorreu com diver-
sas outras casas, tanto neste quanto em outros povoados, estas construções 
davam suporte a diferentes programas, não havia ainda a esta altura uma ideia 
de caracterização do edifício pelo seu uso, como viria a ocorrer no final do 
século XIX com o ecletismo. Isso revela que nessa época as construções parti-
culares, independentemente do programa, tinham sempre o mesmo aspecto, as 
fachadas se prestavam à construção coletiva da rua e não a uma caracterização 
individual do edifício. 

Nesta sucinta análise das casas que compunham o núcleo inicial do arraial, 
foi possível contabilizar 18 casas sendo que, sabidamente, 12 delas pertenciam 
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Imagem 67 Casa de D. 
Umbelina. Acervo Valter 

Ribeiro Junqueira. S/A, data 
provável década 1920

Imagem 68 Rua Ana 
Umbelina, ao fundo à direita a 

casa de D. Umbelina. Acervo 
Valter Ribeiro Junqueira. S/A, 

data provável década 1910

Imagem 69 Ginásio São José. 
Acervo fotográfico da Secretaria 

de Cultura (Mapeca)
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às famílias dos primeiros proprietários diretamente relacionados às fazendas 
da vizinhança e apenas três delas eram casas comercias e uma de uso institu-
cional. O que confirma, ao menos para o caso específico deste arraial, as in-
formações da Enciclopédia de Municípios Brasileiros43 que dizia que a origem 
de quase todos aqueles 77 arraiais contabilizados no Almanach Sul Mineiro44 
de 1874 era a doação de terras para constituição do patrimônio da capela. 
No arraial de Carmo do Rio Verde, o desdobramento deste fato foi que esses 
proprietários das terras vizinhas acabaram construindo suas casas no núcleo 
urbano do arraial. Esses proprietários construíram suas casas no arraial da 
mesma maneira que faziam as casas nas fazendas, não faziam distinção entre 
rural e urbano. Ao edificar estavam a ordenar o espaço ao seu redor e a marcar 
a paisagem. E as fachadas das casas eram a forma pela qual se dava esse orde-
namento, tanto uma geometrização pelas fachadas com suas verticais e hori-
zontais a organizar a paisagem, quanto um ordenamento que definia espaços 
públicos e privados. Mesmo em áreas rurais havia sempre uma fachada princi-
pal a organizar o espaço vazio à sua frente. Ainda que este espaço externo não 
fosse público legalmente, era público pelo uso, pela definição da zona de con-
tato como o mundo exterior e outra zona de uso reservado. A zona de contato 
com o mundo exterior estava sempre voltada para a chegada, para a estrada, 
eram espaços abertos em ágora. As fachadas voltadas para estes espaços re-
cebiam tratamento diferente das fachadas voltadas para as zonas reservadas. 
Nas zonas reservadas ficam as hortas, os pomares, casas do tacho, moinhos, 
etc. Eram áreas geralmente cercadas e servidas por um curso d’água. Assim 
como na cidade, essas duas zonas se faziam claramente distintas e isso também 
se refletia no agenciamento interno do programa da moradia como se pode 
verificar nas dezenas de fazendas e em algumas casas urbanas remanescentes. 

A constituição de um núcleo urbano em uma antiga zona ocupada por 
primitivas sesmarias era uma necessidade dos moradores, como se pode verifi-
car nos diversos pedidos de criação de capelas, normalmente justificados pelo 
acesso à assistência religiosa da população. De fato, a assistência religiosa era 
uma necessidade primordial para aquela população, mas, como mencionado 
anteriormente, a “expansão interna do território” foi promovida por particu-
lares organizados em torno de um tipo específico de arranjo familiar e político. 
A criação de núcleos, bem como sua organização espacial, era fundamental 
para que os arranjos políticos e familiares fossem articulados. Essas famílias 

43 FERREIRA, Jurandir Pires, Enciclopédia de Municípios Brasileiros. IBGE, Rio de Janeiro, 
1959.

44 VEIGA, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.
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que construíram suas casas no primitivo núcleo do arraial se entrelaçaram 
garantindo o sucesso e manutenção de seus modos de vida. A análise dos in-
ventários dos principais proprietários da região mostra que muitos estavam 
ligados por algum tipo de parentesco. Revelam também que as casas de mora-
da e as fazendas não tinham um peso muito grande na composição dos patri-
mônios, o valor das dívidas ativas e o valor dos escravos superavam em muito 
com o valor dos bens de raiz. As grandes fortunas provinham do comércio, ou 
do consórcio entre a atividade produtiva e comercial, e as fazendas e casas de 
morada eram muito mais uma forma de investir o dinheiro amealhado nesse 
negócio. Logo, só construíam casas elaboradas construtivamente e dimensio-
nadas em grande escala aqueles proprietários que já tinham conquistado for-
tuna. Como foi o caso do Velho do Condado, que construiu sua primeira casa 
com dimensionamento mais modesto e a segunda, mais sofisticada e dimensio-
nada em grande escala. 

Os arraiais e fazendas formavam um único conjunto territorial, articulado 
e interdependente, que envolvia uma rede de reações baseadas em um cer-
to modo de vida, em um certo arranjo social. A organização espacial deste 
conjunto certamente refletia a organização social, as casas dos “principais” 
se colocavam perfiladas em torno de um espaço público, respeitando as con-
venções e simbolizando esses potentados. Ao construir suas casas alinhadas 
e articuladas entre si pela regularidade de suas fachadas, estes proprietários 
estavam construindo a organização social, definindo espaços públicos e pri-
vados, estavam constituindo o vazio coletivo controlado pelo privado. E, ao 
construir uma casa elaborada construtivamente e dimensionada em grande 
escala na praça do arraial, estes proprietários marcavam sua posição naque-
la organização social. Com toda a precariedade de meios e a complexidade 
das relações, aquela sociedade articulada em torno deste conjunto territorial 
conseguiu implantar suas marcas reconhecíveis na paisagem. E este conjunto 
edificado de fazendas e arraiais teve na regularidade de suas casas o principal 
suporte material da ideia de ordem.
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FREGUESIAS, MUNICÍPIOS, COMARCAS EM 1862 - ALMANACH

Comarca de Rio Verde - Sede em Campanha arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Campanha

Freguesias Campanha 1737 1798 1840

São Gonçalo 1878 1911

Mutuca (Eloi Mendes) 1810 1856

Lambary (Jesuânia) 1816 1901 1948

Águas Virtuosas (Lambari) 1837 1911

Rio Verde (Três Corações) 1761 1832 1886

Município Chistina

Freguesias Chistina 1774 1841 1850 1872

Carmo do Rio Verde (Carmo de 
Minas)

1814 1832 1925

SS da Capituba (Pedralva) 1832 1884

Santa Catharina (Natércia) 1869 1878 1948

Virgínia 1866 1911

Comarca de Jaguari - Sede em Pouso Alegre arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Pouso Alegre

Freguesias Pouso Alegre 1795 1810 1831 1891

Borda da Mata 1858 1924

Santana do Sapucahy 
(Silvianópolis)

1748 1832 1911

Ouro Fino 1749 1868 1901

Estiva 1843 1870

Jacutinga 1847

Município Jaguary (Camanducaia)

Freguesias Jaguary (Camanducaia) 1775 1849

São José de Tolledo (Toledo) 1841 1854

Cambuhy 1813 1850 1889 1892

Registro
Santa Rita de Extrema 

(Extrema)
1800 1871

TABELAS ANEXAS
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Comarca de Cabo Verde- Sede em Caldas arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Caldas

Freguesias Caldas 1799 1813 1839 1859

Campestre 1840 1911

S. Sebastião do Jaguary

Santa Rita de Cássia 1866 1890 1892

Município Cabo Verde

Freguesias Cabo Verde 1766 1769 1846 1877

São José da Boa Vista 
(Muzambinho)

1860

Conceição da Boa Vista ?

São José dos Botelhos (Botelhos) 1845 1911

Comarca de Jacuhy- Sede em Passos arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Passos

Freguesias Passos 1836 1848 1858

Dores do Aterrado (Ibiraci) 1819 1850 1925

Ventania (Alpinópolis) 1808 1824

Carmo do Rio Claro 1810 1877

Município São Sebartição do Paraíso 

Freguesias São Sebartição do Paraíso 1821

Jacuhy XVIII já 1811 1814 1869

Monte Santo (M.S. de Minas) ~1820 1855

Guaxupé 1837 1853/64 1911

Santa Bárbara de Canoas 
(Guranésia)

~1820 1838 1901

1850 Comarca de Três Pontas- Sede em Alfenas arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Alfenas

Freguesias Alfenas 1832 1860 1869

São Joaquim da Serra Negra
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Carmo da Escaramusça 
(Paraguaçu)

1821 1840 1911

Machadinho (Poço Fundo) 1871 1923

Machado ~1815 1857 1880

Douradinho (distrito de 
machado?ou E.S. Dourado)

Município Três Pontas

Freguesias Três Pontas 1794 1832 1857

Varginha 1806 1850 1881

Carmo do Rio Grande ?

Córrego do Ouro (Campos 
Gerais)

1827 1832 1901

Comarca de Sapucahy- Sede em Lavras arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Lavras

Freguesias Lavras 1753 1813 1831

Alfenas 1832 1860 1869

São João Nepomuceno 
(Nepomuceno)

1841 1911

Carmo da Cachoeira 1857 1938

Perdões 1855/91 1912

Luminárias 1850/73

Município Dores da Boa Esperança

Freguesias Dores da Boa Esperança 1813 1869

Espírito Santo dos Coqueiros 
(Coqueiral)

~1806 1846

São Francisco do Agua-pé 
(Guapé)

1839 1856

1855 Comarca de Baependy- Sede em 
Baependy

arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Baependy

Freguesias Baependy 1752 1814

Conceição do Rio Verde 1839/91 1911

Pouso Alto 1784 1832 1874

São José do Picú (Itamonte) 1938

São Thomé das Letras

Passa Quatro 1854 1892
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Município Ayuruoca

Freguesias Ayuruoca 1744 1834 1868

Livramento (Liberdade) 1855 1939

Lagôa (Alagoa)

Serranos 1840

Bocaina 1790 1892 1953

Passa Vinte 1857 1953

Comarca de Itajubá- Sede em Itajubá arraial/
capela

distrito/
freguesia vila municipio

Município Itajubá

Freguesias Itajubá 1752 1832 1848 1862

Soledade (Soledade de Minas) 1850 1893 1901

Santa Rita da Boa Vista (Santa 
Rita do Sapucaí)

1825 1880 1892

Pirangussú (Piranguçu) 1838 1871 1962

S. Caetano da Vargem Grande 
(Brasópolis)

1838 1848/91 1901

Município
São José do Paraíso 

(Paraisópolis)

Freguesias
São José do Paraíso 

(Paraisópolis)
1826 1872 1874

Capivary (Consolação)

São João Batista das Cachoeiras 
(Cachoeira de Minas)

1853 1871 1924
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Extensoens Pessoas Livres Escravos Total

Freguesia L-O N-S Homens Mulheres Homens Mulheres

Campanha 13 7 3.019 3.156 1.280 1.132 8.587

S. Gonçalo 3 7 1.327 1.182 741 452 3.702

S. Catharina 11 7 1.644 1.571 868 527 4.610

Douradinho 4 7 1.197 1.193 324 199 2.913

S do Sapucahi 8 7 1.791 1.832 645 369 4.637

Patr. Caldas 15 7 1.081 1.321 660 240 3.302

Ouro Fino 13 7 1.631 1.623 527 336 4.117

Camandocaia 12 7 1.920 1.843 354 200 4.317

Pouzo Alegre 12 7 2.733 2.472 854 431 6.490

Itajubá 9 7 1.344 1.297 763 435 3.839

Sommas Parciaes 17.687 17.490 7.016 4.321 46.514
 

Tabela Recenseamento do Termo da Vila de Campanha em 1825
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos capítulos desta tese, vimos demonstrando como os contemporâ-
neos pensavam e produziam suas cidades e percebemos que a ideia de ordem 
e regularidade estava presente nos discursos emitidos pelas autoridades desde 
os primeiros momentos da ocupação territorial. Como verificado para o caso 
de Campanha, não só o discurso, mas a também a produção da cidade se dava 
de maneira regular. O objetivo desta tese, porém, não é provar a regularidade 
das vilas coloniais mineiras, embora sua demonstração seja uma passagem 
imprescindível ao argumento final. O que estamos propondo é uma outra pos-
sível leitura da cidade. Propomos que a cidade possa ser lida como um con-
junto de construções que, mesmo descontínuo e fragmentado, pontuava com 
seus fragmentos uma certa região transformando-a em um território. Neste 
sentido, o que caracteriza uma cidade não é sua contiguidade, mas as relações 
e as semelhanças entre as partes espalhadas pelo território. O desafio da colo-
nização implicava, entre outras coisas, em construir cidades, mas poderemos 
ter uma melhor compreensão do processo colonial se entendermos que a cida-
de, para os colonizadores, era não apenas o núcleo urbano; eram fragmentos 
que, em conjunto, pudessem ter uma mesma identidade, um mesmo sentido de 
pertencimento.

Se, para os habitantes, pertencer a uma vila ou a uma freguesia era estar 
submetido a uma câmara ou a uma capela, a cidade para os contemporâneos 
não era apenas o conjunto de construções e espaços. Se para os contemporâ-
neos a cidade era também o corpo social e o corpo social não dependia neces-
sariamente da proximidade para existir, mas sim da ideia de pertencimento, 
podemos transportar este mesmo sentido de pertencimento para o corpo ma-
terial desta cidade: pertenciam a uma cidade todos aqueles espaços que fossem 
suporte à vida daqueles moradores. Assim, esses espaços não necessariamente 
precisavam ser contíguos, mas necessariamente deveriam possuir certas carac-
terísticas que os fizessem identificá-los como partes de um mesmo mundo. 

Inicialmente, o que nos sugeriu a leitura de uma cidade descontínua e frag-
mentada foi a descoberta, em nossa pesquisa de mestrado, de um conjunto de 
fazendas que apontava a existência de um corpo único e coeso. Leitura que foi 
sendo reforçada, ao verificamos nos mapas do final do período colonial a exis-
tência de outras categorias de fragmentos construídos que também pontuavam 
aquele território, como capelas, passagens, registros, estradas, patrulhas e até 
vilas e arraiais. O fato de existirem espaços construídos, nomeados e represen-
tados em um mapa, conferia a estes fragmentos o poder de transformar uma 
área antes considerada sertão em um território pertencente ao Reino. Mas 
foi na documentação relativa aos arraiais e vilas que encontramos um corpo 
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documental que nos deu suporte à compreensão de como os contemporâneos 
pensavam e produziam a cidade. 

O conjunto de documentos sobre a Vila de Campanha mostra que a ideia 
de regularidade sempre esteve presente no discurso urbanístico, mas as inter-
pretações posteriores da cidade colonial mineira apontam muito mais para 
uma cidade irregular e espontânea. Onde estaria, portanto, esta divergência? 
Certamente não haveria de existir uma divergência tão discrepante entre o 
discurso e a produção da cidade colonial. O que pode ter havido é a falta de 
meios para se colocar em prática as ideias de regularidade. Algumas partes 
da cidade poderiam ter sido produzidas com menos recursos, o que levaria a 
um aparente desleixo. Mas apenas este fato não explicaria como a cidade era 
pensada de maneira regular e produzida de maneira irregular. A divergência 
está muito mais em uma interpretação extemporânea à produção, do que na 
própria produção da cidade. Verificamos no caso de Campanha que o discur-
so e a prática estavam coerentes. Pensou-se uma cidade regular e produziu-se 
uma cidade também regular. Vale observar que a vila adentra o século XIX 
possuindo um conjunto formado por 400 casas, todas alinhadas e regulares a 
conformar seus espaços urbanos. 

Há que se relembrar aqui os diferentes sentidos e interpretações do conceito 
de regularidade. Já no século XVIII, Raphael Bluteau registra ao menos dois 
sentidos para o verbete regularidade, o primeiro como observância às regras 
da arte e o segundo como regularidade geométrica. Em ambos os sentidos, a 
interpretação da cidade colonial consagrada pela historiografia moderna como 
irregular e espontânea foi refutada. Primeiro,  como irregularidade geométri-
ca. Foi demonstrado, em obras já citadas como as de Nestor Goulart e Roberta 
Max Delson, que se produziram não poucas cidades com regularidade geomé-
trica na América Portuguesa. A cidade colonial mineira também era perfeita-
mente regular para os contemporâneos no sentido de observância às regras da 
arte, como demonstrou Rodrigo Bastos.

Se a colonização implicava na construção de cidades e a cidade para os 
contemporâneos passava muito mais por um sentido de pertencimento, pro-
pomos uma terceira leitura da regularidade: a regularidade do ponto de vista 
de seus moradores. Para isso, utilizamos ambos os sentidos registrados em 
Bluteau. No sentido da observância às regras da arte, as interpretações feitas 
por Bastos para Vila Rica também se aplicam à contemporânea Campanha. 
Porém, no sentido da regularidade geométrica da urbanística do século XIX e 
XX, teremos maior dificuldade em demonstrar que vilas mineiras eram regu-
lares quando observadas apenas em planta. De fato, se observadas em planta, 
dificilmente essas vilas se enquadrariam naquilo que se consagrou como regu-
laridade geométrica. Mas, se observadas do ponto de vista de seus moradores, 



281

a partir de suas ruas e praças, veremos uma cidade formada por construções e 
espaços geométricos, com ângulos retos, com horizontais e verticais bem defi-
nidas, com ritmo, alinhamentos, simetria, proporção, etc. 

Mas “observar do ponto de vista dos seus moradores” implica em dois 
grandes desafios: o primeiro é saber como eram estas construções e o segundo, 
como os moradores as enxergavam. Enfrentar esses dois desafios foi o que pro-
curamos fazer nos primeiros capítulos desta tese, tentando interpretar como 
pensavam os contemporâneos ao analisar a documentação coeva e, depois, 
ao reconstituir conjecturalmente os espaços da vila. Concluímos que os con-
temporâneos produziram espaços regulares, mas mais do que isso produziram 
espaços que fossem suporte material e simbólico aos seus modos de vida. Ao 
analisar as manifestações percebemos que os espaços da vila eram suporte 
material e simbólico da vida de seus moradores, pois a cidade era parte de um 
discurso persuasivo do reino católico direcionado aos moradores. Para que 
isso acontecesse, as casas se prestavam muito mais à conformação dos espaços 
externos que abrigavam a congregação pública do que à resolução de um de-
terminado programa de moradia. As casas eram muito mais as fachadas das 
ruas do que as próprias casas. Nesse sentido, a rua rouba para si as fachadas 
das casas que, assim forjadas, carregam consigo a própria imagem de cidade. 

Necessária à construção da imagem de cidade era a constituição de espaços 
à semelhança dos espaços urbanos da metrópole, assim como o conjunto dos 
moradores, o conjunto das construções constituiria o “corpo do reino”. Para a 
constituição de espaços à imagem de espaços urbanos portugueses, era funda-
mental à época a observância às regras da arte, e a tradução que a arquitetura 
expansionista portuguesa fez dos preceitos artísticos clássicos foi a simplifica-
ção, a depuração, a redução de seus elementos essenciais que resultou em uma 
geometrização quase neutra dos espaços. Isso se tornou símbolo e a própria 
imagem da cidade. Na construção de um novo território em terras americanas, 
o recuso da geometrização foi levado ao limite da simplificação. Portanto, se 
para o conjunto dos moradores aquilo que conferia o sentido de pertencimen-
to era estar submetido a uma mesma câmara, a uma mesma igreja, para os 
espaços construídos aquilo que conferia unidade era utilizar-se dos mesmos 
recursos estéticos, construtivos e simbólicos utilizados em todo o Reino, o que, 
na prática, se traduzia em geometrização. 

Para que um aglomerado de casas e moradores se configurasse como vila, 
era necessária a observação de certas regras coletivas, como respeitar os ali-
nhamentos, organizar as casas em torno de espaços públicos, promover con-
figuração de vazios figurais, conceder destaque e relevância a certos edifícios 
excepcionais, etc. Mas, além do cumprimento de certas regras coletivas, cada 
uma das partes que compunham o todo havia de ter algo que as unisse. Assim, 
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as construções, mesmo que de variados tipos e tamanhos, utilizavam-se de 
certas estratégias que as congregavam em conjunto único. Essas estratégias, 
regras e preceitos, e esses elementos depurados e reduzidos ao longo do tempo 
forjaram uma fachada que simbolizou a própria imagem de cidade. 

Quando um povoamento se iniciava em uma nova área, cada uma das cons-
truções por si só utilizava-se dessa linguagem geométrica consagrada. Como 
se sabe, o avanço do território sobre o sertão não necessariamente se iniciava 
pela implantação de uma vila. Na maioria das vezes, iniciava-se pelo povoa-
mento da área por moradores. Somente depois é que alguns poucos fragmen-
tos se tornavam estruturas mais complexas, com suas capelas e casas até a 
formação de um arraial ou até de uma vila. Outros fragmentos nunca viriam 
a tornar-se vilas, mas todos eles em conjunto formavam a imagem da cidade. 
Muitos fragmentos que apareciam nos mapas do período colonial eram peque-
nas construções isoladas, um registro, uma passagem, uma fazenda. Alguns se 
tornaram arraiais, outros desapareceram. Os Registros de Jaguary, Toledo e 
Caldas transformaram-se em arraiais e hoje são cidades; a Passagem do Rio 
Verde transformou-se em um arraial e hoje é uma cidade; algumas fazendas do 
Mapa de Itajubá desapareceram, outras existem até hoje, ainda como fazendas. 
Enfim, quando havia a implantação de uma nova construção no território, não 
se sabia o destino que ela iria ter, mas todas se faziam de tal forma que fossem 
parte do corpo do Reino. Todas elas seguiam os mesmos princípios e possuíam 
uma mesma identidade visual e sentido de pertencimento. O conjunto dessas 
construções formava a cidade difusa. Cidade, porque elas carregavam consigo 
a carga simbólica dos espaços urbanos, e difusa, porque espalhada pelo terri-
tório e, mesmo que descontínua, possuía um sentido de pertencimento. 

A contribuição deste trabalho para a leitura do urbanismo colonial está 
em levar em consideração as construções submetidas a uma câmara ou a uma 
freguesia como partes de uma mesma cidade. Deste modo, também amplia as 
possibilidades de interpretação da arquitetura colonial, uma vez que se inclui 
como partes de um mesmo fenômeno outros fragmentos antes considerados 
rurais e mostra a impropriedade da divisão territorial entre as categorias rural 
e urbana. É possível, assim, analisar a produção arquitetônica colonial não 
como fenômeno estético isolado, mas como parte de um processo de urbaniza-
ção que foi suporte material e simbólico para a vida dos moradores. 



ANEXO
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RECONSTITUIÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS E CASAS DA VILA

Antes de iniciar esta reconstituição, devemos apresentar as bases e métodos 
utilizados. Para a espacialização dos edifícios na planta urbana, utilizamos 
duas bases cartográficas atuais, a planta do município que demarca o períme-
tro de tombamento, fornecida pela própria prefeitura, e a plataforma Arcgis. 
Sobre estas bases foi feito um redesenho em AutoCAD. Além das bases carto-
gráficas, utilizadas para locação da planta urbana em escala, para identificar as 
edificações foram usadas bases iconográficas: ilustrações de mapas, a litogra-
vura de 1847 e fotografias. A mais antiga imagem da Vila de Campanha é uma 
ilustração inserida no Mappa de toda a extenção da Campanha da Princeza, 
(...)1 elaborado em 1800 pelo Capitão de Ordenanças Francisco Salles, em 
que o autor retrata a vila de forma figurativa. A principal base iconográfica 
desta reconstituição foi a litogravura anônima da Vila de Campanha, feita em 
18472 a partir do Morro de Santa Cruz. Depois de 1860, começam a surgir as 
fotografias. Foram encontradas imagens da vila na segunda metade do século 
XIX e início do século XX em diversos arquivos locais, entre eles as coleções 
do Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal), coleção 
Paulino Araújo, Centro de Memória da UEMG e coleções particulares. Por 
último, mas não menos importante, foram utilizados documentos textuais. O 
principal documento textual para reconstituição urbana foi a série da Décima 
Predial arquivada na Casa dos Contos de Ouro Preto. Este documento traz 
a lista de todas as ruas e casas da Vila de Campanha e seu termo, incluindo 
outras treze freguesias e citando cada rua e cada casa com o nome do proprie-
tário, se eram sobrados ou assobradadas, se estavam alugadas, valor do rendi-
mento anual do imóvel e valor da décima. Porém os nomes das ruas mudaram 
muito ao longo do tempo e, para descobrir quais eram as ruas no início do 
século XIX, recorremos às Atas da Câmara (arquivo Serphan) que propunham 
essas trocas de nomes, com especial destaque para os anos de 1869 e 1889. 
Por fim, foram utilizadas algumas descrições das festas reais (Revista do APM) 

1  Mappa de toda a extenção da Campanha da Princeza, feixada pelo Rio Grande, e pelos regis-

tros, que limitão a Capitania de Minas .-  Capitão de Ordenança Francisco Salles, (ca. 1800), 35 
x 41 cm, manuscrito e aquarela, AHU, n. 263 / 1170, originalmente incluído no códice n. 2167, 
intitulado: “Livro de Creação da Campanha da Princeza” (Reproduzido em Costa 2003) Uma 
cópia fax similar feita em 1950 a partir do original no AHU encontra-se no .Arquivo Museu 
Regional/Serphan.

2  Acervo: Centro de Memória Cultural do Sul de Minas – Universidade do Estado de Minas 
Gerais – Campus agregado de Campanha; a litogravura original encontra-se no Arquivo 
Nacional. 
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que descreveram a vila e também algumas datas de fundação de prédios públi-
cos, principalmente das igrejas. Para isso, a bibliografia usada foi Valladão3, 
Lefort4, Resende5 e Casadei6.

Para a localização das casas na base cartográfica, foi utilizado o seguinte 
método: em primeiro lugar foram locadas nos mapas as casas ainda existentes 
localizadas nas fotografias e na litogravura. Para estas casas foi feito levanta-
mento cadastral sumário (apresentado ao longo do anexo). Com a base car-
tográfica atual e na localização das casas existentes, sabidamente nas posições 
corretas, foram locadas todas as outras casas identificadas nas fotografias e 
na litogravura. Por meio do cotejamento de cada casa em diversas fotogra-
fias e por diferentes ângulos, foram deduzidas suas dimensões e, a partir daí, 
elaboradas suas plantas de cobertura e inseridas nas suas posições na plan-
ta da cidade. Isso gerou uma planta urbana com os edifícios remanescentes 

3  VALLADÃO, Alfredo.  Campanha da Princesa, 1737-1821).  Rio de Janeiro: Leuzinger S.A. 
1937. 

4  LEFORT, Monsenhor José do Patrocínio. Cidade de Campanha, Monografia Histórica. Belo 
Horizonte, 1972.

5  Rezende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações, Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.

6  CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987.

Imagem 1 Uma das páginas da ata da 
câmara de 1869, propondo a mudança 
de nomes das ruas
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identificados nas imagens com suas dimensões e posições exatas. Os edifícios 
identificados na iconografia que não existem mais foram dimensionados por 
estimativa, utilizando-se a dimensão real da testada do lote (que ainda existe), 
a contagem do número de janelas, a comparação com a dimensão de edifícios 
existentes ao lado, etc. Por fim, foram espacializados os edifícios da décima 
predial e inseridos no mapa como simples retângulos, representando as casas 
em número e posição compatíveis com o documento. Esses retângulos foram 
inseridos na quantidade apresentada na décima de 1811 (mais antiga e nume-
rosa), porém suas posições e dimensões foram estimadas. Foram inseridos nos 
intervalos entre as casas descritas acima, mas pode ter havido remembramento 
de lotes e reposicionamento dos volumes construídos em 1811 e 1847. A in-
serção das casas da décima na planta mostra mais a densidade de ocupação 
de cada rua. Alguns edifícios cujos donos foram identificados em outros do-
cumentos serviram como baliza para o posicionamento das demais casas. Os 
critérios de numeração não foram explicitados no alvará de criação da décima 
de 1808, ficando a critério do agente local. Em trabalho semelhante para a vila 
de São Paulo, Bueno7 diz que “Critérios subjetivos ordenavam os pontos de 
partida da numeração, o que hoje dificulta muito o mapeamento dos dados.” 
Carrara8 também aponta em seus estudos que não havia um critério explícito 
de numeração. No entanto, por meio do cruzamento de dados, conseguimos 
deduzir que a numeração das casas se iniciava no pelourinho. A partir desta 
dedução, fomos numerando as casas e, de fato, algumas das identificadas nas 
décimas, através de seus moradores ou pela distinção de “sobrados”, foram 
localizadas nas posições de alguns sobrados existentes. Um exemplo disso é 
o sobrado do minerador José de Jesus Teixeira que, na décima, era a casa de 
número 20 da Rua Direita. Como a décima fazia uma numeração corrida, se 
começarmos a contar as casas mapeadas a partir do pelourinho, conseguimos 
contar 19 casas até chegar à casa do minerador, que fica hoje no número 351 
da Rua Saturnino de Oliveira (antiga Rua Direita). Outra pista que nos levou a 
esta hipótese de a numeração iniciar-se no pelourinho, foi que, entre os logra-
douros listados na décima, não constava a Praça da Matriz. Ora, se esta praça 

7  BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira -. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: 

metodologia de estudo com base na Décima Urbana de 1800 – Anais do Museu Paulista, São 
Paulo, N Ser. v. 113 n 1 p. 59-97 jan. jun. 2005.

8  CARRARA, Ângelo-. Espaços urbanos de uma sociedade rural. Minas Gerais 1808-1835 – 
Departamento de História UFOP, Revista Vária História. Belo Horizonte, Nº25 Jul/01.
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Imagem 2 Mapa conjectural em 
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(ou largo à época) era o principal espaço urbano da vila, por que não constava 
na décima? Descobrimos que na verdade estava, mas que, do pelourinho para 
frente, as casas entravam na numeração da Rua Direita e, do pelourinho para 
trás, entravam na numeração da Rua do Rosário. Por meio deste método, des-
cobrimos que o agente fiscal dividiu as casas do largo entre as Ruas Direita e 
do Rosário. 

Outro indício de que a numeração começava no pelourinho é a casa de nú-
mero três da “Rua Direta” na décima. Esta casa, que possuía o valor mais alto 
de toda a vila e termo, estava na verdade na Praça da Matriz e era a antiga casa 
de intendência. Se iniciássemos a contagem na atual esquina da Rua Direita 
com a praça, não chegaríamos nem à casa do minerador no número 20 e nem 
encontraríamos uma casa com valor tão alto na posição de número três. A casa 
que estaria nesta posição seria uma pequena casa térrea, não compatível com 
o valor cobrado. Mas, se iniciamos a contagem pelo pelourinho, vamos notar 
que a casa de número três estava justamente na posição onde mais tarde foi 
construído o teatro. Neste lugar, sabemos que ficava a antiga casa de intendên-
cia, pois foi em frente a ela que se ergueu o pelourinho. Porém, com a cons-
trução da nova casa da câmara, provavelmente este imóvel ficou vago. O tex-
to original diz: “Ditas de Testamentaria do falecido Padre Bernardo da Silva 
Lobo alugadas pelo sargento M. Jozé da Silva Brandão em quarenta e sete mil 
reis annual, décima quatro mil e trezentos e vinte”. Outros indícios levam a 
acreditar que a contagem se iniciava no pelourinho, pois as casas de numera-
ção mais baixa das Ruas Direita e do Rosário possuíam valores bem mais altos 
que a média, e também os proprietários declarados eram compatíveis com o 
lugar. Bons exemplos disso são as casas de número cinco e nove da Rua do 
Rosário. A primeira pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é a 
irmandade que construiu a Igreja Matriz, localizada exatamente atrás do pe-
lourinho. O texto original da décima diz: “Cazas da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento alugadas pelo Pe. Antonio Jozé Gomes P. vinte hum mil seis cen-
tos.” Já a casa de número nove pertencia ao padre Antonio da Silva. “Ditas 
do Falecido Vigario Antonio da Silva alugadas pelo Capitam Antonio Gubre. 
P vinte e oito mil oito centos reis.” Enfim, esta parte da rua que fica ao lado 
da igreja matriz possuía muitas casas pertencentes à irmandade ou a religiosos 
e isso se nota até hoje, como é o caso do edifício onde está instalado o Museu 
Regional. Se iniciarmos a contagem das casas da Rua João Luiz Alves (antiga 
Rua do Rosário) por onde ela se inicia hoje, exatamente no prédio do Museu 
Regional, veremos que na litogravura de 1847 não havia muitas casas a partir 
deste ponto e que, portanto, a numeração da décima começou pelo pelourinho. 

Relatados os métodos usados paro o desenho conjectural da vila, apresen-
taremos a seguir a recomposição das casas baseada nas fotografias e na litogra-
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vura. São analisadas em primeiro lugar as imagens panorâmicas, na sequência 
os espaços urbanos com significativa quantidade de casas identificadas, a sa-
ber: a Praça da Matriz, a Rua Direita e Largo das Almas, a Rua do Hospício e 
Rua da Prata, a Rua do Comércio, a Rua do Fogo, a Rua da Misericórdia e as 
Ruas Ferraz da Luz de Formosa e, finalmente, a Rua do Bonde. 

Panorâmicas

As seis imagens panorâmicas da cidade, feitas a partir do morro de Santa Cruz, 
apresentam uma sequência da evolução urbana ao longo do tempo, a saber: a 
litogravura de 1847, uma fotografia anônima encontrada no Museu Regional 
(ca. 1870), a panorâmica mandada reproduzir por Bernardo Saturnino de 
Veiga em 1880, a “vista parcial” de Campanha do APM (ca. 1900), a panorâ-
mica em comemoração aos 200 anos (1937) e a panorâmica de 1940. 

Percebe-se nas imagens panorâmicas que, em meados do século XIX, já 
estavam definidos os três feixes de ruas que partiam de pontos nodais (largos e 
igrejas) e se abriam para dentro do tecido urbano. O primeiro nasce a partir do 
eixo central do arraial: a Rua Direita e a Praça da Matriz. Nas laterais da Rua 
Direita surgem duas outras ruas: a Rua do Hospício a oeste e a Rua do Bonde 
a leste. O segundo feixe é o que converge para a Igreja de São Sebastião. São 
as Ruas do Fogo, do Comércio e da Prata. Finalmente, descendo da Igreja do 
Rosário, surgem as Ruas da Misericórdia e do Rosário. Esses feixes se cruzam 
formando o tecido da vila. 

Nessas panorâmicas, aparecem cinco igrejas (a Igreja de São Francisco já 
havia sido demolida) e a casa de câmara e cadeia com seus respectivos largos. 
As ruas da vila que contavam com 399 casas em 1821 e com 291, em 1829, 
segundo a décima predial, parecem contar com um número ainda menor de 
casas em 1847. Pela litogravura de 1847, percebe-se que a vila não crescera 
em número de casas em relação às décadas anteriores, porém o que pode ter se 
alterado é a qualidade dos imóveis: em 1847, havia muitos sobrados e todas 
as casas eram cobertas de telhas. Nesta gravura, nota-se que a disposição das 
casas se dava alinhada às ruas, largos e praças, e que as ruas mais bem preen-
chidas de casas eram a Rua Direita, a Praça da Matriz, a parte baixa da Rua 
do Hospício e as Ruas do Comércio e do Fogo. Percebe-se também que entre 
as ruas havia muitos quintais vazios e muros a cercar esses quintais. Note que 
as fachadas principais das casas ficavam voltadas para as ruas principais, mas 
as travessas ou becos tinham suas faces definidas pelos muros. 

A litogravura encomendada pelo Bernardo Jacinto da Veiga foi primeiro 
documento iconográfico feito a partir de uma observação fiel à realidade. Se 





Imagem 3 Litogravura de 1847





Imagem 4 Reprodução de fotografia 
exposta no Museu Regional. Final séc. XIX 





Imagem 5 Reprodução de fotografia 
“mandada fazer e distribuída” em 1880 por 

Bernardo Saturnino da Veiga, diretor do jornal 
Monitor Sul-Mineiro. Acervo Museu Regional
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Imagem 6 Fotografia de 1937 em comemoração aos 
200 anos de Campanha. Acervo Museu Regional

Imagem 7 Vista parcial de Campanha 
posterior a 1937. Acervo Museu Regional
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Imagem 8 Vista parcial de Campanha. 
Acervo APM 1900 (data provável)



Imagem 9 Vista aérea com identificação de 
contruções, segunda metade do século XX. 
Arquivo Serphan. 
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cotejadas as informações gráficas contidas nesta imagem com as fotografias 
feitas nas décadas seguintes, é possível constatar que a litogravura é um do-
cumento bastante preciso. Cada casa nela representada está perfeitamente de-
senhada, pois é possível verificar que elas apresentam o mesmo número de 
janelas, os mesmos panos de telhados e as mesmas formas observadas nas fo-
tografias. Por isso, esta imagem tornou-se o principal documento gráfico para 
a reconstituição urbana.

Através da sequência destas seis imagens, pode-se verificar que a ocupação 
realmente aconteceu segundo os critérios apresentados anteriormente: o traça-
do do ouvidor, as construções de exceção, o casario a configurar as ruas e as 
casas mais importantes a ocupar as esquinas. As casas apresentadas no texto a 
seguir estão numeradas segundo a ordem apresentada no texto e recebem um 
código alfanumérico, identificando a inicial da rua e o nº da casa, por exemplo: 
a sexta casa da Rua Direita recebe a etiqueta D6, e assim por diante.

Praça da Matriz 

Este foi o primeiro espaço urbano da vila, desenvolvido em duas etapas, pri-
meiramente em frente à velha matriz no local determinado pelo ouvidor e, 
numa segunda etapa, estendendo-se até a frente da nova matriz. A iconografia 
mostra que este espaço foi ocupado preferencialmente por sobrados e casas 
isoladas no lote. Iniciaremos a reconstituição pelos dois sobrados que definem 
a esquina da praça com a Rua Direita, a partir daí passaremos a descrever as 
demais casas da praça a começar pelo lado leste, subindo até a igreja e descen-
do novamente pelo lado oeste da praça. 

Logo na esquina com a Rua Direita, há duas casas a definir o alinhamento 
desses espaços urbanos, de um lado a casa da “família Fonseca” (P1) e de ou-
tro o Palácio Episcopal (P2). A casa da família Fonseca é uma casa de porão 
alto, aproveitado para comércio, mas cujo tratamento é distinto do pavimento 
nobre. O térreo, ou porão, é o alicerce da casa, construído com paredes de 
pedra, originalmente com poucas aberturas. O pavimento nobre é construído 
com a técnica construtiva conhecida como gaiola de madeira e vedado com 
pau a pique. Esta casa já aparece na litogravura de 1847 e em nada se diferen-
cia das casas de fazenda da região.

Já o sobrado conhecido como palácio episcopal ou da família Gama (segun-
do o Serphan) é uma casa de dois andares, sendo que a fachada do térreo tem 
o mesmo tratamento dado ao andar nobre, com o mesmo número de aberturas 
e o mesmo alinhamento. Possui volumetria com proporções mais verticais do 
que sua vizinha de porão alto (família Fonseca). Sua fachada possuía pilastras 



Imagem 12 Praça da Matriz. Acervo 
Serphan. S/A, S/D



Imagem 13 Praça da Matriz. Acervo 
Serphan. S/A, 1946

Imagem 14 Praça da Matriz. Acervo 
Serphan. S/A, 1937
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adossadas e, segundo as fotografias mais antigas, seus vedos possuíam linhas 
horizontais em baixo relevo simulando alvenaria de pedras. A distribuição 
dos vãos se dá de forma simétrica para a Rua Direita, marcada por um bal-
cão central entre duas pilastras insinuadas no relevo da fachada, seguido por 
dois outros balcões de cada lado e arrematado por outras duas pilastras nos 
cunhais da edificação. Esta é uma composição tipicamente neoclássica, o que 
indica que a casa foi reformada na segunda metade do XIX, pois seu telhado 
já aparecia na litogravura e em 1847 esse tipo de composição ainda não existia 
na vila. Na listagem da décima predial, esta seria a casa de número treze da 
Rua Direita, pertencente ao Padre Francisco Jozé de S. Paio, uma das casas 
mais caras da cidade, com rendimento anual de 32$400 réis.

Imagem 15 Sobrado (P2) na esquina da 
Rua Direita com Praça da Matriz. Acervo 
Coleção Paulino Araújo, (ca.1903)

Imagem 16 À esquerda casa de porão alto 
(P1) e à direita sobrado (P2)na esquina da 
Rua Direita com Praça da Matriz. Acervo 
Coleção Paulino Araújo, (ca.1940)

Imagem 17 À esquerda casa de porão alto 
(P1) e à direita sobrado (P2)na esquina da Rua 
Direita com Praça da Matriz. Acervo Coleção 
Paulino Araújo, (ca.1940)



Imagem 18 À esquerda casa de porão alto 
(P1)e à direita sobrado (P2) na esquina da Rua 
Direita com Praça da Matriz. Acervo Coleção 

Paulino Araújo, (ca.1920)

Imagem 19 À esquerda casa de porão alto 
(P1) e à direita sobrado (P2) na esquina 

da Rua Direita com Praça da Matriz. 
Em destaque detalhe do encontro entre 

baldrames e cunhais, claramente uma 
estrutura autônoma de madeira. Acervo 

Coleção Paulino Araújo, (ca.1940)

Imagem 20 À esquerda casa de porão alto 
(P1) e à direita sobrado (P2) na esquina da Rua 

Direita com Praça da Matriz. Acervo Coleção 
Paulino Araújo, (ca.1940)

Imagem 21 À esquerda casa de porão alto 
(P1) e à direita sobrado (P2) na esquina da 
Rua Direita com Praça da Matriz. Acervo 

Coleção Paulino Araújo, (ca.1980)

O sobrado à direita possuía traços neoclássicos em fotografias mais antigas, 
mas no final do século XX já aparece com uma roupagem mais “colonial”, 
evidenciando o tipo de reorientação estética que ocorreu no século XX. Nas 
fotografias acima, ficam evidentes as diferenças entre a casa de porão alto ou 
casa “de fazenda” e o sobrado urbano.



Imagem 22 Praça D. Ferrão, antigo Largo da Matriz. As quatro casas que aparecem na 
fotografia são, da esquerda para a direita, casa família Fonseca (P1), palácio episcopal (P2), 
casa (P3) e casa na esquina da Rua Américo Lobo (P4). Acervo Serphan. S/A, 1910

Imagem 23 Levantamento 
cadastral casa P1
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Seguindo do lado leste da Praça da Matriz, na esquina com a Rua Américo 
Lobo havia duas casas isoladas a configurar a esquina. Uma delas ainda existe. 
É a casa onde funciona hoje um centro comercial (P3), fazendo frente para a 
praça e seguindo com seu corpo secundário pela Rua Américo Lobo ladeira 
abaixo. A fachada voltada para a praça é a fachada da frente, com uma porta 
de entrada no eixo central de simetria e duas janelas para cada lado. A fa-
chada lateral possuía apenas três janelas uniformemente distribuídas. Tanto a 
porta central quanto as janelas possuem verga em arco tipo canga de boi, uma 
reminiscência barroca na austeridade formal desta arquitetura. As vergas de 
canga de boi foram mais usadas no século XVIII e as vergas retas foram mais 
comuns no século XIX. Esta é uma típica casa que possui porão baixo em uma 
fachada e porão alto na outra. Esta casa já aparecia nas fotografias mais anti-
gas, inclusive na litogravura de 1847. Segundo inventário do Serphan9, não há 
documentos que comprovem a data de sua construção. 

Muitas das casas desta face leste da Praça da Matriz são casas de porão alto 
de um lado e baixo de outro, com telhado de quatro águas e isoladas no lote. 
Esse tipo bastante comum na Campanha da segunda metade do século XIX 
deveria ser difícil de ser classificado nas décimas prediais, pois não eram nem 
cazas térreas nem sobrados. Possivelmente eram as casas classificadas como 
“assoalhadas e forradas”. Apesar de ser um tipo, não quer dizer que estas 
casas sejam exatamente as mesmas descritas nas décimas, pois como sabemos 
houve uma constante substituição do casario ao longo do século XIX. Todas 
as casas da Praça da Matriz, seja do lado direito ou do lado esquerdo, pos-
suíam valores altos na listagem da décima predial, variando entre 14$000 e 
47$000 réis, muitas delas acima de 20$000.

Do outro lado da rua, ainda na mesma esquina aparece apenas nas fotogra-
fias mais antigas uma casa de porão alto, com o tratamento da fachada do po-
rão bem diferente entre a fachada e o andar nobre (P4). Voltado para a praça, 
o andar nobre possuía cinco janelas com folhas de guilhotina, apresentando 12 
vidros cada, três na vertical por quatro na horizontal, sendo que a fileira mais 
alta apresentava pinázios cruzados, recurso comum usado para ornamentar a 
fachada. Nessa mesma fachada, no porão havia apenas uma porta, alinhada 
ao baldrame, demonstrando que o pé direito do porão não era muito alto, pois 
tocava a verga da porta. O acesso ao andar nobre é uma questão que diferen-
cia as casas de porão alto das casas de porão baixo. Esta casa, por exemplo, 
não possui porta de acesso ao andar nobre dando para a rua, diferentemente 

9  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal). Inventário de proteção do 

acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001
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Imagem 24 Casa P3. Casa de porão baixo 
para o Largo da Matriz e porão alto para a 
Rua Américo Lobo. Acervo Serphan. S/A, S/D

Imagem 26 Casa P3. Casa de porão 
baixo para o Largo da Matriz e porão 
alto para a Rua Américo Lobo. Acervo 
Serphan. S/A, S/D

Imagem 25 Casa P4. Vista parcial da mesma 
casa em outro ângulo. Acervo Serphan. S/A, S/D.

Imagem 27 Casa P4 Fotografia feita 
a partir da torre da Matriz. Acervo 
Serphan. S/A, S/D.
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da anterior. Sua entrada se dava por um acesso lateral junto ao recuo através 
de uma escada externa. Hoje, em seu lugar existe uma agência bancária.

Na sequência desta casa de esquina, subindo a praça, havia um passo da 
paixão e em seguida outra casa isolada de porão alto (P5). Esta casa, segundo 
o critério adotado, não deve ser classificada como sobrado clássico, porque, 
embora seu pavimento térreo tenha um tratamento de fachada muito parecido 
com o do andar nobre, com o mesmo revestimento, o mesmo número e ali-
nhamento de vãos e o mesmo tipo de janelas, suas proporções são diferentes. 
O que a diferencia de um sobrado é a proporção entre o pavimento térreo e o 
andar nobre. Neste caso, embora o porão tenha um tratamento parecido com 
o do andar nobre, a altura do pé direito não é a mesma, e as distâncias entre 
o chão e o peitoril e entre a verga e o teto são pequenas, a fachada do térreo 
fica acanhada, muito parecida com um porão. No andar superior, havia cinco 
janelas e no inferior uma porta central e duas janelas para cada lado e todos os 
vãos alinhados entre os andares. Sua estrutura autônoma fica bem clara pelos 
cunhais de madeira que aparecem nas fotografias. Esta casa permaneceu por 
mais tempo na paisagem urbana. Sua presença volumétrica era mais marcante 
e seu corpo de serviços se estendia pelo lado direito da casa até bem fundo no 
terreno. O acesso ao andar nobre, embora houvesse uma porta de acesso no 
porão, é muito provável que se desse através de uma escada lateral no recuo. 
Hoje, em seu lugar existe uma loja no térreo e uso residencial no pavimento 
superior. 

Imagem 28 Casa P4. Fotografia feita a partir da Rua do Fogo em que aparece a casa na 
esquina do Largo da Matriz com a Rua Américo Lobo. Acervo Serphan. S/A, S/D
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Imagem 29 Casa P5 com destaque para o 
passo da paixão. Acervo Serphan. S/A, S/D

Imagem 30 Casa P5. Acervo 
Serphan. S/A, S/D

Imagem 31 Casa P5. Acervo Serphan. 
S/A, 1946

Imagem 32 Casa P5. Fotografia feita a partir da 
torre da Matriz. Acervo Serphan. S/A, S/D



Continuando pelo lado leste da praça, segue a sequência de casas isola-
das perfeitamente alinhadas frontalmente. Percebe-se que são casas isoladas 
por causa de suas fachadas contíguas e suas coberturas de telhados de quatro 
águas, mesmo que não estejam nas esquinas. É claro que as casas de esquina 
acabam por ficar mais proeminentes do que as casas em meio de quadra, pois 
possuem duas fachadas alinhadas às ruas, mas mesmo as casas de meio de 
quadra podem ter um bom destaque na paisagem urbana quando seus recuos 
laterais são generosos. 

A próxima casa que se vê na sequência é a única que não possui telhado 
de quatro águas, pelo menos do lado mais baixo da rua, de acordo com o 
que se pode apreender pelas fotografias. Essa casa (P6) possui porão baixo na 
fachada da frente e esse porão vai aumentando conforme o terreno cai para 
os fundos, mas isto não é visto da rua, pois a casa é ladeada por duas outras 
e os recuos entre elas são pequenos. Portanto, embora esta seja uma casa com 
a fachada frontal mais larga que as duas anteriores, ela acaba tendo menor 
destaque, pois seu volume não é visto e seu telhado é simplesmente de duas 
águas. É possível verificar que esta casa possui fachada mais larga porque ela 
tem seis janelas e as casas anteriores, apenas cinco. Esta casa foi construída no 
alinhamento lateral do lote em relação a sua vizinha de baixo e o recuo exis-
tente entre ela e sua vizinha pertence ao terreno da vizinha, pois nessa lateral 
esta casa possui telhado de duas águas. 

A solução de cobertura em duas águas, conforme evidenciado no segundo 
capítulo, é típica de casas sem recuo lateral, pois não se pode verter águas em 
terreno vizinho, apenas para os fundos e para a rua. O acesso ao andar no-
bre se dava pela lateral superior, já que a casa não possuía portas na fachada 
frontal. Apesar da largura maior da fachada, esta casa é menos proeminente 
e menos elaborada formalmente que as anteriores por suas proporções, pelo 
telhado em duas águas, pela relação entre porão e pavimento nobre e pela eru-
dição de sua fachada. A maior ou menor erudição expressa na modenatura das 
fachadas não se dava apenas pela distribuição horizontal dos vãos ao longo 
da fachada, mas também pela relação entre a altura das janelas e seu peitoril e 
entre a altura das vergas e o espaço entre elas e o beiral. Nessa casa, a distân-
cia entre as vergas das janelas e o beiral é pequena, denotando um pé direito 
mais baixo e consequentemente menor erudição ou nobreza. Normalmente em 
casas mais eruditas a janela está centralizada em altura na fachada, guardando 
a mesma distância entre o piso e o peitoril e entre a verga e o beiral. Quanto 
mais nobre era a casa, maior era o pé direito e, consequentemente, maior a 
distância entre as vergas e o beiral. Esta casa aparece nas fotografias até o ano 
de 1946, porém na fotografia do ano de 1948 já havia sido substituída por um 
sobrado com fachada de tijolos e platibanda, provavelmente tendo sido cons-
truído sobre a mesma projeção da casa anterior. Hoje em dia, em seu terreno 
há uma agência do Banco do Brasil. 



Imagem 34 Casa P6. Praça da Matriz. 
Com destaque para a casa em questão. 
Acervo Serphan. S/A, 1937

Imagem 35 Casa P6. Fotografia feita 
a partir da torre da Matriz. Acervo 
Serphan. S/A, 1946

Imagem 33 Casa P6. Vista da mesma 
casa em fotografia tirada a partir da torre 
da Matriz, nesta data a casa já havia sido 
reformada e havia ganhado platibandas. 
Acervo Serphan. S/A, 1948

Deve-se fazer sempre a ressalva de que estas descrições estão sendo feitas 
baseadas no material iconográfico recolhido. Como este espaço urbano é o 
mais antigo da vila, tendo sido definido pelo Ouvidor em 1737 e se desen-
volvido ao redor da primeira matriz, é provável que nem todas as casas que 
aparecem na iconografia sejam as primeiras que tenham sido construídas nesse 
espaço. Mesmo dentro do intervalo de tempo do material iconográfico dispo-
nível, ou seja, da década de 1860 aos dias atuais, houve reformas constantes 
nos edifícios e também muitas substituições, sobretudo a partir da década de 
1950. Isso mostra que a perenidade dos edifícios é fugaz, o que permanece por 
mais tempo, em geral, é o parcelamento do solo e o traçado urbano. Mas mes-
mo estes não estão imunes às mudanças como as que ocorreram em diversos 
pontos desta vila, por exemplo, nos templos que desapareceram e junto com 
eles seus espaços urbanos, nas ruas que foram fechadas e outros vazios urba-
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nos ocupados por particulares. Esses casos serão vistos em seguida, conforme 
aparecerem na sequência das reconstituições.

A próxima casa é a pequena casa na esquina com a Rua Nossa Senhora do 
Sion (P7). Esta pequena casa de porão baixo com três aberturas para a praça, 
uma porta central e duas janelas e, em sua fachada lateral apenas duas janelas, 
mostra que nem todas as esquinas foram marcadas por casarões. Na fotografia 
mais antiga, de 1903, ainda aparece sua estrutura autônoma de madeira e vá-
rias portas, denotando que era uma casa comercial. Já nas demais fotografias 
posteriores, essa mesma casa apresenta cimalhas de massa/alvenaria, demons-
trando que foi reformada, sua técnica construtiva passou de estrutura de ma-
deira ao tijolo e seu uso passou de comercial a residencial. Há uma fotografia, 
porém, que mostra que não havia uma esquina nesse ponto, que não havia 
ainda a Rua Nossa Senhora do Sion nessa data, confirmando a ideia de que as 
esquinas são marcadas por casarões. Esta casa ainda existe. 

Imagem 36 Casa P7, esquina com rua NS  
do Sion em fotografia tirada a partir da 

frente da Matriz. Acervo Serphan. S/A, Foto 
provavelmente de Etienne Farnier, 1903

Imagem 37 Casa P7. Fotografia tirada a partir 
da torre da Matriz em procissão de 1948 com 
destaque para a casa na esquina com Rua NS 

do Sion. Acervo Serphan. S/A, 1948

Imagem 38 Casa P7. Acervo 
Serphan. S/A, 1946



316

Imagem 39 Sequência de casas P8, P9, P10 e P11 
do segundo quarteirão da Praça a Matriz a partir 
da igreja. Acervo Serphan. S/A, 1918

Imagem 40 Sequência de casas P8, P9, P10 e P11 do 
segundo quarteirão da Praça a Matriz. Acervo Serphan. 
S/A, 1937

A próxima casa que compõe com a anterior a esquina da Rua Nossa Senhora 
do Sion é um casarão de porão baixo, com seis aberturas na fachada principal, 
sendo uma porta, duas janelas para um lado e três para o outro (P8). Na fa-
chada lateral, as janelas são mais espaçadas e o porão ganha altura por causa 
do desnível da rua. É uma casa isolada com telhados múltiplos. O acesso ao 
andar nobre é feito pela porta da fachada frontal diretamente na rua, através 
de uma pequena escada interna, assim como a primeira casa dessa sequência 
de casas do lado leste da Praça da Matriz. Esta solução de acesso é típica das 
casas com porão elevado em relação à rua, porém sem espaços em suas laterais 
para fazer um acesso por escadas externas. Esta casa existe ainda hoje, mas 
sofreu ampliações e modificações. 

Essa quadra já pertence ao largo da nova matriz, cuja formação é do final 
do século XVIII. As próximas casas da quadra eram todas muito parecidas: 
isoladas, de porão baixo na frente e aumentando para os fundos, telhado de 
quatro águas e portas para a rua rasgadas até o chão, compondo um dos con-
juntos mais uniformes da vila. A próxima casa (P9) dessa sequência apresenta 
o mesmo número de aberturas da anterior, porém com a ordem entre portas 
e janelas espelhadamente invertida em relação à anterior. Da esquerda para a 
direita veem-se duas janelas, uma porta e em seguida outras três janelas. A pró-
xima casa (P10) possuía fachada simétrica, ou seja, duas janelas, uma porta 
central seguida por mais duas janelas. A casa na esquina com a Rua Leonel de 
Rezende, pertenceu à família da artista modernista Maria Martins (P11). Era 
uma casa que possuía seis vãos em sua fachada principal, sendo quatro janelas 
sequenciais, uma porta e mais uma janela, terminando com um cunhal de ma-
deira a fazer a esquina. Para a praça, apresentava porão baixo, mas, descendo 
a Rua Leonel de Rezende, seu porão ia crescendo. 

P8
P9

P10
P11

P8 P9 P10
P11
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As casas do quarteirão seguinte também têm porão baixo, sendo que as 
duas primeiras (P12 e P13) apresentam sequências de portas típicas de casas 
comerciais. A casa da esquina com a Rua Leonel de Rezende (P12) apresenta 
duas janelas e duas portas nas fotografias mais recentes. Já na imagem mais 
antiga, apresentava quatro janelas, depois três janelas e uma porta, mostrando 
a transformação do uso residencial em comercial. Na sequência, a próxima 
casa (P13) apresenta duas janelas e três portas. Esta era a casa onde morou 
Euclides da Cunha em sua passagem por Campanha no final do século XIX. 
As portas indicam uso comercial, em primeiro lugar pela sequência de duas ou 
mais portas, em segundo lugar por estarem ao rés-do-chão, apenas um degrau 
acima do nível da calçada. 

Imagem 41 Sequência de casas 
P12 e P13 do terceiro quarteirão 

da Praça a Matriz. Acervo Paulino 
Araújo S/A, 1918

Imagem 42 Casa P13, onde viveu 
Euclides da Cunha. Acervo Paulino 

Araújo S/A, 1918

Imagem 43 Casa P13, onde viveu Euclides da 
Cunha. Acervo Paulino Araújo S/A, 1918

P12
P13
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Imagem 44 Casa de meia água com beiral, 
localizada em outros arraiais. APM, fundo 

da secretaria de agricultura de MG

As próximas três casas do quarteirão (P14, P15 e P16) aparecem apenas na 
fotografia de 1953. Nela vê-se que existiam duas casas grandes, com telhados 
de quatro águas e, entre elas, havia uma pequena casa (P15) com duas janelas 
e uma porta. Esta “pequena casa” era um tipo raro na iconografia encontrada. 
Possuía um agenciamento volumétrico e uma disposição das águas do telhado 
típico de casas térreas muito simples e em terrenos em declive. Sua cobertura 
não chegava a configurar um telhado de duas águas. Vê-se pela fotografia que 
as telhas formavam um pequeno beiral com apenas uma fiada de telhas e logo 
em cima da parede da fachada já está a cumeeira. Isso quer dizer que esse era 
um telhado de duas águas desiguais, em que a água da frente é curta e a de trás 
é a que cobre efetivamente o volume da casa. Como a altura da fachada é igual 
à das vizinhas, o piso interno da casa deveria estar abaixo da rua acompa-
nhando o desnível do terreno. Embora não seja muito comum na iconografia 
de Campanha, esta é uma solução que acontece em casas muito simples como 
se vê na fotografia na rua lateral à cadeia (ver imagem 147). Essa solução 
construtiva – telhado em duas águas com uma pequena água para a rua e uma 
longa para os fundos do terreno – também é vista na litogravura de 1847 nas 
partes baixas da Rua Direita e da Rua do Hospício. É uma solução econômica, 
pois aproveita o terreno tal como é, sem se criar um porão ou fazer movimento 
de terra. É uma solução encontrada em outras vilas e arraiais mineiros (ver im-
gem 44) da mesma época, e prima pela construção da fachada da rua. Mesmo 
sendo uma casa muito simples e construída com poucos recursos, ela constrói 
o vazio figural da rua em conjunto com as demais casas. Devemos lembrar que 
o texto de apresentação da décima de 1811 dizia que a maior parte das casas 
da vila e seu termo eram térreas. Esta deveria ser uma solução mais comum no 
século XVIII e início do XIX. Não se sabe como esse estranho parcelamento do 
solo ocorreu em uma área tão nobre da vila, provavelmente era o recuo lateral 
de uma das casas vizinhas que foi concedido e ocupado por algum familiar e 
que acabou, com o tempo, sofrendo um desmembramento. Atualmente este 
pequeno lote é independente dos vizinhos. 

A casa grande à direita (P14) transformou-se em uma residência com recuo 
frontal e lateral em seu limite com a vizinha, porém sem recuos em relação à 
Rua Nicolau Navarro. Já a casa à esquerda (P16), cuja frente era bastante lar-
ga pois a cumeeira de seu telhado de quatro águas era paralela à rua, transfor-
mou-se em uma edificação com térreo comercial e residência no piso superior. 

A partir da Rua Nicolau Navarro em direção à parte de trás da igreja, a 
ocupação é bem mais recente pelo que se apresenta na fotografia abaixo da 
década de 1950, tirada a partir da torre da igreja.
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Imagem 44 Casa de meia água com beiral, 
localizada em outros arraiais. APM, fundo 

da secretaria de agricultura de MG

Com isso, encerra-se a reconstituição do lado leste da Praça da Matriz, e 
inicia-se agora a análise do lado oeste desta praça. Como já foi dito, analisan-
do-se a litogravura de 1847, percebe-se que o lado oeste da praça foi ocupado 
por edifícios mais nobres, muitos deles de caráter público ou institucional. 

Imagem 45 Sequência de casas 
P14, P15 e P16. Fotografia tirada 
a partir do prédio do Museu com 

vistas ao lado oposto da praça, 
nela vemos os três imóveis descritos 
acima e parte da fachada da igreja. 

Acervo Serphan. S/A, Festa de 
Nossa Senhora de Fátima de 1953.

Imagem 46 Vista a partir da torre da 
Matriz. Acervo Serphan. S/A, 1950

P16P14 P15
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Na lateral direita da igreja está a Rua João Luiz Alves, antiga Rua do 
Rosário, pois ligava a Matriz à Igreja do Rosário. Esta rua ainda hoje é em 
grande parte ocupada por construções pertencentes à Igreja, e isso já ocorria 
no início do século XIX como é possível comprovar pela décima predial. 

Logo no primeiro quarteirão, junto à lateral de igreja, na esquina com a 
Rua João Luiz Alves (antiga Rua do Rosário) fica o edifício onde atualmente 
funciona o Museu Regional (P17). Esse casarão nobre sempre foi uma das 
construções de maior destaque da vila. Na listagem da décima predial, esta 
seria a casa de número dez da Rua do Rosário, uma das casas mais caras da 
cidade, com rendimento anual de 28$800 réis. Nas fotografias do século XIX e 
início do XX, ele ainda aparecia com apenas um pavimento nobre sobre porão 
alto. Nas fotografias a partir da década de 1920, surge um segundo pavimento 
e novo tratamento à fachada. O alicerce desse edifício merece destaque por 
sua altura e pelos óculos barrocos como respiro do porão em sua base de al-
venaria de pedras. Esse alicerce e esses óculos permanecem até hoje, pois não 
foram alterados na reforma. No andar nobre havia oito janelas com verga em 
canga de boi. Os oito vãos foram mantidos na ampliação, porém o desenho 
mudou, as vergas passaram a ser em arco abatido. Esse edifício nunca foi, pelo 
que se pode apreender nas fotografias, de estrutura autônoma de madeira por 
conta de seus cunhais serem claramente feitos de argamassa ou pedra e suas 
paredes serem espessas demais para a técnica construtiva da gaiola de madeira. 
É muito provável que esse edifício tenha sido construído originalmente com 
adobe. Essa casa hospedou a princesa Isabel e o conde D’Eu em sua passagem 
por campanha em 1868. A partir de 1884 abrigou o Noviciado dos Jesuítas 
e depois, em 1908, o Convento das Irmãs Carmelitas e, a partir de 1925, o 
Ginásio Diocesano São João.

Imagem 47 Recorte 
litogravura. Neste recorte 
aparecem as casas do lado 
esquerdo da praça (lado 
leste) como uma sequência 
de casas de porão baixo e, 
no lado oeste, os sobrados 
de maiores dimensões 



Imagem 48 Igreja Matriz de Santo Antônio ainda em 
sua forma original projetada por Francisco de Lima 

Cerqueira, ao lado direito em destaque o casarão (P17) 
do Museu Regional do Sul de Minas e à sua frente o 

antigo chafariz. Acervo Serphan. S/A, 1894

Imagem 49 Em primeiro plano o casarão do Museu 
Regional ainda com um pavimento e porão alto com óculos 

barrocos. Acervo Serphan. Foto Etienne Farnier, 1903



Imagem 50 Em primeiro plano o 
casarão do Museu Regional já com dois 
pavimentos. Acervo Serphan. S/A, 1931

Imagem 51 Casarão do Museu Regional 
como Ginásio Diocesano São João. 
Acervo Serphan. S/A, década de 1920/30

Imagem 52 Jardins da Praça 
da Matriz com destaque para 
o Sobrado da família Arthur 
Fonseca (P18). Acervo Serphan. 
S/A, década de 1930

Imagem 53 Fotografia de 1937 em que aparecem ao fundo 
o edifício do museu (P17), já com dois pavimentos, a casa 
paroquial (P18), um terreno vazio com vegetação fechado 
por um muro alinhado à rua e uma casa com telhado em 
duas águas, porta na rua e três janelas em arco abatido 
(P19). Acervo Serphan. S/A, 1937

Imagem 54 Sobrado da família 
Arthur Fonseca (P18) ou antigo 
casarão da casa paroquial 
já com janelas no térreo em 
substituição à sequência de porta 
da fotografia de 1903. Acervo 
Serphan. S/A, década de 1920
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Configurando a outra face da mesma esquina, surge o edifício onde fun-
cionou a casa paroquial (P18), um sobrado isolado de esquina, com telhado 
de quatro águas. Na listagem da décima predial esta seria a casa de número 
nove da Rua do Rosário, também uma das mais caras da cidade, com rendi-
mento anual de 28$800 réis. Na fotografia de 1903, aparecem cinco balcões 
na fachada frontal do andar nobre e cinco portas no pavimento térreo. Nas 
fotografias mais recentes, a partir da década de 1920 em que já aparece ao 
fundo o edifício do museu com dois pavimentos, as portas do andar térreo fo-
ram substituídas por janelas, deixando apenas uma porta central. Essas novas 
janelas são claramente posteriores, pois, além das fotografias que comprovam 
isso, suas vergas em arco abatido não acompanham as vergas em canga de boi 
do andar superior. Por suas portas em sequência no térreo, esta casa possuía 
comércio nesse andar, tendo seu uso comercial interrompido após a substitui-
ção por janelas. Pode-se deduzir pelas fotografias que a técnica construtiva 
desse sobrado não era a gaiola de madeira, pois seus cunhais são claramente 
feitos de argamassa e não de madeira, assim como a transição entre o térreo e 
o piso superior, que não apresenta baldrames de madeira na fachada. Também 
colabora para esta dedução a espessura das paredes, porque é possível perce-
ber que são mais espessas do que os montantes das portas e janelas. 

Na técnica construtiva da gaiola de madeira, a espessura das paredes é igual 
à dos montantes de portas e janelas. Provavelmente este sobrado foi construí-
do com tijolos de adobe. Essa técnica construtiva da alvenaria de adobe, mui-
tas vezes mista com estrutura de madeira, era muito mais comum na região de 
São João del-Rei. No termo de Campanha era muito mais comum a estrutura 
autônoma de madeira, como se pode confirmar pela análise das casas da Vila 
de Campanha, bem como das fazendas desta região e pelo texto de apresen-
tação da décima predial. Dentre as fazendas pesquisadas, apenas Traituba e 
Favacho foram construídas com adobe. Antes de servir como casa paroquial, 
este sobrado pertenceu à família Arthur Fonseca10. Como casa paroquial per-
maneceu até a década de 1940 quando foi demolida, dando lugar à nova casa 
paroquial construída em estilo neocolonial. 

Descendo a Praça da Matriz, logo depois da casa paroquial havia um terre-
no vazio, que mais tarde foi remembrado ao terreno da casa abaixo, onde se 
instalou por volta dos anos 1940 uma casa conhecida como “bangalô”. Este 
muro a fechar o terreno vazio já aparece na fotografia de 1903.  Em seguida 
a este terreno havia uma casa de porão baixo (P19), de duas águas, estrutura 
autônoma de madeira, e com apenas quatro aberturas para a rua, uma porta 

10  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal). Inventário de proteção 

do acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001
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no canto esquerdo e três janelas em arco abatido. Provavelmente a casa de 
número seis da Rua do Rosário, uma das casas mais baratas desta rua, com 
rendimento anual de 3$600 réis.

A importância de se descrever o número de aberturas de uma casa está em 
saber o comprimento da sua fachada e consequentemente a largura do lote. 
Esta casa, por exemplo, possui quatro aberturas, seus nembros são peque-
nos, suas janelas pelo padrão apresentado de 12 vidros em cada folha medem 
aproximadamente um metro de largura de vão e, como a técnica construtiva é 
a gaiola de madeira, os umbrais são peças de tamanho padrão de 20 centíme-
tros de largura. Com estes dados, é possível fazer uma conta aproximada: são 
quatro vãos de um metro, dez umbrais de 20 centímetros, e cinco nembros de 
aproximadamente de 50 centímetros. Somando-se tudo isso chega-se a uma 
largura de sete metros e meio. Como o telhado é de duas águas com oitões 
de ambos os lados, chega-se à conclusão que o terreno desta casa media entre 
sete e oito metros. Checando esta medida com a largura do lote existente hoje 
confere-se que realmente tinham a mesma medida. Isto serve para verificar a 
posição da casa analisada através da fotografia e para conferir o parcelamento 
do solo urbano. Verifica-se que o parcelamento do solo tende a permanecer ao 
longo do tempo, mesmo quando a construção é substituída. 

Por este método, nesta face da praça haveria apenas mais uma casa (P20) 
na esquina superior da Rua Comendador Paulo, antiga Rua das Flores, e ou-
tra casa na esquina inferior (P21). Logo depois dessas casas, estava o grande 
casarão (P22) situado juntamente no ponto em que há uma mudança na lar-
gura da Praça da Matriz, marcando suas duas fases de construção: a primeira 
determinada pelo ouvidor e a segunda quando houve ampliação da praça para 
construção da nova matriz. 

Na fotografia de 1903, já aparecem duas casas após o terreno vazio e mu-
rado, a pequena casa de duas águas (P19) e outra na esquina com a Rua das 
Flores. Porém, a casa da esquina com a Rua das Flores (P20) na fotografia de 
1903 aparece com apenas duas águas e nas fotografias posteriores já apresenta 
um telhado de quatro águas, indicando a substituição do telhado ou mesmo 
da própria casa. Em duas fotografias feitas a partir da torre da igreja - uma de 
1946 e uma de 1953 feita a partir da praça -, é possível ver esta casa (P20) na 
esquina da Rua das Flores. Nelas já aparece uma casa de porão baixo, com 
telhado de quatro águas, estrutura autônoma de madeira e janelas com verga 
reta com pestanas. Bastante diferente da casa vista na fotografia de 1903 com 
telhado de duas águas. 

A outra casa (P21) na esquina com a Rua das Flores já aparece desde 1918 
como uma casa comercial com três portas e duas janelas para a Praça da Matriz 
e outra porta para a Rua das Flores. Trata-se de uma casa de porão baixo, 
planta praticamente quadrada sem o volume anexo do corpo de serviços. 
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Imagem 55 Casa (P20) na 
esquina da Praça da Matriz com 
Rua das Flores. Acervo Serphan. 

S/A, 1953

Imagem 56 Praça a Matriz com 
destaque para esquina da Rua 

das Flores (P20). Acervo Paulino 
Araújo S/A, 1918

Imagem 57 Fotografia de 
1918 em que aparece a Praça 

da Matriz, em destaque a casa 
(P21) comercial da esquina 

com a Rua das Flores. Acervo 
Serphan. S/A, 1918
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Na inflexão da Praça da Matriz, justamente onde ocorre a mudança de lar-
gura desta praça, no alinhamento da velha matriz, já aparece nas fotografias 
mais antigas (1903) e na litogravura de 1848 um grande sobrado (P22) de 
esquina com volumetria semelhante à das casas de fazenda. Na listagem da 
décima predial, esta seria a casa de número um da Rua Direita, também uma 
casa de valor muito alto, com rendimento anual de 28$800 réis. Este valor leva 
a crer que, já em 1811, era uma casa de grandes dimensões. Embora se perceba 
pela sequência cronológica das imagens que é comum que as casas passem por 
reformas e até reconstruções, é possível afirmar que este sobrado é o mesmo 
que aparece na litogravura de 1847 e na fotografia de 1903. Em ambas as ima-
gens, este sobrado apresenta as mesmas aberturas de janelas nas fachadas, as 
cumeadas perpendiculares entre si, a mesma volumetria e a mesma localização. 
Este sobrado apresenta pavimento térreo com o mesmo tratamento de fachada 
do andar nobre, com o mesmo número e mesmo alinhamento de aberturas, são 
cinco janelas rasgadas por inteiro na fachada principal (leste) e cinco janelas 
no corpo principal da fachada lateral (sul) e mais duas no corpo de serviços. 
Na fachada norte, que seria a mais importante do ponto de vista da insola-
ção, possui apenas três janelas, mostrando que, muito mais que a insolação, 
o importante era a “cena urbana”. Possui telhado de quatro águas no corpo 
principal com cumeeira paralela à praça e telhado do corpo de serviços para-
lelo à outra face da praça. Ao que tudo indica, sua estrutura era autônoma de 
madeira em ambos os pavimentos, como se pode ver pelos cunhais aparentes e 
baldrames entre o térreo e o pavimento nobre. 

Imagem 58 Foto de 1903. Em 
primeiro plano o Noviciado 
dos Padres Jesuítas (P17) ainda 
com apenas um pavimento, em 
seguida a Casa Paroquial (P18) 
ainda com portas no térreo. Na 
sequencia veem-se três casas 
térreas, a primeira seria a casa 
de duas águas analisada acima 
(P19), depois as duas casas na 
esquina com a Rua das Flores 
(P20 e P21). Ao fundo, o grande 
sobrado da esquina (P22). 
Acervo Serphan. Foto Etienne 
Farnier, 1903

P17 P18 P19 P20 P21 P22
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Imagem 59 Vista da praça a partir 
da igreja com destaque para o 

sobrado de esquina (P22). Acervo 
Serphan . S/A, 1918

Imagem 60 Vista da praça a partir da igreja 
com destaque para o sobrado de esquina 
(P22). Acervo Paulino Araújo. S/A, 1946

Imagem 61 Sobrado na 
inflexão do Largo da Matriz 
(P22). Acervo Serphan. S/A, 

Foto de Etienne Farnier, 1903

Imagem 62 Largo da Matriz com destaque 
para sobrado (P22) na inflexão do largo 

da antiga matriz para a parte mais nova do 
largo. Acervo Serphan . S/A, 1912

Imagem 63 Nesta fotografia 
de 1920 é possível constatar 

que a fachada norte do 
sobrado (P22), ao lado do 

Teatro São Cândido, possuía 
apenas três janelas, assim 

como na litogravura de 1848
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A próxima edificação na sequência da praça era o Teatro São Cândido 
(P23). Embora desde o início do século XIX, nos festejos do casamento de D. 
Pedro em 1817, já houvesse menção à “casa de ópera”, somente em 1854 foi 
dado o primeiro passo para a construção do Teatro São Cândido. Segundo 
notícia do jornal A Nova Província de 8 de julho de 1854, “foi convocada uma 
reunião presidida pelo ilustre médico, professor e parlamentar, Dr. Antônio 
Dias Ferraz da Luz, para tratar da edificação do teatro (...)”11. Onde então 
teriam sido realizadas as óperas de 1817? Onde ficavam todos, da “plateia e 
camarotes” que aplaudiam com “alegres vivas as Suas Majestades e Altezas 
Reais”? Ao que tudo indica, as óperas eram realizadas em construções efê-
meras montadas nos espaços públicos e provavelmente estes espaços eram o 
Largo da Cadeia (em frente à casa de câmara e cadeia) e o Largo das Almas, 
os dois locais mais propícios para se levantarem cenários efêmeros. No Largo 
das Almas, se realizavam as touradas e o Largo da Cadeia era um lugar nobre 
já configurado pelo edifício da casa de câmara e cadeia.

O terreno onde foi edificado o teatro era provavelmente o mesmo que abri-
gava a casa de intendência. Há vários indícios ao longo da documentação 
histórica que nos levam a fazer esta afirmação. O primeiro deles é que esta 
era a casa de valor mais alto na vila e de todo o termo, com rendimento anual 
de 47$000 réis. Somente uma casa muito grande em terreno tão privilegiado 
poderia atingir um valor tão alto. Na carta de 1737, o ouvidor relata que ao 
“dar forma ao arraial” com “ordem de ruas, praças e igreja” também demarca 
“terra para a Casa de Intendência, se vier a ser necessário”.12 Ora, pela posi-
ção que ficava a velha matriz, voltada para o “quadrado” que formava uma 
praça à sua frente, podemos supor que as terras demarcadas para a casa de in-
tendência também ficassem defronte à mesma praça. O terreno mais provável 
para se construir uma casa de intendência era ao lado da matriz, em posição 
privilegiada, um terreno grande o suficiente para um edifício desse porte. O 
lado leste da praça era ocupado por construções particulares de porte médio 
já analisado. No lado oeste, ficam as construções mais importantes. Portanto 
é muito provável que a casa de intendência ficasse no terreno que mais tarde 
veio a ser ocupado pelo teatro. A maior prova disso é que em 1799, quando 
foi erigido o pelourinho, este foi levantado em frente à casa de intendência e 
não em frente a casa de câmara e cadeia como de costume, pois esta ainda não 
havia sido construída. 

11  CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987. P. 72

12  Carta do ouvidor Cipriano José da Rocha ao Governador da capitania, citada em 
VALLADÃO. Campanha da Princeza. 
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(...)foi mandado levantar o Pelourinho da referida Villa, o que com efeito 
se levantou com toda a solenidade de estilo no lugar onde se considerou 
mais próprio e acomodado e vem a ser na Praça da dita Villa defronte a 
Real Casa de Intendência (...)13

Quando foi construída a casa de câmara e cadeia, foi escolhido um terreno 
próximo à velha casa de intendência e ao pelourinho. Ao lado do teatro, havia 
um beco que ligava ao Largo da Cadeia. Este beco pode ser visto até o início 
do século XX em fotografia do teatro novo (ver imagem 66). Pelo beco, a casa 
de câmara e cadeia não distava mais que 70 metros do pelourinho. Outro forte 
indício para essa afirmação é a litogravura de 1847, porque nesta imagem o 
terreno do teatro encontra-se desocupado. Observando-se as datas, verifica-se 
que a casa de intendência teria sido desativada logo no início do XIX, quan-
do houve a construção da casa de câmara e cadeia, e o teatro São Cândido 
somente viria a ser construído na segunda metade do XIX, de maneira que é 
muito provável que este terreno estivesse mesmo desocupado em 1847. Em 
outro documento, no do processo de tombamento da Casa Vital Brasil, é men-
cionado que no local estava o pelourinho, implantou-se um cruzeiro e depois 
um chafariz. Um chafariz pode ser visto em algumas fotografias da praça na 
virada do século XIX para o XX, mas não na posição exata que estivesse o 
pelourinho, pois o chafariz estava na parte nova da praça (após a construção 
da nova matiz) e o pelourinho, conforme supomos, na parte antiga da praça.

(...)No largo da matriz ficava o pelourinho. Ele ficava em frente a casa 
de intendência. Mais tarde na passagem dos padres missionários foi des-
manchado e ergueu-se um cruzeiro. Existia ali também um chafariz que 
abastecia a população. (...)14

No mapa produzido pelo Capitão de Ordenança Francisco Salles em 1800, 
a Vila de Campanha aparece representada figurativamente. Nessa época, a 
nova igreja matriz, ainda em obras, ficava isolada do casario e o pelourinho 
aparece na parte velha da praça, justo em frente ao terreno do teatro. 

O primeiro Teatro São Cândido levou algumas décadas para ficar pron-
to, era um edifício de volume paralelogramo coberto por um telhado de três 
águas, duas águas mestras formando um frontão na fachada da frente e uma 

13  Auto de Levantamento de 26 de dezembro de 1799. Documento original APM. Citado em 
Memórias Municipais – V. Campanha, Revista do Arquivo Público Mineiro I, p. 472

14  Processo de Tombamento Bem Imóvel Museu Casa Vital Brasil, Prefeitura Municipal de 
Campanha p. 24
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tacaniça a arrematar a parte posterior do volume. Isso mostra que, embora se 
buscasse a modernidade na fachada frontal, havia ainda uma resistência rela-
tiva à técnica construtiva, adotando uma solução tradicional para arrematar 
a parte posterior do volume. Afinal, o oitão exposto não protege tanto a fa-
chada quanto um beiral à mesma altura dos beirais laterais. O desenho de sua 
fachada frontal era uma novidade na cidade que, a esta altura, ainda tinha não 
muitas construções neoclássicas. Apesar de buscar um gosto neoclássico, mui-
to parecido com as adaptações novecentistas feitas em construções anteriores 
como a adição de arcos plenos e pilastras adossadas à fachada, sua volumetria 
resulta em algo próximo aos chalés do final do século XIX. 

Essa volumetria do teatro durou pouco tempo. Logo no início do século 
XX, o teatro foi remodelado ao gosto mourisco, seu oitão foi substituído por 
tacaniça frontal escondida pela platibanda. A fachada frontal passou a ter uma 
reentrança com plano central recuado, tecnologia já possível na época, pois 
essa reentrança requer telhados múltiplos com suas calhas e rufos. 

Imagem 64 Vista da praça a partir 
da igreja com destaque o espaço do 
primitivo largo da matriz e chafariz. 
Acervo Serphan. S/A, 1918
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O beco foi fechado no início do século XX, provavelmente no final da dé-
cada de 30 quando da demolição da casa de câmara e cadeia e o loteamento 
de seu quarteirão, não fazendo mais sentido a ligação entre a Praça da Matriz 
e o Largo da Cadeia. 

Imagem 66 Novo Teatro São 
Cândido, remodelado ao gosto 

mourisco no início do século XX, 
passando a se chamar Teatro 

Municipal. Em sua lateral direita 
havia um beco que foi fechado. 

Nesta fotografia ainda é possível 
ver a casa de câmara e cadeira 
ao fundo do beco. A frente do 

teatro, onde possivelmente ficava o 
pelourinho não distava mais que 70 
metros da casa de câmara e cadeia. 

Acervo Serphan. S/A, 1917

Imagem 65 Teatro São Cândido. 
Segundo Almanaque (1874) as 

tratativas para a construção do teatro 
foram iniciadas em 8 de julho de 1854, 

tendo sido concluído somente no fim do 
século. Acervo Serphan. S/A, 1898
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A próxima construção que aparece nas fotografias é o sobrado identificado 
como casarão de D. Emília Mariano15 (P24), este sobrado já aparece nas fo-
tografias mais antigas, desde o final do século XIX. É um sobrado tipicamente 
urbano por sua volumetria prismática, sem o volume anexo formando a “per-
na do L”, sua cumeeira é perpendicular à rua, indicando que o volume é mais 
profundo do que largo. Sua fachada frontal é composta por seis janelas na 
parte superior e, no pavimento inferior, uma porta central com duas janelas de 
cada lado. Apresenta ainda um porão baixo com distinção de tratamento entre 
este e os andares nobres. Como todos os casarões desta praça, as fachadas que 
dão frente para ela possuem muitas aberturas (balcões ou janelas) enquanto as 
fachadas laterais, embora tenham melhor insolação, apresentam menor núme-
ro de janelas, neste caso apenas três. 

15  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal. Inventário de proteção do 

acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001

Imagem 67 Novo Teatro São 
Cândido, beco já fechado pela 
casa comercial Alegria. Acervo 
Serphan. S/A, 1950

Imagem 68 Novo Teatro São 
Cândido com calçada contínua a 
fechar a entrada do beco, mas ainda 
sem a construção que fecharia o 
beco, a casa comercial Alegria. 
Acervo Serphan. S/A, 1934
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Imagem 69 Fotografia de 1898 em que 
aprecem ao fundo o teatro (P23), a casa 

de d. Emília Mariano (P24) e em seguida 
a casa simples (P25) no terreno vazio de 
1903 e em seguida a casa marcada com 

porta rasgada até a rua e diversas janelas 
em arco abatido (P26). Acervo Serphan. 

S/A, 1898

Imagem 70 Praça da Matriz com velha 
igreja ainda antes da reforma, o sobrado 
na inflexão (P22), o teatro (P23), a casa 

de D. Emília Mariano (P24) o terreno 
vazio da antiga casa (P25) e a casa P26. 

Acervo Serphan. S/A, 1912

Imagem 71 Vista geral da Praça da 
Matriz. À esquerda a sequência das 

casas P22, P23, P24, P25 e P26, a casa 
P27 ainda antes de ser substituída pela 

Confeitaria Avenida e ao fundo a casa P1. 
Acervo Serphan. S/A, Foto provavelmente 

de Etienne Farnier, 1903
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Imagem 72 Casa (P26) com porta rasgada 
até o chão e sete janelas em arco canga de 
boi. Acervo Paulino Araújo, (ca.1920)

Imagem 73 Casa comercial Confeitaria e 
Bar Avenida. Acervo Serphan. S/A, 1935

Imagem 74 À direita uma parte da casa 
(P27). Acervo Serphan. S/A, (ca.1940)

Imagem 75 Esquina da Rua do Fogo (mais tarde Rua 
Dr. Brandão) com a Praça da Matriz (mais tarde Praça 
D. Ferrão). De um lado casa comercial Confeitaria e 
Bar Avenida (P27), do outro lado casa comercial térrea 
(P28). Acervo Serphan. S/A, 1936

Imagem 76 Casa comercial térrea (P28) 
na esquina da Rua do Fogo com Praça da 
Matriz. Acervo Paulino Araújo, década 
de 1930
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Na sequência da praça vê-se na foto de 1912 um muro a fechar um terreno 
onde, pelas fotografias de 1898 e 1903, ainda havia uma construção térrea 
muito simples (P25), com uma porta e três janelas e logo em seguida vê-se uma 
casa maior, de porão elevado com entrada por uma porta rasgada até o chão 
e uma longa sequência de janelas em arco “canga de boi” (P26). Pela foto de 
1903, percebe-se que esta casa de porão elevado possuía sete janelas para a 
praça arrematadas por arco em canga de boi, indicando uma casa com gran-
de testada, aproximadamente 16 metros, ou 70 palmos, dimensão rara para 
uma testada de casa no tempo de colônia, talvez equivalente à casa de número 
sete da décima predial, uma casa de valor alto (21$600 réis), pertencente ao 
Reverendo Miguel Lourenço de Azevedo. Esta casa era coberta por telhado de 
quatro águas com cumeeira paralela à rua e porão com portas alinhadas ao 
baldrame. Em seguida a esta casa, havia uma outra, fazendo a esquina com a 
Rua do Fogo (P27). Não eram geminadas, é possível ver na foto de 1903 que 
havia um pequeno intervalo entre elas e um bom desnível entre seus telhados 
de quatro águas. Esta casa foi demolida no início do século para dar lugar à 
casa comercial Confeitaria e Bar Avenida, já construída com técnicas moder-
nas com paredes de tijolos portantes e telhado de telhas francesas escondido 
atrás das platibandas. 

Ainda na esquina com a Rua do Fogo, vê-se um exemplo (P28) de uma casa 
típica do início do século XX na região, quando a técnica construtiva do tijolo 
portante suplanta definitivamente a técnica construtiva da gaiola de madeira 
com fechamento de pau a pique. Embora a técnica tenha sido substituída, 
algumas constantes ainda permanecem como a distribuição regular de cheios 
e vazios na fachada, marcação das envasaduras (mesmo que apenas parcial-
mente como nesta casa), marcação dos cunhais (não mais com a estrutura, mas 
agora com argamassa), marcação das cimalhas (agora com beiral mais curto) 
e distinção entre porão e pavimento utilizável, de assoalho sobre barrotes. 
Certamente esta casa veio a substituir casas anteriores construídas no mesmo 
lote, pois este local era um dos mais importantes da vila. Este lote faz divisa 
com o casarão da família Fonseca (P1), pelo qual se começou a descrever as 
casas circundantes da Praça da Matriz e assim encerra-se a reconstituição casa 
a casa deste primeiro espaço urbano da vila. 
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Rua Direita e Largo das Almas

Em contraponto à Praça da Matriz, na outra ponta da Rua Direita, ficava o 
Largo das Almas, que era uma espécie de “praça de chegada”, um grande ter-
reiro na parte baixa da vila. Enquanto na Praça da Matriz estavam localizadas 
as principais casas, a igreja e a casa de intendência e o pelourinho, no Largo 
das Almas ficavam o comércio, as tropas, os viajantes, as hospedarias. Este 
terreiro era um campo aberto, definido ao sul pela povoação e ao norte pelo 
Ribeirão de Santo Antônio, sobre o qual foi construída em 1833 a Ponte das 
Almas que articulava o largo à estrada que levava a São João del-Rei e à capital 
da província. Este terreiro permaneceu desocupado durante muitos anos. No 
início do século XX, passou a se chamar Praça Coronel Zoroastro de Oliveira 
e recebeu novo tratamento paisagístico, mais tarde foi ocupada parcialmente 
pelas pistas da Rodovia Vital Brasil e pelo clube de campo. 

Neste terreiro eram realizados os curros e as cavalhadas. A cavalhada é uma 
festa que ainda hoje sobrevive em Goiás mais ou menos com o mesmo formato 
que era realizada no início do século XIX em Campanha, segundo descrição de 
Resende (1987), mas os curros desapareceram de nosso repertório. Segundo o 
autor, curro, ou curros, “era antigamente uma palavra muito popular e servia 
para indicar uma corrida de touros” e segundo a descrição do próprio autor 
era como uma tourada. “Então o toureador ou os toureadores, que pareciam 
ser homens destemidos, aguardaram o touro, tendo na mão esquerda uma 
pequena bandeira e na direita uma garrocha.” Na ocasião das touradas e ca-
valhadas o Largo das Almas se transformava em uma praça de touros: 

Seja como for os curros e as cavalhadas tiveram lugar no vasto largo das 
Almas, onde se fez um imenso circo todo cercado de uma arquibancada 
em que todos podiam indistintamente se sentar; havendo, porém, por 
cima desta um ou dois andares de camarotes, dos quais cada família to-
mava um para si e o mandava enfeitar à sua custa e ao seu gosto. Este cir-
co tinha diversas entradas e junto de uma delas estava um pequeno curral 
onde se conservavam os touros que deviam ser corridos e que foram 
todos com grande cuidado e muita antecedência procurados e escolhidos 
como os que tinham fama de mais investidores e bravos (...). À tarde, 
quando o circo e todos os seus arredores estavam repletos de povo, que 
parecia um verdadeiro formigueiro (...).16

16  Rezende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações,  Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 137
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A descrição deste “circo” feita acima refere-se ao ano de 1840 e indica uma 
construção muito parecida com o que se vê nas primitivas praças de touros 
da Península Ibérica, como esta imagem da praça de touros de Peñafiel, na 
Espanha. Mas infelizmente poucos anos após essa data, em 1847 já não havia 
vestígios deste “circo” na litogravura de Veiga. 

Imagem 77 Plaza del 
Coso, em Peñafiel. In 

Plaza de Toros.  
Dirección de Obras 

Públicas y Transportes, 
Sevilla 1992, p. 23
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Desse terreiro, praça de chegada, vasto largo, partiam as três ruas que estru-
turam o espigão central da vila: Rua do Bonde, Rua Direita e Rua do Hospício. 
Como era comum a esse tipo de largo ou terreiro nas entradas das vilas, este 
deveria ser um espaço de chegada e partida de viajantes e mercadorias. Nestas 
fotografias mais antigas, podemos notar um tipo de edificação muito comum 
a essa categoria de espaço urbano: um grande “telheiro” ou rancho a cobrir 
e dar proteção aos que chegam e partem. Este telheiro (D1) ficava defronte 
ao largo, entre as Ruas Direta e do Bonde em um espaço que pode ser defi-
nido como privado, pois estava no alinhamento das demais construções que 
arrematavam os quarteirões das Ruas do Bonde, Direita e do Hospício. Este 
mesmo tipo de construção nas “praças de chegada” foi encontrado em foto-
grafias de outros arraiais e vilas de Minas Gerais que fazem parte do acervo 
fotográfico do Arquivo Público Mineiro em sua Seção Colonial e no Fundo da 
Secretaria da Agricultura. Pode-se dizer que era uma espécie de caravançá ou 
caravançará que, segundo o dicionário de Rafael Bluteau, era uma “estalagem 
onde gratuitamente se recolhem os passageiros” ou, segundo Houaiss, “esta-
lagem pública, no Oriente Médio, para hospedar gratuitamente as caravanas 
que viajam por regiões desérticas.” 

Imagem 78 Largo das 
Almas em recorte na 
litogravura de 1848 de 
Bernardo Saturnino da 
Veiga, com destaque para 
o “telheiro”, rancho ou 
“caravançá” junto ao largo 
na entrada da vila

Imagem 79 Rancho ou telheiro em vila de 
Minas Gerais. Acervo do APM, Coleção R. 
Pinto, S/D, S/A

Imagem 80 Rancho ou telheiro em vila de 
Minas Gerais. Acervo do APM, Coleção R. 
Pinto, S/D, S/A
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Assim como a Praça da Matriz, a Rua Direita ocupa o espigão central da 
vila, dessa maneira suas casas estão dispostas igualmente de ambos os lados da 
rua, pois em ambos os lados as águas pluviais são drenadas para os fundos do 
terreno. Estes dois espaços (Praça da Matriz e Rua Direita) não foram distintos 
no documento da décima predial, ambos foram tratados apenas como Rua 
Direita. Os quintais desta rua se prolongam até as ruas de trás, de um lado a 
Rua do Hospício e do outro a Rua do Bonde. Como já comentado anterior-
mente, na Rua Direita existiram variadas tipologias de casas. A adoção de uma 
tipologia ou outra depende de diversos fatores, como as filiações culturais dos 
construtores e proprietários, a situação na malha urbana, fatores topográficos, 
mas acreditamos que o parcelamento do solo é um dos fatores mais deter-
minantes. Cotejando a planta da Rua Direita (ca. 1900) com as fotografias 
e o inventário das casas ainda existentes, é possível identificar as diferentes 
tipologias e fatores que levaram a elas. Em uma relação entre o parcelamento 
do solo, principalmente em relação à largura da testada, e o programa de ne-
cessidades, surgem duas tipologias bastante diferentes: a casa isolada e a casa 
geminada. Os volumes resultantes, as aberturas, o agenciamento dos cômodos 
e a volumetria do telhado são características que as distinguem fortemente. Já 
o porão baixo, porão elevado, porão alto ou sobrado são tipologias que não 
dependem de uma decisão construtiva tomada a partir do parcelamento do 

Imagem 81 Recorte na fotografia de 1870. Destaque para o “telheiro” ou rancho (D1) junto 
ao largo na entrada da vila. Casa do coronel Saturnino (D4) com a estrutura de madeira 

presente nas fachadas, nomeadamente baldrames e cunhais. Casa com porte em arco pleno 
(D3). Em destaque também as três ruas que partem deste largo: a Rua dos Bonde à esquerda, a 

Rua Direita ao centro e a Rua do Hospício à direita
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solo. Essas decisões dependem mais do programa, dos recursos financeiros e 
da topografia. 

Na décima predial de 1811, havia na Rua Direita 79 casas (contando com 
parte da Praça da Matriz). Mas, por meio da iconografia, foi possível identi-
ficar em torno de 40 casas. Isso indica que houve uma redução no número de 
casas entre os anos de 1811 e 1847.

Na parte baixa da Rua Direita, em sua primeira quadra a partir do largo, 
vê-se desde as imagens mais antigas uma sequência de casas térreas geminadas 
do lado oeste, enquanto o lado leste ficou reservado praticamente a apenas três 
construções, uma térrea na esquina de baixo (D2), um sobrado isolado com 
seu imenso quintal (D4) e uma casa de porão baixo na esquina de cima (D5). 
O lado oeste fazia fundos com a Rua do Hospício que, por sua vez, em sua 
primeira quadra também apresentava uma notável sequência de casas térreas 
geminadas (D6, D7, D8 e D9). Esta parte da Rua Direita era a parte baixa, 
mais próxima à vargem do rio e à entrada da vila, ao mesmo tempo mais longe 
da Praça da Matriz e de outros espaços nobres. Para o lado oeste da Rua do 
Hospício, a topografia também é quase plana, praticamente emendando quase 
sem declividade com a vargem ao fundo das casas. Esses locais mais baixos 
foram preteridos para o uso de moradias nobres. Por outro lado, por estarem 
próximos à entrada e à circulação, são bons locais para o comércio e hospe-
darias, daí o nome Rua do Hospício. Dessa maneira, essas baixadas foram 
ocupadas por casas térreas, geminadas e de duas águas.

No lado leste da Rua Direita havia, em 1885, apenas três construções: uma 
casa comercial na esquina com o Largo das Almas (D2), um enorme terreno 
vazio, quintal do sobradão do coronel Saturnino (D4) que ficava no meio da 
quadra e uma casa térrea na esquina com a Rua Barão de Irapuã (D5). É bem 
provável que nesta primeira quadra da Rua Direita tenha ocorrido do lado les-
te um remembramento de lotes, pois de outra forma não caberiam as 79 casas 
listadas na décima predial de 1811. Com o passar dos anos houve novamente 
um desmembramento, outras construções foram ocupando o enorme quintal 
da casa do coronel Saturnino (D4), até 1937 pelo menos outras três casas fo-
ram construídas neste terreno como se vê na foto comemorativa dos 200 anos 
de Campanha. 

A casa do coronel Saturnino (D4) era um sobrado de porão alto em toda 
sua extensão, construído certamente de estrutura de madeira e vedado com 
pau a pique por apresentar claramente nas fotografias a estrutura de madeira 
presente nas fachadas, nomeadamente baldrames e cunhais. Possuía cinco bal-
cões na fachada frontal perfeitamente alinhados com as cinco aberturas do pa-
vimento inferior. Mais uma vez, a fachada norte apresentava menos aberturas 
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Imagem 82 Rua Direita entre 1890 e 
1895, vista a partir da primeira quadra. 

Em destaque o sobrado do coronel 
Saturnino do lado esquerdo ainda com 

pestanas às portas do andar térreo. Nas 
fotos posteriores não há mais pestanas, 

indicando que a fachada foi substituída, 
possivelmente por tijolos. Acervo 

Serphan. S/A

Imagem 83 Rua Direita já com 
iluminação elétrica, vista a partir 

da primeira quadra. À esquerda o 
sobrado do coronel Saturnino já com as 

fachadas reformadas, sem os umbrais, 
peitoris, vergas e pestanas de madeira, 

indicando que a fachada foi substituída, 
possivelmente por tijolos. Contudo 

mantiveram-se os cachorros, frechais e 
guarda-pó dos beirais, indicando que a 

estrutura do telhado provavelmente não 
foi substituída. Acervo Serphan. S/A

Imagem 84 Rua Direita entre 1890 e 
1895, vista a partir do final da primeira 

quadra, em frente ao sobrado do 
coronel Saturnino (D4). Na esquina 

com a Rua Barão de Irapuã havia 
uma casa térrea (D5) com três portas, 
provavelmente com uso comercial ou 

misto e logo em seguida um grande 
sobrado (D10) na esquina onde hoje há 
um supermercado. Acervo Serphan. S/A



342

que a frontal, apenas três. Possuía “perna do L” bastante presente e extensa, 
reforçando muito a tipologia isolada comum às casas de fazenda. 

Em seguida ao sobrado do coronel Saturnino, havia uma casa de esquina 
(D5) que na fotografia anterior (1903) se vê que era uma casa com três portas 
próximas à esquina e uma sequência de janelas. Era uma casa comercial, pelo 
menos parcialmente porque as três portas junto ao nível da calçada e abertas 
durante o dia indicam esse uso. Esses dois usos se conjugavam muitas vezes 
em um único pavimento, mesmo em casas que possuíssem porão17. Nota-se 
claramente ser uma casa com estrutura autônoma de madeira por seus frechais 
e cachorros expostos no beiral e pelos umbrais das portas e janelas e pestanas 
de madeira a reforçar o desenho dos arcos em canga de boi. Essa casa sofreu 
reforma, porque na fotografia de 1937 já apresenta uma porta central com 
quatro janelas para cada lado, assim como na fotografia de 1945, tendo sido 
desmembrada em duas casas em anos posteriores.

Na seguinte esquina havia um sobrado de grandes proporções (D10) que 
marca presença em qualquer fotografia panorâmica da cidade. Era composto 
por dois pavimentos com igual tratamento de fachada, com cinco balcões para 
a Rua Direita no andar superior e cinco portas no andar inferior. Na facha-
da lateral, mais espaçadas apareciam sete janelas, três mais próximas e uma 
desgarrada no volume principal e mais três janelas no corpo de serviços, na 

17  O uso comercial foi muito comum no Sul de Minas conjugado com o uso residencial, mas 
não apenas em pavimentos distintos, como é usualmente tratado na literatura: térreo comercial 
e andar nobre residencial, foi utilizado compartilhando o mesmo pavimento. 

Imagem 85 Recorte na panorâmica 
de 1937 com destaque para a casa na 
esquina da Rua Direita com Barão de 
Irapuã (D5). Acervo Serphan. S/A

Imagem 86 Fotografia de 1945 com 
casa na esquina da Rua Direita do 
Barão de Irapuã (D5) já sem as três 
portas comerciais. Acervo Serphan. S/A
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“perna do L”. Este sobrado foi demolido na segunda metade do século XX 
para dar lugar a um supermercado.

Nesta segunda quadra do lado oeste da rua, permanece a sequência de casas 
de porão baixo ora separadas, ora alinhadas na lateral do lote como é possível 
notar pelos telhados que, são ora em quatro águas, ora em duas águas com 
seus oitões expostos (D11 e D12). Deste lado da rua vê-se também que essas 
casas isoladas ou parcialmente isoladas eram separadas por pequenos muros 
alinhados à rua. Estes muros estão representados na planta da rua, por exem-
plo, entre os nº 16 e 14, entre o 14 e 12, entre o 10 e o 8, etc.

Nesta segunda quadra da Rua Direita, do lado esquerdo havia o enorme 
sobrado da esquina de baixo (D10), depois, somente na esquina de cima, ha-
via outra casa (D15). Esta era uma formação urbana típica da vila: primeiro 
ocupavam-se as esquinas, depois outras construções vinham ocupando o meio 
da quadra. Pode-se mesmo conjecturar que as casas importantes, por vezes, 
definiam as esquinas, pois as ruas principais foram traçadas previamente, mas 
as travessas ou becos definam-se com o tempo. Os becos eram necessários, 
não só como escoamento das águas pluviais que corriam pela superfície das 
ruas, como por ser uma ligação entre elas. Na esquina com a Rua Alvarenga 
Peixoto, portanto, ficava uma casa de porão baixo, planta do corpo principal 
praticamente quadrada e “perna do L” seguindo pela rua transversal (D15). 
Esta casa ainda existe, muito reformada e desmembrada em duas proprieda-
des. As caixilharias das janelas foram substituídas, mas o cunhal de madeira 
ainda confirma que ela possuía estrutura autônoma de madeira, certamente 
com fechamento de pau a pique. 

Imagem 87 Fotografia 
de 1900. Início da Rua 

Direita, a partir do Largo 
das Almas. Em primeiro 
plano, à esquerda: casa 
com porta central com 

verga em arco pleno 
(D3). Na primeira 

quadra da Rua Direita, 
do lado esquerdo havia 

casas isoladas e, do lado 
direito, havia alternância 

entre casas isoladas 
e geminadas. Acervo 

Serphan. S/A



344

Voltando ao lado oeste da rua, pela planta da rua de 1900, existiam ape-
nas quatro casas. A casa na esquina de cima, onde funciona a Pousada da 
Princesa (D14), hoje muito descaracteriza para servir como documento. A casa 
que, segundo a tradição, pertenceu a Bárbara Heliodora (D13), também ainda 
existente, porém bastante reformada. Na parte mais baixa da quadra havia 
mais duas casas térreas (D11 e D12) que aparecem na litogravura, ambas com 
telhado em duas águas, embora não geminadas entre si, provavelmente entre 
elas já havia um lote vacante em 1847 que aparece na planta de 1900. As casas 
deste quarteirão na face oeste da rua estão representadas pelos números 18, 
20, 22 e 24 na planta de 1900. 

Imagem 88 Procissão em 1932. Em 
primeiro plano à direita aparece apenas 
uma janela da casa da esquina com 
a Rua Alvarenga Peixoto (D15). Em 
seguida vê-se um passo da paixão, um 
longo muro com quintais e o sobradão 
(D10) da esquina da Rua Barão de 
Irapuã. Acervo Serphan. S/A

Imagem 89  Planta da Rua Direita 
(ca. 1900). Acervo particular família 
Rezende
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A casa onde funciona a Pousada da Princesa (D14), na esquina da Rua 
Alvarenga Peixoto, fica colada à casa de Bárbara Heliodora. Originalmente 
esta era uma casa de porão baixo, sem utilização, sobre o qual se assentava 
uma estrutura autônoma de madeira como se pode ver pela foto mais antiga. 
É possível observar que na esquina havia três portas para a rua principal e 
duas para a rua lateral, mostrando que esta casa possuía uso misto num só 
pavimento, conforme já observado anteriormente. Nesta mesma foto vê-se que 
tanto esta casa, quanto a de Bárbara Heliodora ainda possuíam telhado de 
duas águas, pois eram geminadas. Na foto seguinte, observa-se que o telhado 
de duas águas foi substituído por telhado de quatro águas, com tacaniça a 
lançar águas para a vizinha. Esse tipo de solução descaracteriza a volumetria, 
pois era impensável para a época de sua construção adotar uma solução que 
lançasse águas para o vizinho. Como já foi dito, os oitões são características 
marcantes de casas sem recuos laterais e os beirais são características de casas 
isoladas. A casa de Bárbara Heliodora também sofreu esse tipo de descaracte-
rização volumétrica. 

Imagem 90 Casa na 
esquina da Rua Direita 

com Rua Alvarenga 
Peixoto (D14), ao 

fundo casa de Bárbara 
Heliodora (D13) 

ainda com telhado em 
duas águas. Acervo 

Serphan. S/A

Imagem 91 Casa na 
esquina da Rua Direita 

com Rua Alvarenga 
Peixoto (D14). Paulino 

Araújo.

Imagem 92 Casa na esquina da Rua 
Direita com Rua Alvarenga Peixoto 
(D14) reconstruída. Paulino Araújo.
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A casa de Bárbara Heliodora (D13) é uma típica casa urbana, com duas 
águas e porão alto utilizável. Ao que tudo indica, até 1922 possuía estrutura 
autônoma de madeira com quatro balcões no andar nobre e cinco aberturas 
no térreo justamente locadas entre as aberturas do andar de cima. Depois da 
reforma as paredes passaram a ser de tijolos, provavelmente substituindo a es-
trutura de madeira, pois os vãos do pavimento superior foram alinhados com 
os do pavimento inferior para melhor distribuição de cargas, necessária em 
uma estrutura de paredes portantes. Mantiveram-se, contudo, as duas águas 
do telhado e oitões originais que vieram a ser substituídos por tacaniças futu-
ramente, como é possível ver na panorâmica de 1945. 

Nas fotografias panorâmicas também é possível perceber a estrutura fun-
diária de todo o lado oeste da Rua Direita, pois as panorâmicas eram tiradas 
do morro do Santa Cruz e mostram que os quintais das casas deste lado da rua 
iam até a Rua do Hospício. Nos quarteirões do outro lado da rua (lado leste), 
os lotes iam até a Rua do Bonde. Os quintais se prolongavam até a outra rua 
de trás, e é possível ver na litogravura de 1847 os muros entre esses quintais 
representados em branco. Eram poucas as casas da Rua do Hospício que ficam 
do seu lado esquerdo (leste). As poucas que existiam nessa época localizam-se 
nas esquinas das travessas. Duas dessas casas ainda existem, uma na esquina 
da Rua Barão de Irapuã (H16) e outra no meio da quadra (H18), mas que 
antigamente também ficava em uma esquina, demonstrando o fechamento de 
mais um beco. 

Imagem 93 Casa de Bárbara Heliodora 
(D13) em 1922 e depois de 1937 já 
reformada. Acervo Serphan S/A

Imagem 94 Casa de Bárbara Heliodora 
(D13) sendo novamente reformada em 
2015. Foto CFC. 2015
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 A quadra seguinte começa a se aproximar do Largo das Dores, importante 
espaço urbano da vila. Logo na esquina com a Rua Alvarenga Peixoto, do 
lado esquerdo aparecem duas pequenas casas térreas (D17 e D18) que foram 
demolidas em tempos ainda remotos, pois somente aparecem na fotografia de 
1900-1903 tirada a partir do balcão da casa de Bárbara Heliodora. Por serem 
térreas, não aparecem nas panorâmicas, pois são escondidas pelas casas mais 
altas. Ambas possuíam porão baixo, estrutura autônoma de madeira e eram 
geminadas entre si. A próxima casa não era geminada, possuía um muro e um 
recuo lateral para o qual se abriam as janelas (D19). Pouco se pode apreen-
der pela única fotografia que a retrata, sua volumetria vertical era sua maior 
característica, pois possuía apenas três portas para a rua e dois pavimentos 
utilizáveis. Sua cumeeira era perpendicular à rua, denotando um volume mais 
comprido do que largo. Esta casa foi demolida para a construção do Clube 
Concórdia entre 1920-22, ainda existente. A volumetria da nova construção, 
feita de tijolos portantes, assemelha-se muito à casa original. 

Imagem 95 Foto tirada a partir de balcão da casa de Bárbara Heliodora. Aparece em 
primeiro lugar a casa na esquina com a Rua Alvarenga Peixoto (D17), casa térrea vizinha com 

oitão exposto (D18) e sobrado (D19) que mais tarde deu lugar ao Clube Concórdia. Nesta 
época a rua já era calçada com pedra e possuía drenagem central. As calçadas também eram 

de pedras e já estavam definidas em outro plano. Acervo Serphan S/A
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Do outro lado da rua, lado direito, esquina com Alvarenga Peixoto, está o 
sobrado da família Villamarim18 (D16). Este sobrado já aparece nas fotogra-
fias mais antigas do ponto de vista da rua, mas não aparece na panorâmica de 
1885, confirmando a informação oral em entrevista com o proprietário reali-
zada dia 12/04/2015 que o sobrado teria sido construído em fins da década de 
1880. Este sobrado está construído sobre um porão baixo de pedras, possui 
um pavimento térreo utilizável e um piso nobre. Sua estrutura é autônoma de 
madeira, porém sofreu uma reforma que substituiu as paredes do térreo volta-
das para a rua, que eram de pau a pique, por paredes de tijolos. Possui telhado 
múltiplo, com quatro águas no corpo principal e mais três no prolongamento 
do L, solução clássica nas casas de fazenda. Os beirais são guarnecidos por 
lambrequins, o que é possível confirmar nas fotografias do início do século 
XX. A planta de seu andar nobre em nada se diferencia de uma planta de casa 
de fazenda do século XIX na região (ver imagem 36 do terceiro capítulo). 
Sua volumetria, embora possua o pavimento térreo com o mesmo tratamento 
do pavimento nobre, também se assemelha muito a uma casa de fazenda. O 

18  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal). Inventário de proteção 

do acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001

Imagem 96 Levantamento 
cadastral casa D16
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acesso ao andar nobre se dá, através do recuo lateral, por uma escada externa 
e um alpendre. 

Seguida à casa da família Villamarim, do mesmo lado da rua está a casa 
Padre Vitor19 (D20). Segundo o inventário feito pelo Serviço do Patrimônio 
Municipal, não foram encontrados documentos que comprovem a data de sua 
construção, mas afirma-se que é um exemplar remanescente dos primeiros mo-
mentos de ocupação da vila. Embora não comprovada, essa afirmação parece 
ser verossímil. Nessa quadra, há quatro casas remanescentes com característi-
cas de casas urbanas deste período. São casas formalmente bastante semelhan-
tes: porão baixo, alinhadas à rua, acesso pela fachada frontal, corpo principal 
retangular com cobertura em duas, três ou quatro águas conforme situação 
do lote, mas o que as distingue dos exemplares do século XIX é que o corpo 
de serviços não é tão importante na volumetria do conjunto. Nestas casas, o 
corpo de serviços, a “perna do L”, não possui o mesmo pé direito do corpo 
principal, sua cobertura é mais baixa do que o beiral do corpo principal, por 
isso realmente pode ser classificada como um “puxado”, um tectum anexo, di-
ferentemente dos corpos de serviços das casas de fazendas ou mesmo urbanas 

19  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal). Inventário de proteção 

do acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001

Imagem 97 Sobrado família Villamarim 
(D16), porão baixo, térreo comercial e andar 
nobre com acesso por escada externa lateral 

e alpendre. Fotos CFC. 2015
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já descritas, em que o corpo de serviços está à mesma altura e possui mesmo 
alinhamento de beirais, tendo sido construído ao mesmo tempo que o volume 
principal. Além desta característica, a distribuição interna, a planta também é 
diferente das plantas das casas em L. Nestas casas a solução típica para o agen-
ciamento dos cômodos é que, a partir da porta de entrada, acessa-se um cômo-
do comprido, uma espécie de corredor que leva à sala da família, deste mesmo 
cômodo é possível acessar também, através de portas, os cômodos destinados 
ao convívio com estranhos, como a sala de visitas ou um quarto isolado. Isso 
difere das casas isoladas, porque nelas sempre há um vestíbulo que distribui 
a circulação para a sala da família por um corredor ou cômodos contíguos 
em forma de “sifão visual” e para uma sala de convívio com estranhos com 
alcovas e ermida. Nesta solução urbana, o corpo de serviço é desimportante, 
diferentemente da solução rural onde a produção e preparo dos alimentos é 
fundamental. Quanto à distribuição interna, nesta casa urbana, geminada, não 
há espaço para o vestíbulo, acessa-se um longo corredor que leva diretamente 
à sala da família. Não é dada grande relevância à hospedagem de estranhos 
como nas fazendas, em que há um setor exclusivo para isso. A necessidade de 
hospedar estranhos é um pouco menor que nas áreas rurais. A volumetria re-
sultante é bastante diferente das casas isoladas, em L e com porão alto. 

A casa do Padre Vitor (D20) é uma dessas casas urbanas descritas acima, 
mas este exemplar serve para quebrar paradigmas. É uma casa de meio de 
quadra, ou seja, não está em esquina, o que pressuporia uma casa de duas 
fachadas expostas. Tampouco é uma casa isolada de meio de quadra, como a 
casa do coronel Saturnino. É uma casa com solução mista, isolada de um lado 
e geminada de outro. Esta solução é comum em casas de esquina em conjuntos 
de casarios geminados em que a casa que arremata a esquina é necessariamente 
isolada de um lado e geminada de outro. Mas o fato de essa situação acontecer 
no meio de quadra mostra que as soluções podem ser múltiplas em qualquer 
época da história. Neste caso, o padrão das casas deste trecho de rua era tér-
reo, geminado, etc., mas como este lote possuía uma testada larga o suficiente 
e nem o programa de necessidades nem os recursos disponíveis eram muito 
grandes, optou-se por fazer uma casa que não ocupasse toda a testada do lote, 
deixando um pequeno recuo para o lado norte. Por isso esta casa possui tacani-
ça e beirais para o lado norte, constituindo uma segunda fachada e não apenas 
um oitão. Sua fachada frontal é composta por seis aberturas, uma janela à es-
querda, uma porta e, à direita, mais quatro janelas, num total aproximado de 
15 metros, enquanto a testada do terreno mede 17,6 metros, equivalente a oito 
braças, padrão superior ao aferido para Ouro Preto por Damasceno. Quanto 
às profundidades, o terreno deveria provavelmente se estender até a rua de trás 
(Rua do Hospício) e a profundidade da casa é praticamente a metade de sua 
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largura. Os muros do quintal do terreno, na divisa entre esta casa e a sobrado 
Villamarim, são de adobe assentado sobre base de pedras e coberto por telhas 
de capa e canal, provavelmente os mesmos retratados na litogravura de 1847. 

A planta da casa é praticamente dividida ao meio na longitudinal do retân-
gulo por uma parede localizada justamente abaixo da linha de cumeeira. Para 
a rua abrem-se quatro cômodos, uma saleta ou quarto de visita à esquerda 
do corredor de acesso, o próprio corredor de acesso, uma sala de visitas e um 
quarto ligado a esta sala. No lado posterior, há uma sala da família, maior em 
comprimento do que a sala de visitas e dois quartos em suas extremidades. 
Da sala da família, faz-se o acesso ao corpo de serviços e do outro lado um 
volume novo a compor com o corpo de serviços um U, ligados por uma varan-
da. O porão da casa é baixo, somente utilizável em uma pequena parte para 
depósito. Pelo padrão de sambladuras das peças de madeira do porão, pode-se 
afirmar que são peças integrantes de um sistema de estrutura autônoma de 
madeira. As janelas são de duas folhas de abrir para dentro com bandeira fixa 
e certamente foi uma substituição às guilhotinas originais, mas já aparecem na 
fotografia de 1931. 

A relação ente largura, comprimento e altura das edificações em Campanha 
mostra uma diferença fundamental na ocupação fundiária entre esta vila e as 
da região central da Capitania, situadas ao longo da Serra do Espinhaço. Essas 
vilas apresentam maior densidade de ocupação, a largura dos terrenos é me-
nor, assim como a consequente largura das casas, modificando completamente 
a relação entre largura, comprimento e altura do volume edificado. Conforme 
foi verificado ao se fazer a espacialização da décima predial, no início do sé-
culo XIX, duas das principais ruas de Campanha, nomeadamente as Ruas 
Direita e do Fogo, apresentavam uma densidade de casas superior ao que foi 
verificado em meados do mesmo século. Isso indica que a Campanha do século 
XVIII tenha sido mais parecida, pelo menos do ponto de vista da densidade de 
ocupação ao longo destas duas ruas, com as vilas da região central de Minas. 
Mas que, com as mudanças ocorridas no século XIX, essa densidade tenha 
diminuído. A partir de meados do XIX, não houve significativas mudanças 
na largura dos lotes, com exceção da primeira quadra da Rua Direta, em que 
houve um desmembramento do lote do casarão do Coronel Saturnino. Houve, 
sim, outros desmembramentos, mas estes eram geralmente em relação aos fun-
dos do terreno e se davam de duas maneiras. Quando a lateral do terreno dava 
para um beco, o lote poderia ser desmembrado em lotes menores que davam 
frente para o beco. Quando o lote apenas ia de uma rua à outra, o desmem-
bramento se dava em duas partes, uma para a frente original e outra para a 
rua dos fundos. 
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Imagem 98 Rua 
Direita na chegada dos 
milicianos em abril 
de 1931. Casa Padre 
Vitor (D20) no canto 
esquerdo, na sequência 
sobrado Villamarin 
(D16). Arquivo 
Serphan, S/A. 1931

Imagem 99 Casa Padre Vitor (D20), 
número 266 da atual Rua Saturnino 
da Oliveira. Foto CFC. 2015 

Imagem 100 Levantamento 
cadastral casa D20 
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Seguido à casa do Padre Vitor há um terreno com uma casa não identificada 
nas fotografias antigas, porém hoje neste terreno há uma casa alinhada na rua 
com pequenos recuos laterais de ambos os lados em um terreno com testada 
aproximada de 12,5 m. Esta casa está identificada com casa nº 10 na planta 
de 1900.

A casa seguinte é número 296 ou casa da família Vilhena20 (D23), assim 
como a casa do Padre Vitor, em seu inventário também se estima que esta tam-
bém seja remanescente do primeiro momento da ocupação, ou seja, do século 
XVIII. Sua tipologia é a mesma da casa do Padre Vitor, porém sua cobertura 
é de quatro águas, o que significa que a casa possui recuo lateral de ambos os 
lados. Seu corpo de serviços é um volume de pé direito mais baixo, encaixa-
se por baixo do beiral do volume principal. Sua fachada frontal é composta 
por cinco aberturas, uma janela à esquerda, uma porta de mais três janelas à 
direita. Apesar de ter uma janela a menos que a casa do Pe. Vitor, sua testada 
é praticamente igual à anterior (15,5 m) assim como a largura do lote (17,5 
m). Sua planta é bastante semelhante à da casa anterior, porém um pouco mais 
profunda, em vez dos 15,5 x 8 metros que formam um retângulo de propor-
ções 2:1, a casa Vilhena possui a mesma testada, porém por uma profundidade 
de uns 11 metros. Esta diferença está na profundidade maior dos cômodos da 
frente (5 metros) e na presença das alcovas. Por possuir profundidade maior, 
consequentemente a altura da cumeeira também é maior, aumentando o volu-
me da casa. Para a rua da frente abrem-se três cômodos, uma saleta à esquerda 
do corredor de entrada, uma sala de visitas à direita e um quarto ao fundo. 
Este corredor estende-se até a sala da família, de onde se distribuem os demais 
cômodos da parte íntima da casa e faz-se o acesso ao retângulo de serviços. 
Este retângulo é mais baixo que o volume principal da casa. Do outro lado, 
foram feitas alterações na divisão interna da casa e a construção de um novo 
volume, também mais baixo que o corpo principal, compondo com o volume 
da cozinha a forma de um U. Seu porão, como já foi dito, é baixo, não uti-
lizável, servindo apenas para soltar a casa do chão, mas ainda assim o piso 
interno fica acima do nível da rua e o acesso se faz por uma pequena escada de 
três degraus. Isso diferencia uma casa comercial de uma casa de morada. Nas 
casas comerciais, o piso interno fica apenas um degrau acima do nível externo 
de acesso. 

20  Serphan (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal). Inventário de proteção 

do acervo cultural, estruturas arquitetônicas e urbanísticas. Campanha, 2001
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Imagem 101 1-casa Vilhena. 2- casa no terreno da 
casa Bacha. 3 – casa do minerador Teixeira. 4 Igreja 
das Dores. Acervo Serphan. S/A, 1918

Imagem 102 Casa Vilhena (D23), 
número 296 da atual Rua Saturnino da 
Oliveira. Foto CFC.2015

Imagem 103 Levantamento cadastral casa D23

Do outro lado da rua, pegadas ao Clube Concórdia há duas casas segui-
das (D21 e D22), uma geminada ao clube e outra geminada à primeira. São 
os números 273 e 279, ambas soluções típicas comuns às quatro casas (D20, 
D21, D22 e D23) remanescentes desse trecho da rua: porão baixo, testada com 
cinco ou seis aberturas e entrada frontal com corredor de acesso à sala da fa-
mília. Enquanto a planta das outras duas casas é um retângulo com face maior 
voltada para a rua, estas duas em questão possuem plantas praticamente qua-
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dradas. Enquanto as outras duas possuem coberturas em quatro ou três águas, 
estas possuem cobertura em duas águas. A casa nº 273 (D21) é geminada de 
ambos os lados, e a casa n° 279 (D22) é geminada de um lado e possui um 
pequeno recuo lateral para o outro lado, mas este recuo não é tratado como 
uma segunda fachada, como nos casos das casas do Padre Vitor e Vilhena, esta 
lateral da casa é apenas uma empena cega sem aberturas, com oitão e telhado 
de duas águas. Ambas as casas, a de número 273 e de 279, possuem quintais 
que vão até a Rua do Bonde. 

A casa nº 273 (D21), também identificada como casa da família Melo pelo 
Serphan, possui uma planta quadrada com acesso por um corredor no canto 
direito da casa, os outros dois cômodos que dão para a rua são uma sala de 
visitas ligada à sala íntima e o quarto principal acessado somente através de 
outro cômodo que se liga à sala de jantar. Esta divisão interna da casa foi 
bastante alterada ao longo do tempo, sendo necessária uma prospecção mais 
aprofundada para aferir antigas plantas da casa. É possível afirmar, porém, que 
a planta se dividia em três partes, os cômodos da frente com aberturas para a 
rua, uma faixa de cômodos sem janelas (alcovas, etc.) e uma faixa de cômodos 
voltados para o quintal como quartos e a imprescindível sala da família. 

Imagem 104 Casa Mello (D21), número 273 da atual Rua 
Saturnino da Oliveira. Foto CFC. 2015. 

Imagem 105 Levantamento 
cadastral casa D21



356

A casa nº 279 (D22) apresenta uma planta bastante original, pois não há 
marcas de mudança nas paredes internas como portas fechadas, paredes re-
posicionadas, frechais sem paredes por baixo. Sua fachada é simétrica, possui 
uma porta central e duas janelas para cada lado. Pela porta central, acessa-se 
uma pequena escada no corredor que leva à sala da família. Do lado direito 
deste corredor, está o que deveria ser a sala de convívio com estranhos por 
possuir acesso direto pelo corredor. Do outro lado estão dois outros cômodos, 
cada um com uma janela, provavelmente usados como quartos. Na faixa do 
meio da casa, há duas espécies de alcovas que mais funcionam como acesso 
entre os cômodos. Ao fundo, está a sala da família dando acesso ao corpo de 
serviços e a dois outros quartos, um de cada lado da sala. 

Imagem 106 Casa (D22) número 279 da 
atual Rua Saturnino da Oliveira.  
Foto CFC. 2015

Imagem 107 Levantamento 
cadastral D22
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Do outro lado da rua, ao lado da casa Vilhena, fica a casa Bacha, importan-
te sobrado com térreo comercial e moradia no andar superior. Este é um exem-
plar importantíssimo, porém de outra fase de ocupação da cidade, do início do 
século XX. No terreno da casa Bacha é possível verificar pelas fotografias que 
havia uma casa de porão baixo (D25), cobertura de quatro águas, com quatro 
janelas e uma porta voltadas para a Rua Direita e mais três portas e uma janela 
voltadas para o Largo das Dores. Por possuir essas quatro portas mencionadas 
justo na esquina do Largo das Dores com a Rua Direita, esta certamente era 
uma casa comercial. 

Imagem 108 Largo das 
Dores com destaque para 

a casa (D25) da esquina 
com a Rua Direita. Acervo 

Serphan. S/A, 1903
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Rua Direita e Largo das Dores

Em frente à Casa Bacha, do outro lado da Rua Direita, na esquina oposta, fica-
va uma casa de esquina de porão baixo e extensa fachada (D24). Na fotografia 
de 1903, ela aparece ao lado da Igreja das Dores com suas janelas em canga 
de boi. Na fotografia de 1900 ela aparece logo após a casa de nº 279 sendo a 
última casa da quadra. Mal se pode identificar o tipo e a quantidade de jane-
las, nota-se, no entanto que possuía uma larga testada de seis ou sete janelas. 
Na fotografia de 1918 ela já aparece remodelada, provavelmente refeita com 
paredes portantes de tijolos, ao menos a fachada principal, o que era comum 
para a época. Apresenta nesta foto apenas cinco janelas com intervalos irre-
gulares, provavelmente chancelando a hipótese das seis janelas. Hoje no lugar 
desta casa existem dois imóveis, uma pequena casa alinhada à rua e um imóvel 
de dois pavimentos com térreo comercial e residências na parte superior com 
varanda em balanço sobre o passeio. 

Chega-se ao Largo das Dores. Esta igreja, conforme já dito, foi financiada 
pelo rico minerador José de Jesus Teixeira e concluída no ano de 1799, confor-
me relata Veiga em 1874.

A igreja de Nossa Senhora das Dores foi construída á expensas de José de 
Jesus Teixeira, e concluída em 1799, data que está gravada no alto de sua 
porta principal. Este templo, todo de pedra, tem 3 altares modelados pelo 
mesmo gosto, com dourados e pinturas feitas pelo distinto artista Bolina, 
e que o tempo tem já estragado. Possui uma torre que foi demolida por 
que se receava, talvez sem justo fundamento, que viesse abaixo, e tem um 
órgão que serve há mais de 70 anos.21

A Igreja das Dores foi a terceira a ser construída no povoado, depois da 
Matriz de Santo Antônio e do Rosário, ambas construídas em meados do sé-
culo XVIII. A das Dores foi construída no final do XVIII. É a única igreja 
da cidade que ainda guarda traços barrocos como também fora, até o início 
do século XX, a Matriz de Santo Antônio, projetada por Francisco de Lima 
Cerqueira. A Igreja das Dores, juntamente com a da Matriz e com a de São 
Sebastião, eram as três igrejas que pertenciam aos brancos, a Igreja das Mercês 
pertencia aos pardos e a Igreja do Rosário aos pretos. Em texto produzido em 
1887, Ferreira Resende descreve não só a igreja, mas também o percurso da 
procissão que partia das Dores nos seus tempos de infância. 

21  Veiga, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.
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A igreja das Dores era um templo pequeno, mas de todas a única que era 
de pedra e que tinha torres ou antes uma só torre que depois foi demo-
lida, era ainda a única que tinha o seu forro pintado e com uma pintura 
tão próxima da perfeição, que mal se compreendia, como pudesse ser 
obra de tempos tão atrasados. Muito próxima da casa que foi de meu 
Avô, a das Dores era por assim dizer a igreja de nossa devoção; e não só 
foi aí que meu pai se casou, mas foi ainda aí que se enterrou seu corpo. 
Estando o altar do senhor dos Passos na Matriz, era para a igreja das 
Dores que na véspera da sua procissão se fazia o depósito da imagem; e 
era dali que saía a procissão; a qual descendo pela rua Direita e subindo 
pela do Hospício, depois de feito o encontro na esquina da do Comércio, 
seguia por esta, pela da Misericórdia e do Fogo e recolhia-se à Matriz.22

Este percurso, ocorrido em meados do XIX, apenas reforça o que já se po-
dia perceber pelas descrições dos percursos dos festejos reais no início do sécu-
lo XIX: que as ruas descritas, tanto nas festas reais do início do século quanto 
nas procissões de meados do século, são as mesmas. Daí se pode concluir que 
a malha urbana da vila se restringia a estas ruas, ou que pelo menos estas 
eram as ruas mais importantes da vila. E são estas as ruas que procuramos 
reconstituir neste trabalho conjectural que utiliza como fontes as fotografias, a 
literatura, os documentos oficiais como atas da câmara e a iconografia. 

Em frente à Igreja das Dores ficava o Largo das Dores, depois transformado 
em Praça da Liberdade e hoje Praça Doutor Jefferson. Na fotografia de 1860 
(data mais remota desta série), este largo ainda aparece com um espaço úni-
co, descampado, sem pavimentação, somente conformado pelos prédios do 
Sobrado dos Ferreira (D26), pelo Sobrado do Minerador (D27) e pela Igreja 
das Dores, estes dois últimos ligados por uma passagem. Este largo fazia a co-
nexão entre as importantes Ruas Direita e do Comércio, vias percorridas pelos 
cerimoniais cívicos e religiosos no tempo do Império e Colônia. 

Ao lado da Igreja das Dores, praticamente colada a ela, está a casa n º 351 
(D27) da atual Rua Saturnino de Oliveira. Esta é a casa que foi construída pelo 
minerador José de Jesus Teixeira e, assim como a igreja, também construída no 
final do século XVIII.

José de Jesus Teixeira de quem hoje poucos conservam lembrança por 
pertencer à geração do passado, na profissão de mineiro, acumulou gran-
de fortuna e sua opulência proporcionava-lhe o prazer de fazer o bem. 

22  Rezende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações,  Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 189/190.
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Imagem 109 Igreja das Dores. 
Acervo Serphan. S/A, 1929

Imagem 110 Largo das Dores: Igreja das Dores, casa do minerador e solar dos 
Ferreira. Repare que a ligação entre os dois imóveis ainda estava avarandada, 
não era um volume fechado como passou a ser nas fotografias mais recentes. 
Acervo Serphan. S/A, 1860

Imagem 111 Largo das Dores: Solar dos Ferreira à esquerda e coreto no centro do jardim. 
Ao fundo vê-se a casa na esquina com a Rua do Comércio que foi demolida para a construção 
da Casa Dr. Jefferson, mais ao fundo vê-se o telhado do Colégio Mariano que foi demolido 
para a construção do Fórum. Acervo Serphan. S/A, 1918
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Residindo em uma casa contígua a pequeno largo, resolveu edificar aí um 
templo, consagrado à Virgem, e aos operários desta obra o rico mineiro 
pagava em ouro em pó, sem pesá-lo.23

Pode-se dizer que este sobrado se filia, tecnicamente, mais ao padrão da 
antiga casa onde hoje funciona o Museu Regional na Praça da Matriz (já co-
mentada acima) do que ao padrão da maioria das casas da vila. Isso porque a 
técnica construtiva nestes casos é um pouco diferente da técnica mais comum 
na vila, a estrutura autônoma de madeira fechada com paredes de pau a pique. 
Mesmo que este sobrado possua estrutura autônoma de madeira, como se vê 
pela estrutura do telhado e pelos umbrais de portas e janelas, suas paredes 
são mais grossas do que as paredes de pau a pique, e seus cunhais são reves-
tidos com argamassa, levando-nos a concluir que as paredes sejam de adobe. 
Esta técnica mista, estrutura autônoma de madeira com fechamento de adobe, 
foi muito usada na região de São João del-Rei. Dentre as fazendas do Sul de 
Minas, não foi muito comum esta técnica mista, sendo mais comum na região 
do Campo das Vertentes. 

A planta de seu pavimento nobre foi bastante modificada, mas pode-se ler, 
pelo que subsiste nos dias de hoje, que havia uma grande sala da família na 
parte de trás do retângulo principal. O acesso ao andar nobre se dava pela la-
teral do lote através de uma escada externa. Na parte da frente deste retângulo, 
ficam três cômodos, um menor longo ao lado da porta de acesso, com apenas 
uma janela; um maior ao meio com três balcões e outro na “esquina” da casa 
com dois balcões para a Rua Direita e mais dois para o adro da igreja. Estes 
dois balcões para o adro da igreja foram reposicionados conforme mostra a 
sequência de fotografias. Eram separados e tornaram-se contíguos. Ao centro 
do retângulo há uma alcova. O retângulo principal mede aproximadamente 17 
por 13 metros. Da grande sala da família há a ligação para o corpo de serviços, 
que possui o mesmo pé direito do corpo principal e a junção de seus telhados 
dá-se por meio de água furtada. Neste corpo há uma escada interna de ligação 
com o andar inferior, quarto, cozinha e sanitários. Uma peculiaridade desta 
casa é que ela se ligava à igreja por meio de uma passagem interna. Na foto 
mais antiga, de 1860, esta passagem estava aberta, como se fosse uma varan-
da, nas fotos mais recentes já era fechada, este volume é mais baixo do que o 
beiral do volume principal, é o que se chamava tectum anexo, expressão que 
deu origem à tacaniça24. Hoje em dia, é um quarto da casa sem acesso à igreja. 

23  Veiga, Bernardo Saturnino da. Almanach Sul Mineiro, Campanha 1874.

24  CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Dicionário da arquitetura brasi-

leira.  São Paulo: Companhia das Artes, 1998, p.436.



Imagem 112 Vista parcial 
da Igreja de Nossa Senhora 
das Dores, ao centro sobrado 
nº351 da Rua Saturnino de 
Oliveira, antiga Rua Direita, 
inventariado pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio 
Cultural como Sobrado da 
Família Rezende de Castro, 
onde também funcionou a 
sede do Correios. Ao fundo 
subida da Rua Direita, ladeada 
por casas de ambos os lados, 
indo dar à Praça D. Ferrão, 
antigo Largo da Matriz cuja 
entrada se fazia por entre dois 
sobrados. Acervo do Museu 
Regional. S/A, S/D

Imagem 113 Levantamento cadastral do sobrado nº351 da 
Rua Saturnino de Oliveira, antiga Rua Direita
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A face de cima deste largo era composta pelo imponente Solar dos Ferreira 
(D26), que foi construído no final da década de 1820 e destruído por um in-
cêndio em 1996. Este sobrado era uma exceção na vila deste período, pois sua 
arquitetura, embora usasse técnicas construtivas tradicionais, a gaiola de ma-
deira apoiada sobre bases de pedra, era erudita no sentido estrito da palavra. 
As duas fachadas que faziam frente, uma para a Rua Direita e outra para o 
Largo das Dores, eram rigidamente compostas por uma sequência de balcões 
perfeitamente alinhados. Na Rua Direita, eram seis balcões distribuídos igual-
mente pela fachada, no Largo das Dores, por onde se fazia a entrada principal, 
havia uma porta central no térreo com verga em arco pleno e quatro janelas 
para cada lado, acompanhadas por balcões no mesmo alinhamento no andar 
superior. Tudo simetricamente distribuído pelo eixo central da porta principal. 
Diferencia-se da maioria das casas da vila por possuir verga em arco pleno na 
porta central, vidraças dos balcões e das janelas com folhas de abrir e não mais 
de guilhotina, cunhais em massa e não de madeira aparente como a maioria 
das casas, embora por trás da massa houvesse um cunhal de madeira. Essas 
características o aproximam de alguns sobrados nobres da província do Rio de 
Janeiro do mesmo período. O sobrado ficou pronto no final da década 1820, 
período em que sua arquitetura já poderia ter sofrido influência do neoclássico 
carioca. Não se sabe se, desde o primeiro momento de sua construção, este 

Imagem 114 Sobrado da Família Rezende 
de Castro, nº 351 da Rua Saturnino de 

Oliveira, antiga Rua Direita. Acervo do 
Museu Regional. S/A, S/D

Imagem 115 Sobrado da Família Rezende de 
Castro, nº351 da Rua Saturnino de Oliveira, 

antiga Rua Direita. Foto: CFC, 2015
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sobrado tenha tido esses elementos neoclássicos ou se foram colocados poste-
riormente em alguma reforma. 

Volumetricamente fica bem claro que essa construção era um sobrado e 
não uma casa de porão alto. Possuía dois pavimentos utilizáveis com o mesmo 
tratamento de fachada em ambos. Embora no superior a estrutura fosse de ma-
deira com paredes de pau a pique e no inferior as paredes fossem de pedra, am-
bos eram revestidos com massa e suas janelas eram alinhadas pela face de fora 
das paredes, igualando assim as fachadas dos dois pavimentos. Na fachada da 
frente ainda havia um porão baixo com pequenas aberturas para ventilação. 

Imagem 116 Solar dos Ferreira 
ainda com três portas, duas 
janelas e mais uma pequena porta 
para a Rua Direita, foto retirada 
do livro “Minhas Recordações” 
de Francisco de Paula Ferreira de 
Rezende

Imagem 117 Solar dos Ferreira. 
Acervo Serphan. S/A, 1918
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Dando sequência aos prédios da Rua Direita, do lado esquerdo da rua, ao 
lado do Sobrado do Minerador havia apenas mais duas casas até se chegar à 
esquina com a Praça da Matriz. A primeira era uma casa isolada (D29), de 
porão alto em uma extremidade e mais baixo na outra parte, possuía cinco 
janelas na fachada principal e a entrada fazia-se pela fachada lateral, no recuo 
entre esta e a próxima casa. 

Já a casa seguinte (D31) era uma casa com um porão praticamente da mes-
ma altura que a anterior, baixo em uma extremidade e alto em outra, possuía 
também cinco aberturas na fachada, mas tinha uma diferença fundamental: a 
entrada se fazia por uma porta na fachada principal, diretamente pela rua e 
sua cobertura era de duas águas, pelo menos do lado direito da casa, carac-
terizando uma casa alinhada na lateral do lote. Este lote já fazia divisa com o 

Imagem 118 Solar dos Ferreira. Acervo 
Paulino Araújo, entre 1929-1937

Imagem 119 Solar dos Ferreira. Acervo 
Serphan, S/A. Década de 1950

Imagem 120 Solar dos Ferreira. Acervo 
Foto Araújo, 1996

Imagem 121 Solar dos Ferreira. Acervo 
Foto Araújo, 1996
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lote do sobrado na esquina com a Praça da Matriz, conhecido como palácio 
episcopal ou da família Gama (nomenclatura Serphan).

Do outro lado da rua, na planta de 1900 havia apenas uma casa, identifica-
da como do Major João Brandão (D28) entre o Sobrado dos Ferreira e a casa 
de porão alto na esquina da Praça da Matriz (casa da família Fonseca, pela 
nomenclatura Serphan). Nas fotografias mais antigas, aparece um muro entre 
este prédio e a casa de porão alto da esquina. Nas fotografias mais recentes, já 
aparecem duas casas: a primeira logo ao lado do Sobrado dos Ferreira (D28), 
com cinco aberturas sendo uma porta central de duas janelas para cada lado. 
Esta casa possuía recuo lateral, tanto em relação ao sobrado quanto em rela-
ção ao outro imóvel. A segunda (D30) é claramente mais nova, construído na 
primeira metade do século XX com paredes de tijolos, cimalhas e cunhais de 
argamassa e telhado de telhas francesas. Por possuir apenas três portas, todas 
para a rua, certamente era uma casa comercial. Este era o último imóvel da 
Rua Direita e existe até os dias de hoje. Assim encerra-se a reconstituição casa 
a casa deste primitivo espaço urbano da vila.

Imagem 122 As duas casas (D28 e D30) que 
havia entre o Sobrado dos Ferreira e casa “família 
Fonseca” Acervo Serphan. S/A, 1953

Imagem 123 O último prédio da 
Rua Direita antes da esquina da casa 
“família Fonseca” Foto: CFC, 2015

Imagem 124 Trecho da Rua Direita 
com as casas D28, D29, D30 e D31. 
Acervo Coleção Paulino Araújo, 
(ca.1940) 
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Rua do Hospício

A segunda rua que partia do grande terreiro de entrada da vila, fazendo fundos 
com a Rua Direita, chamava-se Rua do Hospício, atualmente Rua Bernardo 
da Veiga. Esta rua, assim como a Rua Direita, em sua primeira quadra também 
apresentava uma notável sequência de casas térreas (H1 a H15) geminadas, 
como se pode ver na litografia de 1847 e nas fotografias panorâmicas. Do lado 
esquerdo desta rua, praticamente só havia os muros dos fundos das casas da 
Rua Direita. Do lado direito, estava a sequência de casas geminadas, provavel-
mente ocupadas por comércio e hospedarias, daí o nome de Rua do Hospício. 
Esta rua, como já foi dito, ia dar ao Largo da Cadeia. As casas geminadas do 
lado direito da rua já não existem, foram substituídas por outras construções, 
mas o que se pode apreender pelas fotografias é que formavam um imponente 
conjunto de umas 15 casas geminadas, alinhadas à rua e, a maior parte delas, 
de duas águas.

Das casas que se pode identificar pela litografia, apenas três existem até 
hoje, todas do lado esquerdo da rua. Uma na esquina com a Rua Barão de 
Irapuã (H16), antigo beco que saía da Rua Direita, outra no atual número 197 
(H18) e uma terceira (H19) que marcava justamente a esquina com a Rua da 
Prata, hoje Rua Perdigão Malheiro. Além dessas três casas, havia uma que já 
desapareceu (H17) e que nas fotografias aparece com um telhado em quatro 
águas e uma porta em arco pleno na fachada norte. 

Imagem 125 Recorte da panorâmica de 1880, que só 
serve para mostrar a enorme sequência de casas geminadas 

na parte baixa da Rua do Hospício. Fotografia (ca.1880)
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A casa na esquina com a Rua Barão de Irapuã (antigo beco que vinha da 
Rua Direita) é uma casa simples, térrea, com apenas uma janela para o beco e 
três janelas e porta de entrada para a Rua do Hospício. 

Na sequência, subindo a rua, havia uma casa de porão alto (H18) com uma 
estranha reentrança em seu volume, parecendo ter sido cortada. Na litografia 
de 1847 e na fotografia panorâmica de 1880, essa casa ainda aparece sem este 
corte. Nas demais fotografias, mesmo antes do fim do século XIX, a reentrança 
já aparece. Ao lado da casa há uma larga entrada que insinua a presença de um 
beco, mas não dá sequência para outras ruas, por isso parece que ali havia um 
beco que foi fechado. Como se nota, alguns becos foram definidos a posteriori 
em relação às ruas e mesmo a algumas casas. 

Imagem 126 Casa na esquina 
com a rua Barão de Irapuã. 
Foto: CFC, 2015

Imagem 127 Casa nº 197, com reentrança no volume, porão alto, cinco janelas de verga 
canga de boi para a Rua do Hospício e entrada lateral. Por possuir entrada lateral e telhado de 
quatro águas, esta casa sempre foi uma casa isolada. Foto: Google Street View, 08/2011
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Pouco mais acima, a Rua do Hospício se bifurca em direção ao oeste e surge 
a Rua da Prata. A esquina da Rua do Hospício com a Rua da Prata é marcada 
por uma casa (H19) de porão alto com quatro janelas voltadas para o largo e 
um telhado de prolongo a cobrir o volume chanfrado da esquina. Esta forma 
bastante peculiar da casa é decorrente do arruamento e demonstra como a 
forma urbana e a arquitetura estavam intrinsecamente ligadas no período de 
constituição desta vila. Por possuir esta forma muito peculiar, é possível reco-
nhecer esta casa em todas as imagens panorâmicas da vila, desde a litografia 
de 1848 até os dias atuais. 

 

Rua da Prata

A Rua da Prata se estendia da Rua do Hospício até a Rua da Misericórdia. 
Na listagem da décima predial de 1811 esta rua possuía 16 casas. Ao longo 
da Rua da Prata, do seu lado direito é possível notar pelas fotografias pano-
râmicas que havia muitas casas térreas, de porão baixo, mas cuja altura ia au-
mentando conforme o terreno caía em direção à vargem do ribeirão de Santo 
Antônio, muitas delas de duas águas e outras de quatro águas. Isso indica que 
nesta rua não havia uma concentração expressiva de casas nobres, tampouco 
indica casas muito simples, são casas médias. Na décima predial o valor médio 
das casas dessa rua era de $796, a oitava de quatorze em ordem de valores. 

A primeira casa desta rua fica quase na esquina com a Rua do Hospício 
(Pa1) e é uma casa que existe ainda hoje, possui telhado de quatro águas com 
prolongo para os fundos, está isolada no lote e sua fachada possui quatro 
janelas com verga em canga de boi. É difícil dizer se esta casa é a mesma que 
aparece nas panorâmicas do final do século XX, pois nesta posição havia uma 
casa cujo volume se estendia para os fundos. Provavelmente, trata-se da mes-
ma casa, que ao longo do tempo sofreu redução do corpo de serviços, mas a 
parte da casa ainda existente está bastante íntegra. 

Imagem 128 Casa de volume chanfrado no largo de bifurcação entre a Rua do 
Hospício e a Rua da Prata. Foto: CFC, 2015



As próximas casas da rua formavam uma longa sequência de casas térreas 
alinhadas à rua. Destas casas, apenas três (Pa2, Pa3 e Pa4) existem até hoje, 
mas muito reformadas e descaracterizadas. 

Imagem 129 Casa Pa1

No final desta rua, mais precisamente junto à Rua da Misericórdia, havia 
dois imponentes sobrados. No primeiro deles funcionou a Grupo Escolar (M4) 
e este sobrado já não existe. No segundo, funciona hoje o Cras (M3), centro 
de referência de assistência social da prefeitura. Neste mesmo alinhamento, 
seguindo o que seria a continuação da Rua da Misericórdia, havia uma casa já 
fora do arruamento urbano, na vargem do ribeirão, que mais se parecia com 
uma fazenda (CH) do que com uma casa urbana. Estas três casas marcam o 
fim da malha urbana em direção oeste. A partir dali, somente a Rua do Fogo 
se estendia até a Igreja de São Sebastião no extremo oeste da vila.

Imagem 130 Sobrado 
(M4) na esquina da 
Rua da Prata com Rua 
da Misericórdia onde 
funcionou o Grupo 
Escolar. Acervo APM

Imagem 131 Casa 
(M3) onde funciona 
o Cras, Rua da 
Misericórdia quase 
esquina com a Rua da 
Prata. Foto: CFC, 2015
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Imagem 132 Parcial da reprodução de fotografia mandada tirar 
e distribuída em 1885 por Bernardo Saturnino da Veiga, diretor 

do jornal Monitor Sul-Mineiro. Acervo Museu Regional

Imagem 133 Parcial da fotografia panorâmica mostrando ao centro a casa (CH) na vargem 
do ribeirão e acima à esquerda o sobrado do Grupo Escolar. Acervo Museu Regional
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Rua do Comérico

Se no sentido norte-sul havia três ruas principais que desenhavam a vila com 
suas respectivas travessas e becos, no sentido leste-oeste, outras três ruas com-
pletavam a malha urbana. Além da Rua da Prata, as ruas no sentido leste-oeste 
eram a Rua do Comércio e a Rua do Fogo. A Rua do Comércio saía do Largo 
das Dores e ia até a Rua da Misericórdia, a Rua do Fogo partia da Praça da 
Matriz e ia até a Igreja de São Sebastião. Na décima predial de 1811, nesta rua 
existiam 17 casas, e o segundo maior valor médio por casas da vila, ficando 
atrás somente da Rua Direita.

Como já foi descrito, o Largo das Dores era composto pela Igreja das Dores, 
pelo Sobrado dos Ferreira e, do lado de baixo do largo, pela casa comercial 
na esquina da Rua Direita que mais tarde se tornou casa Bacha. Seguindo em 
direção ao oeste, o Largo das Dores era cercado de muros de ambos os lados 
até chegar à esquina com a Rua do Hospício, aí havia uma pequena inflexão e 
dela surgia a Rua do Comércio (hoje Vital Brasil), que levava até o Mercado e 
à Rua da Misericórdia. Pela litografia de 1847, percebe-se que havia uma casa 
em cada lado desta esquina, a casa do lado de baixo já não existe na fotografia 
de 1885, mas a do lado de cima (C1) existiu até pelo menos 1918 (ver imagem 
134) e foi demolida para a construção da casa Dr. Jefferson (nomenclatura 
Serphan). 

A Rua do Comércio guarda até hoje alguns importantes exemplares da 
arquitetura do século XIX. Na fotografia abaixo pode-se notar à esquerda em 
primeiro plano a casa (C1) que foi demolida para a construção da casa Dr. 
Jefferson, logo em seguida a casa Vital Brasil (C3). Do lado direito, vê-se a 
casa na esquina com o beco que hoje se chama Rua Carlos Luz (C2), esta casa 
aparece em todas as fotografias panorâmicas, das mais antigas às mais novas 
e existe até hoje. Ela pertenceu ao Comendador Milton Xavier de Carvalho25. 
Em seguida vê-se o sobrado onde funcionou o Colégio Mariano (C4) que tam-
bém aparece em todas as panorâmicas e é facilmente identificável por possuir 
um volume avantajado em relação às demais casas da vila. No local deste so-
brado está hoje o edifício do fórum.

Na sequência da casa Vital Brasil (C3) havia apenas mais três lotes até se 
chegar à esquina do beco que ligava a Rua do Comércio à Rua do Fogo, hoje 
Rua Bárbara Heliodora. Nesta esquina, estava o sobrado da família Rhéa (C6) 
(nomenclatura Serphan). Esta casa de porão alto já aparece nas fotos mais an-
tigas e estava justamente ao lado do quarteirão do mercado, cuja construção 

25  Informações obtidas em entrevista do o Sr. Ronald Ferreira, historiador e ex-prefeito de 
Campanha.
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Imagem 134 Largo das Dores, ao fundo a 
casa na esquina com a Rua do Hospício e mais 

ao fundo o telhado do Colégio Mariano em 
destaque. Acervo Serphan. S/A, 1918

Imagem 135 Rua do Comércio a partir 
da esquina com a Rua do Hospício. Em 
destaque à direita casa na esquina com 
Rua Carlos Luz (C2), Colégio Mariano 

(C4) e casa Vital Brasil (C3) do lado 
esquerdo. Acervo Serphan. S/A, 1890

Imagem 136 Casa (C2) na esquina com 
Rua Carlos Luz. Foto: CFC, 2015

Imagem 137 Fórum e casa na esquina com 
Rua Carlos Luz. Acervo Serphan. S/A, 1950

Imagem 138 Casa Vital Brasil. Acervo 
Serphan. S/A, 1950

Imagem 139 Casa Vital Brasil. Acervo 
Serphan. S/A, 1950
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Imagem 140 Sobrado da família Rhéa (nomenclatura 
Serphan). Foto Google Street View, 08/2011

Imagem 141 Casa do século XIX 
(C5), 1980, Arquivo Serphan 

Imagem 142 Casa de porão baixo 
e janelas pintadas na fachada. Foto: 
Google Street View
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foi concluída em 1869. A casa assemelhava-se formalmente às fazendas do 
Caminho Velho ou “grupo de Cruzília”26, estava já em adiantado estado de 
degradação em 2011 e foi demolida. Em seu lugar foi construída uma nova 
casa à imitação do antiga em 2014. 

Do outro lado da rua, no terreno ao lado do fórum ainda existe uma casa 
do século XIX (C5) que aparece na fotografia de 1890, mas cuja fachada foi 
modificada e as janelas com verga canga de boi foram substituídas por janelas 
de vergas pintadas na fachada. É uma casa de porão baixo com porta de entra-
da pela fachada frontal, duas janelas do lado direito da porta e mais quatro do 
lado direito. Para os fundos do lote o terreno segue em declive gerando porões 
mais altos. Nesta casa houve uma recepção e um jantar para o Conde D’Eu e 
a Princesa Isabel quando visitaram Campanha em 1868. 

Seguindo por este mesmo lado da rua, após passar por mais três casas, 
existe ainda hoje uma casa do final do século XVIII/início do XIX ainda bas-
tante original (C7). Esta casa ficava nos arredores da Igreja de São Francisco 
e depois passou a ficar bem em frente ao mercado. Trata-se de uma casa de 
porão baixo com porta de entrada pela fachada frontal, uma janela do lado 
direito e mais cinco do lado esquerdo, apresentando o mesmo padrão de largu-
ra da casa anterior. Pela foto de 1890 e por estas duas casas restantes, pode-se 
deduzir, pelas fotografias panorâmicas da segunda metade do XIX e pela lito-
gravura de 1847, que este era o padrão das casas do lado direito da rua: casas 
de porões baixos para a rua e que vão aumentando para os fundos do lote, 
largura aproximada de 17 metros na fachada da frente, alinhadas com a rua e 
entrada frontal. Já do outro lado da rua, parece haver predominância de casas 

26  Ver Fazendas do Sul de Minas, séculos XVIII e XIX.

Imagem 143 Casa de 
porão baixo em frente 

ao antigo mercado. 
Foto Google Street View
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de porão alto, provavelmente em razão da topografia que do lado direito é em 
declive e, do lado direito, é em aclive. 

Logo após esta casa, a Rua do Comércio termina em T no encontro com a 
Rua da Misericórdia. Nesta última quadra, do lado esquerdo da rua não há 
nenhuma edificação antiga, pois neste terreno havia o mercado que foi cons-
truído em meados do século XX. Na esquina com a Rua da Misericórdia, foi 
construído no final do século XIX um edifício para ser a nova sede dos correios 
(C8). Era natural que este edifício fosse construído com técnicas e estilo pró-
prios da época. Usaram-se, portanto, alvenaria autoportante de tijolos, telha-
dos sob platibandas, pilastras adossadas às fachadas, cimalha, frisas e pestanas 
de argamassa, as janelas já não eram guarnecidas por folhas de guilhotina e 
sim por vidraças que abriam para fora e escuros de madeira por dentro.

Imagem 144 Correios no final 
do século XIX. Acervo Serphan. 
S/A, S/D

Imagem 145 Correios. Acervo 
Serphan. S/A, 1925
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Este edifício passou por um curioso processo de recomposição formal que o 
levou a ser identificado mais como uma arquitetura do início do século XIX do 
que como do fim do século. Em um primeiro momento suas platibandas foram 
retiradas e o telhado ganhou beirais (foto 1925), depois suas vidraças de abrir 
com bandeiras fixas foram substituídas por folhas de guilhotina e as pilastras, 
frisas, cimalhas e pestanas da fachada desapareceram (foto década 1970).

Na esquina da Rua do Comércio com a Rua da Misericórdia, existe ainda 
hoje uma casa (casa 9) cujo telhado se vê apenas na fotografia panorâmica de 
1870. Esta casa está totalmente descaracterizada, mas seu volume e posição 
permitem identificá-la na fotografia.

Rua do Fogo

A terceira e mais importante rua deste feixe leste-oeste era a Rua do Fogo, pois 
ligava a Praça da Matriz até a Igreja de São Sebastião no extremo oeste da vila, 
era mais larga do que as outras ruas e concentrava uma série de construções 
importantes. Na décima predial de 1811, esta casa possuía 75 casas, era a se-
gunda rua em número de casas e a sexta em relação ao valor médio das casas. 
Estes dois dados indicam que a rua já era bastante ocupada em 1811, prati-
camente toda fechada de casas de ambos os lados, como podemos verificar na 
espacialização da décima. Esses dados indicam também que, apesar de a rua 
possuir 75 casas, o valor médio não era muito alto, pois a rua parte da Praça 
da Matriz, região mais valorizada da vila e se prolonga muito em direção oes-
te, uma região mais periférica e portanto menos valorizada. 

A começar pela esquina da Praça da Matriz, como já foi descrito, a Rua do 
Fogo iniciava-se coroada por duas casas comercias. Ambas construídas entre 
fins do século XIX e início do XX já com técnicas modernas (tijolo) e já co-
mentadas anteriormente, quando analisamos a Praça da Matriz. 

Imagem 146 Correios. Acervo 
Serphan. S/A, década de 1970
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A Rua do Fogo foi a que concentrou o maior número de casas comerciais 
entre o fim do século XIX e início do XX. Nela estavam, além das duas casas 
comerciais da esquina com a praça, a Casa Brasil (F2) e a Casa Pedrinho (F5). 
Nesta primeira quadra, praticamente só havia casas comerciais. Na segunda 
quadra, estava a célebre casa de câmara e cadeia com seu largo. Este edifício, 
talvez o mais importante da vila, foi pouco fotografado, apenas duas fotogra-
fias o registraram de perto. É possível que, quando construído no início do 
século XIX, não possuísse o cercamento ao seu redor, apenas devia existir um 
grande vazio em volta do edifício. Com o arruamento posterior, o terreno ao 
redor da casa de câmara e cadeia foi cercado por muros de arrimo a fazer o 
ajuste necessário com as ruas ao seu redor. Este cercamento definiu uma espé-
cie de quadra ao seu redor. Depois de demolida a edificação, seu terreno foi 
loteado e transformado em uma quadra da cidade. Nesta fotografia de 1920, 
tirada a partir da câmara, ainda se vê o cercamento do terreno. Na esquina 
oposta se vê a Casa Brasil (F2), na esquina de baixo um bilhar (F4) e na es-
quina oposta outra casa comercial (F3) onde mais tarde foi construído o atual 
prédio dos correios. Ao longe, se vê uma pequena casa (F1) antes da casa tér-
rea comercial na esquina com a praça da Matriz (P28) e os telhados dos dois 
sobrados da praça com a Rua Direita (P1 e P2). Atrás da Casa Brasil, vê-se 
ainda a torre da Igreja das Dores aos fundos.

Imagem 147 Casa de câmara e 
cadeia. Acervo Serphan. S/A, 1913
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Imagem 148 Foto tirada a partir da Casa de Câmara e 
Cadeia em 17-10-1920. Aqui se vê na sequência a casa 

onde funcionou um bilhar (F4), em seguida a casa Brasil 
(F2), no mesmo lado da rua a casa F1, ao fundo as casas 

D28 e o telhado da casa D1 e uma parte da casa D2

Imagem 149 Rua do Fogo em frente à casa de 
câmara e cadeia. Acervo Serphan. S/A, (1930)

Imagem 150 Embasamento da casa de câmara 
e cadeia. Acervo Serphan. S/A, (ca.1930)

Imagem 151 Esquina da Rua do Fogo 
(mais tarde Rua Dr. Brandão) com a Praça 

da Matriz (mais tarde Praça D. Ferrão). 
De um lado casa comercial Confeitaria e 

Bar Avenida, do outro lado casa comercial 
térrea. Acervo Serphan. S/A, 1936

Imagem 152 Casa Brasil. (F2). Acervo 
Paulino Araújo. 1910
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Logo abaixo da casa de bilhar na esquina com a Rua do Hospício (atual 
Nelson Aires), estava a Casa Pedrinho (F5) já demolida e, logo abaixo, um 
passo da paixão e a casa da “família Alcântara” (F6) (nomenclatura Serphan), 
ambos ainda existentes. 

Imagem 153 Rua do Fogo a partir 
da frente da Casa de Câmara e Cadeia 
olhando para a Praça da Matriz. 
Acervo Serphan. S/A, 1940

Imagem 154 Rua do Fogo a partir da esquina 
com Rua do Hospício (atual Rua Nelson 
Aires). Nesta foto de 1948 ainda é possível 
ver o embasamento do terreno da Câmara. À 
direita a casas que na fotografia anterior era 
um bilhar. Acervo Serphan. S/A,1948

Imagem 155 Rua do Fogo em 1903, à direita 
a esquina com a Travessa do Mercado, à 
direita a casa Dr. Brandão e na sequência mais 
duas casas com a mesma tipologia da casa Dr. 
Brandão, certamente uma tipologia comum à 
rua no início do século XIX. Acervo Serphan. 
S/A, 1903
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Imagem 156 Rua do Fogo a partir da 
esquina com a Rua da Misericórdia, 

calçamento de pedras irregulares e 
posteamento lateral. À esquerda: mesmo 

sobrado que aparece na foto anterior (ainda 
existente), à direita em 1º plano (na esquina) 

casa térrea de porão elevado (F15) (ainda 
existente). Do outro lado da mesma esquina 

“chalé” (F11), seguido por 2 casas ainda 
com telhado capa e canal (F9 e 10). No 

mesmo lado da calçada sobrado Dr. Brandão 
(F8). Acervo Serphan. S/A, Início 1903

Imagem 157 Rua do Fogo a partir da 
Rua da Misericórdia. Nela aparece a 

bomba de gasolina em frente ao sobrado 
(F14), do outro lado da rua, sobrado do 
Dr. Brandão (F8) e outra duas casas com 

a mesma tipologia (F9 e F10). Acervo 
Serphan. S/A, 1930

Imagem 158 Levantamento 
cadastral casa F8 
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Em seguida à quadra da casa de câmara e cadeia, esta rua possuía uma 
sequência de pelo menos três sobrados lado a lado que compunham a descida 
até a Rua da Misericórdia. Logo em frente à esquina com travessa Bárbara 
Heliodora (antiga Travessa do Mercado) que ia dar à Rua do Comércio na 
esquina da casa Rhéa e do antigo mercado, estava a casa conhecida hoje como 
casa Dr. Brandão (F8). Esta casa existe até hoje (ver imagem 159). Possui 
térreo comercial com acesso ao andar nobre por escada interna e telhado de 
duas águas. Este padrão de casas urbanas não foi muito encontrado nas foto-
grafias, mas deduz-se pela espacialização da décima predial que este padrão 
deveria ter sido comum no início do século XIX, pois a rua era muito densa 
(75 casas) e não caberiam casas isoladas no lote. Os dois outros sobrados ao 
lado do sobrado do Dr. Brandão seguiam este padrão (F 9 e F10). Mais abaixo, 
do mesmo lado da rua, havia duas casas térreas e na esquina com a Rua da 
Misericórdia estava uma casa térrea com telhado de duas águas com cumeeira 
no sentido perpendicular à rua. Esta era a única casa do “tipo chalé” (F11) 
encontrada na cidade27. 

Do outro lado da rua, talvez em razão da presença da Igreja de São Francisco 
e depois do mercado que ocuparam praticamente toda a extensão da quadra, 
não há muitas casas dos séculos XVIII e XIX. Na fotografia de 1903, é possível 
notar um telhado de quatro águas logo após terreno cercado pelo muro onde 
havia, na esquina com a Travessa do Mercado, um chafariz embaixo de um 
pequeno torreão. Esta provavelmente é a casa nº 196 da Rua do Fogo (F13) 
que, pelas imagens atuais, possui estrutura de tijolos e ornamentos de massa 
na fachada, provavelmente em substituição às antigas paredes de pau a pique. 
Na mesma fotografia de 1903, havia na esquina com a Travessa do Mercado 
uma casa de porão alto com janela em arco abatido que também aparece na 
fotografia da casa de câmara e cadeira feita a partir da torre da igreja. (F7)

As próximas casas deste lado da rua que aparecem na fotografia de 1903 
eram pequenas e térreas, provavelmente pequenos comércios, pois nessa data 
esta era a rua com mais comércio na cidade. É na esquina com a Rua da 
Misericórdia que aparece a próxima casa relevante (F14). Essa casa grande 
e de porão alto existe até hoje. Possui comércio no térreo com várias portas 
voltadas para a rua e andar nobre totalmente independente com duas entradas 
externas, uma lateral pela Rua do Fogo e outra pelos fundos na junção do 
corpo principal com o corpo de serviços. Esta casa já aparece nas fotografias 
panorâmicas do século XIX entre o mercado e a Igreja das Mercês. Aparece 

27  Sobre o tema “chalés” ver artigo de Eudes Campos em:
CAMPOS, Eudes. Chalés paulistanos. An. mus. paul. [online]. 2008, vol.16, n.1 [cited  2015-
06-06], pp. 47-108.
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claramente também na fotografia da cadeia tirada a partir da torre da matriz. 
Nesta última, aparece ao lado esquerdo do mercado com as mesmas cinco 
janelas para a Rua do Fogo (ver imagem 150), a porta de entrada lateral e 
um puxado do lado direito. Por esse puxado, que não mais existe, é possível 
identificar mais claramente esta casa nas fotografias panorâmicas, porque o 
puxado marca seu volume. Na fachada para a Rua da Misericórdia havia nove 
janelas, hoje há apenas cinco. Foi retirada uma janela entre cada duas, recom-
pondo a fachada de maneira bem distribuída. Embora a estrutura da casa 
seja de madeira com fechamento de pau a pique, como foi possível identificar 
em levantamento de campo, os cunhais são se argamassa, possivelmente uma 
substituição ou revestimento decorrente de reformas. A planta da casa é um 
clássico L de meados do século XIX, assim como são as plantas mais comuns 
das fazendas da região. A entrada se dá por escada externa em um vestíbulo 
lateral, daí passa-se à sala nobre e, por outra porta, entra-se em um corredor 
de acesso à sala da família, maior cômodo da casa. 

Imagem 159 Levantamento 
cadastral casa F14 
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Da sala de família acessa-se o corpo de serviços e também se retorna por 
outro corredor ao lado da frente da casa em um quarto que ligará à sala nobre. 
No miolo do retângulo principal ficam duas alcovas e, ao redor deste retângu-
lo, os quartos. No piso inferior está o porão alto em toda a extensão da casa, 
ainda hoje utilizado para comércio. Seu telhado de múltiplas águas, resultante 
da junção clássica entre o telhado de quatro águas do retângulo principal com 
o telhado do corpo de serviços, já foi de telhas capa e canal, hoje é de telhas 
francesas. 

Se na esquina em frente estava o chalé com telhado de duas águas e piná-
culo na ponta do telhado (F11), na esquina de baixo, havia uma típica casa 
de porão (F15), identificada como casa Dr. Alberto (nomenclatura Serphan). 
Esta casa ainda existe e é um exemplar raro de casa urbana com porão baixo 
de um lado e alto do outro. O porão desta casa começa baixo, quase que a 
entrada da casa se faz em nível pela Rua da Misericórdia, e vai aumentando 
na outra extremidade da casa junto à Rua do Fogo. A casa possuía telhado de 
quatro águas de telhas capa e canal, que mais tarde foi substituído por telhas 
francesas. Sua planta é um retângulo de aproximadamente 17 metros por 12 
metros que possuía um corpo de serviços, mas foi extremamente reformada, 
não restando quase nada original, de modo que não é possível saber como era 
a divisão interna original. Somente as paredes externas permaneceram. Na 
fachada da Rua da Misericórdia há cinco aberturas, e na fachada para a Rua 
do Fogo há sete janelas, todas com verga canga de boi e pestanas de madeira, 
folhas de guilhotina quadriculadas em três por quatro com pinázios retos. 
O terreno em que a casa está assentada pegava quase toda a quadra para a 
Rua do Fogo, restando apenas outra construção na esquina de baixo. Hoje, o 
quintal da casa está ocupado com um prédio que foi construído pelos próprios 
proprietários do imóvel, demonstrando o típico desmembramento de lotes que 

Imagem 160 Nesta fotografia tirada a partir da esquina 
com a Rua da Misericórdia vê-se à esquerda o sobrado 
acima descrito (F14) e à direita o “chalé”. Acervo Serphan. 
S/A, Início Séc. XX

Imagem 161 Sobrado (F14) situado na Rua do Fogo, 
esquina com Rua da Misericórdia. Mesmo sobrado 
que aparece na foto anterior. Acervo Serphan. S/A, 
Início Séc. XX
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ocorre na cidade, promovido pela subdivisão dos lotes antigos. Ao lado da 
casa, ainda em seu terreno há até hoje um passinho.

Na quadra da casa Dr. Alberto (F15) ficava a Igreja das Mercês, construída 
em 1815, mas também demolida. A igreja ficava voltada para o norte, recuada 
em relação à Rua do Fogo, formando um grande vazio em sua frente, mais ou 
menos onde é hoje o hospital infantil da prefeitura. Pela fotografia panorâmica 
de 1880, havia um renque de casinhas térreas e logo atrás delas outra quadra 
vazia e a Santa Casa de Misericórdia que dava nome à rua. Na litografia de 
1847, este renque de casinhas aparece como sendo uma construção única, tí-
pica de uma construção de apoio funcional à igreja, donde se supõe que todo 
o terreno pertencia à igreja. 

Imagem 162 Rua do Fogo, 
depois Rua Dr. Brandão. Acervo 

Serphan. S/A, Início Séc. XX

Imagem 163 Casa Dr. Alberto. 
Foto Google Street View, 08/2011

Imagem 164 Casa Dr. Alberto 
na esquina da Rua do Fogo 

com Rua da Misericórdia. Foto 
Google Street View, 08/2011
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Ainda na Rua do Fogo foram encontradas mais três casas remanescentes do 
século XIX, são as casas de número 345, 360 e 458 (F16, F17 e F18). Todas 
elas de porão baixo, isoladas no lote, com pequenos recuos laterais e telhados 
de quatro águas. 

Imagem 165 Igreja das Mercês. Acervo Serphan. S/A, 1903

Imagem 166 Três casas da 
Rua do Fogo. Foto Google 
Street View, 08/2011
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Depois da Igreja das Mercês a Rua do Fogo ainda se estendia mais uns 200 
metros até se chegar à Igreja de São Sebastião, no extremo oeste da vila. Esta 
última quadra da Rua do Fogo era ocupada por algumas casas de ambos os 
lados, na litografia de 1847, bem como na fotografia panorâmica de 1880, em 
que é possível contar dez casas até se chagar à igreja e mais sete após a igreja. 
Estas casas já ficavam na saída da vila em direção oeste. Das três casas rema-
nescentes que existem até hoje nesta quadra, uma está na esquina com a Rua 
Dois de Outubro e as outras duas ficam do lado direito da Rua do Fogo, uma 
no número 360 e outra no número 458. A casa da esquina possui a fachada 
alinhada nas duas ruas e entrada lateral, é uma casa isolada com telhados de 
múltiplas águas. As outras duas são casas isoladas, alinhadas à rua, com entra-
da pela fachada da frente e telhado de quatro águas. Assim como as outras ca-
sas de sua época, elas configuravam o espaço urbano, constituíam a rua, suas 
fachadas não eram simples paredes externas das casas, eram a fachada da vila. 

Igreja das Mercês de Igreja de São Sebastião

Um pouco mais adiante, chega-se à Igreja de São Sebastião, construída em 
1805, demolida em 1945 e reconstruída no mesmo sítio. As fotos mais an-
tigas mostram que a primitiva igreja ficava alinhada à Rua do Fogo. A nova 
igreja foi reconstruída alguns metros acima, formando um pequeno largo na 
sua frente. Pelas fotos, é possível perceber que havia um beco entre a igreja e 
o alinhamento de casas na lateral, por ali descia uma enxurrada que durante 
muitos anos foi vencida por uma pinguela construída de pedras e tábuas. Atrás 
desta igreja ficavam as catas abandonadas que provocavam esta enxurrada. 

Imagem 167 Igreja de São Sebastião. Acervo 
Serphan. S/A, 1920

Imagem 168 Igreja de São Sebastião. 
Acervo Serphan. S/A, 1928
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Com a Igreja de São Sebastião encerra-se o segundo feixe de ruas da vila. 
O primeiro era composto pelas ruas no sentido norte-sul, saindo do terreiro 
de acesso à vila, o Largo das Almas, em direção à Praça da Matriz, são elas: 
Direita, do Bonde e do Hospício. O segundo feixe parte da interseção com as 
ruas do primeiro feixe e vai de leste a oeste, são as ruas da Prata, do Comércio 
e do Fogo. Contudo, havia um terceiro feixe de ruas que compunha a malha 
urbana de Campanha. O terceiro feixe era composto pelas ruas que partem 
do Largo do Rosário, junto à igreja de mesmo nome e descem em direção ao 
norte, são elas: a antiga Rua da Misericórdia, mais a oeste, a antiga Rua do 
Rosário ligando a Igreja do Rosário à Matriz de Santo Antônio e, entre elas, 
mais duas ruas surgiram, a Rua Formosa, praticamente paralela à do Rosário 
que acabava por emendar-se com a Rua do Hospício a partir do Largo da 
Cadeia. A outra rua era a antiga São Benedito (hoje Ferraz da Luz), surgida a 
partir da antiga Rua da Forca (hoje Alexandre Stocker). Este conjunto de ruas 
completa a malha urbana que a cidade possuía até o século XIX. 

Largo do Rosário e Rua do Rosário

A igreja do Rosário era a “igreja dos pretos”, foi a segunda a ser erguida no 
arraial, construída a partir de uma provisão régia de 1759 e localizava-se no 
ponto mais alto do povoado. Apesar de sua antiguidade, seu entorno levou 
muito tempo para ser ocupado. Na litografia de 1847, havia apenas uma casa 
do lado esquerdo da igreja e um muro a cercar o cemitério recém-construído 
em 1834. Em 1880, como mostra a fotografia, começam a surgir algumas ca-
sas em sequência na Rua do Rosário. Na fotografia de 1927, também é possí-
vel perceber-se que, apesar de a Rua Ferraz da Luz já apresentar posteamento, 
ainda havia poucas casas ao seu redor. Era uma igreja simples, nas palavras de 
Ferreira de Rezende:

A igreja do Rosário está colocada acima da Matriz no ponto mais alto 
da colina em que a povoação se assenta, e justamente no lugar em que, 
naquele tempo acabavam as casas e começava o campo. Sem nenhuma 
arquitetura e sem torres, o seu sino ficava do lado de fora junto a uma 
grande figueira ou gameleira que ali cresceu e se desenvolveu quase que 
pegada à igreja.28

28  Rezende, Francisco de Paula Ferreira. Minhas Recordações,  Imprensa Oficial - Belo 
Horizonte, 1987.p. 190/191.
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Imagem 169 Parcial da litogravura de 1847 com 
a Igreja do Rosário ao centro ainda sem sua nave 

lateral. Ao lado direito um muro cercando o que seria 
o cemitério recém-construído em 1834, à esquerda 
uma única casa na Rua do Rosário. Nesta imagem 

veem-se as três ruas que partem da igreja, a Rua da 
Misericórdia do lado direito da imagem, a Rua do 

Rosário ligando até a igreja Matriz e ao centro a Rua 
Ferraz da Luz. Acervo Serphan. S/A, 1847

Imagem 170 Igreja do Rosário com sua nave 
lateral. Acervo Serphan. S/A, 1903

Imagem 171 Vista parcial de 1940 com destaque para Igreja do Rosário. 
Acervo Serphan. S/A, 1940
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Até 1903, a igreja apresentava a nave principal e uma espécie de nave la-
teral à direita do corpo principal. Nas fotos posteriores a essa data, a nave 
lateral não aparece mais. Em 1948 a igreja foi reformada e algum tempo de-
pois, demolida. Por sua antiguidade e posição privilegiada, ela sempre esteve 
presente na paisagem do arraial, da vila e da cidade de Campanha, sendo res-
ponsável também pelo desenvolvimento urbano que aconteceu em decorrência 
de sua presença. 

A Igreja do Rosário era um ponto de convergência de várias ruas, a primeira 
delas era a própria Rua do Rosário que partia do lado direito da matriz, onde 
hoje fica o Museu Regional (já descrito) e ia até o Rosário, esta rua hoje se 
chama Rua João Luiz Alves. Ainda hoje muitos dos prédios desta rua perten-
cem à Igreja, a começar pelo próprio Museu Regional que já foi Noviciado dos 
Padres Jesuítas, depois Ginásio Diocesano e hoje é o Museu Regional, mas ain-
da pertence à Igreja. Na foto de 1894, ao lado do museu havia um muro baixo 
e logo em seguida uma casa térrea (R1) com uma imensa porta central com 
verga em arco pleno e quatro janelas de cada lado. Esta casa também pertencia 
à Igreja, pois neste local foi construído, alguns anos mais tarde, um edifício de 

Imagem 172 Panorâmica da cidade com o fórum ao centro, 
Santa Casa da Misericórdia à direita e Igreja do Rosário à 
esquerda ao alto. Acervo Serphan. S/A, 1927

Imagem 173 Igreja do Rosário.  
Acervo Serphan. S/A, 1928

Imagem 174 Ao lado da Matriz, na antiga Rua do 
Rosário, ficava a casa do atual prédio do Museu 
Regional, pertencente à Igreja. Ao lado dela havia um 
muro e logo em seguida uma casa térrea (R1) também 
pertencente à Igreja. Acervo Serphan. S/A, 1894
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Imagem 175 Rua João Luiz Alves, antiga Rua do Rosário, 
a partir da Matriz em direção ao Rosário. Já com o novo 

Palácio Episcopal estilo neocolonial e com a Casa dos Jesuítas 
Portugueses. Acervo Serphan. S/A, 1948

Imagem 176 Rua João Luiz Alves, antiga Rua 
do Rosário. Em primeiro plano o Museu Regional 

e em seguida o Centro Educacional Sagrado 
Coração, logo depois as duas casas mencionadas 

acima (R1 e R2). Acervo Serphan. S/A, 1931

Imagem 177 Capela do Colégio São 
João, entre o Museu Regional e o 

Centro Educacional Sagrado Coração. 
Acervo Serphan. S/A, S/D

Imagem 178 Rua João Luiz Alves, antiga Rua do 
Rosário a partir da Matriz em direção ao Rosário, à 

direita em primeiro plano casa (R2).  
Acervo Serphan. S/A, 1920

Imagem 179 Rua João Luiz Alves, antiga Rua do Rosário, a 
partir do largo do Rosário em direção à Matriz. À direita a Casa 

dos Jesuítas Portugueses. Acervo Serphan. S/A, 1960

Imagem 180 Instituto São José, esquina da 
Rua do Rosário com D. Inocêncio. Acervo 

Serphan. S/A, 1937
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porão alto e mais dois pavimentos onde hoje funciona o Centro Educacional 
Sagrado Coração. Este edifício compartilha hoje a mesma escadaria de entrada 
do museu e entre eles existe a capela do Colégio São João. Logo depois desta, 
aparece na fotografia de 1894 uma casa térrea (R2) com sete janelas de verga 
canga de boi quase na esquina com Rua Dom Inocêncio. Na foto de 1920, 
esta casa aparece em primeiro plano e é possível verificar com mais detalhe sua 
fachada e suas janelas. Nesta mesma foto, é possível ver o telhado da Igreja do 
Rosário ao fundo. Na fotografia de 1931, esta casa já não existe e aparecem 
ao lado do Centro Educacional Sagrado Coração duas casas térreas alinhadas 
à rua e separadas entre si, ambas com janelas de vergas retas, a primeira casa 
com quatro janelas e um pequeno recuo lateral em relação à segunda que ia 
até a esquina. Nesta esquina foi construído nos anos 1930 o Instituto São José, 
uma edificação já com padrões modernos de urbanismo, com recuos frontal e 
lateral. Assim era composta a primeira quadra da Rua do Rosário. 

Na segunda quadra havia, logo na esquina, uma casa que mais tarde ce-
deu lugar ao novo Palácio Episcopal (R3), construído em estilo neocolonial 
no início do século XX e, do lado oposto da rua, fica a Casa dos Jesuítas 
Portugueses, construída no final do XIX e existente até hoje, esta quadra é 
praticamente ocupada somente pelo seu terreno. Este edifício já apresenta pa-
drões modernos de urbanismo, com recuos em relação aos limites do terreno. 

Na próxima quadra já se chegava à Igreja do Rosário. As primeiras casas da 
rua surgiram nesta quadra no final do XIX como mostra a fotografia de 1880, 
pois em meados do século havia apenas uma casa do lado esquerdo da igreja, 
como mostra a litografia de 1847. Destas casas que surgiram ao longo da Rua 
do Rosário próximas à igreja, nenhuma restou. 

Como se vê, em 1811 não havia praticamente nenhuma casa na Rua do 
Rosário, portanto é certo que o agente fiscal lançou as casas da Praça da 
Matriz como pertencentes à Rua do Rosário. 

Imagem 181 Novo Palácio Episcopal na Rua do Rosário 
esquina com Rua D. Inocêncio. Acervo Serphan. S/A, 1944
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Rua da Misericórdia

A outra rua importante deste terceiro feixe de ruas da cidade é a Rua da 
Misericórdia, que ligava a Igreja do Rosário à Rua da Prata, esquina onde 
ficava o edifício do Grupo Escolar, já descrito anteriormente. Abaixo da igreja 
do Rosário, logo depois da Rua da Forca, estava a Santa Casa de Misericórdia 
(M1) que dava nome à rua. Este edifício, ainda existente, foi construído na 
década de 1830 sobre o terreno onde ficava a casa do Sr. Francisco de Paulo 
Ferreira da Costa, segundo Casadei: 

Em 7 de abril de 1834, realizou-se uma reunião, sob a presidência do 
cirurgião e comendador Inácio Gomes Midões, presidente, Padre João 
Damasceno, secretário, Manoel Luiz de Souza, Tesoureiro, Sargento-mor 
João Rodrigues de Macedo e o diretor de obras nomeado pela Câmara 
Municipal, Bernardo Jacinto da Veiga, também presidentes, em que fo-
ram tomadas as providências necessárias para o início das obras, tais 
com a compra das casas do Sr. Francisco de Paulo Ferreira da Costa e de 
terrenos adjacentes, conforme consta nas atas de reunião da câmara des-
ta época. Esta comissão, no ano seguinte, dava conhecimento à Câmara 
Municipal de que as bases do edifício já se achavam com as pedras devi-
damente assentadas. 29

Este edifício marcou a paisagem da vila e da cidade por muitos anos, era 
uma das únicas construções da parte alta da Rua da Misericórdia até início 
do século XX quando outros terrenos da rua foram sendo paulatinamente 
ocupados. 

Embora abrigasse a Santa Casa de Misericórdia (M1), sua arquitetura não 
se diferencia da arquitetura da maioria das casas construídas por esta época. 
Na paisagem da cidade era como um imenso casarão com dois pavimentos, 
cobertura de telhas de barro e uma longa sequência de treze janelas para a Rua 
da Misericórdia e seis para a travessa lateral. Todo o quarteirão pertencia à 
Santa Casa e, com o passar dos anos, outras construções ligadas ou uso hos-
pitalar foram ocupando a quadra. Na quadra abaixo da Santa Casa havia um 
renque de casinhas geminadas (M2) que é possível ser identificado nas imagens 
de 1848 e de 1885. Estas casas ficam na parte alta do quarteirão onde ficava 

29  CASADEI, Antonio. Noticias históricas da cidade de Campanha tradição e cultura, Serviços 
Grátis, Impar. Niterói, 1987.p. 64
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a Igreja das Mercês e provavelmente pertenciam à Igreja. Nas quadras abaixo, 
a Rua da Misericórdia cruzava as Ruas do Fogo e do Comércio e ia terminar 
na Rua da Prata. Nessas três quadras mais baixas, a ocupação já estava mais 
consolidada com importantes construções como as já descritas anteriormente 
quando falamos sobre as Ruas do Fogo, Comércio e da Prata. 

Imagem 182 Santa Casa de 
Misericórdia, construída na década de 
1830. Acervo Serphan. S/A, 1910

Imagem 183 Parcial de fotografia mandada tirar e distribuída em 1885 por Bernardo 
Saturnino da Veiga, diretor do jornal Monitor Sul-Mineiro. Acervo Museu Regional
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Rua Ferraz da Luz e Rua Formosa

A terceira rua deste último feixe era a Rua Ferraz da Luz, provavelmente era 
a antiga Rua de São Benedito, ia até a Igreja do Rosário, mas, a bem da ver-
dade, ia até a antiga Rua da Forca (hoje Alexandre Stocker), do outro lado ia 
dar ao lado direito da cadeia. Como as ruas de um feixe vão se distanciando e 
os quarteirões tornam-se cada vez maiores, surgem às vezes entre elas outras 
ruas, é o caso da Rua Formosa, atual Rua Cândido Ferreira. Esta rua ia dar à 
cadeia, do lado esquerdo deste edifício, conformando juntamente com a Rua 
do Fogo e a Ferraz da Luz o terreno da cadeia. Acreditamos que esta rua se 
chamava, à época da décima predial de 1811, Rua de S. Paio. Na décima pre-
dial esta rua possuía apenas nove casas, sendo que duas delas pertenciam ao 
Reverendo Francisco Jozé de S. Paio. Esta era uma rua curta e na fotografia 
da cadeia feita a partir da torre da matriz, praticamente vê-se a rua inteira. Na 
primeira quadra desta rua estava o edifício da cadeia, na segunda quadra havia 
somente uma casa (Fo1) na esquina e o restante da quadra era conformado 
pelos muros do quintal desta casa. Esta casa ordinária, de porão baixo, cor-
po principal praticamente quadrado com quatro janelas em cada face, acaba 
por aparecer em muitas fotografias por estar justamente atrás do edifício da 
cadeia. Na segunda e última quadra da rua está a casa que pertenceu ao fotó-
grafo Paulino Araújo (Fo2). Esta casa fica justamente na esquina com a antiga 
Rua das Flores, era uma casa típica do século XIX como muitas que existiram 
na cidade, mas depois de reformas perdeu algumas de suas características. Seu 
terreno ia até a rua de baixo, a Rua Ferraz da Luz, onde existia outra casa 
com as mesmas características (FL1). Essas duas casas existem até hoje e suas 
plantas foram reconstituídas a partir do levantamento de campo. Depois da 
casa de Paulino Araújo, havia na Ferraz da Luz a casa da família Baruan (Fo3), 
uma casa com a fachada bastante extensa com onze janelas com vergas canga 
de boi. Esta casa não existe mais.

Imagem 184 Vista dos fundos de casa de câmara 
e cadeia, a partir da torre da Igreja Matriz. P18-
Fundos da Casa Paroquial. Fo3-Casa da Família 

Baruan. Fo2-Casa da Família Paulino Araújo. Fo1-
Casa dos fundos da cadeia. FL1-Casa da família de 
D. Hilzia Araújo. CA-Casa de câmara e cadeia. C4-
Telhado do antigo Colégio Mariano. ME-Mercado 

Municipal. CH-Casa de fazenda. M4-Grupo escolar. 
M3-Casa onde está o Cras. C8-Antigo correio. 

M1-Casa na esquina da Misericórdia com Rua do 
Comércio. F14-Sobrado na esquina da Misericórdia 

com Rua do Fogo. Acervo Serphan. S/A, 1913
P18
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Rua do Bonde (antiga Rua D’Áustria)

Depois das Ruas Ferraz da Luz e Formosa, encerra-se o terceiro e último feixe 
de ruas da vila, praticamente todos os percursos de festas e procissões da vila 
até meados do século XIX aconteciam entre esses três feixes de ruas e seus 
respectivos largos. A única rua que não aparece nas descrições de percurso, 
mas que pertence ao primeiro feixe descrito é a Rua do Bonde, talvez por sua 
posição um pouco deslocada em relação ao circuito de ruas da vila, talvez 
por sua situação topográfica mais baixa em relação às outras, talvez por sua 
ocupação mais tardia enfim, não se sabe ao certo o motivo pelo qual esta rua 
não entrava no circuito das procissões, mas ela já apresenta na litografia de 
1847 e na fotografia 1880 diversas casas. A Rua do Bonde, hoje, é composta 
pela Rua Dr. Oliveira até a Travessa das Dores e depois passa a se chamar Rua 
Evaristo da Veiga. No início do século XIX esta rua chamava-se Rua D’Áustria 
em homenagem à primeira esposa de D. Pedro I, Maria Leopoldina de Áustria 
e contava com 26 casas listadas na décima predial de 1811.

A rua parte do mesmo ponto que partem as Ruas Direita e do Hospício, do 
Largo das Almas, justamente na esquina em que se localizava o “rancho” ou 
“telheiro”, peça urbana já comentada anteriormente (casa 1 da Rua Direita). 
A partir do Largo das Almas, segue cortando suavemente a topografia em dire-
ção sul, numa declividade bem mais suave do que, por exemplo, a Rua Direita, 
que ligava diretamente a entrada da vila à Praça da Matriz. Seu traçado descre-
ve uma suave curva à esquerda de depois à direita, diferentemente das demais 
ruas da vila que eram retas. 

O nome “Rua do Bonde” deve-se ao ramal do trem que foi implantado em 
seu leito no final do século XIX, ligando Campanha à represa do Chicão em 
São Gonçalo, já que a estrada de ferro da Rede Mineira de Viação, instalada 
no final do século XIX, chegava apenas até Campanha. A estação final do 
trem ficava do outro lado do Ribeirão de Santo Antônio, depois da Ponte das 
Almas, provavelmente o ramal que ligava a São Gonçalo tenha sido implanta-
do usando o leito desta Rua do Bonde por ela já possuir uma topografia mais 
suave do que as outras existentes na cidade. 

Nesta rua existem até hoje algumas casas que aparecem na litografia de 
1847 e nas fotografias de 1870/80. De um lado da rua praticamente só havia 
muros, fundos dos terrenos das casas da Rua Direita e da Praça da Matriz, do 
outro lado estavam as casas, cujos quintais também se estendiam até a rua de 
baixo. Na primeira quadra a partir do Largo das Almas, a marcar a entrada 
da rua, havia o telheiro de um lado e mais uma casa (B1) do outro lado da es-
quina. Esta segunda casa era uma casa comercial de quatro águas, duas portas 
e três janelas para o largo. Em seguida havia mais duas pequenas casas (B2 e 
B3) de duas águas do mesmo lado da rua (lado leste). Depois delas havia um 
extenso muro até a casa na próxima esquina. 
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Imagem 185 Ponte das Almas sobre o 
Ribeirão Santo Antônio, construção de 
1830-1833. Acervo Serphan. S/A, 1931

Imagem 186 Ponte das Almas sobre o 
Ribeirão Santo Antônio, 2015. Foto CFC

Imagem 187 Vista parcial de Campanha 
com destaque para a Ponte das Almas (ca. 

1900). Acervo APM
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Na segunda quadra, logo depois da Rua Barão de Irapuã, já começam a 
aparecer as primeiras casas, na litografia, surge uma sequência de cinco casas 
(B4, B5, B6, B7,e B8) a partir da esquina. Na fotografia de 1880, é possível 
identificar três destas casas. A primeira antes da esquina com a Rua Barão de 
Irapuã (B4). É bem possível fazer esta afirmação, pois pela posição e caracte-
rísticas arquitetônicas esta é a mesma casa que existe até hoje. Nas imagens 
antigas ela aparece alinhada na rua, com um volume em L tendo na fachada 
da frente quatro janelas e uma porta ao centro. É possível que esta pequena 
casa de porão baixo, estrutura autônoma de madeira e paredes de pau a pique 
seja a mesma que aparece nas antigas imagens, mas é claro que não se pode 
afirmar absolutamente com certeza, pois sabe-se que as reformas, adições e 
reconstruções em cima das mesmas bases e com técnicas idênticas às usadas 
originalmente eram comuns no século XIX. 

A próxima casa que aparece nas antigas panorâmicas é uma casa no meio 
da quadra, entre a Rua Barão de Irapuã e Rua Alvarenga Peixoto (B5). É uma 
casa com volumetria praticamente quadrada com quatro janelas dando para 
a Rua do Bonde. 

Imagem 188 Rua do Bonde (B4). 
Foto CFC. 2015

Imagem 189 Rua do Bonde 209 (B5). 
Foto CFC. 2015
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Na sequência chega-se à esquina da Rua Alvarenga Peixoto onde há três ca-
sas (B6, B7 e B8) remanescentes do século XIX com características semelhantes 
à descrita anteriormente. São casas de porão baixo, alinhadas na esquina com 
telhado de quatro águas e volumetria pequena em relação às outras casas da 
vila. Destas três casas é possível que sejam os telhados que se veem na fotogra-
fia de 1885 ou o emaranhado de construções da imagem de 1847. 

Imagem 190 Rua do Bonde (B6) 
Foto CFC. 2015

Imagem 191 Rua do Bonde (B8) 
Foto CFC. 2015

Imagem 192 Rua do Bonde (B7) 
Foto CFC. 2015

Imagem 193 Fotos da Rua Alvarenga Peixoto na quadra entre a 
Rua Direita e do Bonde. Acervo Serphan. S/A, 1950
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Na sequência da Rua do Bonde vem a casa da Família Horta (B9), não é 
certa sua identificação pela imagem de 1847, mas na fotografia de 1880 fica 
clara sua existência. Provavelmente esta casa é de finais do século XIX, certa-
mente de sua segunda metade. Sua volumetria é muito característica, pois está 
implantada no sentido longitudinal da rua com a cumeeira do corpo principal 
e também com a cumeeira do corpo de serviços, ou “perna do L”, ambas para-
lelas à rua, mas o volume do corpo de serviços está nos fundos e não alinhado 
à rua. Este tipo de implantação é único na cidade. É uma casa de grande vo-
lume, com porão baixo para a rua, mas bastante elevado para os fundos, seu 
terreno é enorme e estende-se até a rua de baixo, está recuada lateralmente das 
duas outras casas vizinhas. Seu beiral é arrematado por uma sofisticada cima-
lha de madeira com dentículos como as que existiam nas fazendas Narciso, em 
Cruzília, e Cachoeira, em Carmo de Minas. Esta cimalha denota a sofisticação 
que a construção outrora possuía. Não se pode dizer se a cimalha é original ou 
de alguma outra época mais recente. Como se sabe, reformas e adições eram 
e continuam sendo comuns. Nas fazendas citadas acima, esse tipo de cimalha 
já desapareceu, foram substituídas por cimalhas convencionais ou beirais com 

Imagem 194 Casa da família Horta (B9), 
Rua do Bonde, 291. Foto CFC. 2015 

Imagem 195 Levantamento 
cadastral casa B9



401

guarda pó e cachorrada. A solução de implantação isolada desta casa é mar-
cada pela entrada lateral. 

Logo depois da casa da família Horta, há outras duas casas do século XIX 
que fazem a esquina com a Rua Álvaro Andrade, ambas são casas de esquina 
alinhadas às ruas. A primeira é uma casa de porão baixo (B11) para a Rua do 
Bonde, mas que se torna um porão bastante alto quando se desce a Rua Álvaro 
Andrade. A altura baixa do porão permite que sua entrada seja feita pela fa-
chada frontal, embora esta casa possua recuo lateral em relação à casa Horta. 
Torna-se evidente que a Rua do Bonde seja a fachada principal das casas, pois 
o tratamento apresentado para esta rua é diferente para as travessas. Nesta 
casa há apenas três janelas para a Rua Álvaro Andrade e cinco para a Rua do 
Bonde, embora a fachada lateral seja muito mais extensa. 

A outra casa (B12) possui porão mais alto e a entrada é feita pela lateral, o 
que faz com que sua volumetria se torne muito mais parecida com uma casa 
de fazenda do que a anterior. As entradas laterais permitem que a casa tenha 
porão alto, pois no recuo lateral é possível fazer escadas externas de acesso ao 
piso nobre. Quando a entrada é frontal, o desnível entre o lado externo e o in-
terno tem que ser vencido por escadas internas, pois não se pode fazer escadas 
no espaço público. Nas fazendas, as escadas são sempre externas, pois sempre 
há espaço para fazê-las. As janelas desta casa são uniformemente distribuídas 
nas fachadas, tanto da Rua do Bonde quanto da travessa. As proporções en-
tre porão e corpo principal e entre altura e tamanho das janelas em relação 
à fachada são semelhantes às proporções das casas de fazenda de meados do 
século XIX. Embora haja na imagem de 1847 um grupo de casas nesta posição 
– Rua do Bonde logo atrás da Igreja das Dores –, não é possível identificar se 
eram exatamente estas casas, mas na fotografia de 1880 é possível identificá-
-las, pois suas técnicas construtivas, volumetria, proporções, eram exatamente 
como as casas que lá existem ainda hoje.

Imagem 196 Duas casas (B10 e B11) 
na Rua do Bonde, esquina com Rua 

Álvaro Andrade. Foto CFC. 2015
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Depois da casa da esquina, comentada acima, havia uma sequência de ca-
sas alinhadas à rua, como é possível verificar na fotografia do início do século 
XX. Quase todas foram demolidas e substituídas por outras construções que 
seguem padrões modernos de urbanismo, com recuos em relação aos limites 
do terreno. Restaram apenas a casa nº 391 (B13), cuja fachada frontal foi re-
construída com tijolos portantes e a casa nº 417 (B14), na esquina com Rua 
Américo Lobo, que apresenta ainda características bastante originais. 

Depois da Rua Américo Lobo, somente vai haver outra casa com caracterís-
ticas do século XIX na esquina com a Rua Nossa Senhora do Sion. Não se sabe 
se esta casa (B15) é original ou não, pois foi claramente reformada. Também 
não é possível identificá-la nas fotografias panorâmicas, pois nessas fotos, este 
ponto da rua é encoberto pelas árvores dos quintais que estão do outro lado 
da rua. Na esquina seguinte, com a Rua Manoel Borges, há duas casas (B16 e 
B17) que compõem a esquina, ambas alinhadas às ruas, ambas com porão bai-
xo, mas claramente ambas do século XX, pois possuem alvenarias de tijolos 
portantes, requadros das janelas e cunhais de argamassa, caixilharia recuada 
em relação à face da parede e telhado de telhas francesas. Esta arquitetura 
típica do início do século XX possui outras características marcantes que a 
diferenciam da anterior, como assoalho e forro de tábuas mais finas do que nas 
casas dos séculos XVIII e XIX, mas não é o caso aqui de descrevê-la em minú-
cia, apenas pontuar que ela vem a ser a sucedânea daquela, pois guarda ainda 
várias características da anterior, como o imprescindível porão, o alinhamento 
à rua, o piso de assoalho sobre barrotes de madeira, o telhado de quatro águas 
e os beirais.  

Imagem 197 Duas casas (B11 e B10) na Rua do Bonde, 
esquina com Rua Álvaro Andrade. Foto CFC. 2015 Imagem 198 Levantamento cadastral casa B11
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Imagem 199 Parcial de 
Campanha com destaque para 

a sequência de casas da Rua 
do Bonde entre as Ruas Álvaro 

Andrade e Américo Lobo. Acervo 
Serphan. S/A, 19XX

Imagem 200 Rua do Bonde 
(B14), nº 417. Foto CFC. 2015

Imagem 201 Casas 
(B16 e B17) na 

esquina da Rua do 
Bonde com Rua 

Manoel Borges. Foto 
GSV. 2011

Imagem 202 Casa (B15) na Rua 
do Bonde esquina com Rua N.S. 

do Sion. Foto CFC. 2015`
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Depois da esquina com a Rua Manoel Borges, surge uma casa do século 
XVIII bastante original (B18), exatamente defronte à Rua Leonel de Rezende. 
Esta casa ainda possui estrutura original de gaiola de madeira, paredes de pau 
a pique, beirais com cachorros originais, janelas originais de verga canga de 
boi, porém o piso foi substituído por assoalho com tábuas finas e as telhas 
capa e canal foram substituídas por telhas portuguesas. Sua planta remete 
às plantas características das casas térreas da Rua Direita, com entrada pela 
fachada da frente através de uma pequena escada que dá para um corredor de 
acesso à sala da família. Deste corredor também se acessa outro cômodo des-
tinado ao convívio com estranhos, neste caso uma sala de visitas. Da sala da 
família acessam-se os quartos. São dois para a frente da casa e dois outros para 
as laterais, um para cada lado. Por possuir recuos laterais, esta casa permite 
que os quartos laterais tenham janelas para os recuos. Da sala da família tam-
bém se acessa o corpo de serviços e uma escada externa de acesso ao quintal 
e ao porão. A planta do corpo de serviços não é original, Foram adaptados 
banheiros e dispensa a este corpo. No corpo principal é possível também que 
tenha havido uma pequena modificação em planta, pois nesta arquitetura não 
havia reentranças entre as paredes dos cômodos, eram todos retângulos perfei-
tos e, neste caso, há um canto no quarto que dá para a lateral direita. 

Imagem 203 Casa (B18) na Rua do Bonde, nº 
605. Foto CFC. 2015

Imagem 204 Levantamento cadastral  
casa B18
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Imagem 205 Rua do Bonde com destaque para a casa nº 605. 
Acervo Serphan. S/A

Imagem 206 Sequência de três casas 
na Rua do Bonde. Foto CFC. 2015

Na fotografia acima vê-se, além da casa descrita (B18), que na direção sul 
da Rua do Bonde havia em seguida um “chalé” e depois uma sequência de 
mais três casas térreas alinhadas à rua, as duas primeiras de duas águas e a ter-
ceira de quatro águas. Isso mostra que, até a primeira metade do século XX, a 
fachada urbana da Rua do Bonde ainda era composta pela sequência de portas 
de janelas alinhadas à rua. O chalé não existe mais, mas as quatro casas ainda 
estão lá (B19, B20, B21e B22), como se pode ver em foto atual. 
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Na esquina com a Rua D. Inocêncio, existe uma típica casa de fazenda 
(B23) do século XIX, com porão alto, estrutura de gaiola de madeira, janelas 
com folhas de guilhotina, enfim todas aquelas características já descritas ante-
riormente. Isso mostra que a rua era ocupada no século XX até, pelo menos, 
a esquina da Rua D. Inocêncio. Assim como a casa B11, esta casa era, de fato, 
casa de fazenda, pois quando foi construída sua frente dava para a Rua do 
Bonde, mas seu quintal se estendia por áreas rurais.

Imagem 207 Casa na esquina Rua do Bonde 
com Rua D. Inocêncio. Foto CFC. 2015

Imagem 208 Levantamento cadastral 
casa B23 
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As 23 casas encontradas nesta rua, sejam nas fotografias antigas, sejam as 
existentes até hoje são compatíveis em número com o documento da décima 
predial. Assim se encerra a última rua da vila com relevância urbanística para 
o período estudado. 
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