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RESUMO: Tendo como referência as reflexões em torno do processo de povoamento da América 

portuguesa, a partir da fundação de capelas e o estabelecimento de pontos de apoio à interiorização da colônia, 

a proposta que se apresenta tem como recorte cronológico o período entre a fundação do arraial, em 1754, e a 

criação da cidade, em 1856. A longevidade do topônimo, na história da formação territorial de Minas Gerais, 

era contrastante com a lentidão da implantação e organização de um espaço urbano em Baependi. A pesquisa 

em documentação da administração secular e eclesiástica colonial permitiu a identificação de um ritmo próprio 

alinhado aos diferentes movimentos internos – demográficos e econômicos – no contexto de afirmação do 

território e sociedade de Minas Gerais como também, em escala local, ao processo da própria sociedade que 

se fixou no território da Freguesia, e Termo de Baependi. Diminuindo a escala do território para o lugar, 

buscamos acompanhar as iniciativas dos oficiais da câmara e demais moradores da vila, no sentido de equipar 

a sede com artefatos voltados para a comodidade, o decoro, a conveniência e o benefício dos povos. 

Consideramos que a construção e instalação de estruturas voltadas ao abastecimento de água para a população 

é relevante para a reflexão sobre o conceito de urbano e civilidade na experiência colonial e imperial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Minas Gerais; Território; Povoamento; História Urbana; séculos XVIII e XIX. 

 



 

 

ABSTRACT: Having, as reference, the reflections around the settlement process of Portuguese America, from 

the foundation of chapels and the estabilishment of points of support for the interiorization of the colony, the 

proposal that is presented has as chronological outline the period between the founding of the camp, in 1754, 

and the creation of the city, in 1856. The longevity of the toponym, in the history of the territorial formation 

of Minas Gerais, was contrasting with the slowness of the implementation and organization of an urban space 

in Baependi. Research on documentation of secular and ecclesiastical colonial administration allowed the 

indetification of a pace of its own aligned with the different internal movements – demographic and economic 

– in the contexto of the affirmation of the territory and Society of Minas Gerais as well as, on a local scale, 

the process of the Society itself wich settled in the territory of the Parish, and Term of Baependi. Reducing 

the scale of the territory to the placee, we seek to follow the initiatives of the chamber’s officers and other 

residenst of the village, in order to equip the headquarters with artifacts aimed at the convenience, decorum 

and benefit of peoples. We consider that the construction and installation of structures for water supply for the 

population is relevant for reflection on the concept of urban and civility in the colonial and imperial 

experience. 

 

KEYWORDS: Minas Gerais; Territory; Settlement, Urban History; 18th and 19th centuries
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INTRODUÇÃO 

 

Baependi é topônimo que remonta à descoberta e conquista do território que veio 

a configurar-se como Minas Gerais. A ocupação espacial deste território conheceu 

diferentes ritmos no que tange à sua conquista, ocupação, povoamento e urbanização. Na 

colônia portuguesa no Atlântico Sul, Minas que foi “de Taubaté, Minas de Cataguases, 

Minas de São Paulo, Minas do ouro”1 ganhou destaque pelas reservas minerais, 

especialmente auríferas, e pela especificidade da sociedade que ali se formou, tendo como 

característica a predominância de uma sociedade urbana.  

Considera-se relevante a perspectiva em que a toponímia permite identificar o 

processo de constituição de um espaço físico em seus múltiplos aspectos, como aponta 

Francisco Eduardo de Andrade. Diz Andrade que para Minas Gerais a “mudança da sua 

designação convencional revelaria o processo histórico de criação ou invenção 

sociocultural, política e econômica, nos limites de uma condição colonial”2. Claudia 

Damasceno Fonseca e Ângelo A. Carrara, fazem considerações sobre as relações entre as 

alterações do topônimo da capitania de Minas e a abrangência territorial à qual está 

atrelada, salientando que os espaços territoriais não são estanques. As designações 

indicam a expansão ou supressão espacial de território e territorialidade, no que diz 

respeito a designação à ele atribuída ao longo do tempo3. 

Situada junto à serra da Mantiqueira, Baependi conheceu diferentes fluxos 

demográficos, entre o final do século XVII e a primeira metade do século XIX. Neste 

recorte cronológico consideramos os primeiros sertanistas que adentraram “serra acima”, 

atravessando a Mantiqueira e o processo de conquista, ocupação e povoamento daquele 

território até a instalação do arraial e sua elevação à vila. A população que ali se fixou 

dedicou-se à inúmeras atividades produtivas como a mineração, a agricultura, a pecuária 

e o comércio. A consequente apropriação dos espaços coloniais pela administração 

portuguesa se deu em dupla instância, visto a especificidade da relação entre Igreja e 

Estado na monarquia lusa.  

O Padroado Real Português estava fundamentado na concessão de direitos, 

privilégios e deveres à coroa portuguesa pelo papado – através de bulas e breves papais – 

 
1 ANDRADE, F., 2008b, p. 15. FONSECA, 2011, p. 74; CARRARA, 2007, p. 41 
2 ANDRADE, F., 2008b, p. 15. 
3 CARRARA, 2007; FONSECA, 2011 



16 

 

sendo atribuído ao monarca o lugar de “patrono das missões católicas e instituições 

eclesiásticas” nos territórios de conquista. Era dada ao rei a prerrogativa de aprovar, ou 

não, aqueles que fossem indicados ao exercício do sacerdócio, incluindo o auxílio 

financeiro através do pagamento da côngrua pelas rendas da Fazenda Real4.  

Assim, dos primeiros registros sobre a localidade passamos para a instalação dos 

poderes secular e espiritual, através da doação de sesmarias, da edificação de capelas e 

da nomeação de funcionários régios e eclesiásticos para o controle das novas possessões. 

Durante todo o período do século XVIII até sua elevação ao status de vila, na década de 

1810, o entorno do futuro arraial de Baependi foi ocupado por sesmeiros que 

transformaram aquele sertão – com seus matos gerais, matos virgens e terras incultas – 

em região composta de propriedades dedicadas à agricultura e à criação de animais, em 

geral gado vacum.  

A edificação de um novo templo para servir como matriz da freguesia de Baependi 

levou a povoação a um recomeço, sendo concomitante a doação de terras para o 

patrimônio da igreja e a constituição do arraial, formalizando uma ocupação que se 

adensava progressivamente. Ali, como “em outras partes do reino português, a Igreja 

desempenhou papel fundamental na organização fundiária e espacial dos arraiais”5.  

Esta ação do poder religioso se processava quando da constituição das 

capelas e de seus patrimônios, que era feita a partir da doação de uma 

porção de terra por um ou mais detentores das glebas ou datas vizinhas, 

que se tornavam os padroeiros dos templos. Este donativo formava o 

patrimônio fundiário da capela, e abrangia, não somente o terreno 
necessário à construção do edifício propriamente dito, mas também 

faixas de espaço livres nas proximidades, recomendadas pelas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia6. 

As cláusulas estabelecidas na Escritura de Doação e os dados relativos à dinâmica 

demográfica interna à capitania de Minas Gerais, permitem afirmar que a porção sul de 

seu território era polo de atração demográfica, na segunda metade do século XVIII. O 

incremento do comércio e a dinâmica produtiva regional ocorriam paralelamente às 

 
4 As bulas e breves papais regeram as atribuições concedidas aos reis de Portugal e Espanha. Para 

Portugal, o primeiro foi o breve Dum Diversas de Nicolau V, em 1452, e, o último o breve Praecelse 

Devotionis de Leão X, em 1514. Segundo Boxer “Mais especificamente, os monarcas ibéricos foram 

autorizados pelo papado: a) a erigir ou permitir a construção de todas as catedrais, igrejas, mosteiros, 

conventos e eremitérios na esfera dos respectivos patronatos; b) a apresentar à Santa Sé uma curta lista dos 

candidatos mais convenientes para todos os arcebispados, bispados e abadias coloniais e para as dignidades 
e funções eclesiásticas menores, aos bispos respectivos; c) a administrar jurisdições e receitas eclesiásticas 

e a rejeitar as bulas e breves papais que não fossem primeiro aprovados pela respectiva chancelaria da 

coroa”. BOXER, 2013, p. 88-89; BOXER, 2017, p. 227-228 
5 FONSECA, 1998, p. 30. 
6 FONSECA, 1998, p. 30-31. 
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disputas pelo controle do território através da mudança de status urbano – transformando 

arraiais em vilas – como no caso específico da criação das vilas da Campanha da Princesa, 

Santa Maria de Baependi e São Carlos de Jacuí, ao final do período colonial.  

O processo de demarcação do Termo da vila da Campanha da Princesa perdurou, 

entre 1798 e 1814, sendo objeto de correspondência, representações, requerimentos, 

alvarás e ordens régias em um diálogo entre os poderes locais, regionais e metropolitano. 

Foi neste contexto, que os arraiais de Baependi e Jacuí alcançaram a ascensão na 

hierarquia urbana, desmembrando-se dos Termos da Vila da Campanha da Princesa e de 

São João del Rei ao mesmo tempo.  

É possível afirmar que o território mineiro conviveu com uma economia bastante 

diversificada, sendo identificadas atividades consorciadas à mineração na maior parte de 

sua extensão. Esta especificidade não se restringe às atividades em si, indicando níveis 

produtivos e de escoamento diferenciados, com mão-de-obra familiar e escrava, em 

propriedades de dimensões variáveis apontando para um cenário complexo7. Este 

entendimento está relacionado à revisão historiográfica acerca da economia e sociedade 

da capitania e província de Minas Gerais, com a publicação de trabalhos que inovaram o 

entendimento sobre as atividades produtivas daquele espaço colonial com pesquisas 

desenvolvidas, principalmente, a partir da década de 19808.  

Esta perspectiva propõe que a “economia da capitania de Minas Gerais era mais 

que a mineração de ouro e a de pedras preciosas” permitindo o desenvolvimento de “um 

conjunto de ocupações sociais que transcendiam os braços diretamente mineradores”9. 

Neste sentido, a regionalização do território mineiro foi uma realidade que se apresentou 

a partir de meados do setecentos, frente às variadas formas de organização daquele 

espaço, apresentando ritmos específicos no que diz respeito à formação e adensamento 

urbanos.  

Partindo destas premissas, o estudo elaborado nesta tese tem como recorte 

geográfico a parcela sul de Minas Gerais, considerando o aumento relevante da população 

nas localidades que compunham a comarca do Rio das Mortes como um dos indícios da 

transformação socioeconômica daquela instância administrativa10. A proximidade da 

 
7 Ver:  CARRARA, 2007; CHAVES, 1999; GRAÇA FILHO, 2002; ANDRADE, F., 2008a; 

ANDRADE, M., 2008. 
8 LIBBY, 1988; PAIVA, 1996; GUIMARÃES; REIS, 1986;  
9 SILVA, W., 2009, p. 51. Para a comarca do Rio das Mortes, destaco os seguintes estudos: 

LENHARO, 1993; GRAÇA FILHO, 2002; ANDRADE, M., 2008. 
10 MAXWELL, 1995; LENHARO, 1993; FURTADO, 2002; ANDRADE, M., 2008.  
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capital da colônia, transferida para o Rio de Janeiro em 1763, e a fixação da Corte 

portuguesa naquela localidade, em 1808, convergiu os polos econômico e político em 

uma única área geográfica contribuindo para a intensificação das trocas comerciais.  

No quadro da economia de abastecimento, conviveram a exportação 

para outras províncias, sobretudo a corte do Rio de Janeiro, a 

comercialização intraprovincial e local, envolvendo a pecuária, a 
agricultura de alimentos e a produção têxtil doméstica, constituindo 

‘circuitos mercantis internos’. Ou seja, vários níveis possíveis de 

integração ao mercado, de comércio local, microrregional, provincial e 

interprovincial, sobretudo com a corte do Rio de Janeiro11. 

Na primeira metade do oitocentos, ocorreu a intensificação do projeto de 

integração e interiorização, promovendo a abertura de novas estradas – como as da Polícia 

e a do Comércio – e a manutenção das já existentes, além da suspensão do monopólio 

metropolitano nas terras coloniais12. Este contexto de intensa produtividade teve como 

desdobramento a ocorrência de um intenso deslocamento demográfico interno à capitania 

e província de Minas Gerais, convergindo a maior parte de sua população à comarca do 

Rio das Mortes, principalmente a partir de 177613.  

Minas Gerais, contrariando a referência à “decadência” oitocentista, apresentou 

franca atividade econômica.  A partir das listas nominativas existentes para as primeiras 

décadas do século XIX, Clotilde Paiva aponta a concentração de 67,3% das posses acima 

de 50 escravos para a região Sudeste da província com plantéis que, comparativamente 

àqueles existentes nas áreas açucareiras, destacaram-se no contingente de cativos. 

Segundo a pesquisadora, as evidências afirmam a “dimensão econômica mais elevada da 

estrutura produtiva da Comarca do Rio das Mortes”14.   

Cabe ressaltar, no entanto, que a produção escravista não foi exclusiva e conviveu 

com relações de trabalho livre, camponês e familiar existentes em pequenas e médias 

propriedades presentes nas Minas Gerais, apontando que “a base da economia mercantil 

mineira, voltada para o mercado interno, dificilmente poderia ser classificada apenas 

como escravista”15.  

A plantation e a grande fazenda eram as formas mais dinâmicas que 

assumia a produção na ordem escravista, mas não sua forma 

socialmente mais típica. Na realidade, as propriedades com mais de 100 
escravos constituíram exceções numa sociedade marcada pela 

 
11 SILVA, W., 2009, p. 51-52. 
12 LENHARO, 1993, p. 41-71 
13 MAXWELL, 1978, p. 110 
14 PAIVA, 1996, p. 136-137; GRAÇA FILHO, 2002, p. 115) 
15 SILVA, W., 2009, p. 53 
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propagação da pequena posse e exclusão do acesso à propriedade. Em 

contrapartida, os poucos grandes proprietários concentravam a maior 

parcela da população escrava16. 

Enquanto as comarcas voltadas para a exploração mineradora podem ser 

caracterizadas por uma ocupação fortemente citadina, com a concentração populacional 

nos núcleos urbanos, no território sul-mineiro a fixação apresentou uma conformação 

onde a paisagem natural foi predominante. Dentre as passagens do botânico francês Saint-

Hilaire a registrada no ano de 1819 apresenta sua impressão a respeito da comarca do Rio 

das Mortes. 

Vi-me diante de uma enorme extensão de clinas arredondadas, cobertas 

unicamente por um capim acinzentado, entre as quais se viam aqui e ali 

tufos de árvores verde-escuros, como que jogados ao acaso. Entrei na 

região dos campos17. 

A descrição da paisagem pelo francês permite estabelecer um parâmetro tanto da 

fixação espacial da população quanto da tendência econômica predominante naquela 

comarca. Nos inventários da Vila de Campanha da Princesa, Marcos Ferreira de Andrade 

encontrou as denominações terras de cultura e campos de criar, para os proprietários 

classificados como agricultores e pecuaristas, reforçando a caracterização da região em 

tela. O trecho percorrido entre as localidades de Baependi e Aiuruoca era composto por 

“quase nove léguas inteiramente coberto de matas”, explicitando a expansão das 

atividades voltadas para a agropecuária garantindo, segundo Marcos Ferreira de Andrade 

“a sobrevivência de pobres e sitiantes” e fazendo a “fortuna de alguns grandes 

fazendeiros”18. 

Os grandes proprietários de terra, nas comarca do Rio das Mortes dos séculos 

XVIII e XIX, tomaram a frente dos seus negócios ao contrário do que fizeram aqueles 

situados nas áreas de produção açucareira. Wlamir Silva ressalta a existência da categoria 

proprietário/tropeiro como um indicativo da característica de rusticidade destes 

indivíduos. Sua descrição para a sociedade mineira aponta a ausência da descrição 

clássica do senhor aristocrático, criando naquela sociedade uma convivência e uma 

 
16 Graça Filho aponta a raridade dos grandes plantéis de escravos para a economia do 

abastecimento e, dentre os mais numerosos, Clotilde Paiva e Douglas Libby apontam que pelo menos 2 
deles encontravam-se na Comarca do Rio das Mortes, nas propriedades de integrantes da família Junqueira, 

que conheceu proeminência econômica, social e política no Império (Graça Filho, 2002, p. 115). Ver 

também Marcos Ferreira de Andrade, 2008. 
17 SAINT-HILAIRE, 1975, p. 45 
18 ANDRADE, M., 2008, p. 42 
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“hierarquização menos rígida e dual que as encontradas nas zonas canavieiras e cafeeiras 

de exportação”19.  

Dois aspectos da sociedade mineira podem ser indicativos desta relativização das 

relações senhoriais, como a posse de escravos mais difusa e a heterogeneidade das 

atividades econômicas que levaram à complexificação da hierarquia social, o que leva ao 

distanciamento do “binômio senhor-escravo” como regra para a sociedade e a economia 

mineiras20. Esta realidade pode ser identificada no período regencial, especificamente na 

década de 1830, reconhecido por Douglas Cole Libby como período de ápice da 

comercialização dos gêneros procedentes das propriedades voltadas para o 

abastecimento, especialmente no que dizia respeito ao Rio de Janeiro, sede da capital do 

Império21.  

Maria do Carmo Andrade Gomes, no texto introdutório à primeira parte da 

coletânea A Província de Minas – volume 1, afirma a pertinência da utilização da noção 

de região para o tratamento da diferenciação do espaço territorial mineiro. Nessa 

perspectiva, seria possível a leitura das transformações no espaço da província tendo 

como eixo comum o conceito de território o que permite agregar “as noções antinômicas22 

de natureza – em sua condição de externalidade à ação histórica – e de população – em 

sua condição de protagonista da ação histórica”23. Assim se procedeu para a atribuição de 

recorte geográfico o que impõe a definição do conceito de espaço que se utiliza para esta 

pesquisa.  

Considera-se o espaço como elaboração da ação social coletiva na paisagem 

natural, sendo representativo de uma coletividade em suas relações conflituosas, que 

podem expressar momentos de negociação, de imposição de valores e gostos à 

configuração de um lugar, resultando em uma paisagem complexa e prenhe de memória. 

Pierre Bourdieu24, ao analisar a apropriação do espaço físico pelos agentes sociais, afirma 

a dupla natureza dos seres humanos – como seres biológicos e agentes sociais – que se 

constituem a partir das relações que estabelecem com o espaço social.  

O lugar ocupado por um indivíduo pode ser entendido como localização, lugar em 

que está situado, ou como posição segundo sua inserção em uma ordem que pressupõem 

 
19 SILVA, W., 2009, p. 53 
20 SILVA, W., 2009, p. 49-63 
21 LIBBY, 1984, p. 85; LENHARO, 1993; SILVA, W., 2009, p. 52 
22 Antinomia – oposição, contradição. Disponível em: http://www.aulete.com.br/antinomia . 
23 RESENDE; VILLALTA, 2013, p. 47. 
24 BOURDIEU, 2013, pp. 133-144. 

http://www.aulete.com.br/antinomia
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relações coletivas entre espaço e indivíduos constitutivos de uma dada sociedade, em 

dado momento temporal. Sua definição de espaço social pressupõe o estabelecimento de 

distinções das posições ocupadas pelos indivíduos e coisas neste espaço havendo a 

possibilidade de justaposição destas estruturas, sendo assim relacional.  

O espaço social traduz, através do arranjo de distribuição de agentes e 

propriedades no espaço físico, as distinções propostas pelas relações dos indivíduos no 

espaço em disputa, ou em processo de apropriação. O resultado destes arranjos é definido 

por Bourdieu como espaço social reificado ou espaço físico apropriado caracterizando 

agentes e propriedades pelo lugar em que se situam “de maneira mais ou menos 

permanente” 25.  

Como lugares permanentes o domicílio, suas propriedades (casas, terras) e 

endereço profissional e, como localizações temporárias, são indicados os lugares de 

honra, posicionamentos regrados pelo protocolo. O lugar é sempre percebido em relação 

à localização dos outros agentes, ou seja, o lugar de moradia e trabalho são os prováveis 

indicadores do lugar social dos indivíduos e coletivos. O espaço habitado materializa a 

hierarquia social e, assim, o espaço é construído no processo de constituição da sociedade 

que o habita.  

Com o objetivo de compreender como e porque a localização dos agentes em um 

determinado ponto do espaço social pode afetar a representação de si e de sua prática, 

consideramos que o espaço urbano é socialmente marcado sendo uma projeção de uma 

estrutura social – como a planta de uma cidade. O espaço social se constitui pela 

distribuição de diferentes espécies de capital que funcionam como “instrumentos e 

objetos de luta no conjunto dos campos [econômico, intelectual]” se apresentando 

fisicamente através da distribuição “de diferentes espécies de bens e serviços e também 

de agentes individuais e grupos fisicamente localizados (...) e dotados de oportunidades 

de apropriação desses bens e serviços”26.  

A definição do valor diferencial de cada espaço social realizado se materializa na 

distribuição dos bens (públicos ou privados) e na capacidade de dominação pelos agentes 

(a partir do capital possuído) do espaço apropriado. O controle sobre a distribuição dos 

grupos no espaço sempre foi uma das formas “privilegiadas do exercício da dominação” 

com saliência para as “diferentes formas de colonização”27. A instalação de equipamentos 

 
25 BOURDIEU, 2013, p. 133. 
26 Idem, p. 136. 
27 Idem, p. 138 
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urbanos – educativos, culturais, sanitários – e de benefícios – como tranquilidade e 

segurança – promovem lucros simbólicos de distinção nos espaços sendo também 

identificadas como formas de lucros espaciais.  

Entende-se que, habitat e habitus se influenciam mutuamente através dos usos 

sociais do espaço social, ocorrendo experiências em que o sentimento de deslocamento 

por parte dos agentes que ocupam determinados espaços decorre da ausência de certo 

capital cultural. O lugar de nascimento é entendido por Pierre Bourdieu como um espaço 

em que prevalece o capital social de relações – como aspectos sutis do capital cultural e 

linguístico – que se estabelece através da ocupação prolongada e contínua por grupos que 

promovem a sua identidade, ou as suas territorialidades, a partir das relações sociais em 

determinado lugar, em diferentes escalas.   

Tendo como referência as reflexões em torno do processo de povoamento da 

América portuguesa, a partir da fundação de capelas e o estabelecimento de pontos de 

apoio à interiorização da colônia, a proposta que se apresenta tem como recorte 

cronológico o período entre a fundação do arraial, em 1754, momento em que é feita a 

constituição do patrimônio fundiário para a nova matriz da freguesia de Nossa Senhora 

do Monserrate de Baependi, e a criação da cidade, em 1856.  

Entendemos que esta temporalidade permite a apresentação de um panorama 

sobre a constituição do povoado e depois vila, no que toca à ordenação do espaço de sua 

sede – em Baependi – e sua filiação a um projeto urbano associado à tradição portuguesa. 

No entanto, ao longo da pesquisa, a longevidade do topônimo na história da formação 

territorial de Minas Gerais era contrastante com a lentidão da implantação e organização 

de um espaço urbano em Baependi.  

Diferindo das demais regiões das Gerais, que conheceram a predominância de 

uma sociedade urbana, especialmente nos centros ligados à exploração aurífera, buscou-

se a identificação de um ritmo próprio alinhado aos diferentes movimentos internos – 

demográficos e econômicos – no contexto de afirmação do território e sociedade de Minas 

Gerais como também, em escala local, ao processo da própria sociedade que se fixou no 

território da Freguesia e Termo de Baependi. 

Esta reflexão levou à ampliação da temporalidade inerente à formação do objeto 

de análise, a entidade territorial Baependi, por entender que o acompanhamento dos 

processos de conquista, ocupação e povoamento daquelas terras poderia contribuir para 

o entendimento dos diferentes ritmos existentes nos assentamentos de indivíduos que 
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vieram a compor a sociedade que, nas primeiras décadas do oitocentos, integraram a 

população da Vila de Santa Maria de Baependi.  

O estabelecimento do recorte cronológico estabeleceu seu correlato em termos 

geográficos que, como indicado acima, não se restringiu às terras conhecidas e 

reconhecidas como internas aos limites jurídico-políticos de Baependi, como freguesia e 

município.  Neste sentido, ressaltamos a impermanência dos limites territoriais que, 

muitas das vezes se sobrepunham, especialmente nos casos português e espanhol, em 

função do direito do Padroado, mesmo que a orientação administrativa das Coroas 

ibéricas tenha sido diversa, no que toca à ocupação do território americano.  

Como justificativa para esta delimitação nos reportamos ao estudo realizado por 

Afonso Alencastro Graça Filho sobre as inúmeras mudanças ocorridas nas delimitações 

das vilas e comarcas mineiras. Com o desmembramento e integração de territórios, 

especialmente a partir da Independência, a delimitação do objeto de análise torna-se uma 

construção que deve ser estabelecida pelo pesquisador.  

Graça Filho, ao proceder à delimitação espacial para sua pesquisa sobre a vila de 

São João del Rei, na comarca do Rio das Mortes, salientou que sendo resultado da relação 

entre sociedade e meio circundante, a fixação dos limites geográficos para a análise deve 

ser considerada em sua dimensão histórica e, por isso mesmo, mutável. Assim sendo, 

considera sua realidade a partir de múltiplos fatores como suas características produtivas, 

a mobilidade dos homens, as identidades culturais, a jurisdição do poder religioso, 

político e administrativo, em geral não coincidentes28.  

Segundo Afonso Alencastro a multiplicidade de fatores, e as constantes alterações, 

impunham dificuldades para o estabelecimento do recorte espacial a ser estabelecido. 

Dessa maneira, a escolha foi pela delimitação de “espaço e temporalidade” regional que 

remetesse às relações econômicas entre os distritos e freguesias que compunham o termo 

administrativo de São João del Rei, cujo aspecto básico é o nível de articulação das 

ocupações produtivas com o centro comercial atacadista sanjoanense, apropriador de 

parte dos excedentes ali gerados. 

O pesquisador faz referência às múltiplas redivisões de suas competências 

administrativas – fossem religiosas ou político-administrativa – causando algumas 

dificuldades para a pesquisa da documentação. Defende a adoção de um recorte territorial, 

ou seja, um conjunto de distritos que estiveram ligados entre si. Afirma que o recorte deve 

 
28 GRAÇA FILHO, 2002, p. 25.   
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ser efetuado conforme os objetivos da pesquisa em curso, por isso a definição da 

delimitação da área de estudo não se impõe previamente ao trabalho, mas torna-se um 

dos objetivos da pesquisa e é construída no decurso dele, devendo ser operacional e estar 

integrada a uma totalidade problematizadora29.  

Procuramos proceder na seleção da delimitação espacial para este estudo tendo 

como referência a documentação pertinente ao objeto de estudo. Com análise centrada na 

reflexão sobre as intervenções urbanas na sede da vila de Baependi, por ser o arraial 

indicado como aquele que “era munido do necessário para a comodidade dos povos”, foi 

possível relacionar as ações do senado local com desdobramentos para o território das 

freguesias que compunham o Termo. A extensão da pesquisa aos territórios das freguesias 

de Pouso Alto e Aiuruoca, que integraram originalmente o Termo da Vila de Santa Maria 

de Baependi, decorre da permanente ligação entre estas unidades, nos âmbitos eclesiástico 

e político-administrativo ao longo do período. 

Desta forma, foi possível retroceder aos primeiros registros de Baependi e demais 

freguesias por serem parte integrante do Distrito do Caminho Velho. Posteriormente 

como freguesias integrantes da Comarca do Rio das Mortes e Termo da Vila da 

Campanha. Com a criação da vila de Santa Maria de Baependi, as freguesias de Pouso 

Alto e Aiuruoca foram incorporadas àquele território. Ao longo da primeira metade do 

século XIX, ocorreu o desmembramento da Freguesia de Aiuruoca, que foi criada em vila 

por ato do Regente Feijó, em 14 de agosto de 183430. No entanto, sua ligação com 

Baependi e Pouso Alto não se limitava ao governo dos povos, sendo associado às normas 

e valores de convivência sociais e culturais mais amplas.  

Para melhor compreensão das relações sociais no espaço é necessário que 

tomemos o conceito de territorialidade para se estabelecer a materialização da relação 

entre indivíduos/coletivos e os espaços onde se localizam, nas diferentes escalas 

geográficas. Dado seu caráter de abstração, a territorialidade é entendida como 

consciência de pertença e identidade grupal e não se encontra atrelada a um espaço 

específico, sendo considerada sua continua reconstituição em diferentes territórios ao 

longo do tempo.  

Desta relação mútua entre comunidade e território – entendido como extensão 

geográfica delimitada – se estabelece uma “dialética socioespacial”, que permite a 

 
29 GRAÇA FILHO, p. 23 
30 Pela Lei nº 719, de 16 de maio de 1855 foi criada a Comarca de Baependi, sendo a vila elevada 

a cidade em 02 de maio de 1846, pela Lei provincial nº 759. 
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elaboração, ou reelaboração, das normas e valores de um dado grupo em consonância 

com o espaço em que se situa. Por isso, às “territorialidades distintas correspondem 

também temporalidades distintas e coexistentes” estabelecendo contextos de coesão e 

exclusão social, expressando as relações de poder construídas entre sociedade, espaço e 

tempo31.  

A paisagem e a ordenação espacial apresentam, por isso mesmo, características 

especificas e suas “marcas e limites territoriais” como resultado da elaboração das 

identidades coletivas. Os limites são definidos pelas relações de alteridade, nas dimensões 

individual e coletiva, e pela apropriação de uma área na qual determinado grupo exerce 

domínio. O limite é a justificativa territorial das relações de poder32 e estas relações de 

poder se expressam nas diferentes instâncias da administração seja ela do governo 

colonial, entendido como secular e espiritual, e do período de autonomia política, que 

conheceu a continuidade de interseção entre as dimensões sagrada e profana.  

Foram selecionadas fontes de natureza diversificada, incluindo documentação 

administrativa, fiscal, fundiária, eclesiástica, paroquial, cartográfica e iconográfica que 

contemplam as dinâmicas colonial e imperial para os territórios em tela, com o objetivo 

de localizar os agentes sociais e as alterações espaciais decorrentes dos movimentos no 

território das Minas e seu entorno, no espaço e no tempo.  

Para tal, nos utilizamos de documentos relativos à administração colonial como a 

concessão de sesmarias, a instalação de freguesias e nomeação de párocos e militares nos 

distritos da região sul de Minas. Os dados coletados permitiram mapear o processo de 

ocupação das terras na direção Sul-Norte, acompanhando o Caminho Velho, 

vislumbrando a constituição de um território no âmbito jurídico-político.  

Para o alcance local, buscamos o primeiro livro de registro paroquial da capela de 

Nossa Senhora de Monserrate o que indicou a existência de relações que extrapolavam a 

vizinhança e o parentesco. Os dados sistematizados permitiram visualizar movimentos de 

interiorização demográfica e de estabelecimento de núcleos perenes no Distrito do 

Caminho velho, transformando o sertão em território33. Com a instalação das freguesias, 

nas primeiras décadas do setecentos, diferentes territorialidades se sobrepuseram na 

medida em que o domínio foi sendo efetivado.  

 
31 RAFFESTIN, 1993, p. 160 apud ALBAGLI, 2004, p. 30. 
32 ALBAGLI, 2004, p. 31. 
33 Ver o primeiro capítulo de FONSECA, 2011. 
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Nestes registros, a existência de vocabulário que remete às instâncias 

administrativas e aos referentes geográficos, permitiu o cotejamento dos dados junto aos 

roteiros, cartas e mapas resultando na elaboração do percurso espaço-temporal de 

integração do topônimo Baependi, e seus territórios, ao processo de formação das Minas 

Gerais. Os termos utilizados remetem a categorias que designam com maior ou menor 

rigidez a realidade espacial à qual se referem indicando, por sua continuidade ou 

desaparecimento, o nível de domínio por parte da administração metropolitana e dos 

grupos sociais que ali se fixaram.  

Esta documentação apresentou a variação do topônimo viabilizando identificar o 

processo de constituição de um espaço físico em seus múltiplos aspectos, como aponta 

Francisco Eduardo de Andrade. A correlação entre a variação do nome e seu alcance no 

espaço colonial – como designação de via fluvial, inicialmente, até referir-se ao território 

de uma vila – pôde ser cartografada ao longo da pesquisa, fazendo emergir uma 

multiplicidade de relações sociais, políticas, econômicas e culturais que não se 

restringiam ao território sul-mineiro. O material foi pesquisado em instituições brasileiras 

e portuguesas, buscando abarcar os níveis de jurisdição que se instalaram ao longo do 

primeiro século de existência das terras mineiras.  

A alteração do nível de jurisdição em Baependi, sendo criado o arraial em vila, foi 

acompanhado pela existência do acervo histórico da câmara municipal. Sem sua 

integridade total, mas ainda representativo, os livros de registro do senado da Vila de 

Santa Maria de Baependi permitiram-nos debruçar sobre fragmentos do cotidiano local34.  

A utilização dos dados foi possível pela aplicação de análise comparativa entre os 

livros e a documentação avulsa. Este conjunto, assim denominado por atribuição desta 

pesquisa, contempla correspondências entre o governo local e regional – no âmbito da 

capitania e província – ofícios, pareceres, autos de arrematação, representações e petições 

que fazem alusão às atribuições da câmara. Nossa atenção se voltou ao conjunto que diz 

respeito às obras públicas, no distrito da sede da vila, Baependi, objetivando identificar 

as transformações que foram realizadas pelos oficiais da câmara a partir da iniciativa 

própria ou da solicitação dos moradores do seu perímetro urbano.  

 
34 Constam do acervo os livros de Atas de Sessão da Câmara, sem uma sequência completa, livros 

de registro de arrematação de rendas e obras públicas, livro de pareceres da Comissão Permanente da 

Câmara e um conjunto de documentos avulsos, acondicionados em caixas box. A responsável pelo acervo, 

Maria Celia Maciel Dias.  
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Contando com as listagens da Décima dos Prédios Urbanos, com abrangência 

temporal parcial, foi possível elaborar um panorama do espaço intraurbano, seus 

habitantes, espaços de qualificação e de exclusão social. A documentação sob guarda da 

Casa dos Contos que abarca três anos da década de 1810, a década de 1820 completa e os 

primeiros anos da década de 1830, possibilitou identificar os proprietários dos imóveis, 

os moradores e a regularidade da instalação dos edifícios, contribuindo para a elaboração 

de hipóteses sobre a organização e ordenação do perímetro urbano da sede vila de 

Baependi.  

Diminuindo a escala do território para o lugar, buscamos acompanhar as 

iniciativas dos oficiais da câmara e demais moradores da vila, no sentido de a sede ser 

equipada com artefatos voltados para a comodidade, o decoro, a conveniência e o 

benefício dos povos. Consideramos que a construção e instalação das estruturas voltadas 

ao abastecimento de água para a população é relevante para a reflexão sobre o conceito 

de urbano e civilidade na experiência colonial e imperial. A peculiaridade da vila de 

Baependi que possui estrutura permitiu refletir sobre a instalação de estruturas de 

hidráulicas em um espaço interiorano, que se alinha ao conceito de arquitetura da água, 

terminologia utilizada nos estudos sobre os mananciais e equipamentos de 

armazenamento, condução e distribuição de água pública e particular, em Portugal. 

Por este motivo, realizamos o doutorado sanduiche, com financiamento da 

CAPES, participando de disciplina no âmbito do curso de Mestrado em Estudos 

Brasileiros no Centro de História da Universidade de Lisboa e frequentando instituições 

de pesquisa bibliográfica e documental. Como objetivo da pesquisa, a reflexão sobre as 

semelhanças e diferenças no que toca ao atendimento da população pelos governos central 

e local, no que diz respeito à edificação e instalação de equipamentos voltados ao 

abastecimento de água como reservatórios de armazenamento – Mãe d’água – aquedutos, 

encanamentos, bicas, fontes e chafarizes. A documentação refere-se à administração de 

Lisboa e Porto, em especial no que se diz respeito aos equipamentos urbanos de 

abastecimento hídrico.  

Retomando Baependi, consideramos importante chamar a atenção para a 

edificação de estrutura para condução de água em área voltada à atividades econômicas 

descoladas da exploração aurífera, sendo relevante a sua singularidade na região, que não 

conhece estrutura idêntica. A partir deste parâmetro foi realizado o levantamento, análise 

e sistematização de documentação da câmara de Baependi e periódico local que permitiu 
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acompanhar as intervenções no espaço urbano de sua sede, a tecnologia utilizada, os 

conflitos decorrentes da disputa pelas estruturas e abastecimento.  

As informações coletadas foram cotejadas com a bibliografia portuguesa 

revelando que, apesar da longevidade destas estruturas na sociedade lusa, as dificuldades 

para amealhar recursos, a construção e a manutenção dos equipamentos de fornecimento 

de água e da estrutura hidráulica não se distanciam tanto assim. Os conflitos gerados pela 

falta de água e os altos custos do acesso a este bem foram menos intensos em Baependi, 

pela obvia diferença de dimensão geográfica e demográfica para atendimento. Mesmo 

assim, estiveram presentes e para alguns casos remetia aos problemas inerentes às 

sociedades hierarquizadas.  

A tese está organizada em cinco capítulos, sendo os três primeiros dedicados à 

análise da formação do território de Baependi, em sua integração no espaço colonial e 

imperial. Os dois últimos, avançando no tempo, abordam a adequação do arraial à vila no 

que diz respeito ao processo de urbanização da sede e de instalação de equipamentos 

urbanos voltados à construção de uma sociedade civilizada.  

No primeiro capítulo, buscamos compreender os processos de construção pelos 

quais passou o território designado como Baependi, em seus diferentes aspectos 

(geográficos, sociais, econômicos, culturais e político-jurídicos). Iniciamos esta primeira 

parte com a análise dos primeiros momentos de registro do topônimo Baependi, a partir 

da possibilidade de aproximação entre os seus significados – no que toca à denominação 

de origem indígena – e a existência de estruturas pré-coloniais – viárias e de assentamento 

– nos limites que compuseram a área correspondente ao Termo da Vila de Santa Maria 

de Baependi.  

Adotamos a perspectiva que muitos são os processos que ensejam a constituição 

dos territórios, o que nos permite acompanhar as variações e sobreposições dos limites 

estabelecidos como área de influência dos diferentes grupos sociais e diferentes instâncias 

administrativas. Considera-se relevante a perspectiva em que a toponímia permite 

identificar o processo de constituição de um espaço físico em seus múltiplos aspectos35, 

visto a configuração espacial estar associada ao universo mental e cultural destas 

sociedades.  

Tendo como referência os conceitos de território e territorialidade, ao longo do 

capítulo analisamos as relações entre o significado do topônimo Baependi e a construção 

 
35 ANDRADE, F., 2008b, p. 15. 
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do território. Os registros cartográficos, datados para os primeiros anos do setecentos, que 

possuem alusão aos territórios sul-mineiros, especificamente ao topônimo Baependi, 

viabilizaram identificar a integração destas terras ao domínio português na América, pela 

alteração da categoria territorial do espaço que designa, de pouso do Distrito do Caminho 

Velho à Freguesia. As variações da grafia do topônimo contribuem para ratificar a 

apropriação e a ocupação daquele território.  

No segundo capítulo consideramos que a contínua transformação das áreas onde 

se situam as terras de sesmarias no sul das Minas, junto à serra da Mantiqueira, reforça a 

perspectiva da integração de Baependi ao território luso americano. Para esta abordagem 

foi estabelecido como procedimento de análise a sistematização dos dados concernentes 

à identificação do(s) suplicante(s), à localização da propriedade, aos acidentes 

geográficos e referências às instâncias da administração secular e eclesiástica.  

Este levantamento teve como objetivo mapear a distribuição da ocupação 

fundiária e sua relação com a delimitação territorial implantada pelo poder metropolitano 

– distritos, aplicações, capelas, vilas – com vistas a observar as hierarquias espaciais e 

suas alterações no período. Dentre estas alterações aquelas promovidas pela concentração 

ou dispersão da população no processo de ocupação das terras de parcela do território sul-

mineiro, especificamente em Baependi, Aiuruoca e Pouso Alto. Tomamos esta 

metodologia por entender que os lugares apresentados nos registros documentais coevos, 

permitem o mapeamento e a identificação da expansão, ou retração, da conquista e 

dominação desta área da capitania.  

A historicidade das condições impostas aos sesmeiros pela Coroa portuguesa, 

como requisito para a confirmação da propriedade, pode ser relacionada ao contexto das 

conquistas. Consideramos que as alterações destas “condições básicas” nos permitem 

acompanhar a ocupação das terras e o movimento da população. Estas mudanças podem 

decorrer de diferentes fatores, em períodos variados. Inicialmente, a necessidade de 

povoamento das terras, e de torná-las produtivas, teria levado a estabelecer menos 

restrições, ao contrário do que ocorreu à medida que o tempo avança e cresce o número 

de pessoas no território mineiro.   

Consideramos que seriam motivos plausíveis para a ampliação dos quesitos a 

serem observados pelos sesmeiros: o adensamento da população da capitania, a mitigação 

dos conflitos fundiários a partir do controle sobre a dimensão das propriedades, o 

impedimento de instalação de povoações e capelas, o estabelecimento de registros na 

passagem dos rios, controle sobre os descobertos e a distribuição de datas minerais, a 
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necessidade de madeira para os trabalhos de exploração aurífera, a necessidade de 

manutenção de caminhos e, não menos importante, o mapeamento e manutenção da divisa 

entre as capitanias de Minas e São Paulo.   

A fixação de um crescente número de pessoas e o estabelecimento da delimitação 

da Freguesia de Baependi é o fio condutor do terceiro capítulo. As fundações eclesiásticas 

permitem refletir sobre a importância das capelas e igrejas nesta sociedade por serem a 

referência da administração espiritual e secular. Francisco Eduardo de Andrade entende 

que a instalação dos prédios religiosos objetivava orientar as formas de conduta e as 

relações dos indivíduos com os espaços em que estavam inseridos e nos quais os 

diferentes grupos sociais transitavam.  

Nos filiamos a esta perspectiva, que relaciona a sociabilidade pública aos prédios 

religiosos, entendidos como “foco de irradiação de uma civilidade de hábitos e valores 

locais (não exclusivamente religiosos) ao mesmo tempo nativa e europeia”36. Como 

núcleo de assistência espiritual, e mecanismo de configuração de poder, as capelas não 

restringiam seu atendimento ao ‘pasto espiritual’ doméstico contribuindo para a 

construção e a representação da hierarquia social da localidade onde estava inscrita37. 

A ereção de capelas e igrejas é relacionada com o estabelecimento de lugares 

privilegiados, fosse nas áreas rurais ou urbanas, alterando a paisagem local. Esta 

abordagem possibilita a compreensão da inserção dos prédios religiosos como símbolos 

de poder expressos na paisagem, servindo ao “propósito de reproduzir normas culturais e 

estabelecer os valores de grupos dominantes por toda uma sociedade”38 em uma longa 

duração. Dessa maneira, a confluência dos interesses senhorial, régio e eclesiástico 

encontra-se inscrito na conformação territorial – e na configuração da paisagem local – 

com a representação da administração secular pelos edifícios religiosos. 

Partindo da perspectiva da íntima relação entre a administração metropolitana, a 

implantação de jurisdição eclesiástica e a formação de núcleos de povoamento propomos 

analisar a formação do arraial de Baependi tendo como ponto de partida a instalação da 

capela particular na Fazenda do Engenho, local reportado como ponto de organização 

inicial da povoação. O contexto local de deslocamento da capela e de construção de uma 

nova edificação, em estrutura mais durável no Campo do Formigueiro, pode estar 

relacionado à disputa territorial entre os Bispados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 
36 ANDRADE, F., 2005, p. 4, nota 11. 
37 ANDRADE, F., 2007, p. 155 
38 COSGROVE, 1998, p. 106 
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Por outro lado, o crescimento demográfico na comarca do Rio das Mortes com a 

migração interna à capitania na direção Sul justificaria o estabelecimento de um arraial 

em lugar mais conveniente. Crescimento demográfico concomitante ao incremento da 

economia agropecuária voltada para o comércio de gêneros alimentícios nas freguesias 

de Baependi e seu entorno. O aumento dos povos é argumento utilizado por D. João para 

justificar a criação da Vila de Santa Maria de Baependi, em alvará expedido em 19 de 

julho de 181439.  

Em dimensão regional, a criação de novas unidades administrativas estaria 

relacionada com a ocupação das “regiões periféricas” da capitania40 e a expansão 

demográfica para a região sul das Gerais. Nesse contexto foi alçado à vila o arraial de 

Baependi estabelecendo, como seu Termo, a soma dos territórios de sua freguesia e das 

freguesias de Aiuruoca e Pouso Alto, já contíguos. A criação da vila, sua adequação 

urbanística e a organização do perímetro urbano da sede são o mote do quarto capítulo, 

reduzindo a escala da abordagem.  

Iniciando com a sua instalação e os procedimentos exigidos para uma nova 

unidade administrativa, fossem esses burocráticos ou urbanísticos, buscamos identificar 

os agentes envolvidos, os custos e as providências tomadas. Esta a abordagem do primeiro 

tópico deste capítulo, utilizando-se da documentação produzida pela Câmara instalada 

para a administração da vila. Tendo como referência o debate sobre a implantação de 

núcleos de povoamento nas colônias americanas, em especial no que toca ao conceito de 

regularidade, no segundo ponto é proposta a análise deste conceito a partir do estudo de 

caso da povoação de Baependi, de maneira a se perceber as influências urbanísticas 

herdadas, e inscritas, no espaço deste arraial e depois vila. 

Para esta análise foram utilizadas as listagens produzidas pelos agentes camarários 

ao realizarem o levantamento das Décimas dos Prédios Urbanos, pois estes documentos 

permitem sugerir – em análise comparativa com plantas oficiais posteriores – o 

estabelecimento de uma regularidade voltada à instalação de prédios religiosos, o seu 

vínculo com praças e largos, para a configuração dos espaços públicos da vila de 

Baependi. A disposição das moradias e a avaliação dos prédios são informações que 

permitem identificar as áreas com maior concentração e, consequentemente qualificação 

espacial urbana. 

 
39 APM-SG-Cx. 91, Doc. 18. Alvará Régio determina os limites da Vila da Campanha da Princesa, 

cria a Vila de Santa Maria de Baependi, assim como a de São João Carlos do Jacuí, etc., 19/07/1814. 
40 FONSECA, 2012, p. 84. 
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O quinto e último capítulo traz como proposta de análise as condições de 

atendimento à população pela câmara municipal, no que diz respeito ao abastecimento de 

água. O tema foi proposto em fase já adiantada da pesquisa e, como justificativa, a 

descoberta de estrutura arquitetônica na parte mais alta da cidade, para a condução do 

recurso para os pontos de distribuição. Além dos prédios religiosos, as estruturas para a 

distribuição pública de água para a população são também consideradas elementos de 

qualificação das vilas e cidades, como critério de avaliação da civilidade de seus 

habitantes.  

A construção de aquedutos, arcas, canos, fontes, chafarizes e bicas para o 

atendimento da população vêm sendo analisada por pesquisadores em diferentes áreas 

com o intuito de estabelecer o conhecimento sobre as tecnologias desenvolvidas para 

estas obras e os interesses administrativos, políticos e sociais inerentes ao atendimento 

deste serviço. As abordagens sobre o uso da água em Minas e Portugal devem ser 

entendidas nos diferentes contextos de sua história relacionando-as com especificidades 

socioculturais e as condições político econômicas. 

Denise Maria Ribeiro Tedeschi abordou a temática da apropriação das águas 

urbanas no período em que a cidade de Mariana foi palco de reformulação urbana, para 

sua adequação à sede do Bispado de Minas Gerais41. Entende que as maneiras 

desenvolvidas para a obtenção, emprego e relação com este recurso devem ser analisadas 

em seu contexto histórico específico, visto a utilização da água para a exploração aurífera 

e a produção de gêneros de abastecimento. Esta especificidade determinaria as 

peculiaridades da administração do abastecimento de água, para o consumo da população 

e seus usos nas atividades produtivas. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de artifícios e artefatos para a captação e o 

fornecimento de água podem ser relacionados à ordenação dos espaços fossem estes 

urbanos ou rurais, através da instalação de equipamentos funcionais e estruturas voltadas 

à estética e ao belo, integrando “material e simbólico” como propõe José Newton Coelho 

Meneses42. Considera-se pertinente associar a arquitetura da água à qualificação dos 

espaços públicos e privados, com o provimento de bicas, fontes, chafarizes, lagos e 

cascatas artificiais. Para cada equipamento são atribuídos valores e condutas relacionando 

as estruturas aos seus usos e usuários. 

 
41 TEDESCHI, 2011.  
42 MENESES, 2019, p. 11 
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Como bem comum e ação em benefício do povo, as câmaras municipais estiveram 

à frente desta demanda, no que toca à intervenção nos espaços de sua jurisdição. Voltada 

ao provimento deste bem essencial para as populações e tendo em vista as disputas e 

conflitos decorrentes da busca por seu fornecimento, propomos analisar as ações e 

iniciativas da câmara da Vila de Santa Maria de Baependi voltadas para o atendimento 

daquela sociedade em seu perímetro urbano. Para orientar esta análise procuramos 

apresentar um panorama sobre os procedimentos adotados em Lisboa e no Porto para o 

atendimento da população, com objetivo de aproximar as formas de intervenção e leitura 

do espaço.  

Em seguida procedemos à análise da documentação camararia da vila de 

Baependi, tendo como fio condutor as diferentes estruturas que se articulam para o 

estabelecimento das condições de abastecimento no percurso entre as nascentes e 

mananciais até o consumidor, ou seja, nos chafarizes públicos e encanamentos 

particulares. A escolha deste caminho permitiu a identificação dos lugares e tecnologias 

utilizadas para a instalação deste serviço na vila de Baependi e o alcance deste para o 

conjunto da população.  

Extrapolando o recorte cronológico, consideramos que esta ampliação temporal 

permitiu o entendimento da diferença dos projetos de sociedade e de urbano para a vila e 

cidade de Baependi. Enquanto na primeira metade do século XIX, as obras públicas eram 

tímidas em termos de abrangência e alcance, com a utilização de materiais e técnicas nem 

sempre atualizados para o período a segunda metade deste século demonstrou a ampliação 

de acesso daquela sociedade aos conhecimentos técnicos e à tecnologia coeva.  

Consideramos que o advento da instalação de estações das linhas férreas na 

localidade e nas povoações vizinhas, fomentou a circulação de informação com maior 

agilidade que no período antecedente. A se pensar na dicotomia urbano e rural, apesar do 

acesso a determinados equipamentos urbanos não conseguimos afirmar que Baependi 

teria se descolado de sua paisagem rural, ainda presente no final do século XIX, como 

demonstra fotografia panorâmica da cidade. 
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I – A CONSTRUÇÃO DE UM TERRITÓRIO AO SUL DAS MINAS 

DOS CATAGUASES 

Cada “atualidade” reúne movimentos de origem, de ritmo 

diferentes: o tempo de hoje data, ao mesmo tempo, de ontem, de 

anteontem, de outrora43. 

Neste primeiro capítulo, buscamos compreender os processos de construção pelos 

quais passou o território designado como Baependi, em seus diferentes aspectos 

(geográficos, sociais, econômicos, culturais e político-jurídicos). Iniciamos esta primeira 

parte com a análise dos “começos”44 de Baependi, a partir da possibilidade de 

aproximação entre os significados atribuídos ao topônimo indígena e a existência de 

estruturas pré-coloniais – viárias e de assentamento – nos limites que compuseram a área 

correspondente ao Termo da Vila de Santa Maria de Baependi.  

Adotamos a perspectiva que muitos são os processos que ensejam a constituição 

dos territórios, o que nos permite acompanhar as variações e sobreposições dos limites 

estabelecidos como área de influência dos diferentes grupos sociais e diferentes instâncias 

administrativas. Como já afirmamos, a pesquisa sobre a toponímia é um caminho 

promissor para a identificação deste processo permitindo acompanhar a leitura do 

surgimento e consolidação da povoação de Baependi. Adota-se, como referência a 

sobreposição de intervenções no espaço por diferentes culturas entendendo que, no 

contexto da colonização portuguesa na América, a convivência entre indígenas e colonos 

permitiu a circulação de conhecimento sobre a geografia local.  

A apropriação deste conhecimento teria favorecido a conquista dos espaços 

previamente ocupados pela população nativa, por um longo período, manifestando-se no 

estabelecimento da Estrada Real e inúmeros pontos de hospedagem e atendimento aos 

viajantes que circulavam pela região, a partir de finais do século XVII. Para guiar o 

percurso de transformação do topônimo que nos permite a identificação das 

transformações do espaço previamente indígena em espaço colonial, pela intensificação 

do trânsito de paulistas e portugueses em “serra acima”, nos utilizaremos dos conceitos 

de território e territorialidade que apresentam os limites de domínio dos diferentes 

 
43 BRAUDEL, 1978, p. 54. 
44 Maria Stella Bresciani propõe que para se refletir sobre o desenvolvimento do urbanismo 

devemos buscar as suas origens no plural, para não recairmos numa “relação de causa e efeito” a partir da 

“sugestiva proposta de Michel Foucault que nos diz que, mais do que a origem de um saber, o que nos 

proporciona pontos de apoio é a busca dos começos”. BRESCIANI, 2002, p. 23.  
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grupos no espaço físico. Estas intervenções podem ser traduzidas na descrição do espaço 

através da atribuição de topônimos, de registro de documentos – manuscritos e 

cartográficos – e da identificação das alterações, da fixação ou da supressão deles.  

Neste capítulo o procedimento adotado tem como ponto de partida a análise dos 

significados do topônimo Baependi e em que medida estas traduções permitem identificar 

a espacialidade que lhe foi atribuída nos registros dos documentos cartográficos. Os 

diferentes entendimentos dados ao topônimo indicaram a constituição de uma tradição 

local que vem se perpetuando desde o século passado. Dentre estas optamos por aquela 

que nos possibilitou associar o topônimo à sua divulgação no contexto de conquista das 

Minas.  

Na documentação selecionada – cartas de sesmarias, roteiros e mapas – foi 

possível identificar diferentes formas de grafia do topônimo ao longo do tempo e, na 

medida em que se tornava mais conhecido o registro, foi sendo estabelecido um certo 

padrão, com duas variações de grafia adotadas a partir do século XIX. No que diz respeito 

à designação espacial, nos roteiros, cartas e mapas encontramos o topônimo designando 

diferentes espacialidades, como a via fluvial que teria sido a origem do nome Baependi.  

A sua inclusão como referência nos roteiros entre São Paulo e as Minas, foi 

progressivamente passando à indicação de lugar de pouso até chegar à freguesia. Estes 

dados nos permitiram analisar a transformação espacial que ocorreu para a localidade e o 

adensamento demográfico que ocorria naquele território que se constituiu como 

Baependi. Aliado a estes resultados, foi possível perceber as relações entre os moradores 

e transeuntes nos territórios que conformariam posteriormente o termo da Vila de 

Baependi. 

 

1.1 Territórios e territorialidades de Baependi em uma longa duração.  

A opção pela leitura da ocupação de Baependi em uma longa duração, no processo 

de colonização da América portuguesa, nos levou à escolha do conceito de território para 

nortear esta análise entendendo que ele se aplica à compreensão da complexidade das 

relações entre espaço e sociedade. As relações entre as definições de território e 

territorialidade permitem inserir o conceito de território em campo “extenso e unificado 

que integra espécies, atividades e níveis de percepção e de organização diferentes”45.  

 
45 RONCAYOLO, “Território”, 1986, p. 263. Grifo nosso. 
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Segundo Marcel Roncayolo, as reflexões em diferentes áreas teriam permitido o 

alargamento da definição de território. Inicialmente pode ser definido o território em 

relação à jurisdição de uma área delimitada, onde atua a administração secular ou 

eclesiástica.  Nesta concepção, o território é entendido em sua relação com o Estado. 

Estabelecido a partir do diálogo com a biologia, a psicofisiologia, a percepção do espaço, 

as representações e as imagens, nossa proposta é a de se considerar a territorialidade 

como um fenômeno relacionado à “organização do espaço em esferas de influência ou 

em territórios nitidamente delimitados” que apresentam especificidades pela sua 

definição e por sua ocupação. Esta apropriação do espaço, segundo Edward Soja, afeta 

“o comportamento humano a todos os níveis da atividade social”46. 

Para Roncayolo, a noção de territorialidade está associada às relações sociais em 

determinada área, regulando e orientando a dinâmica social interna de uma sociedade, 

voltada à manutenção da integridade e identidade próprias de um grupo. Desta maneira, 

a territorialidade é uma construção que tem seu fundamento associado ao processo de 

apropriação cultural do espaço, derivando da “difusão de imagens mentais, de 

informações orais, de representações mais ou menos abstratas, desenhos ou mapas, de 

representações simbólicas; é mitológica”47.  

De fato, o território, antes de ser percepção, é construção. A 

territorialidade não precede, nem lógica nem cronologicamente, o 

estabelecimento de relações sociais ou de mentalidades; exprime-os de 

uma forma original, acompanha-os no seu desenvolvimento, 

representa-os e fixa-os simultaneamente. Embora nem tudo dependa da 
inscrição territorial, em compensação, as percepções, as crenças e os 

símbolos encontram aí um reforço, quer se trate de ordem física ou de 

símbolo48. 

Roncayolo afirma que é a natureza social da identidade que determina a ordenação 

dos indivíduos no espaço, ou seja, a ligação entre um território e um grupo social está 

associado “a um conjunto de relações sociais, de hábitos, de ritos, de crenças”. Considera 

não haver uma uniformidade ou universalidade acerca das fronteiras entre os domínios 

público e privado. Nesse sentido, a espacialização, além de contrapor interior e exterior, 

passa pela forma de comportamentos ou de sistematizações territoriais que apresentam 

grandes disparidades mesmo em áreas culturais com ocupação em uma longa duração49. 

 
46 SOJA, Edward J. “The political organization of space”. In: Annals of Association of American 

Geographers, 60, , pp. 1 – 54, 1971, p. 19 apud Roncayolo, 1986, p. 263 
47  RONCAYOLO, 1986, p. 266 
48 RONCAYOLO, 1986, p. 266-267. Grifo nosso. 
49 Idem, p. 267-268. 
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O processo de construção da territorialidade estaria relacionado à construção de 

representações coletivas50, visto estas representações serem estabelecidas a partir de 

referentes culturais como o nome, a unidade linguística, moral e religiosa.  

Desta relação mútua entre comunidade e território – entendido como extensão 

geográfica delimitada – se estabelece uma “dialética socioespacial”, que permite a 

elaboração, ou reelaboração, das normas e valores de um dado grupo em consonância 

com o espaço em que se situa51. A paisagem e a ordenação espacial apresentam, por isso 

mesmo, características especificas e suas “marcas e limites territoriais” como resultado 

da elaboração das identidades coletivas.   

Os limites são assim definidos pelas relações de alteridade, nas dimensões 

individual52 e coletiva, e pela apropriação de uma área na qual determinado grupo exerce 

domínio. O limite é a justificativa territorial das relações de poder53. Estes são diretamente 

associados ao “povoamento e as terras ocupadas ou as terras de passagem”, delimitando 

os limites entre os diferentes grupos ali fixados, fronteiras que gozavam de fluidez. 

Válida esta perspectiva para o estudo sobre o surgimento e estruturação dos 

pousos na colônia portuguesa na América, por Laurent Vidal. Ao refletir sobre a dimensão 

espacial dos pontos de parada nos caminhos coloniais, considera a condição deste como 

lugar de passagem. Assim sendo, o pouso estabeleceria os limites entre a civilização – 

colonos – e a natureza selvagem – que incluía os índios –, afetando os sujeitos sociais 

ligados a esta experiência54. Lewis Munford se refere à origem das cidades a partir de 

pontos de convergência e concentração de pessoas, como espaços de retorno constante 

nos quais as práticas mágicas, espirituais e o prazer social seriam forças de atração de 

grupos55. 

A se pensar em lugar de parada, ou retorno, a territorialidade teria uma ligação a 

lugares precisos que pode ser o resultado de um longo investimento material e espiritual. 

Por outro lado, os princípios de organização – técnicas agrícolas, habitat, hierarquias 

 
50 Roncayolo apoia-se em Maurice Halbwachs para referendar sua perspectiva, relacionando a 

construção da territorialidade à manifestação das representações coletivas em formas visíveis no espaço 

(HALBWACHS, Maurice. “Individual consciousness and the collective mind”. In: American Journal of 

Sociology, XLIV, pp. 812-822 apud RONCAYOLO, 1986, p. 267) 
51 ALBAGLI, 2004, p. 25-70. 
52 “Limite expressa uma interface biossocial, que evolui ao longo da história. Limites territoriais 

podem ser estabelecidos de modo tanto individual como coletivo, inclusive por meio da propriedade 

privada. Eles delimitam relações de alteridade (ALBAGLI, 2004, p. 30). 
53 ALBAGLI, 2004, p. 31. 
54 VIDAL, mai-ago, 2016, p. 405 
55 MUNFORD, 2004, p. 14-16. 
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sociais, relações com grupos vizinhos – que modelam o território, não são 

necessariamente fixos, podendo mudar de lugar. A localização de um grupo, portanto, 

deve ser entendida como o resultado de uma multiplicidade de fenômenos, historicamente 

datados e que pode revelar processos de mudança e mobilidade marcados pelas 

experiências de passagem e expansão de fronteiras56. 

Esta característica dos assentamentos humanos permite a identificação da 

ocupação e ordenação do território em relação às práticas dos diferentes grupos que por 

ali transitaram, visto a configuração espacial estar associada ao universo mental e cultural 

destas sociedades. Desta maneira, os registros da apropriação de um espaço por diferentes 

grupos humanos podem ser acessados a partir da análise das camadas de historicidade, 

identificadas nos vestígios materiais existentes no espaço físico.  

A prática da natureza expressa através da linguagem, construindo o vocabulário 

usado para descrever e caracterizar o ambiente em que se vive, e da identificação dos 

homens com o lugar que lhes garante a sobrevivência são pontos que estabelecem uma 

relação de “dupla permuta de conhecimento e identificação” nas sociedades rurais pré-

industriais. Partindo deste ponto de vista, considera-se plausível a apropriação de algumas 

das estruturas existentes e acessíveis aos colonizadores que adentraram os sertões, ou sua 

ressignificação, como no caso dos caminhos e assentamentos indígenas. 

Laurent Vidal tomando como empecilhos para o estudo dos pousos no Brasil uma 

dupla filiação, por um lado a memória coletiva que associa os pousos com o trânsito de 

tropeiros e, por outro, a produção historiográfica que estabelece uma tipologia que encerra 

as análises na relação entre morfologia e funções, propõe compreender o “surgimento e a 

estruturação dos pousos” a partir das dinâmicas da presença humana e da frequência do 

uso dos caminhos.  

A relação de reconhecimento dos assentos nativos e sua incorporação pelos 

colonos não teria sido a única forma de apropriação de uma estrutura ou conhecimento 

das populações ameríndias. Dentre os registros, Vidal apresenta a existência de 

inscrições, em pedras ou árvores, deixadas pelos sertanejos57 indicando os lugares 

favoráveis para o pernoite “antes de continuar o caminho ou atravessar um rio”58. Seriam 

os registros produzidos ao longo destas vias que denotariam a frequência de seu uso. 

 
56 RONCAYOLO, 1986, p. 271 
57 COSTA, Miguel Pereira da. “Relato que fez Miguel Pereira da Costa, mestre de Campo de 

Engenheiros ao vice-rei do Brasil Vasco Fernandes Cézar, quando voltou da commissão em que fora ao 

districto das minas do rio das Contas, em 1721”. Revista do IHGB, t. V, n. 17, p. 37-59, 1885, p. 58 
58 VIDAL, 2016, p. 409 
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Para o pesquisador, estes fatores teriam contribuído para o estabelecimento desta 

estrutura de hospedagem, que se caracteriza pela instabilidade, levando à instalação de 

um “conjunto de infraestruturas” superpostas59. Compostas por diferentes tipos de rotas 

– como as trilhas, caminhos, picadas, estradas móveis – que formavam uma “teia com 

malhas desiguais” os pousos teriam a representação de nós articuladores da interiorização 

da civilização europeia no sertão.  

Nesse mesmo sentido, Renato Pinto Venâncio elabora sua reflexão para o 

Caminho Novo60. Considera que os vestígios materiais podem contribuir para se refletir 

sobre as diferentes tradições gráficas de “mapeamento” dos caminhos e pousos, não só 

no entre os grupos indígenas pré-coloniais como para os conquistadores europeus, no 

Brasil moderno61. Ao refletir sobre as estruturas de abrigo e de trânsito instaladas no 

percurso do Caminho Novo, Renato Pinto Venâncio admite que estas remontariam a 

milênios, mostrando-se reveladoras de diferentes formas arquitetônicas e sociais 

sobrepostas, indicando a apropriação de estruturas previamente existentes no território da 

América portuguesa por diferentes grupos.  

Para Venâncio, os colonizadores teriam “usurpado” os caminhos e assentamentos 

indígenas estabelecendo, na rede de comunicação nativa, a possibilidade de interiorização 

do domínio colonial62. Em pesquisa desenvolvida sobre as vilas litorâneas paulistas, 

Rubens Ramos Gianessela sugere que ocorreu uma sobreposição de ocupação fundiária, 

visto que a formação de povoações pelos portugueses teria se aproveitado de sítios com 

assentamentos indígenas63. A partir de pesquisa desenvolvida no âmbito da arqueologia, 

aponta que ocorreu um processo de consolidação de áreas anteriormente ocupadas. Desta 

maneira, seria plausível indicar que a formação de determinados núcleos de povoamento 

coloniais estaria associada a assentamentos pré-coloniais, o que permitiria confirmar a 

hipótese de Renato P. Venâncio64. 

 
59 Apresenta uma classificação de Richard Burton como uma proposta de relação entre estrutura e 

função, com quatro formas de atendimento: o pouso, o rancho, a venda e a estalagem ou hospedaria 

(BURTON, 1869, p. 101-103 apud VIDAL, 2016, p. 409).  
60 Em sua pesquisa apresenta como referência o diálogo entre Maria da Conceição Beltrão, 

arqueóloga, e Capistrano de Abreu sobre o Peaberú, caminho indígena que cortava todo o interior da 

América do Sul. VENÂNCIO, 1999, pp. 181-189. 
61 RESENDE et al., 2010; Núcleo de Pesquisa Arqueológica Alto do Rio Grande. Disponível em: 

http://www.npa.org.br/index.php 
62 VENÂNCIO, op. cit. 
63 Onde hoje se encontra Pouso Alto, que integra o caminho da Estrada Real, é reconhecido como 

lugar de assentamento indígena e, ainda hoje, existem integrantes remanescentes da comunidade nativa. 

GUIMARÃES, 2019, pp. 329-339. 
64 GIANESSELA, 2008, p. 33. 

http://www.npa.org.br/index.php
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A temática dos caminhos em Minas Gerais é objeto de pesquisa de Maria Leônia 

Chaves de Resende que alia o estudo sobre a implantação da Estrada Real – enquanto 

caminho colonial – ao desenvolvimento turístico recente nesta estrutura viária. Maria 

Leônia Chaves de Resende demonstrou em seus estudos a associação entre vestígios 

milenares da presença indígena – como pinturas rupestres, objetos líticos e enterramentos 

– e o Caminho Velho, na região do Campo das Vertentes e no sul de Minas65. Em sua 

pesquisa, tendo como uma das referências o artigo de Renato Pinto Venâncio, vem 

identificando as possíveis relações entre os vestígios rupestres e líticos, encontrados em 

áreas próximas à esta via, com a ocupação destas terras pelos colonos.  

Por sua vez, Laurent Vidal entende que o conhecimento das formas de abrigo na 

tradição europeia, permite cogitar a proposta de “transposição ou talvez de reinvenção 

[destas estruturas] no contexto específico do Novo Mundo” levando à intensificação do 

trânsito e, consequentemente, um maior conhecimento destes trajetos no 

desenvolvimento da empresa colonial. Considera que estas estruturas revelam, também, 

os “rastros de uma época, pela atuação das mobilidades humanas no espaço” o que 

transformaria estes espaços – caminhos e assentamentos – em territórios e 

territorialidades através da identificação dos processos históricos e experiências ali 

registrados66.  

Nesta perspectiva, as formas sociais de mobilidade criaram formas espaciais 

próprias ou aproveitaram as “construções existentes para o abrigo e o repouso dos homens 

e dos animais” o que levaria à “aparição de um vocabulário específico” para a difusão 

destes “abrigos temporários”67. Seria plausível pensar na relação entre a interseção dos 

conhecimentos portugueses e nativos, o que poderia ser corroborado pela atribuição de 

toponímia indígena a inúmeros lugares, como sugere Vidal.  

Avaliamos como reveladora a associação dos topônimos atribuídos aos pousos à 

tradição linguística autóctone, fazendo referência “às peculiaridades da paisagem”, ao 

contrário das denominações das vilas, arraiais ou patrimônios associados ao universo 

católico68. Assim, a atribuição de toponímia pode ser verificada quando o caminho é 

muito frequentado, sendo a denominação tradutora da percepção da paisagem local pelos 

seus usuários, fossem estes indígenas ou colonos69 (Vidal, 2016, p. 410).  

 
65 RESENDE, et al., 2010. 
66 VIDAL, 2016, p. 405-407 
67 Ibidem, p. 406 
68 VIDAL, 2016. Sobre os hagiotopônimos ver MATA, 2005. 
69 VIDAL, 2016, p. 410 
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Claudia Damasceno Fonseca, baseando-se em Waldemar de Almeida Barbosa, diz 

que a toponímia indígena para as localidades nos primeiros momentos das Minas, não 

poderiam ser atribuídas aos nativos, “pois a maioria vem do tupi, língua dos gentios do 

litoral e dos índios domesticados que participavam das bandeiras paulistas”70. Para 

Eduardo Guimarães, na perspectiva da semântica do acontecimento, afirma que a relação 

da produção de uma designação é historicamente determinada, pois no espaço do homem 

a nomeação das coisas explicita o processo histórico de sua concepção71.  

Com vistas à compreensão da “construção de lugares de identificação dos 

sujeitos” em relação ao (re)conhecimento do espaço brasileiro, Ceci-Maria Aparecida 

Honório72 mobiliza o entendimento de topônimo no mesmo sentido que Maria Vicentina 

de Paula do Amaral Dick73  que o apresenta como “papel sígnico no universo do discurso, 

(...) [e] de suporte de identificação” e que aponta “pistas, [indicando] caminhos 

interpretativos” para os nomes de lugares. Honório considera, ainda, que a 

desnaturalização dos nomes permite o acesso a “certos saberes sobre o mundo” 74, uma 

abordagem que, para a pesquisa sobre Baependi, permite relacionar a denominação do 

espaço como recurso de transmissão de um saber sobre aquela territorialidade. 

A partir da identificação das diferentes propostas de tradução do topônimo 

Baependi, consideramos utilizá-lo como embasamento para analisar a consolidação de 

uma ocupação colonial no território que se desbravava. As perspectivas escolhidas 

possibilitaram associar alguns de seus significados às estruturas espaciais, talvez 

pretéritas à chegada dos europeus no Novo Mundo. Considera-se, dessa maneira, a 

possibilidade de utilização das pesquisas acima apresentadas como uma chave de leitura 

para compreender as dinâmicas da produção do território e da territorialidade de Baependi 

em um contexto de conquista, expansão e dominação de novos espaços na colônia 

portuguesa na América. 

 

 
70 FONSECA, 2011, p. 75. Waldemar de Almeida Barbosa não faz esta consideração para 

Baependi ao apresentar as traduções do topônimo, o que pode sugerir sua concordância com as análises 

para a tradução do topônimo. BARBOSA, 1971, p. 55-56, 119. 
71 Tomando como ação enunciativa a descrição das paisagens, poderíamos cogitar, como chave de 

leitura para os topônimos indígenas ao longo do Caminho Velho, o seu entendimento como uma marca 
histórica da passagem dos bandeirantes por aquele território pela utilização do tupi para a nomeação e 

descrição da paisagem? GUIMARÃES, 2002, p. 44 
72 HONÓRIO, 2005. Agradeço a José Horta Nunes a indicação deste periódico.  
73  HONÓRIO, 2005, p. 82 
74 DICK, 1998, p. 61. 
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1.2 Os significados do topônimo Baependi e a construção do território 

Iniciamos abordando os diferentes significados do topônimo Baependi para 

associá-lo aos movimentos de ocupação humana em uma temporalidade mais alargada. 

A partir de estudos sobre evidências arqueológicas deixadas pelas populações nativas, no 

que hoje se configura como o território do município de Baependi, buscaremos identificar 

o processo de incorporação das formas de organização espacial pretéritas à paisagem 

colonial, como caminhos e lugares de assentamentos. Considera-se, para este caso, que a 

persistência da toponímia indígena possa ser entendida como percepção da paisagem 

local e como apropriação de um registro geográfico e cultural75.  

O sertão que estava sendo “descoberto” pelos colonizadores, fossem esses 

paulistas ou portugueses, não pode ser considerado um vazio desprovido de sentido. As 

expedições voltadas ao apresamento indígena e à busca de metais preciosos, que 

ocorreram a partir da segunda metade do século XVII, atestam isso. A ocupação destas 

áreas remonta à milênios de anos, como indicam as pesquisas desenvolvidas por 

arqueólogos e historiadores que vêm identificando, na região da serra da Mantiqueira e 

Campo das Vertentes, vestígios líticos, pinturas rupestres e objetos em cerâmica76.  

A identificação de topônimos indígenas – e alterações posteriores – para as áreas 

limítrofes à capitania de São Paulo, e que passaram a se constituir território integrante da 

colônia portuguesa na América77, sugerem a atribuição de significado ao território por 

diferentes povos ao longo do tempo. Estas indicações permitem apresentar o objeto desta 

pesquisa a partir dos significados de sua denominação, por entendermos que a nomeação 

de um dado espaço, sua tradução e as possíveis variações ao longo do tempo, são 

indicativas da sua historicidade. Para Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, o  

o topônimo é identificador de um lugar, (...), nem sempre se está 

afirmando que a forma linguística que o reveste é um ‘nome’, (...), os 
topônimos (...) apontam direções (praia do norte), caminhos físicos 

(caminho do tatu) ou posições situacionais (rio acima). São 

 
75 Em alguns casos ocorreu a permanência da toponímia indígena, como no caso de Baependi e 

Aiuruoca, freguesias que formaram o Termo da vila de Baependi. VENÂNCIO, 1999; RESENDE, 2010; 

VIDAL, 2016, p. 411. 
76 No site do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto do Rio Grande (NPA) ver a aba 

“Vestígios Arqueológicos” para Andrelândia e, para Baependi, a aba “Notícias” (15/01/2016). Disponível 
em: http://www.npa.org.br/index.php.  

77 Considera-se aqui a expansão do território colonial português para além da linha do Tratado de 

Tordesilhas, o que irá acarretar a assinatura de novos acordos entre as monarquias espanhola e portuguesa, 

para a delimitação de seus domínios na América. Sobre o tema ver: FURTADO, 2011, pp. 66-83; 

RODRIGUES, 2015.  

http://www.npa.org.br/index.php
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instantâneos, (...); a mensagem que transmitem codifica-se num 

enunciado evidente, sem possibilidade de dúvidas ou incertezas78.  

Francisco Carvalho de Assis em seu estudo sobre Baependi afirma que os 

topônimos podem ser considerados como testemunhos “da relação entre o homem e o 

espaço”79. Sergio da Mata concorda com a assertiva por entender que a toponímia pode 

ser um caminho para se identificar as transformações de uma povoação, considerando a 

existência de uma relação intrínseca entre a atribuição da denominação do lugar com a 

produção do espaço urbano80. A escolha desta perspectiva deriva da possibilidade de se 

percorrer, através do topônimo Baependi, indícios dos processos de ocupação do território 

relacionados à sua denominação.  

Como procedimento, procuramos identificar as diferentes traduções apresentadas 

em obras de memorialistas, historiadores e linguistas bem como a identificação das 

alterações na sua grafia em documentação textual e cartográfica. A identificação das 

diferentes formas de escrita do topônimo na documentação elencada será recorrente ao 

longo de todo este estudo. Baependi será grafada em sua forma atualizada no corpo do 

texto e citações, sendo indicadas entre parênteses as suas variações em relação ao 

documento em análise. Esta informação permite mapear as alterações do topônimo ao 

longo do tempo e nos diferentes documentos produzidos nos âmbitos da administração 

metropolitana e eclesiástica. 

Entendemos que esta variação pode ser um indicativo do processo de apropriação 

do espaço, na medida em que os estudos dos topônimos regionais antigos permitem 

explicar “as escolhas dos denominadores” ao incorporar ao estudo linguístico as 

“situações geográficas ou ambientais, históricas”. Neste sentido, acredita-se que seria 

possível por um lado identificar um “padrão motivador dos nomes” que atribua sentido 

ao espaço nomeado e, por outro, mapear a expansão do domínio português, na porção sul 

do território das Minas, através da composição de “nomes de origem portuguesa e de 

topônimos híbridos”81. Um dado relevante é a diferença de temporalidade nas alterações 

toponímicas no espaço físico que, em função de seu quadro estabilizado e pela 

configuração de “mais espaços vazios que adensamento populacional”, ocorre de maneira 

mais lenta do que nos espaços urbanos82.  

 
78 DICK, 1998, p. 61. 
79 CARVALHO, 2011, p. 383 
80 MATA, 2005 
81 DICK, 1998 p. 64-65 
82 DICK, 1998, p. 66 
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Dentre os diferentes significados propostos para Baependi, no centenário de 

elevação à vila, Monsenhor Marcos Pereira Gomes Nogueira83, pároco da cidade, proferiu 

um discurso no qual apresentou uma versão sobre o topônimo, que ganhou repercussão 

local. Segundo o pároco, Baependi “esta social criatura” teria nascido na “confluência de 

dois rios” a partir do encontro de bandeirantes e “um índio solitário”84. Em sua versão 

sobre a denominação da localidade, os bandeirantes teriam embarcado em uma “jangada 

pelo Rio Verde abaixo:  [e] à distância de umas 6 léguas viram na margem do maior 

tributário, um índio solitário” que teria proferido a pergunta – M bae pe ndy – ao guia de 

caminhos e línguas85 que se encontrava com os bandeirantes. A pergunta foi traduzida 

por “que gente é esta que vem contigo” ou “que nação é a tua” (Gonçalves, 2002, p. 91)86.  

Interessante perceber como a memória coletiva local aderiu a esta tradução para o 

topônimo, indicando a proeminência do vigário sobre a comunidade de Baependi. A partir 

da pesquisa bibliográfica, chegamos ao artigo de Virgílio Correia Filho que indica que a 

tradução - que nação é a tua? - tem origem no Anuário de Minas Gerais, para 190987. A 

partir desta referência foi possível afirmar que a versão imortalizada por Monsenhor 

Marcos Pereira Gomes Nogueira tem origem em autor anônimo. Waldemar de Almeida 

Barbosa, em seu Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais, atribui esta tradução 

a vários estudiosos, incluindo nominalmente o clérigo88. 

Esta tradução teria origem na publicação do Anuário de Minas Gerais, para o ano 

de 1913, sendo considerada por Nelson Coelho de Senna como uma “curiosa variante, 

[sendo] atribuída a anônimo camarada de alguma bandeira” que traduziu o vocábulo 

 
83 Nascido a 18 de junho de 1847, filho de João Constantino Pereira Guimarães e Dona Anna 

Engrácia de Meirelles Nogueira Cobra. Em abril de 1870, recebeu provisão como pároco de Baependi, onde 

permaneceu entre 1871 e 1916, quando faleceu em decorrência de um atropelamento de trem. Sua atuação 

nas obras da igreja matriz foram fundamentais para imprimir o estilo eclético que possui atualmente, 

realizadas entre 1872 e 1880, com o concurso de inúmeros trabalhadores manuais da cidade. Na localidade 
é frequente a redução do nome do vigário, restringindo-se ao título e primeiro nome, sendo mencionado 

como Monsenhor Marcos simplesmente. GONÇALVES, 2002, p. 83; SERVA, 1956, p. 63-65; PELÚCIO, 

1942b, p. 13-21. 
84 PELÚCIO, 1942a, p. 8; GONÇALVES, 2002, p. 90-91. 
85 A presença de um tradutor não é novidade, mas gostaria de chamar a atenção para este caso 

específico. É possível considerar que pode ter sido aquele que indicou o caminho existente pelo sertão de 

Carrancas, tendo como ponto de partida o rio Baependi. Deste fato, o encontro entre os índios e a presença 

do colonizador pode ser entendido como o início do processo de apropriação do topônimo, do caminho e 

do assentamento. 
86 Bernardo Saturnino da Veiga, em seu Almanak Sul-Mineiro, filia-se ao mesmo significado para 

o topônimo, ressaltando o contato entre paulistas e indígenas (VEIGA, 1884, p. 524). Couto de Magalhães, 
no Dicionário de Língua Indígena estabeleceu a versão: “quae gens tua?”.  

87 CORREIA FILHO, 1940, p. 325. 
88 BARBOSA, 1971, p. 55. Dentre os memorialistas locais que apontam esta tradução para o 

topônimo podemos citar: PELÚCIO, 1942a, p. 7-9; GONÇALVES, 2002, p. 91; COPPOS, 1972, p. 27. 

Esta autora acrescenta, em sua versão, a existência de uma taba. 
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como Que nação de gente é a tua? Segundo Senna, esta interpretação “corre aqui” e lhe 

parece “absurda” sendo traduzida por “Qui tibi vis?”89.  

Em uma outra vertente, Plinio Salgado defende que os nomes de origem tupi 

teriam como peculiaridade exprimir “em poucas sílabas (...) os atributos principais do 

objeto” considerando que a palavra composta pelos fonemas da língua tupi seria a 

realização de uma seleção que expressava as características da paisagem. Seguindo esta 

orientação, dentre as traduções trazidas pelo memorialista José Alberto Pelúcio saliento 

aquelas que possuem o atributo da descrição geográfica, ou espacial, por sua capacidade 

“descritiva admirável”90. 

Pelúcio, em seu livro intitulado Baependi91, trouxe como contribuição algumas 

traduções, publicadas por historiadores e geógrafos, que associam o topônimo ao espaço 

onde se instalou a povoação. Diogo de Vasconcelos traduz Baependi como “Pouso Bom, 

ou Alegre”92 e apresenta como ortografia original Mbáépendi. O significado foi associado 

ao sítio que teria abrigado a expedição de Fernão Dias, descrevendo-o, também, como 

“um sítio ameno”93. O mesmo autor apresenta a grafia Mapendi, ao mencionar a passagem 

de Bartolomeu Bueno por aquela região94, afirmando ser Baependi o resultado da 

translação do tupi Mapendi para o português.  

Para o Dr. João Mendes de Almeida Júnior o topônimo teria o significado de 

muitos caminhos pendurados, pelo desmembramento da palavra mbai “pender, 

dependurar” e pé “caminhos” e, ndi “muitos”95. Indica que esta tradução seria alusiva à 

composição topográfica do lugar “quase exclusivamente composto de ladeiras com 

bastante declive”96. Nelson C. de Senna, no Anuário de Minas Gerais97 concordava com 

esta última acepção “pela conformidade da mesma com a gramática e a topografia 

 
89 CORREIA FILHO, 1940, p. 325; SENNA, 1913, p. 294. 
90 SAMPAIO, 1901, p. 93. 
91 PELÚCIO, 1942a. 
92 VASCONCELOS, 1974, v. 1, p. 79; CORREIA FILHO, 1940, p. 325. 
93 Nelson Coelho de Senna indica este debate entre os estudiosos, João Mendes de Almeida Araújo 

e Diogo de Vasconcelos. Para este, a tradução de pouso alegre ou ameno estaria baseada na etimologia 

proposta no Dicionário do padre Montoya. Assim, para o historiador, sua interpretação seria plausível visto 

estar em atendimento ao “tédio dos invasores, que afinal se livravam da zona aspérrima da Mantiqueira, e 

suas matas, vindo achar naquele sítio aprazível conforto”. SENNA, 1913, p. 294. 
94 VASCONCELOS, 1974, v. 2, p. 256, nota 28. 
95 GONÇALVES, 2002, p. 47; CORREIA FILHO, 1940, p. 325. 
96 Sem dúvida conheceu a localidade que teve a igreja matriz e o posterior desenvolvimento da 

povoação em terreno íngreme, especialmente as parcelas acima da igreja matriz, em direção à nascente Mãe 

d’água.  
97 No Anuário de Minas Gerais, Baependy aparece como antiga Monserrate. SENNA, 1906, p. 

456. 
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local”98. Segundo Nelson de Senna, o ilustrado Dr. João Mendes de Almeida Júnior, 

apresentou “interpretação (...) de acordo com os característicos locais e com a gramática” 

e, ao explicar a etimologia da palavra Baependi, teria afirmado ser “corruptela de 

Mbaependi”99.  

Em carta dos Vereadores de Tamanduá dirigida à Rainha, em 20 de junho de 1793, 

estaria a afirmação de “João Leite Bueno, o Penteado, primo do Anhanguera foi natural 

de Mbapendi, para onde voltou do Rio das Velhas, em 1717”. Esta afirmativa seria, para 

Nelson Coelho de Senna, a comprovação de que “Baependi povoou-se muito antes das 

Minas Gerais. (...). //O que prova é que, por ser um sítio de melhor agasalho, se povoou 

logo nos primeiros tempos da invasão, e servia de desporto à fadiga dos viajores”100.  

Em artigo na Revista Brasileira de Geografia sobre a localidade de Caxambu, 

Virgílio Correia Filho faz menção a algumas das traduções aqui apresentadas para o 

topônimo Baependi. Dentre elas a de Teodoro Sampaio, clareira aberta, aproximando-se 

da versão de Diogo de Vasconcelos. No terceiro capítulo da obra O tupi na geografia 

nacional, Teodoro Fernandes Sampaio abordou as alterações fônicas no tupi a partir da 

influência da língua portuguesa, processo esse que teria culminado com o “aparecimento 

de um idioma geral, médio, uma língua brasílica, falada pela maioria da população da 

colônia”101. As alterações fônicas teriam sido percebidas nas “denominações dos 

utensílios, das plantas, animais e das localidades”102 que, para Teodoro F. Sampaio, seria 

resultado da “força assimiladora, cedo exercida pela língua culta que ficou 

predominando”103.  

Na análise etimológica de Sampaio para Baependi, o termo desdobra-se em mb – 

transformando-se em baé ou maé por mbaé104. Ressalta as dificuldades encontradas para 

a interpretação dos nomes tupis associados à toponímia nacional, considerando 

“interpretar palavras de uma língua desaparecida ou que já não tem vida diante de outra 

que a suplantou e lhe absorveu”105. Afirma a amplitude e o êxito dos estudos etimológicos 

no terreno das investigações linguísticas, defendendo que o estudo da toponímia na 

 
98 SENNA, 1906, p. 456; CORREIA FILHO, 1940, p. 325 
99 SENNA, 1913, p. 294 
100 Idem, p. 295 
101 SAMPAIO, 1901, p. 41 
102 Idem, p. 42. Grifo meu 
103 SAMPAIO, 1901, p. 41 
104 Idem, p. 42 
105 SAMPAIO, p. 87 
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geografia nacional deva ser “um trabalho mais de investigação histórica do que 

propriamente de lexicologia”106.  

Propõe como procedimento essencial a “identificação histórica do vocábulo ou a 

restauração da sua grafia primitiva” procedendo à leitura dos documentos “mais antigos, 

as crônicas, roteiros, relações de viagem, os mapas geográficos que primeiro publicaram 

(...) e aí [encontrar] a grafia antiga, de certo a mais verdadeira”107. Este processo de 

restauração histórica permitiria a explicação de sua variação no tempo facultando o acesso 

ao seu significado original108, procedimento defendido por Francisco de Assis Carvalho 

em seu artigo sobre a mesma localidade109. 

Sampaio destaca que haveria uma “tendência para tupinisar-se”110 as palavras o 

que resultaria em interpretações equívocas111. Para impedir esse erro, reafirma a 

necessidade da investigação histórica, em busca das diversas variações linguísticas 

nativas – o que incluiria os dialetos hispano-americanos como o quéchua – e a sequência 

dos seguintes procedimentos: a descoberta da grafia primitiva do termo; a análise do 

vocábulo restaurado e a verificação das modificações experimentadas em sua evolução; 

a decomposição do vocábulo pelos seus elementos aglutinados para sua tradução e, como 

último procedimento, quase um alerta:  

Ter sempre em vista que as denominações tupis das localidades ou dos 

indivíduos, como todos os epítetos de procedência bárbara, são de uma 

realidade descritiva admirável, exprimem sempre as feições 

características do objeto denominado como produto que são de 

impressões nítidas, reais, vivas como soem experimentar os povos 

infantes, incultos no máximo convívio com a natureza (Sampaio, 1901, 

p. 93. Grifo meu). 

Assim, para Teodoro Sampaio, impõe-se o conhecimento das “feições 

características quer topográficas, quer indicadoras das suas produções mais 

abundantes” 112, presente ou pretérita, para alcançar a tradução de um nome tupi aplicado 

à toponímia de uma localidade, o que “de certo deu origem à denominação que se 

 
106 SAMPAIO, p. 88. Grifo nosso. 
107 Idem, 1901, p. 89. Grifo nosso. 
108 Teodoro Sampaio continua suas considerações sobre o tupi associando-o ao grupo das línguas 

bárbaras por não possuírem “cabedal literário ou com arte e vocabulário organizados por estranhos” 

(SAMPAIO, 1901, p. 89). 
109 CARVALHO, 2011, p. 383 
110 SAMPAIO, 1901, p. 91 
111 Talvez seja o caso para a tradução de Caxambu, como aponta Virgílio Correia Filho, 

considerando que a origem africana é mais plausível. Diz Correia Filho que “quem preferir derivar o 

vocábulo do tupi, poderá decompô-lo em caa - xa - umbú, para indicar o mato que se vê o riacho, ou alguma 

outra interpretação, por igual inexpressiva” (CORREIA FILHO, 1940, p. 324). 
112 SAMPAIO, 1901, p. 94. Grifo nosso. 
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investiga”. Nesta perspectiva, em que a natureza é descrita de maneira realista, apresenta 

nomes como Akirhy, rio verde e Amantiquira, a chuva goteja ou pinga113 como exemplos 

de atribuição de toponímia existente na região estudada. Poderíamos acrescentar, a estas, 

as denominações das serras de Ibitipoca e Aiuruoca, registradas em documento 

cartográfico do século XVIII, que traduzidas fazem menção às formações geológicas, 

hídricas e da fauna local114. Dentre os exemplos para povoações, Teodoro Sampaio cita 

“Baependy, Maecurú, Boypeba, Mogy ou Moygy, Antimary”115.  

Outra referência citada por José Alberto Pelúcio é a análise de Plinio Airosa, do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que defende como grafia original 

Mbaepindi. O estudioso concorda com a tradução apresentada por Teodoro Sampaio, 

associando o termo com “lugar limpo, roçado, raspado, a zona em que pousavam os 

caminhantes, abrindo uma clareira, limpando uma certa área na floresta”116. J. A. 

Pelúcio acrescenta citação de Vergílio Correia Filho: 

Ainda outras interpretações foram propostas, como habitualmente 

acontece às palavras, cujos elementos morfológicos experimentaram 

variável alteração. Se não é precisa a tradução de Baependi em Pouso 

Alegre, deveriam os desbravadores aplicar-lhe esta última designação, 

que bem exprimisse, em vernáculo, o encanto das paisagens, que os 
moveram a fundar ali o povoado predestinado a socorrer os viajantes 

das minas117.  

Francisco de Assis Carvalho sugere que a criação da denominação estaria 

diretamente relacionada à descrição espacial afirmando que, o estudo da “nomeação dos 

lugares pelo signo toponímico” é possível porque este é um “signo linguístico, motivado 

principalmente pelas características físicas do local” tendo como indícios de sua formação 

a relação com os “aspectos sociais, culturais ou ambientais”118. Esta perspectiva reforça 

o que já foi apresentado e reitera a possibilidade de se refletir sobre a ocupação do lugar 

a partir do contato entre colonizadores e nativos.  

 
113 Sampaio, 1901, p. 92-94 
114 Ibitipoca foi traduzida por “jorra língua da serra, morro que estoura” e Aiuruoca “morro que é 

casa de papagaios”. 
115 SAMPAIO, 1901, p. 42 
116 PELUCIO, 1942a, p. 8. Grifo nosso. 
117 José Alberto Pelúcio transcreveu este parágrafo na íntegra do artigo de Virgílio Correia Filho, 

sem indicação explicita da referência bibliográfica (CORREIA FILHO, 1940, p. 325 apud PELÚCIO, 

1942a, p. 9. Grifo nosso). 
118 CARVALHO, 2011, p. 385. Laurent Vidal, em seu artigo sobre a gênese dos pousos no Brasil 

moderno, remete ao trabalho de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick para falar sobre topônimos 

(VIDAL, 2016, p. 411). DICK, 1990. 
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Laurent Vidal concorda com a perspectiva da toponímia como tradutora da 

percepção da paisagem local. Para o pesquisador é reveladora a associação dos topônimos 

atribuídos aos pousos com a tradição linguística indígena, fazendo referência a um 

“conhecimento pragmático, apoiado em uma leitura vernacular dos recursos naturais”119. 

Possivelmente os sertanistas teriam se apropriado do conhecimento nativo sobre as rotas 

existentes no interior do território ao utilizar, como guias e tradutores, os indígenas 

apresados. 

Francisco de Assis Carvalho entende que a antiguidade do topônimo Baependi 

teria levado à grande variação em seu registro, revelando controvérsias etimológicas. Ao 

explicar sobre o estudo toponímico e sua dupla dimensão – a espacial como função 

toponímica, e a do tempo, como “a memória toponímica” – considera que, além de 

mobilizar inúmeros saberes pela complexidade de sua elaboração, o estudo da toponímia 

se aproxima das ciências da Geografia e da História. Carvalho enfatiza a perspectiva 

espacial no que diz respeito ao âmbito conceitual da toponímia, que deve ser entendida 

como denominador de lugar, de acidentes geográficos como o relevo, dos lugares 

habitados e desabitados, nomes relativos à água e às vias de comunicação.  

Para o pesquisador, a peculiaridade e a transcendência social dos nomes estão 

associadas à memória coletiva, pois trata-se de nomes do presente e do passado, inclusos 

aqueles em desuso. Nesta proposta, a questão da memória coletiva é “elemento essencial” 

para se analisar os topônimos por sua associação à identidade atribuída ao espaço120. É a 

partir de Jacques Le Goff que Francisco de A. Carvalho analisa a relação entre os nomes 

dos lugares e a produção de memória e, nesse sentido, consideramos interessante pensar 

na forma como a linguagem é veículo de armazenamento de memória121. Conhecer um 

topônimo é buscar sua origem e significado que permitem a revelação de fatos históricos, 

acontecimentos mais ou menos relevantes, indicações geográficas122.  

Tomando como referência a tradução de Baependi do tupinólogo Teodoro 

Sampaio, ressalta a alusão ao espaço nomeado como lugar de assento ou passagem, 

referindo-se a uma “clareira na mata marginal do rio Grande” que facilitava “a passagem 

 
119 DICK, 1990, 1999; ANANIAS; ZAMARIANO, 2014, p. 205 apud VIDAL, 2016, p. 411. Grifo 

nosso. 
120 CARVALHO, 2011, p. 384. 
121 LE GOFF, 1990, p. 425. 
122 Propõe como procedimento para o estudo dos topônimos, os mesmos já indicados por Teodoro 

Sampaio: realizar uma busca etimológica para identificar sua origem linguística, fazendo um extenso 

levantamento de todas as formas possíveis nos documentos para se estabelecer sua cronologia. Em um 

segundo momento, efetuar uma comparação com documentação recente para se estabelecer parâmetros de 

alteração. 
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do caminho dos descobridores de Minas Gerais”123. Uma segunda referência mobilizada 

é a tradução de Francisco F. Alemão, como “caminhos ruins” pela formação da palavra: 

Mbaê – cousa má; pé – preposição (no, na); indy (com). Apresenta o topônimo através de 

uma explicação pormenorizada, apontando para uma interpretação associada a caminho, 

rota ou trilha. Diz o autor que: 

Na formação da palavra intervieram as raízes mbaé (com as variantes 

maé, baé, ma objeto) pê (trilho, cortado, anguloso) e ndi (junto com, 

armado, companheiro). Todas as interpretações sobre a motivação do 

topônimo parecem conduzir a um caminho ou local de uma trilha124.  

Carvalho afirma que a toponímia se constitui “relevante marca cultural e expressa 

uma efetiva apropriação do espaço pelos grupos culturais”. Como instrumento de 

memória, o topônimo Baependi estaria ligado ao fato da existência de “um caminho que, 

certamente se liga ao fato das descobertas das minas de ouro que existiam no sul de 

Minas”, afirmando a permanência da “essência etimológica do nome indígena” que 

traduziria a “ideia de caminho, de clareira, de lugar de passagem”125. Considera pertinente 

a classificação taxionômica que incluiria Baependi na “ordem antropocultural como 

Hodotopônimo” que define os “topônimos relativos às vias de comunicação rural ou 

urbana”126.  

A partir da perspectiva que associa o topônimo Baependi aos significados de 

caminho e pouso, propomos a vinculação da toponímia às pesquisas relativas à 

apropriação do espaço das Minas por paulistas e portugueses, especialmente no que diz 

respeito à articulação de vias de comunicação e apropriação fundiária, estabelecendo 

pontos de fixação colonial que facilitaram a interiorização da colônia. Em seu artigo sobre 

o Caminho Novo, Renato Pinto Venâncio faz referência à pesquisa realizada pela 

arqueóloga brasileira Maria da Conceição Beltrão127 que defendeu a ocupação do trecho 

“há cerca de dez mil anos A. P.128, como desdobramento de um eixo inicial de 

povoamento”129. Para Capistrano de Abreu, Sergio Buarque de Holanda e Antônio Robert 

 
123 CARVALHO, 2011, p. 388-389. 
124 Idem, p. 390. Grifo nosso. 
125 Idem, p. 391. Grifo nosso. 
126 DICK, 1990, p. 33 apud Carvalho, 2011, p. 391. 
127 BELTRÃO, 1988, p. 208. 
128 Significa Antes do Presente. 
129 VENÂNCIO, 1999, p. 187; RESENDE et al., 2010, p. 117. 
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Moraes esta seria uma “rota indígena milenar” da qual os colonizadores teriam se 

apropriado130.  

Tendo como base para sua reflexão o conceito de longa duração131, desenvolvido 

por Lucien Febvre e Fernand Braudel, e ao diálogo entre Maria da Conceição Beltrão132 

e Capistrano de Abreu, Renato Pinto Venâncio ressalta que tanto as vias de comunicação 

como “os pontos de assentamento indígenas constituíram estruturas pré-coloniais 

usurpadas pelos conquistadores”. Esta perspectiva é adotada por Maria Leônia Resende 

e sua equipe em projeto no qual buscaram identificar registros e estudos que remetessem 

às “marcas remotas deixadas pelos nossos antepassados indígenas nas proximidades do 

Caminho Velho” sendo constatada uma grande variedade de registros rupestres133. 

A descrição do caminho percorrido pela equipe de pesquisa da Universidade 

Federal de São João del Rei (UFSJ) teve como ponto de partida a cidade de Andrelândia, 

na região do Sul de Minas. Antigo distrito do Turvo, integrava a freguesia de Aiuruoca e, 

a partir de 1814, o Termo da Vila de Santa Maria de Baependi134. A pesquisa de campo 

seguiu em direção ao Campo das Vertentes para o município de Nazareno, ao norte de 

Carrancas, cortado pelo Caminho Velho. As três localidades têm em comum registros 

atribuídos à Tradição São Francisco elaborando “um arco no sentido noroeste-norte, 

dominando o centro” do “trecho sul da Estrada Real”, que incluiria, ainda, os “grafismos 

identificados na cidade de São Tomé das Letras135, a sudoeste, localidade também cortada 

pelo Caminho Velho”136. 

Este trajeto tem grande relevância para a pesquisa sobre Baependi. Nossa hipótese 

é de que as localidades que compõem o panorama de arte rupestre no Alto do Rio Grande 

podem ser associadas à citação de Diogo de Vasconcelos, ao afirmar que a antiguidade 

 
130 ABREU, 1982; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1957; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. São Paulo: Brasiliense, 1990; MORAES, 
Antônio Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no “longo” século 

XVI. São Paulo: Hucitec, 2000. 
131 O conceito de longa duração foi desenvolvido por Lucien Febvre e Fernand Braudel em suas 

obras FEBVRE, 1922, p. 390; BRAUDEL, 1978, p. 51;  
132 BELTRÃO, 1988, nota 9. 
133 RESENDE et al., 2010, p. 118. 
134 No ano de 1834, Aiuruoca foi elevada a vila, e o Turvo passou a compor o território do Termo 

da nova unidade administrativa. 
135 O Projeto Itaguatiara, que tem como integrantes alunos de graduação da UFSJ, identificou doze 

sítios com pequenos painéis, sendo referência o Relatório Parcial da pesquisa: RESENDE, Marco A. 

Penido; D’AURIA, Carla Alfonsina. Projeto pedra são tomé: valoração regional por meio da revitalização 
da paisagem e da identidade cultural, São Tomé das Letras, 2009. Sobre a localidade ver: ROMEIRO; 

RAMINELLI, 1999. Sobre pesquisas arqueológicas realizadas no âmbito da Comissão Geographica e 

Geológica Mineira foram copiados os “glyphos e inscrições, que ali se veem e estão reproduzidos no 

Relatório da Secretaria de Agricultura de Minas (1895)” (SENNA, 1906, p. 173). 
136 RESENDE et al., 2010, p. 118 
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de Baependi estaria fundamentada na existência de um caminho que pelo Mbaependy 

atravessaria o sertão das Carrancas e chegaria à São João del Rei137. Este caminho, que 

passou a ser utilizado pelos paulistas para adentrarem as Minas, teria algumas 

características topográficas que revelariam a constituição desta rota. Estudos geológicos 

e análises do trajeto da Estrada Real na direção S-N, apontaram o percurso com 

predominância de “locais de relevo menos escarpado”138 com médias de altitude em 1.200 

metros e a divisão em patamares139.  

É importante ressaltar que esse trajeto feito pelas superfícies mais 

rebaixadas tinha sempre como ponto de referência os relevos mais 

íngremes, ou seja, as serras, já que os percursos se encontram mais 
próximos das escarpas quando comparados com os fundos de vales. 

Além disso, pode-se constatar que a maioria dos sítios e abrigos se 

encontra em locais mais elevados ao longo dos afloramentos rochosos. 

As possíveis explicações para este fato podem ser: proteção contra as 
intempéries e até mesmo animais e melhor visualização da área para 

delimitação do trajeto140. 

Segundo o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto do Rio Grande (NPA), 

localizado em Andrelândia, a identificação dos sítios com arte rupestre e a similaridade 

dos registros, permitiria aventar-se “a possibilidade da existência de uma tradição rupestre 

própria do Alto Rio Grande” que incluiria aqueles localizados em Baependi141. Nos 

alinhamos com essa perspectiva acreditando que a presença desses sítios atestaria a 

existência de comunidades indígenas na localidade e, que estes indivíduos ou grupos, 

teriam conhecimento de uma rota “em muito melhores condições”142, evidenciando uma 

marca da experiência indígena na construção deste caminho.  

Essa rota é visivelmente aquela que, levando em conta o relevo, seria 

a mais viável de ser percorrida, favorecida pelos escarpamentos das 
serras, tomados como pontos de referência, pelo menor gasto de 

energia física e pela disponibilidade da água nos vales – cenário 

 
137 VASCONCELOS, 1974, vol. 2, p. 223 
138 RESENDE et al., 2010, p. 120 
139 Os fundos dos vales, como nível mais baixo, teriam entre 700 e 900 metros e, o quarto patamar, 

altitudes entre 1200 e 1400 metros. Os sítios de Baependi estariam no terceiro patamar, com variações entre 

1100 e 1200 metros e, o de São Tomé das Letras integrando as maiores altitudes, visto os registros rupestres 

do centro urbano estar localizado à 1440 m acima do nível do mar (SAADI, 1995; AUGUSTINn, 1994, p. 

67 apud RESENDE, et al., 2010, p. 120 ). 
140 RESENDE et al., 2010, p. 121. Grifo meu. 
141 NPA, 15/01/2016. Os registros identificados encontram-se nos municípios de Andrelândia, 

Carrancas, Itutinga, Luminárias, São João del Rei, São Tomé das Letras e Serranos. Ver no site do Núcleo 

de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande: http://www.npa.org.br/noticias_listar.php?idNoticia=50. 

Acesso: 04/07/2019.  
142 VASCONCELOS, 1974, v. 2, p. 223 

http://www.npa.org.br/noticias_listar.php?idNoticia=50
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geográfico em que, dificilmente, seria possível a escolha de outra rota 

que não a Estrada Real143. 

O caminho que passa por Baependi teria como característica a suavidade do relevo 

mais suave, sendo a área de Carrancas a que possui maior altitude retomando a suavidade 

do relevo após esta localidade. Como a área de São Tomé das Letras é bastante íngreme, 

consideramos que faria parte deste complexo circuito de comunicação, visto a presença 

de registros rupestres no centro urbano e área rural.  

Ao compararmos a análise empreendida pela pesquisa da UFSJ, e a presença de 

sítios arqueológicos ao longo deste caminho, julgamos ser procedente associar os 

registros de arte rupestre aos assentamentos nas margens da Estrada Real, reforçando a 

hipótese do caminho colonial como uma rota pré-colonial. Esta apropriação é ratificada 

pela inclusão desta via em parcela do território da administração metropolitana. Na 

medida que a conquista se expandia, foram estabelecidos territórios de jurisdição da 

Coroa – como as comarcas, vilas e distritos – sendo possível associar os sítios 

arqueológicos com o Distrito do Caminho Velho que era composto pelas localidades de  

Aiuruoca, Baependi, Boa Vista, Bombaça, Cajuru, Capão Grande, 

Capão Redondo, Carrancas, Caveira144, Caxambu, Encruzilhada, Engaí, 
Enguarituba, Entaguituba, Palmeira, Passa Quatro, Passa Trinta, 

Pinheirinho, Pouso Alto, Ribeirão da Caveira, Rio Grande, Rio Verde, 

Tijuco e Tororó, nome que figuram nos lançamentos feitos pelo 

Sargento Mor145. 

Como a equipe liderada pela historiadora Maria Leônia C. de Resende, 

defendemos que devam ser empreendidas pesquisas sobre os sítios com foco na 

interdisciplinaridade, aglutinando investigadores das áreas de arqueologia, antropologia, 

história, geografia. Esta iniciativa permitiria a identificação de vestígios mais robustos 

para a datação e provável confirmação de manifestações culturais, que podem remontar a 

milhares de anos, de povos que estavam “imersos num outro universo mental, numa outra 

organização social, estabelecendo outro tipo de relação com o mundo”146 e, 

consequentemente, com o espaço que ocupavam.  

O intervalo entre a produção dos registros e a chegada dos colonizadores deve ser 

compreendida em sua complexidade, pelos inúmeros grupos que ocuparam estes 

 
143 VASCONCELOS, 1974, v. 2, p. 122. Grifo nosso. 
144 Sobre a Fazenda da Caveira, ver: TEIXEIRA, 2005. Sobre o arraial da igreja nova ver: 

FONSECA, 2011. 
145 APM-CC – 1031, Livro do quinto e capitação a cargo do Sargento-Mor Tomé Rodrigues, 1718-

1720; GUIMARÃES, 2002. 
146 RESENDE et al., 2010, p. 123. Grifo nosso. 
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espaços147.  A ocupação e domínio das terras americanas associados ao apresamento 

indígena, viabilizou um maior conhecimento do meio natural onde se fixaram os colonos, 

apropriando-se das áreas onde havia legado de outros grupos, como os lugares de repouso 

e obtenção de alimentos – que podem estar representados pelos grafismos – e os caminhos 

identificados através do trânsito entre São Paulo e o sertão148.  

Ao contrário dos registros pictóricos que, em sua maioria, passaram despercebidos 

para os paulistas e portugueses149, os caminhos teriam sido apropriados pelos 

colonizadores facilitando o trânsito entre a capitania de São Paulo e Rio de Janeiro em 

direção ao sertão. Considera-se, portanto, que  

a explicação para constituição do território mineiro não estaria completa 

sem uma análise dos caminhos que ligavam as minas a outras regiões 

da Colônia e, por onde transitavam o fluxo de gente e mercadorias, 

interligando a hinterland à metrópole, (...)150. 

 

1.3 Registros do topônimo no Caminho Velho de São Paulo às Minas:  territórios e 

territorialidades na cartografia 

Existe uma unanimidade em apontar a ocupação de Baependi coetânea às 

primeiras entradas de sertanistas, vindos de São Paulo, no território que se configurou 

como Minas Gerais, a partir do final do século XVII. Contrariando esta afirmação, em 

1711, André João Antonil ao relatar o percurso entre São Paulo e as “Minas Gerais dos 

Cataguás” não mencionou as localidades de Baependi e Pouso Alto como lugares de 

pouso ou paragem. Segundo o jesuíta, após o Pinheirinho chegava-se à “afamada” Boa 

Vista “campo bem estendido e regado de ribeirões” de onde se avista o “Monte 

 
147 Perspectiva que vem mudando a partir do investimento em estudos arqueológicos no Campo 

das Vertentes e sul de Minas, como atestam as pesquisas desenvolvidas por Maria Leônia Chaves de 

Resende e o Núcleo de Pesquisa Arqueológica de Andrelândia. 
148 Além de sugerir informação sobre áreas de repouso e alimentação, as pinturas podem ser uma 

forma de comunicar os pontos do(s) caminho(s). 
149 Parece que uma exceção teria sido as pinturas de São Tomé das Letras, que traz em seu nome 

este registro. Outro fator seria a edificação da capela, a partir de 1785, por João Francisco Junqueira, no 

lugar onde teria sido encontrada a imagem do santo. Segundo uma das vertentes para a origem da localidade, 

teria sido um escravo fugido que teria descoberto o santo e retornado para entregá-la ao seu proprietário. 

Uma versão bastante questionável, pois qual seria o cativo que voltaria por livre e espontânea vontade para 
o cativeiro? Sugiro, como alternativa para a origem da capela e localidade, que sua edificação junto à 

caverna, onde se encontram os sinais pré-históricos, pode ser relacionada ao impedimento de um futuro 

quilombo. O lugar estratégico, a 1440 metros de altitude, com vista panorâmica em 360º não é exatamente 

para ser desprezado por quilombolas e proprietários de terras e escravos.  
150 PAULA, 2005, p. 268. 
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Caxambu”. Da Boa Vista segue o caminho até a “estalagem chamada Ubay”151 onde 

também se encontravam roças152.  

Em 1749, o ouvidor-geral, dr. Caetano da Costa Matoso, descreveu este percurso 

a partir de São Paulo. Fazendo menção às fazendas, pousos, vilas, acidentes geográficos 

pelos quais passou. Ao chegar ao trecho de transposição da Mantiqueira, refere-se à 

existência roças no trajeto do Caminho Velho.  

Sítios e roças deste caminho 

Embaú; passa-se um rio vinte vezes, e por isso se chama o Passa Vinte; 

sobe-se a notável cordilheira ou serra da Mantiqueira; passa-se outro rio 

trinta vezes e lhe chamam o Passa Trinta; e se vai ao Pinheirinho153; daí 

a Rio Verde; Pouso Alto; Boa Vista. 

Sobe-se um monte em cujo cume se dilata a vista circularmente pelos 

horizontes, com igualdade e sem obstáculo algum ou estorvo de outro 
monte que se oponha, em que dá mostras da sua grande eminência; e se 

vai a Caxambu, onde há um monte cuja falda é//lambida de todo o 

gênero de caça que ali vem [degustar] daquela terra, por ser aprazível, 

se bem que muito salitrada. 

Baependi; Pedro Paulo; Ingaí; Traituba; Carrancas; rio Grande; Tijuco; 

rio das Mortes Pequeno. 

Entra-se na vila de São João del Rei, no rio das Mortes. Desta vila se 

vai para as Minas Gerais em cinco ou seis dias por uma de duas estradas, 
ambas quase iguais assim na extensão como nas comodidades e 

caminhos. Uma se intitula o Caminho Velho; outra, o Caminho 

Novo154. 

Diogo de Vasconcelos, ao descrever o Caminho Velho, afirma que depois da Boa 

Vista, o caminho ia em direção ao Mbáépendi, descrito como “um sítio ameno, [onde os 

integrantes da bandeira] descansaram algum tempo”155, tomavam os caminhos através 

dos rios Ingaí e Grande, até chegar ao rio das Mortes e das Velhas. Diogo de Vasconcelos, 

em História Antiga de Minas Gerais, ao relatar a entrada de Fernão Dias para o sertão, 

 
151 Não há menção a essa estalagem em nenhum relato.  
152 A obra original foi impressa em 1711, sob pseudônimo, foi recolhida por ordem régia. Em 

publicação datada para o ano de 1837, a denominação utilizada é para a região que percorreu a partir de 

São Paulo é Minas Gerais dos Cataguás. ANTONIL, 1837, p. 173-175. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222266. Acesso em: 04/07/2019. 
153 Um dos relatos utilizados por Paulo Paranhos para abordar a descoberta e ocupação do sul de 

Minas é a do mineralogista holandês Wilhelm Jost tem Glimmer – História Natural do Brasil – publicada 

em Amsterdã em 1648, por Georg Marcgraf. O trecho transcrito foi retirado da obra de W. Luís e descreve 
o percurso realizado pela bandeira de André de Leão, nos primeiros anos do século XVII, que segue de 

Cachoeira Paulista, alcançam o rio Passa Vinte, e com cinco ou seis dias de marcha a garganta do Embaú; 

dali avistam “lindíssimos pinheiros”. PARANHOS, 2005, p. 28-29. 
154 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, p. 902 
155 VASCONCELOS, 1974, v. 1, p. 79 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/222266
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informa que o percurso realizado a partir de Guaratinguetá era “região aberta e 

frequentada”156.  

Uma segunda referência mobilizada por Diogo de Vasconcelos, é a incursão de 

Dom Rodrigo de Castel Branco que, partindo de São Paulo para o Sumidouro, em 07 de 

março de 1681, carregado com “animália doméstica e sementes novas de frutas e cereais”, 

teria passado por Baependi “cujo arraial reforçou”157 sendo constatada ali a existência de 

criação, confirmando a antiguidade do lugar158.  

Teria sido em um afluente do rio Verde – que passou a ser denominado Baependi 

– que conseguiram a informação sobre a existência de ouro “naquelas paragens” em 

“grande abundância”, o que teria levado ao estabelecimento de mineradores e 

agricultores, sendo uma referência do lugar a propriedade do Engenho. As notícias sobre 

ouro além da Mantiqueira teriam motivado a transposição da serra, dando origem à 

povoação “junto às margens desse rio”159.  

A versão que José Alberto Pelúcio apresenta relaciona a chegada às margens do 

rio Baependi à empresa de Antônio Delgado da Veiga, em busca do “ouro em abundância, 

além da grande serra”. Na expedição havia índios “domesticados, que lhes serviram de 

guias nos emaranhados caminhos e intérpretes na linguagem desconhecida”160. As 

notícias sobre o ouro, e os caminhos que levavam às minas, produziram registros 

manuscritos que podem ser divididos por sua tipologia, textuais e cartográficos. Em 

ambos os conjuntos são identificados documentos com menção ao topônimo Baependi e, 

neste tópico, serão apresentados os registros cartográficos objetivando a identificação e 

variação deste topônimo, sua localização no espaço das Minas e a área abrangida pelo 

topônimo.  

Como apontado, o levantamento da denominação Baependi em documentos 

cartográficos possibilita acompanhar, mesmo que de maneira fragmentária, a 

 
156 VASCONCELOS, 1974, v. 1, p. 79. O Almanach Sul-Mineiro, para o ano de 1874, traz em sua 

apresentação, um histórico sobre o sul de Minas no qual são citadas as bandeiras de Fernando Dias Paes 

Leme e Bartolomeu Bueno, ambas nas décadas finais do século XVII. Segundo Bernardo Saturnino da 

Veiga, no ano de 1692, D. Pedro II, rei de Portugal, teria emitido uma ordem para o governador Arthur de 

Sá e Menezes para que desse continuidade às explorações, iniciadas por Antônio Rodrigues Arzão e Carlos 

Pedroso da Silveira. Na apresentação do histórico para o município de Baependi, Saturnino da Veiga se 

atém à tradição das primeiras notícias sobre Baependi estarem associadas aos taubateanos Antônio Delgado 

da Veiga, seu filho João da Veiga e Manoel Garcia, apresadores de gentio. VEIGA, 1874, p. 395; para 
Baependi, ver p. 395-403; VEIGA, 1884, p. 524; para Baependi, ver p. 523-530.  

157 VASCONCELOS, 1974, v. 1, p. 96 
158 Ibidem, p. 113 
159 VEIGA, 1884, p. 524. 
160 PELÚCIO, 1899, p. 215. Grifo nosso. 
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consolidação da localidade como referência no caminho para Minas, admitindo que o seu 

registro recorrente na documentação denote a formação primitiva de um núcleo de 

povoamento. Apesar da raridade de documentos cartográficos para o período, entre o final 

do século XVII e início do seguinte161, Baependi é topônimo encontrado em roteiros e 

mapas, que remontam aos primeiros movimentos de expansão, na direção sul-norte, para 

o território que se tornou Minas Gerais.  

Dentre a documentação existente, Antônio Gilberto Costa salienta o “conjunto das 

Cartas Sertanistas e alguns borrões” 162, no que toca às informações sobre “os traçados 

dos primeiros caminhos para esta região”163, sendo documentação imprescindível para o 

estudo de seu descobrimento, conquista e ocupação. Para este procedimento, foram 

selecionados os mapas e cartas que permitem visualizar a interiorização da ocupação do 

território pelo Caminho Velho e, como termo comparativo, os itens documentais que 

apresentam a implantação do Caminho Novo o que levou à diminuição do fluxo de 

pessoas e mercadorias pelo sertão das Carrancas.  

Como procedimento adotamos o destaque das vias fluviais, a complementação e 

reforço dos registros e, procurando relacionar diferentes escalas territoriais, o recorte dos 

detalhes que dizem respeito ao recorte geográfico desta pesquisa. Pela existência de 

roteiros junto às representações gráficas procuramos sistematizar os dados em quadros, 

possibilitando comparação entre as descrições destes. A leitura das legendas tem como 

objetivo buscar apreender as mensagens implícitas nestes registros, como aponta Maria 

Vicentina Dick ao afirmar que “as figuras representativas dos acidentes do terreno, as 

legendas dos mapas, são detalhes semióticos, ou imagens que falam, porque providas de 

um sentido, mesmo não-verbalizado” 164.  

As legendas nos permitem acompanhar os incrementos ao longo dos percursos, 

com a instalação de estruturas para o descanso e alimentação de pessoas e tropas; a 

ocupação do território e a criação de instâncias administrativas, tanto civis quanto 

eclesiásticas; a edificação de pontes e passagens nos rios, com a disponibilização de 

canoas para sua travessia, como também a abertura de alternativas viárias. Estas 

 
161 Segundo Antônio Gilberto Costa, a documentação sobre os limites da capitania de Minas foi 

produzida com maior frequência em fins da primeira metade do século XVIII. COSTA, 2011, p. 3. 
162  A tradição de uma “cartografia construída a partir de borrões” que registrava “todo o percurso”, 

indicando a “profundidade e largura dos rios, afluentes, ilhas, cachoeiras, itaipavas, sítios, fazendas, vilas 

e pousos” é descrita por Beatriz Bueno, e pode ser considerado como indício do processo de dominação da 

área das Minas (BUENO, 2009, p. 130). 
163 COSTA, 2011, p. 3 
164 DICK, 1998, p. 62 
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indicações podem ser sugestivas para o estabelecimento dos ritmos da ocupação desta 

região e da ampliação de suas fronteiras, interiorizando a conquista das Minas.   

Iniciamos com o registro que representa os limites entre o Rio de Janeiro e São 

Paulo, sendo a referência de coordenada geográfica o Trópico de Capricórnio165. O 

registro abarca a extensão do sul da colônia, desde a ilha de Santa Catarina, até ao norte, 

alcançando a foz dos rios Doce e rio Peruíbe, este último na Bahia. Adentrando o 

continente, são indicados os rios Grande e Tietê ao sul e, ao norte, os rios Paraíba e Doce, 

direcionando os caminhos fluviais que convergem para o centro do território das Minas 

(Mapa 1). 

Fazendo o percurso de sul para norte, foram identificadas as povoações de 

Curitiba (Curiatiba), Sorocaba, São Vicente, Santos, São Paulo, Mogi, Parati (Paraty), 

Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes (Otacases), Rio das Mortes – com duas 

localizações diferentes – e Sabará. A repetição da povoação do Rio das Mortes pode ser 

cogitada como correção do lugar do arraial, pela sua longevidade no contexto da 

descoberta daquele território. Da mesma maneira como acontece para os rios Grande e 

Ingaí, que foram riscados e reposicionados no registro.  

Tomando a perspectiva de Dick, das imagens que falam, podemos propor que a 

legenda indica uma hierarquia pela representação sutil em diferentes tamanhos da 

edificação entendido, naquele contexto, como arraial. Se tomarmos como referência a 

instituição de capelas, e a informação sobre as irmandades do Santíssimo Sacramento das 

capelas de São José e Nossa Senhora do Pilar, seria confirmada a opção da dupla 

representação166. Desta maneira, confirma-se a hipótese de que a povoação, com registro 

imediatamente após o rio Ingaí, seriam a vila São João del Rei e, o segundo, à direita 

deste, a de São José, atual Tiradentes.  

Chama a atenção o espaço vazio, sem menção a povoações ou mesmo vendas, 

ranchos e pousos entre os rios Baependi e Ingaí. Dentre os acidentes geográficos, não 

constam o rio Verde ou a passagem pela garganta do Embaú, na Mantiqueira. As vias 

fluviais são os pontos de referência do caminho e indicam o trajeto a se tomar desde São 

 
165 O Trópico de Capricórnio, no que toca ao espaço representado no mapa que se analisa, corta o 

Brasil na cidade de Ubatuba, São Paulo, nas coordenadas 23°26’29’’ sul e 45º04’34’’ oeste.  
166 O arraial do Rio das Mortes foi criado em 1699 e, somente em 1713, elevado a vila de São João 

del Rei. A Irmandade do Santíssimo Sacramento da capela de Nossa Senhora do Pilar foi criada em 1711, 

sendo posterior à da capela de São José, de 1710. Ambas as freguesias foram criadas em 1724. 

CARVALHO, 1922. Sobre Tiradentes ver: BARBOSA, 1971, p. 510-511; BOSCHI, , 1986, p. 214-224. 
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Paulo, representado por uma igreja, revelando sua posição na hierarquia urbana e 

eclesiástica (Mapa 2). 

Este mapa apresenta correções de localização para o trecho entre os rios Ingaí e 

das Mortes, na chegada àquela povoação, apresentando as mesmas características para a 

grafia e tinta. Cogitamos a hipótese de acréscimos posteriores para as localidades de 

Jundiaí, Atibaia e Jaguari integrantes do Caminho Velho. Constam no mapa as povoações 

litorâneas de São Vicente, Santos, Parati e na Ilha Grande (Mapa 3).
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Mapa 1 – [Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo] [Cartas Sertanistas] [17--]. 1 mapa ms.: desenho a tinta 

ferrogálica167; em f. 54 x 64. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html. Acesso em: 

10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 – Destaque para as vias fluviais [Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo] [Cartas Sertanistas] [17--]. 1 mapa ms.: desenho a tinta ferrogálica; em 

f. 54 x 64. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html.  

Acesso em: 10/06/2019. 

 
167 A tinta ferrogálica é um composto de quatro ingredientes básicos; extrato de ácido tánico - obtido da noz do carvalho, sulfato ferroso, goma arábica e água. Esta é a fórmula básica, não há uma receita definitiva, em lugares de clima frio se usa 

brend, álcool.  Para colorir mapas, acrescenta-se tintura de pau Brasil, tintura de pau Campeche. A durabilidade, varia de acordo com a composição da tinta e a qualidade do suporte, papel ou pergaminho. A tinta ferrogálica em contato com a luz e o oxigênio, 

se torna corrosiva e ataca o suporte, tanto faz se é papel ou pergaminho, porque o resultado desta mistura é altamente ácido. Originariamente a cor da tinta oscila entre o negro, negro azulado, com o passar do tempo muda para o marrom, é uma tinta instável, 

a acidez da tinta migra de uma página para outra página produzindo sombras, manchas borradas. A corrosão, acontece devido a natureza higroscópica do papel - quando a umidade da atmosfera esta alta se expande, quando esta baixa as fibras do papel se 

contraem, tornando o papel quebradiço. Disponível em: http://infolioartedolivro.blogspot.com/2012/08/tintas-ferrogalicas.html 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html
http://infolioartedolivro.blogspot.com/2012/08/tintas-ferrogalicas.html
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Mapa 3 – Detalhe – identificação (da esquerda para a direita) dos rios Grande, de Baependi (Baipandi), de 

Ingaí (Ingay), das Mortes, Tietê, Paraíba (Parahiba). [Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo] [Cartas 
Sertanistas] [17--]. 1 mapa ms.: desenho a tinta ferrogálica; em f. 54 x 64. Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html. 

Acesso em: 10/06/2019. 

Em termos de comparação o Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo pode ser 

considerado anterior às Cartas da Capitania de Minas Gerais, visto a ausência de 

referências à comunicação entre o rio Grande e seus afluentes, como os rios Baependi e 

Ingaí. Outra “falta” seria o rio Verde na representação cartográfica e, como uma das vias 

de interiorização, chama a atenção não haver seu registro neste documento. A se tomar o 

Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo e as folhas nº 5 e 9 das Cartas da Capitania de 

Minas Gerais seria possível propor uma antecedência do primeiro em relação aos demais, 

em função do conjunto de informações disponíveis em cada um deles.  

A se pensar exclusivamente no documento, é possível defender a hipótese da 

acumulação de informações sobre a geografia sul-mineira, materializada nas correções 

existentes nos registros analisados, com a realocação de acidentes geográficos, a 

identificação de dados referentes à rede de rios e formação de bacias – como nos casos 

dos rios Baependi, Ingaí e Carrancas – e a inserção do rio Verde no conjunto das vias 

fluviais locais. Estas informações permitem, inclusive, questionar a ordem de organização 

do conjunto das Cartas da Capitania de Minas Gerais, pois ao contrário da folha nº 5, 

que tem o sistema de rios ordenado corretamente, a folha nº 9 traz correções sobre os rios 

em questão.  

Por outro lado, deve ser levado em consideração o que Tiago Kramer de 

Oliveira168 sinaliza quanto a produção de mapas neste período e sobre sua relação com o 

 
168 OLIVEIRA, 2015. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html
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contexto das conquistas dos territórios coloniais. Aponta a necessidade do 

aprofundamento dos estudos sobre a “relação entre a espacialização das conquistas e a 

produção de mapas que fazem referência a elas”169, pois a representação do espaço seguia 

diretrizes múltiplas, servindo à “interesses econômicos, políticos, geopolíticos e 

científicos, todos eles relacionados às conquistas dos territórios americanos representados 

nos mapas”170. 

Seria plausível, então, se pensar no resguardo das informações sobre os 

“caminhos” para as áreas mineradoras e, a adição posterior de dados pode ser considerada 

como indício do crescimento do controle sobre o espaço em processo de conquista e 

ocupação. Vejamos as Cartas da Capitania de Minas Gerais. Com produção indicada 

para o século XVIII, neste conjunto cartográfico, podem ser encontradas duas menções 

ao topônimo Baependi, com representações da via fluvial em ambos os itens documentais 

e a indicação de edificação única, o que poderia ser traduzido como local de moradia, 

fazenda ou pouso.  

Nestes registros não foi identificada uma norma de escrita para o topônimo171,  

não sendo algo inesperado. Em artigo em que procura discutir a definição das Cartas 

Sertanistas, Tiago Kramer de Oliveira propõe que estes registros cartográficos devem ser 

relacionados à “produção de conhecimento, (...), típica da Época Moderna” que serviram 

aos “interesses econômicos, políticos, geopolíticos e científicos” alertando, ao mesmo 

tempo, para o perigo de classificação de mapas a partir de “aspectos morfológicos e da 

continuidade dos valores que eles transmitem” devendo ser levados em consideração os 

papéis que estes documentos passaram a assumir no período de colonização da 

América172.  

Para Kramer, a “rústica cartografia” do setecentos, deveria ser pensada em “escala 

global” e na maneira de articulação e expressão da “dimensão colonial das conquistas 

portuguesas”173 que se basearam em informações coletadas junto aos exploradores do 

território e no contato com os nativos. Nesta perspectiva, entendemos que a escolha dos 

paulistas pela passagem para as Minas, através da garganta do Embaú, teria como 

 
169 OLIVEIRA, 2015, p. 44 
170 Ibidem, p. 41 
171 Dentre as variantes, Orestes Campos Gonçalves indica Mapendi, Maependi, Bapindy, Baipindi 

ou Maipendi (GONÇALVES, 2002, p. 46-47). 
172 OLIVEIRA, 2015, p. 44 
173 Ibidem, p. 47 
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referência assentamentos indígenas e caminhos já existentes, evidenciando a utilização 

de vias pretéritas através das informações recolhidas junto aos nativos apresados.  

As Cartas da Capitania de Minas Gerais, com data de fatura sugerida para o 

século XVIII, é conjunto composto por 9 documentos que trazem descrição dos caminhos, 

localidades, acidentes geográficos – rios, serras, cachoeiras – que englobam o território 

de entrada para as Minas. Todos os itens foram desenhados com tinta e lápis, ocorrendo 

o preenchimento com tinta sobre o manuscrito à lápis, em alguns trechos. Nestes itens foi 

possível identificar a correção do traçado original sendo alterada a localização de rios e 

povoados. Na lateral esquerda do documento, como indicado anteriormente, existem 

informações que, deduzimos, foram inseridas posteriormente constando o significado de 

topônimos, explicações sobre a dinâmica das redes fluviais e distâncias entre os pontos 

de referência do caminho entre São Paulo e as Minas, na direção Sul–Norte174.  

Neste conjunto serão analisados os itens números 5 e 9, por registrarem o 

topônimo Baependi175 que aparece denominando a via fluvial, no primeiro documento e, 

no segundo, a indicação de edificação sugerindo que a localidade estaria em processo de 

afirmação como espaço de parada ou pouso. A análise será realizada pela ordem da 

organização dos itens, seguindo a lógica da documentação. Na folha nº 5, encontramos 

dois tipos de registros, havendo à esquerda dois roteiros e, à direita, a cartografia da 

região entre a Mantiqueira e Vila Rica, representando a rede de rios e morros.  

Será feita, inicialmente, a leitura do registro cartográfico e depois o texto que o 

acompanha. As vias fluviais localizadas no mapa são os rios Verde, Baependi (Baipendy), 

Capivari, Grande e Paraopeba fazendo a leitura na direção Sul-Norte (Mapa 4). Esta 

escolha refere-se ao Caminho Velho, via de entrada para as Minas por São Paulo, 

colocando a referência ao rio Baependi – e sua localização geográfica em relação aos rios 

Verde, Capivari e Grande – como segundo ponto visualizado no documento.  

Salientamos que o rio Baependi foi representado como afluente do rio Verde que, 

depois, desagua no rio Grande, confirmando que este espaço já havia sido explorado com 

maior minúcia. Neste registro não foi feita menção à existência de povoado, inexistindo 

qualquer representação de moradia, capela ou igreja para o topônimo (Mapa 5). A 

 
174 Reafirmamos o entendimento de que as designações toponímicas permitem acompanhar os 

processos históricos de produção social do espaço, remetendo às delimitações espaciais das diversas 
atividades e relações da sociedade ali fixada. O topônimo permite acompanhar a produção social do espaço. 

175 Como já indicado, Baependi será grafada em sua forma atualizada no corpo do texto e citações, 

sendo indicadas entre parênteses as suas variações. Esta informação permite mapear as alterações do 

topônimo ao longo do tempo e nos diferentes documentos produzidos nos âmbitos da administração 

metropolitana e eclesiástica.  
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ausência de informação para edificação nos leva a conjecturar sobre a antiguidade deste 

documento. A descrição do meio físico é composta por rios, serras e cachoeiras (Mapa 

6), identificadas como saltos, pontos nos rios Paraopeba e Grande, sendo este último 

próximo à Congonhas. Dentre as serras representadas, a do Ibituruna pela referência às 

“minas do Ibituruna (Ibuituruna)” ali existentes (Mapa 7).  

Duas localidades foram representadas por edificação com cruz, o que indica a 

existência de capela ou igreja, sugerindo sua condição de território eclesiástico, como 

capela filial ou sede de Freguesia. Este dado reforça a tese de registro posterior aos 

primeiros sertanistas pela implantação da jurisdição eclesiástica, sendo assim um 

território de referência da administração da Coroa sobre os indivíduos, normatizando o 

cotidiano e transformando aquele recorte por meio da nomeação dos lugares como os 

acidentes geográficos, vias fluviais e a instalação de edifícios civis e religiosos denotando 

a atribuição de novos significados para a paisagem. A transformação do sertão 

expandindo as fronteiras e os locais de passagem.   

Dentre as duas povoações, apenas Cachoeira foi denominada. Estas povoações 

estão situadas além da Ibituruna, na direção norte, sendo que em uma delas encontra-se a 

representação de uma elevação com uma pedra em seu topo, o que nos leva a cogitar que 

seja o pico do Itacolomy (Mapas 6 e 8). As legendas descrevem a porção norte como área 

com maior povoamento em relação ao espaço que compreende os afluentes do rio Grande, 

que aparece representado pelos acidentes geográficos e vazio de edificação. Neste registro 

não foi feita menção à existência de povoado junto ao rio Baependi, inexistindo qualquer 

representação de moradia, prédio, capela ou igreja para o topônimo. 
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Mapa 4 – À esquerda, destaque dos rios, minas e povoações legendadas. [CARTAS da Capitania de Minas Gerais]. [17--]. 8 cartas ms., desenho a tinta 

e a lápis, 54 x 67cm. Folha nº 5. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf. Acesso em: 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5 – Acima, representação do rio Baependi (Baipendy) em relação aos rios Verde, Grande e Capivari. [CARTAS da Capitania de Minas Gerais]. [17-

-]. 8 cartas ms., desenho a tinta e a lápis, 54 x 67cm. Folha nº 5. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf. Acesso em: 10/06/2019. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
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Mapa 6 – À esquerda, em destaque, a descrição do meio físico, vendo-se a representação dos rios, serras e saltos. [Cartas da Capitania de Minas Gerais]. [17--]. 8 cartas ms., 

desenho a tinta e a lápis, 54 x 67cm. Folha nº 5. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf. Acesso em: 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7 – Acima, em destaque, as minas da Ibituruna. [CARTAS da Capitania de Minas Gerais]. [17--]. 8 cartas ms., desenho a tinta e a lápis, 54 x 67cm. Folha nº 5. Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf Acesso em: 10/06/2019. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
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Mapa 8 – Pico do Ita[?]. [CARTAS da Capitania de Minas Gerais]. [17--]. 8 cartas ms., desenho a tinta e a 

lápis, 54 x 67cm. Folha nº 5. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf.. Acesso em: 10/06/2019. 

Dos roteiros manuscritos, na lateral esquerda do documento, acima o trecho 

apresenta tinta mais forte, em comparação com o texto redigido na parte inferior. 

Encontra-se a descrição detalhada das distâncias entre o rio das Mortes e os acidentes 

geográficos estabelecidos como referência para o caminho de São Paulo, ou seja, na 

direção Norte-Sul. Dentre os acidentes geográficos descritos encontram-se os morros de 

Ibituruna (Ibuituruna), Ibitipoca (Ibatipoca) e Aiuruoca (Jurioca), com grafias que 

possivelmente estariam de acordo com o entendimento do termo por aqueles que 

produziram as cartas. Das serras mencionadas, somente a Ibituruna está descrita 

cartograficamente, o que leva a questionar o momento de inserção destes dados, 

sugerindo o acréscimo de informações sobre o caminho em momento posterior à sua 

fatura inicial.  

Neste trecho, foram descritos os percursos e sua metragem, tendo como ponto de 

partida o Rio das Mortes. Para os topônimos Ibitipoca e Aiuruoca são mencionados os 

seus significados (Mapa 9), propondo que o contato com as comunidades nativas da 

região teria permitido o acesso a este conhecimento.  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
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Do rio das Mortes a Ibituruna são 8 ou 9 [léguas]; de rio das Mortes a 

Ibitipoca que quer dizer jorra língua da serra, morro que estoura são 
15 léguas; de rio das Mortes a Aiuruoca que quer dizer morro que é 

casa de papagaios aonde são as [?] são 25 léguas; até as cabeceiras 

serão mais 10 léguas, [?] 35 léguas ao sudeste do rio das Mortes//o 
Ibituruna é acima umas três léguas acima de onde o rio das Mortes faz 

barra com o rio Grande (Grifo nosso)176. 

Ao comparar-se os registros manuscrito e cartográfico percebe-se que não há 

exata correlação entre eles, sendo encontrados na descrição textual acidentes geográficos 

que não foram registrados graficamente, como já salientado. A pormenorização do 

percurso, com indicação das distâncias entre os pontos de referência geográfica sugere 

um maior nível de conhecimento daquele espaço geográfico, o que pode significar maior 

domínio sobre este. 

O registro na parcela inferior (Mapa 10), traz uma tinta mais suave em comparação 

com o texto redigido acima. Ao contrário da descrição anterior, que apresenta as 

distâncias entre o rio das Mortes e demais localidades, este texto apresenta um roteiro 

que, partindo das margens do rio das Mortes, na vila de São João del Rei, segue em 

direção norte ao morro do Itacolomy, passando por inúmeros povoados, freguesias e 

fazendas. São mencionados a travessia de rios e morros deduzimos que para servirem 

como ponto de referência.  

A legenda traz informações relativas às distâncias entre as povoações já existentes, 

podendo-se cogitar sua fatura em data posterior à 1718, por serem citadas as vilas de São 

João del Rei e São José, Carandaí, Camapuã e o rio Paraopeba (Mapa 10). Estabelece o 

percurso, que conta com distâncias máximas entre as povoações de 4 léguas. Este dado 

nos remete ao ritmo de viagem feito pelos paulistas nestes percursos adequando, 

provavelmente os trechos de acordo com a topografia. O que reforça a tese do 

conhecimento acumulado sobre estes territórios.  

A indicação dos pontos de travessia, denominando-os pelo nome da ponte que lhes 

designava, acrescenta informações sobre a ocupação das terras através da concessão de 

sesmarias, pela existência de fazendas e pousos. No que diz respeito ao estabelecimento 

da cobrança dos direitos de passagem dá a conhecer a implantação da administração 

 
176 Esta informação foi transcrita do mapa, havendo um trecho sobre Aiuruoca que não foi possível 

transcrever. In: Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 1718], 

8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 

30, 2, 18/025, f. 5. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf. Acesso em: 10/06/2019. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
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portuguesa neste território, conjugando os âmbitos político e religioso, reafirmando a 

expansão da conquista e o efetivo domínio da área retratada.  

São indicados dois pontos de cruzamento de vias. O primeiro na altura da ponte 

do Carandaí, onde se encontram as estradas que levam até o rio das Mortes e à vila de 

São João del Rei. Enquanto a viagem entre o rio das Mortes e a ponte do Carandaí, 

passando por Prados e a vila de São José, tem extensão de 6 léguas e meia, para ir da 

ponte do Carandaí até a vila de São João del Rei, o viajante percorre 2 léguas e meia.  

Um segundo cruzamento é na ponte do rio das Congonhas, que dista 1 légua da 

“Freguesia das Congonhas, rio abaixo”. Da ponte é indicada a vertente de estrada que 

leva à “ponta do morro de Itatiaia” e de lá, para Ouro Preto, em um trecho com 7 léguas 

e meia de percurso total. À direita, na lateral inferior, os rios Grande, Verde, Baependi 

(Baipendy) e Capivari indicando sua localização em relação às Minas e ao morro da 

Ibituruna, onde “o rio das Mortes faz barra com o rio Grande” (Fig. 10) 

Tabela 1 – Localidades no percurso entre São Paulo e Minas do Ouro 

Lugar de partida Lugar de chegada Léguas percorridas 

Rio das Mortes Vila [São João del Rei]  1 légua 

Vila de São João del Rei  Vila de São José ½ légua  

Vila de São José Prados, Freguesia de Minas [?] 3 léguas 

Prados Passagem do Carandaí novo  1 légua 

Passagem Ponto do morro 1 légua 

Ponte do Carandaí Vila São João del Rei 2 ½ léguas 

Ponte do Carandaí Lagoa Dourada 2 ½ léguas 

Lagoa Dourada Olhos d’água 2 léguas 

Olhos d’água Camapuã  2 léguas 

Camapuã  Ponte de Paraopeba 3 léguas 

Ponte da Paraopeba Rio das Congonhas 3 léguas 

Ponte do rio das Congonhas Freguesia das Congonhas, rio abaixo 1 légua 

Ponte do rio das Congonhas Ponta do morro de Itatiaia 1 ½ léguas 

Ponta do morro de Itatiaia Sítio de João de [Lara] 4 

João de Lara Ouro Preto 2 

Ouro Preto Cachoeira dos campos das Minas Gerais 4 

Cachoeira  Passagem de Martins Gravata 2 ½ léguas 

Ponte de Martins Gravata Rio das Pedras 1 légua grande 

Rio das Pedras Ribeiro do Machado Sem informação 

Ribeiro do Machado Ribeiro Manso Sem informação 

Ribeiro Manso Engenho de Pascoal da Silva Sem informação 

Engenho de Pascoal da Silva Raposos Sem informação 

Cachoeira  Morro [Itacolomi] Sem informação 

Morro [Itacolomi] Curral del Rei Sem informação 

Tabela 1 - Informações referentes ao Caminho entre o Rio das Mortes e Curral del Rei, existente no item 

5, das Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII. Optou-se pela grafia atualizada para este caso 

específico. 
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Mapa 9 - A legenda onde são citadas as distâncias entre o rio das Mortes e os morros de Ibitipoca - 15 léguas - e Aiuruoca - 25 léguas - com a tradução 

para cada um dos topônimos. Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 1718], 8 cartas manuscritas: desenho 

a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, f. 5. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf.. Acesso em 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10 - Detalhe da folha nº 5. À esquerda, legenda transcrita na Tabela nº 1. À direita, a representação dos rios a serem encontrados no 
caminho entre São Paulo e as minas da Ibituruna. Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 

1718], 8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, f. 5. 

Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf. Acesso em: 10/06/2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
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Documento integrante do conjunto das Cartas da Capitania de Minas Gerais, o 

item nº 9 apresenta inúmeras informações sobre o caminho entre São Paulo e as Minas, 

como a indicação da toponímia e a distância entre as diversas localidades. O processo de 

ocupação desse território pode ser visualizado através do reconhecimento do espaço 

geográfico com a descrição de morros e rios com suas barras, cabeceiras e formação de 

bacias. Da mesma maneira que na carta anteriormente analisada, no documento nº 9 os 

comentários com tinta de cor mais forte apresentam correções para a localização de alguns 

dos pontos geográficos descritos. A dinâmica deste reconhecimento inclui a correção da 

localização de alguns dos marcos de passagem como o Pinheirinho, a serra da 

Mantiqueira, o rio Verde e seus tributários.  

O povoamento do território foi representado por edificações civis e eclesiásticas, 

distinguindo as vilas, povoações e pousos pelo maior ou menor número de prédios 

estabelecendo graficamente a hierarquia entre os núcleos de povoamento existentes. Se 

para a administração política existe esta clareza gráfica já para o caso das freguesias e 

capelas filiais não está explícita a hierarquia interna à Igreja. Mesmo que haja a inserção 

de cruzes nos prédios nas seguintes localidades: São João del Rei, Prados, Congonhas, 

Ouro Branco e Ouro Preto.  

Ao cotejar os dados referentes à criação destas freguesias seria possível propor 

uma datação aproximada para este documento. No ano de 1711, na capela de Nossa 

Senhora do Pilar os devotos se reuniram para a criação da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, e a freguesia foi instalada no ano de 1724. Um ano antes, a capela dedicada 

a São José, ao lado do arraial do Rio das Mortes, teve a sua Irmandade do Santíssimo 

criada e, a freguesia no mesmo ano que a vizinha do Pilar. Em Prados, no ano de 1719, 

foi em torno da Irmandade de São Miguel e Almas que a capela foi erigida, com freguesia 

colada instituída em 1752, mesmo ano que Baependi177.  

Podemos considerar estes registros, e dos demais lugares ali inscritos, de maneira 

comparativa elaborando uma possível cronologia por meio das representações de 

edificação neste item da Carta. Visto que não há precisão sobre a data de fatura do 

documento, e por conter registros rasurados e realocados, acreditamos que a Carta da 

Capitania de Minas Gerais possa conter diferentes temporalidades expressas nas 

anotações ali existentes, não tendo sido estas produzidas pela mesma pessoa e, tampouco, 

 
177 Nesse mesmo ano foram criadas as freguesias coladas de Baependi, Carijós, Itaverava, Nossa 

Senhora da Gloria do Caminho Novo, Barbacena, Carrancas, Campanha da Princesa, Aiuruoca, Pouso Alto 

todas na comarca do Rio das Mortes (BOSCHI, 1986, p. 214-224). 
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em um mesmo momento. Esta suposição decorre de sinais como a diferença entre as 

letras, o acréscimo de informações relativas aos rios existentes no caminho e à serra da 

Mantiqueira, a rasura dos acidentes geográficos e seu reposicionamento em relação ao 

caminho, as informações relativas às distâncias e ao tempo de percurso (Mapa 11). 

Estes indícios remetem à análise proposta por Tiago K. de Oliveira que aponta a 

contextualização deste conjunto de documentos no processo de conquista. A 

interiorização da colônia atendia aos interesses portugueses em ampliar seu território e 

localizar minas de ouro e prata, como as que foram descobertas na América espanhola. 

Buscando uma aproximação da data de fatura inicial, sugerimos que seja posterior à 1718, 

pela informação relativa à vila São José del Rei (Tiradentes), criada neste ano178.  

A representação de edificação nos lugares de Baependi e Ingaí (ou Angaí) 

contribuem para a aproximação temporal do registro. No ano de 1717, Tomé Rodrigues 

Nogueira do Ó residia com sua família na fazenda Engenho, ou sítio Baependi179, tendo 

recebido a patente de Sargento-mor e superintendência das Coudelarias do Caminho 

Velho naquele ano. A nomeação de Tomé R. Nogueira atendia à conveniência, 

comodidade e utilidade ao bem público, por ser morador “no caminho velho” e concorrer 

em sua pessoa “aquelas circunstâncias que requerem para semelhante emprego” 180.   

A fazenda Ingaí, ou Angaí, foi propriedade de sesmaria concedida pelo Capitão 

General e Governador D. Lourenço de Almeida, no ano de 1725, ao Capitão José Vieira 

de Almeida. O Capitão indicou, na solicitação de demarcação, as benfeitorias que havia 

feito nas terras que ocupava. Afirmou que estava “cultivando uma fazenda de terras de 

planta, matos virgens, capoeiras, e campos, chamada Favacho e Ingaí, sita na sua maior 

extensão na Freguesia do Baependi, e em uma pequena parte na da Carrancas” 181. 

Abaixo, no recorte de trecho do mapa, é possível visualizar as notações em tinta 

mais escura, que adicionam informações sobre os rios Passa Vinte, Verde, Baependi, 

Capivari, Carrancas e Pouso Alto presentes ao longo do caminho (Mapa 12). É indicada 

 
178 A partir das informações de Ayres de Casal e Aroldo de Azevedo, apresenta o ano de 1718 para 

a criação da Vila de São José Del Rei, em tabela que abarca a cronologia de fundação de vilas e cidades na 

colônia do Brasil, no período até 1720. Para ver a tabela completa REIS FILHO, 1968, p. 84-88.  
179 Como constam do Inventário de Tomé R. Nogueira, na descrição dos bens de raiz “casas em o 

sítio em que moram chamado Baependi” (AMRSJDR, Cx. C-37, f. 12) e da Escritura de Doação do 

patrimônio para a nova igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi 

(PELÚCIO, 1942a, p. 45-48).  
180 APM-SC, Códice 12, Registro de provisões, patentes e sesmarias, 1717-1721. Patente de 

Sargento Mor a Tomé Rodrigues Nogueira, f. 22v. 
181 AHU_ACL_CU_011, Cx. 105/Doc. 48, Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, 

pedindo confirmação de sesmaria de duas léguas de terras que possui na freguesia do Baependi e 

Carrancas, 09/10/1773, f. 4. 
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a condição de tributários, na formação das bacias dos rios Verde e Grande, e a direção de 

suas águas, permitindo orientar o rumo do percurso: rio abaixo ou rio acima. Estas 

informações também contribuem para a descrição e localização das propriedades 

solicitadas junto à Coroa, dados constantes nas cartas de sesmarias: rio acima ou abaixo, 

junto às vertentes, cabeceiras e barra182. 

Seguindo o caminho de São Paulo para as Minas, na direção Sul-Norte (seta 

vermelha), as notas referem-se aos rios Passa Vinte, que desagua no rio Paraíba; de Pouso 

Alto (Pozos Altos) e Baependi (Baipaindy), que desaguam no rio Verde e ao rio Ingaí 

(Ingay), que desagua no Capivari (Capivary) e passa pelo rio das Carrancas. O rio Verde, 

o Pinheirinho e a Mantiqueira foram reposicionados no registro sugerindo uma 

“correção” das informações existentes. No alto, próximo à vila de São João del Rei, a 

informação referente ao tempo de viagem e extensão do percurso, entre o rio das Mortes 

até a barra do rio Grande: 2 dias e meio de viagem por 13 ou 14 léguas. Esta nota teve 

que ser redigida em letra menor que as demais, visto o espaço exíguo para sua redação, 

permitindo refletir sobre as informações serem inseridas nos pontos sobre os quais se 

reportam (Mapa 12).  

Os trechos riscados indicam a alteração de localização dos acidentes geográficos 

resultando, provavelmente, da ampliação do conhecimento sobre o trajeto entre 

Guaratinguetá e Ouro Preto. Neste recorte, foram inseridos os topônimos correspondentes 

(para melhor leitura) e, para as alterações os topônimos riscados, como se encontra no 

documento (Mapa 12). Na parcela superior do documento, foram acrescentadas 

informações a respeito do caminho e distâncias de Guaratinguetá em direção à São João 

del Rei. Estes indícios, aliados à pormenorização das localidades, demonstraria não 

apenas o conhecimento da rota com seus lugares de parada, pontes para a travessia de 

rios, mas também permitem inferir que o caminho entre São Paulo e as Minas, pela 

garganta do Embaú (Ubau), estava se afirmando como espaço de conquista. À direita do 

roteiro, identifica-se a informação do trajeto entre Taubaté (Tabalté) e as minas de Itajubá 

(Itagibá), sendo esta última traduzida por “pedra de feixe grosso” (Mapa 13).

 
182 Segundo Ângelo Alves Carrara, a delimitação das áreas em uma “sociedade agrária, eram a 

vertente e a barra” (Carrara, 2007, p. 50). CARRARA, Ângelo Alves. Minas e Currais: produção rural e 

mercado interno em Minas Gerais 1674-1807. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2007.  
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Mapa 11 – Folha nº 9. Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 1718], 8 

cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, 

f. 9. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm. Acesso em : 

10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12 – Detalhe do item nº 9, indicando a direção, a toponímia com os acréscimos e supressões feitos no registro. Cartas da Capitania 

de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 1718], 8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, f. 9. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm. Acesso em : 10/06/2019. 

 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm
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Mapa 13 – Em destaque as diferentes letras e tintas levando à hipótese da inserção posterior de informações sobre o trajeto. Cartas da Capitania de Minas Gerais, apresenta pormenorizado o caminho de São Paulo para a Vila das Esmeraldas, passando por 

São João del Rei. Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 1718], 8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, f. 9. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm. Acesso em : 10/06/2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm
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Na perspectiva de Laurent Vidal, o espaço passou a ser nomeado na medida que 

a frequência dos caminhos era incrementada, sugerindo duas associações para os 

estabelecimentos de abrigos e pontos de abastecimento de viajantes e tropas. Uma 

possibilidade, já apontada, é a aplicação de topônimos indígenas, especialmente para os 

pousos, o que revelaria a apropriação de um “conhecimento pragmático” do meio 

ambiente, pela descrição do espaço e seus recursos naturais através de uma “taxonomia 

de naturezas físicas”183.    

As estruturas de abrigos existentes nos caminhos teriam uma outra possibilidade 

de atribuição de toponímia, que incluíam a alimentação e espaço para os animais. Laurent 

Vidal indica a associação das denominações com termos que fazem referência ao 

“pernoite e descanso”184 sendo criado um “vocabulário específico [que] testemunha a 

difusão social dessas formas de abrigo temporário”185. Neste caso, podemos identificar 

no documento cartográfico a referência à Pouso Alto – no registro como Pozos altos – 

que teria recebido seu nome ao ter sido escolhido para o pernoite da expedição de Antônio 

Delgado da Veiga, o mesmo que teria desbravado o caminho por Baependi. A paragem 

seguinte é a Boa Vista, que pode ser compreendida como ponto de localização para a 

visualização do restante do caminho. 

Sobe-se um monte em cujo cume se dilata a vista circularmente pelos 

horizontes, com igualdade e sem obstáculo algum ou estorvo de outro 

monte que se oponha, em que dá mostras da sua grande eminência; e se 

vai a Caxambu, onde [ fl. 494 ] há um monte cuja falda é / / lambida de 

todo o gênero de caça que ali vem [degustar] daquela terra, por ser 

aprazível, se bem que muito salitrada186. 

Para Vidal o entendimento da estrutura do pouso, na conquista do território 

americano pelos portugueses, volta-se ao seu caráter de “instrumento privilegiado da 

interiorização da sociedade e da rede urbana brasileira” que reside em seu “duplo sentido 

de temporalidade específica (pausa) e de território específico (pouso)”. Nesta perspectiva, 

considera que os pousos têm uma inscrição na longa duração associando a estrutura 

colonial com “dispositivos” existentes nas culturas europeia e oriental, não sendo uma 

novidade para os colonizadores187.  

 
183 VIDAL, 2016, p. 411 
184 VIDAL, p. 414, nota 10 
185 Laurent Vidal apresenta os termos que surgiram no vocabulário militar, no século XVIII, que 

designam “as localidades separadas umas das outras por um dia de marcha” incluindo o abastecimento: 

étape, station, halte, relais, auberge (VIDAL, 2016, p. 406). 
186 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, p. 902. Grifo nosso.  
187 VIDAL, 2016, p. 403. Grifo nosso.  
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Consideramos que esta prática cultural tenha permitido a associação dos 

assentamentos indígenas às estruturas já conhecidas, levando à apropriação desses 

espaços para o estabelecimento de “dispositivos similares” pelos colonos que adentravam 

as Minas188. Quanto ao estabelecimento de um território específico, Vidal propõe a 

substituição de uma “tipologia dos pousos” – associada à sua morfologia e suas funções 

– por uma chave de leitura que compreende seu “surgimento e estruturação” a partir da 

espera. 

Assim, para a compreensão do desenvolvimento de povoações coloniais por 

portugueses no território americano, a definição de pouso para Vidal levaria em 

consideração a sua temporalidade – seus “ritmos” de origem – e a sua espacialidade, ao 

transformarem em “territórios, os espaços nos quais pousavam”. Dessa maneira, seria 

possível identificar os pousos como “lugares de passagem” entre o que se considerava 

civilizado e “uma natureza selvagem”189, ponderando sobre sua potencialidade como 

futura povoação.  

Os ritmos aos quais Laurent Vidal remete podem ser relacionados à marcha das 

tropas e às condições dos percursos, sendo plausível que os ranchos, pousos e vendas se 

instalassem nos pontos de parada e descanso. Seria lícito cogitar que a alteração da 

frequência nos caminhos – com aumento ou diminuição de transeuntes – afetaria a 

estrutura destes pontos de estadia e abastecimento no que tange ao seu incremento ou, ao 

contrário, à sua decadência e possível desaparecimento.  

Pouso Alto, ocupado inicialmente por grupos indígenas, passou a integrar o 

Caminho Velho entre São Paulo e Minas, no final do século XVII190. Segundo a proposta 

de Renato Pinto Venâncio, a ocupação destes espaços estaria associada à conquista 

colonial com a consequente apropriação das estruturas nativas pelos colonizadores 

(Venâncio, 1999, p. 182). Concordando com a leitura de Renato Venâncio, as indicações 

para Baependi (Baipaindy), Aiuruoca (Jurioca) e Ingaí (Ingay) poderiam ser associadas a 

uma ocupação mais antiga que o estabelecimento dos povoadores europeus naqueles 

lugares, sendo plausível cogitar o uso de estruturas pretéritas à conquista portuguesa a 

partir dos pontos de referência indicados pelos sertanistas.  

 
188 VIDAL, 2016, p. 403. 
189 VIDAL, 2016, p. 405 
190 Gustavo Uchôa Guimarães vem realizando pesquisas sobre a presença de indígenas na região 

próxima à Pouso Alto, especificamente Virgínia, antigo distrito da localidade, propondo novas abordagens 

para a região (GUIMARÃES, 2019, p. 152). Vidal alerta que poucas teriam sido as localidades que 

mantiveram esta denominação no processo de ascensão urbana, o que considera um processo de ruptura 

com a origem associada ao trânsito e à instabilidade (VIDAL, 2016, p. 417).  
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É o que defende Laurent Vidal ao afirmar que as diferentes formas de mobilidade 

originaram formas espaciais especificas para “abrigo e repouso dos homens e dos 

animais”191 estruturas que podem ter sido aproveitadas por diversos grupos, em diferentes 

temporalidades levando à sobreposição de vestígios, “testemunho e rastro”. Tendo como 

referência Pierre Deffontaines, Laurent Vidal entende o pouso como espaço nascido da 

necessidade de se “vencer os obstáculos encontrados ao longo dos percursos” sugerindo 

o “obstáculo [como] criador de formas arquitetônicas e sociais”192.  

A se pensar nas dificuldades do caminho de “entrada” para o sertão, estas formas 

espaciais especificas nascidas da dificuldade do trânsito, podem ser aplicadas aos núcleos 

de povoamento em áreas de relevo acidentado, como os que surgiram ao longo do 

Caminho Velho. No detalhe abaixo, estão registradas as povoações existentes ao longo 

do percurso, na direção Sul-Norte, tendo como ponto de partida São Paulo. Esta 

informação está na listagem das localidades, mas na representação gráfica a partida está 

localizada em Guaratinguetá.  

Para a clareza da leitura, foi elaborada a Tabela 2 com os 21 pontos elencados para 

este trajeto, sendo mencionadas as distâncias em léguas entre os pontos de parada sem, 

no entanto, mencionar os dias de viagem193. A orientação tem como referência as vias 

fluviais, especificamente os rios Tietê e o Paraíba. Passando por Pouso Alto, Boa Vista, 

Baependi, Ingaí, Carrancas – onde há uma encruzilhada – e Ibituruna, chegando ao 

caminho da vila das Esmeraldas (Mapa 13).  

 

Tabela 2 – Localidades no percurso entre São Paulo e Minas do Ouro 

Lugar de partida Lugar de chegada Léguas 
percorridas 

Orientação  

São Paulo Santos  12  

São Paulo  Mogy 12  Tietê cabeceiras 

Mogy  Jacaray 8 Paraíba 

Jacaray  Tabalté  12 Paraíba  

Tabalté  Pindemonhagava  1 ½  Paraíba  

Pindemonhagava Guaratinguetá  4 Parnaíba  

Guaratinguetá  Ubau  4  

Ubau  Manteiquira  3  

Manteiquira  Pinheiro  2  

Pinheiro  Rio Verde 4  

Rio Verde Pozos Altos 4  

Pozos Altos Boa Vista 2  

 
191 VIDAL, 2016, p. 406 
192 VIDAL, 2016, p. 405 
193 Consta, para o percurso entre Taubaté e “as minas de Itagibá” quatro dias de viagem. Itajubá é, 

atualmente, Delfim Moreira. 
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Boa Vista Baipaindy 1  

Baipaindy  Ingay  4  

Ingay  Carrancas  4  

Carrancas  Rio Grande 4  

Rio Grande Rio das Mortes 6  

Rio das Mortes Ibituruna  10  

Barra  Caminho Vila das Esmeraldas 3  

Encruzilhada  Carrancas    

Veturuna  Barra  2 até 2 1/2   
 

Tabela 2 - Informações referentes ao Caminho de São Paulo, existente no item 9, das Cartas da Capitania 

de Minas Gerais, século XVIII. Optou-se pela grafia do mapa, indicando a ausência de normas para as 

toponímias de origem indígena.  

Apesar do comprometimento da leitura do registro (Mapa 14), o trajeto adotado 

segue um roteiro sem variações até, pelo menos, o sertão das Carrancas, onde encontra o 

rio Grande. Optamos por completar, no detalhe do mapa, os trechos ausentes permitindo 

situar o trajeto. Os dados do roteiro de viagem contrastam com as correções inseridas para 

o trecho entre a passagem na Mantiqueira, pela garganta do Embaú, e as Carrancas. As 

informações das localidades, acreditando que o trajeto foi registrado antes das correções 

em função da diferença da cor da tinta e da letra, estão condizentes com o percurso. No 

entanto, a localização dos pontos de referência foi alterada pela aquisição de maior 

conhecimento deste caminho, aplicando maior precisão à sua descrição e, por isso, as 

correções dos pontos.  

Os demais registros cartográficos, que também integram as chamadas Cartas 

Sertanistas, corroboram o pleno conhecimento do Caminho Velho para a entrada nas 

Minas. Estes registros permitem afirmar sua utilização para o comércio e como via de 

interiorização, reforçando a importância desta rota na ocupação da porção meridional da 

colônia portuguesa na América.  
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Mapa 14 – Em destaque o roteiro entre São Paulo e Rio das Mortes, com sua 

transcrição ao lado. Cartas da Capitania de Minas Gerais, apresenta pormenorizado 

o caminho de São Paulo para a Vila das Esmeraldas, passando por São João del Rei. 

Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 

1718], 8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional 

do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2,18/025, f. 9. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm. 
Acesso em : 10/06/2019.  

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm
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O próximo documento cartográfico é intitulado Mapa da região do encontro entre 

os atuais estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e do curso do Rio São 

Francisco. Especificamente a folha 1, traz em sua descrição o Caminho Novo, tendo 

como pontos de partida as cidades de São Paulo e Parati. O Caminho Velho, apesar das 

referências aos rios, ribeirões e pontos de parada, não foi pontilhado insinuando que o 

trajeto estivesse com menor fluxo pela abertura da nova estrada.  

Este registro apresenta os acidentes geográficos relevantes do recorte 

cartografado, com menção às redes fluviais e serras – como os rios Paraíba, Grande e São 

Francisco e as serras dos Órgãos e da Mantiqueira – que margeiam os caminhos ou são 

referência para a entrada no território mineiro. Para os povoados e vilas foram 

estabelecidas legendas que representam o seu lugar na hierarquia urbana, com estruturas 

de moradias e atendimento espiritual, a indicação do topônimo e sua posição em relação 

aos caminhos para as Minas.  

Os pontilhados indicam a direção do Caminho Novo, a partir de dois pontos de 

partida pelo Caminho Velho: São Paulo e Parati. Para este documento identificamos os 

topônimos Embaú (Ubau), Mantiqueira (registro), Pinheiro (pouso), Capivari (pouso), 

Boa Vista (pouso), Baependi (Baipandy), Registro, Ingaí (pouso/fazenda), Carrancas 

(pouso). Boa Vista não foi denominado neste mapa, mas dedutível pela localização em 

relação aos demais pontos. Para Baependi, a legenda pode sugerir não um pouso, mas um 

registro ou posto de cobrança de passagem pelo formato de sua representação (Mapa 15).  

No Códice Caetano da Costa Matoso é feita referência à arrematação de contrato 

de passagem em Baependi, constando que este contrato não teria durado mais que um ano 

“por não concorrer mais gente pela tal passagem”194. No entanto, é possível aferir que 

este posto teve uma duração um pouco maior, sobrevivendo até 1720, quando foi 

efetivamente abolido, como atesta a listagem produzida por José João Teixeira Coelho, 

em sua Instrução para o Governo da Capitania de Minas Gerais195.  

No Capítulo 17, das Instruções para o Governo da Capitania de Minas Gerais de 

José João Teixeira Coelho, sobre os contratos das passagens da Capitania de Minas 

Gerais, é informado que a passagem pelo rio Maependi teria iniciado em 1716, com 

arrecadação de inicial de 27.083 réis. Nos anos de 1717 e 1718 – especificamente quando 

Tomé Rodrigues Nogueira do Ó atuava como Sargento-mor – foram arrecadadas as 

 
194 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, p. 620. 
195 COELHO, 1994, p. 213. 
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quantias de 65.000 réis. Em 1719, o contrato teve baixa de arrecadação – 37.917 réis – 

sendo abolida no ano seguinte. 

Interessante a ausência de menção ao trecho que adentra o sul de Minas pela 

garganta do Embaú (Ubaú). Não foi inscrito o caminho, apenas os braços e afluentes do 

rio Grande, a vinculação do rio Capivari ao Verde e, para o rio Baependi (Baipandy) a 

sua vinculação à bacia do rio Grande sendo, na verdade, tributário do rio Verde. É 

possível identificar a diferenciação entre capelas e igrejas, sendo estas últimas 

representadas pela composição das torres indicando sua condição de sede de freguesia. A 

partir destas convenções, podemos apontar um vazio demográfico para o trecho do 

Caminho Velho através da garganta do Embaú e sertão das Carrancas, visto não haver 

menção para igreja nem capela para Pinheiro, rios Verde, Capivari, Baependi, Ingaí e 

ribeirão Carrancas.  

Vencido este trecho, o caminho alcança São João del Rei e São José, ambas as 

povoações indicadas com igreja composta de torre, sendo a da cabeça da comarca mais 

elaborada. A freguesia de Prados foi registrada em legenda manuscrita, havendo um 

edifício civil representando, possivelmente, a sede da mesma. Pensando a partir da 

perspectiva proposta por Laurent Vidal de que o “obstáculo é criador de formas 

arquitetônicas e sociais”, seria possível assegurar que o caminho por Baependi e 

Carrancas não apresentava dificuldade no percurso, visto o exíguo número de locais de 

parada, ou pouso.  

Por sua vez, o Caminho Novo poderia ser identificado a um percurso com grandes 

obstáculos, em função do número de paragens existentes ao longo do trajeto. Em outra 

perspectiva, a importância de um trajeto entre o Rio de Janeiro e as Minas, em menor 

tempo teria impulsionado a ocupação desta área, fomentando seu povoamento. Enquanto 

por Carrancas, os viajantes encontram oito pontos de repouso e abastecimento, no 

Caminho Novo, é possível se deparar com 39 indicações de paradas e acidentes 

geográficos.  
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Mapa 15 – [Mapa da região do encontro entre os atuais estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e do curso do Rio São Francisco] [Cartas Sertanistas] [17--] 3 mapas ms: desenho a tinta ferrogálica: 52,5 x 64. Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543743/cart543743.html. Acesso em: 10/06/2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543743/cart543743.html
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Os registros cartográficos vistos acima não continham referência de sua produção, 

impondo o cruzamento de informações para localizar as povoações no tempo. O próximo 

mapa, apesar de sua simplicidade, traz a datação e legenda que pontua este tipo de 

documento. Sob guarda do Arquivo Histórico Ultramarino, foi possível identificar a 

representação do rio Baependi e a representação dos caminhos e seus topônimos em 

diversas direções, o que poderia inseri-lo na categoria de “mapa de itinerário” e nos 

portulanos, de tradição medieval196.  

Datado para aproximadamente 1710, traz como título Roteiro e Itinerários entre 

São Paulo e as áreas de Minas e Goiás, constando dois caminhos diferentes para o acesso 

às regiões mineradoras. São informações relevantes para se pensar a conquista e o 

domínio do território colonial, em especial o caminho que permitia chegar às Minas do 

Ouro, por São Paulo (Mapa 16). Buscamos os significados dos termos que intitulam o 

documento buscando compreender sua produção, levando em consideração o 

entendimento desses termos para o período de produção do documento em tela.  

Para Raphael Bluteau, um roteiro é a “descrição de uma viagem ou de [uma] rota 

marítima, com as notícias precisas das costas, cabos, baixo, ilhas, portos, para bem dos 

navegantes”197. Salientamos o sentido da descrição de acidentes geográficos que 

pudessem indicar o caminho aos viajantes. Itinerário seria o mesmo que roteiro, “ou 

livro” guia para os que “andam por mar, ou por terra”198.   

A partir destes significados podemos afirmar que o documento se aproxima dos 

termos apresentados pelo jesuíta, por buscar o encaminhamento dos viandantes através 

de pontos visualmente identificáveis – neste caso, as serras da Mantiqueira e os morros 

do Lopo e do Caxambu –, sendo este último a referência para aqueles que quisessem 

adentrar a região aurífera através da garganta do Embaú. Em vertente em que a 

representação espacial é entendida a partir da descrição escrita, especificamente as 

corografias textuais, um roteiro traduziria o “esforço de penetração dos sertanistas em um 

espaço desconhecido” caracterizando-se pela sua “originalidade”. Para estes casos 

considera-se que a apreciação do termo apresentada por Renato Amado Peixoto não é 

compatível com a produção dos documentos, adequando-se melhor o termo itinerário que 

 
196 OLIVEIRA, 2015, p. 41 
197 BLUTEAU, 1728, v. 7, p. 383 
198 BLUTEAU, 1728, v. 4, p. 211 
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teria como “objeto um território já explorado cujos limites [seriam] determinados por 

balizas facilmente distinguíveis pelo viajante”199.  

Tiago O. Kramer, considera que as representações cartográficas dos Mapas 

Sertanistas consistiriam na elaboração de uma imagem “sobre o espaço do sertão”200, 

promovendo uma narrativa que implica na reinvenção destes espaços por meio de 

registros gráficos que “deformam, silenciam, enfatizam, classificam, julgam, atribuem, 

manipulam, ignoram”201. Consideramos que o exemplo a seguir poder ser analisado por 

meio destas “lentes e filtros”, estabelecendo limites de acesso ao conteúdo ali descrito.  

A se refletir sobre o processo de descoberta e conquista do território de Minas 

Gerais, este mapa destoa dos demais selecionados para este estudo, pela forma de sua 

representação. Ao contrário dos documentos vistos anteriormente não há menção aos 

pontos de descanso, abastecimento ou pernoite. São silenciados o lugares de travessia de 

rios com passagem por pontes ou canoas, inviabilizando a entrada daqueles que 

desconhecessem o percurso. Assim, o empreendimento de expedições para apresamento 

de índios ou procura de metais preciosos se limitaria aos que tivessem experiência nestas 

lidas.  

Apresentando dois percursos entre São Paulo e as minas – o “caminho de Goyaz” 

e a “estrada das Geraes” – são identificados acidentes geográficos como rios e serras, 

além das vilas e arraiais nos dois trajetos202. A “estrada das Geraes” cruza a estrada do 

Rio das Mortes, nas imediações dos rios Baependi e Grande. permite confirmar a assertiva 

de Diogo de Vasconcelos, quando este indica que de Mbaependy partia um “atalho (...) 

[que] atravessando o sertão das Carrancas” alcançava São João del Rei203.  

 

 

 
199 PEIXOTO, 2005, p. 110; 113 apud Castro, 2012, p. 23. 
200 O termo sertão, entre outras designações para as terras em processo de ocupação, será analisado 

no capítulo seguinte.  
201 OLIVEIRA, 2013, p. 195 
202 São identificados os rios Manduguaçu, Sapucaí, Grande, Baependi, Verde e fraldas do rio das 

Mortes. Dentre as povoações São Paulo – como provável ponto de partida –, Mogi das Cruzes, Jacareí, 

Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá. Ao centro, no território delimitado pela serra da Mantiqueira e 

o rio Grande: Campanha, São Gonçalo, arraial de Santa Ana, Ouro Fino, Mogi Guaçu.  
203 VASCONCELOS, , 1974, vol. 2, p. 223 
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Mapa 16 – No detalhe, rio Baependi (Baipindy). Roteiros 

de São Paulo a Minas Gerais e Goiás, c. 1710. Desenho: 

tinta ferrogálica; 30,9 x 42 cm. Arquivo Histórico 

Ultramarino. AHU_CARTm_023, D. 1207 
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No Códice Costa Matoso, encontra-se a reprodução do documento produzido por 

Francisco Tavares de Brito, intitulado Itinerário geográfico com a verdadeira descrição 

dos caminhos, estradas, roças, sítios, povoações, lugares, vilas, rios, montes e serras que 

há da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro até as Minas do Ouro204, impresso em 

1732, dá notícia do Registro após Borda do Campo, ou seja, antes de ter sido transferido 

para o sítio de Matias Barbosa.  

O mesmo diz que após a chegada a Caxambu, “onde há um monte cuja falda é // 

lambida de todo o gênero de caça que ali vem degustar daquela terra, por ser aprazível, 

se bem que muito salitrada” vai-se a “Baependi; Pedro Paulo; Ingaí; Traiutuba; 

Carrancas; rio Grande; (...)” localidades pelas quais se passa para chegar até São João del 

Rei205. Nesta sequência, a menção à Pedro Paulo remete ao Mapa das Minas do Ouro e 

São Paulo e a costa do mar que lhes pertence, produzido em 1714. Produzido no contexto 

em que o território das Minas ainda estava submetido ao governo da capitania de São 

Paulo, traz bem mais que o título explicita (Mapa 17).  

O espaço geográfico representado avança pelo interior chegando ao rio São 

Francisco, na parte superior direita. A hierarquia urbana que consta deste mapa apresenta 

as freguesias, arraiais e vilas pontuando as diferenças com a utilização de pontos com 

cruz, edificação única e edificação dupla, especificamente, para cada um dos status 

administrativos. Como referência para a cidade do Rio de Janeiro uma edificação provida 

com “torre” indicando sua proeminência em relação aos núcleos urbanos mineiros: São 

João del Rei, Sabará, Caeté, Vila Rica, Pitangui, Congonhas e Vila do Príncipe. A 

representação traz a referência ao lugarejo e omite Baependi.  

No detalhe, indicamos a sequência das freguesias que integram o recorte 

geográfico desta pesquisa ali representado. Como dito acima, Baependi não é localizada 

sendo em seu lugar inserido o topônimo “Pedro Paulo” (Mapa 18).  Qual a justificativa 

para a atribuição deste topônimo? Uma informação que nos chama a atenção é a 

atribuição de freguesia para Caxambu, o que não se confirma, visto esta ter sido criada 

somente no final do século XIX206.

 
204 O documento produzido por Francisco Tavares de Brito se encontra no contexto da elaboração 

do Tratado de Madri sendo, possivelmente, uma resposta à solicitação de Alexandre de Gusmão sobre 

“aspectos geográficos, históricos, etnográficos e econômicos das regiões em litígios com a Espanha”. 

CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, Doc. 139, Introdução, p. 898-910 
205 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, Doc. p. 902. Grifo nosso. 
206 Criação da freguesia, 16 de novembro de 1875. 
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Mapa 17 – Mapa das minas do ouro de S. Paulo, e a costa do mar que lhe pertence. [Cartográfico] 1 mapa ms.: 

desenho a tinta ferrogálica; 54,5 x 66. [1714]. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742. Acesso em 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 18 – Detalhe das capelas e pousos no Caminho Velho. Mapa das minas do ouro de S. Paulo, e a costa do mar que lhe pertence [Cartográfico]. 
1 mapa ms.: desenho a tinta ferrogálica; 54,5 x 66. [1714]. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em:  

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742. Acesso em 10/06/2019.

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742


89 

 

Avançando no tempo o Mapa de Minas Gerais e seus limites com São Paulo e Rio 

de Janeiro, e parte com o Estado do Espírito Santo, que integra a Coleção Pimenta Bueno 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi trazido de Cuiabá pelo titular, em 1880207. 

Em legenda manuscrita, traz a informação colada na parte inferior do documento sobre 

ele. Francisco Antônio Pimenta Bueno (1836-1888) foi engenheiro e militar, coronel do 

Estado Maior, com serviços prestados em pesquisa e engenharia na Província de Mato 

Grosso. Junto a Caetano Manuel de Faria e Albuquerque organizou a carta das fronteiras 

(1888). 

Neste registro cartográfico constam os caminhos Velho e Novo, ficando explicita 

a grande diferença de ocupação destas áreas. No Caminho Novo estão estabelecidos 

inúmeros pontos como fazendas, engenhos, povoações e postos de registro das Minas, no 

entanto, não foi feita menção ao registro de Matias Barbosa e nem identificada a fazenda 

do militar. Entre Borda do Campo e Igreja Nova é possível ver a denominação Registro 

Velho. Segundo Antônio Gilberto Costa, os documentos cartográficos que trazem a 

identificação do Registro Velho, teriam sido produzidos a partir do segundo quartel do 

século XVIII. Sobre o Registro Velho, nos valemos de artigo de Antônio Gilberto Costa 

para propormos que o mapa possa ter sido produzido a partir de 1737208. 

Segundo Costa, em viagem para Vila Rica Caetano da Costa Matoso registrou sua 

passagem pelo posto do Registro de Matias Barbosa, no início de 1749. Buscamos no 

relato do Ouvidor das Minas estes detalhes do trajeto. Diz Costa Matoso que o “sítio que 

chamam Matias Barbosa” era composto por “bastantes acomodações para bestas de 

carga”, por casas “cobertas de telha”, sendo esta uma diferença das demais encontradas 

pelo caminho. Ali encontrava-se o “registro do contrato das entradas das fazendas que 

por este caminho vão para as Minas”.  

Afirma Costa Matoso em seu relato que este era “o melhor registro de todos” que 

têm nas Minas e estaria “neste sítio há doze anos, tendo estado antes no sítio [adiante] da 

Borda do Campo”209. Pelas contas, em 1737, o registro teria sido transferido para o sítio 

de Matias Barbosa. Diz Francisco Tavares de Brito que no Caminho Novo, após o registro 

da Paraibuna, após a subida da “grande cordilheira da Mantiqueira -; [passa pela] 

 
207 Sobre a Coleção Pimenta Bueno ver Guia de Coleções da Divisão de Manuscritos da Biblioteca 

Nacional (recurso eletrônico), organizadora Eliane Perez; colaboradores Ana Lúcia Merege et al. Rio de 

Janeiro: FBN, 2018, p. 519-522. Disponível em: 

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/miscelanea/2019/20190312_guia-4980.pdf . 
208 COSTA, 2015. 
209 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, Doc. 138, p. 891. 

https://www.bn.gov.br/sites/default/files/documentos/miscelanea/2019/20190312_guia-4980.pdf


90 

 

Rocinha; Coronel – Borda do Campo; Registro – aqui se paga de cada carga de seco uma 

oitava e de molhado meia oitava”210. Desta maneira, o mapa acima teria sido produzido 

após 1737, data da transferência do Registro para o sítio de Matias Barbosa ficando a 

localidade anterior com a denominação de Registro Velho.   

Representa os limites entre as capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, com data de fatura para o ano de 1750, e pode ter seu registro associado ao litígio 

entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais que remonta à década de 1740. As 

freguesias de Baependi, Pouso Alto e Aiuruoca, que compuseram o Termo da vila de 

Baependi, se localizam nesta divisa e estão entre as freguesias listadas pelo Bispo de São 

Paulo, em documento que descreve as freguesias de seu bispado, com data de 1747 (Mapa 

19).  

É possível observar, no Caminho Velho, os pontos de hospedagem – ou povoados 

– situados em um espaço vazio, encontrando-se dispersos. São indicadas as seguintes 

localidades: Capivari, Baependi (Beapende), Alagoa (lagoa da Juruoca), Aiuruoca 

(Juruoca), serra das Carrancas, rio Ingaí (Ingahi) e serra da Ibituruna (Baturana) (Mapa 

20). O recorte deste detalhe objetiva situar Baependi em relação ao seu entorno, em 

representação cartográfica com melhor delineamento. Baependi recebeu nova grafia, 

sendo a única desta maneira encontrada no processo de pesquisa. É representado como 

arraial, visto trazer um desenho de edificação única, como Alagoa e Aiuruoca. Capivari 

foi representado como registro, o que comprova a legenda do “Registro do pé da Serra”. 

A criação do bispado de Minas Gerais, alterou a jurisdição da vila do Carmo que 

foi elevada à cidade, denominada como Mariana (Mapa 21). A ascensão na hierarquia 

urbana já havia sido efetivada como consta no registro pela localidade ter sido indicada 

com seu novo topônimo. Se no mapa o bispado já foi criado, visto a denominação Mariana 

como cidade sede do bispado, confirma-se a data de fatura para meados do século XVIII.  

 
210 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, Doc. 139, p. 903. Grifo nosso.  
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Mapa 19 – No detalhe, vê-se o delineamento dos caminhos Velho e Novo, com indicação de Capivari, Baependi (Beapende), Alagoa (lagoa da Juruoca), Aiuruoca (Juruoca), serra das Carrancas, rio Ingaí (Ingahi), serra da Ibituruna (Baturana)211 . [MAPA 

de Minas Gerais e os seus limites com São Paulo e Rio de Janeiro; e parte do Estado do Espírito Santo]. [ca.1750]. 1 mapa ms., desenho a lápis e a tinta nanquim, 53 x 69. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.pdf Acesso em: 14 dez. 2019.  

 
211 Para o povoado foi utilizada a denominação “Baturuna”, diferente da grafia para a serra. O mapa parece ter sido produzido por uma pessoa, e não há comentários ou correções no documento.  

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.pdf
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Mapa 20 – No detalhe, Baependi (Beapende). [MAPA de Minas Gerais e os seus limites com São Paulo e 

Rio de Janeiro; e parte do Estado do Espírito Santo]. [ca.1750]. 1 mapa ms., desenho a lápis e a tinta 

nanquim, 53 x 69. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html. Acesso em: 

14 dez. 2019. 

Mapa 21 – No detalhe, o registro da cidade de Mariana, já como sede do bispado de Minas Gerais. [MAPA 

de Minas Gerais e os seus limites com São Paulo e Rio de Janeiro; e parte do Estado do Espírito 

Santo]. [ca.1750]. 1 mapa ms., desenho a lápis e a tinta nanquim, 53 x 69. Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html. Acesso em: 

14 dez. 2019. 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html
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Por meio dos mapas foi possivel identificar a constância do topônimo Baependi 

nos registros que indicavam um dos acessos às Minas Gerais, na direção Sul-Norte212. A 

variação da grafia do termo não invalida o reconhecimento da sua pertença e importância 

para a interiorização em direção às áreas mineradoras. A representação gráfica da 

localidade indica que sua condição de pouso, paragem ou ponto de abastecimento não foi 

modificada rapidamente, predominando a caracteristica rural.  

Na região do sul de Minas, onde está situada a povoação de Baependi, o espaço 

urbano não foi imediatamente implantado, em movimento diverso ao das áreas centrais 

da capitania. Esta tendência pode ser identificada nos documentos cartográficos pela 

demora na alteração dos símbolos referentes à hierarquia urbana, permanecendo em 

tempo alargado a indicação para territórios de natureza eclesiástica pela referência às 

capelas e freguesias. Considera-se, também, a influência do trânsito de pessoas e 

mercadorias para a concentração populacional que, neste recorte espacial, conheceu 

incremento em período posterior à primeira metade do século XVIII.  

A comarca do Rio das Mortes manteve, na maioria das povoações, uma ocupação 

mais ruralizada com economia voltada para as atividades da lavoura e da criação de 

animais, como atestam as solicitações de sesmarias. Mesmo Aiuruoca que, como 

veremos, foi espaço de extração mineral, a concentração desta população não esteve 

vinculada à vida citadina, concentrando-se em propriedades como fazendas e sítios. 

Apesar da baixa densidade demográfica, as soliticações de sesmarias para as áreas de 

Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto – que compuseram o Termo da vila de Baependi na 

primeira década do século XIX – iniciaram nos primeiros anos do setecentos, crescendo 

em quantidade especialmente a partir de meados daquele século. 

Para poder acompanhar a dinâmica de ocupação, o procedimento adotado foi o 

levantamento e análise da documentação referente às sesmarias, buscando identificar a 

localização das propriedades e suas principais características.  

 

 

 

 

 
212 A ocupação do território que se configurou como Minas Gerais ocorreu, principalmente, pelas 

bandeiras paulistas e a formação de “currais” ao longo do rio São Francisco, em direção contrária a que 

estamos abordando. Sobre a área pecuarista ver CARRARA, 2007. 
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II – A OCUPAÇÃO FUNDIÁRIA ATRAVÉS DAS SOLICITAÇÕES DE 

SESMARIAS 

Para Ângelo A. Carrara, as categorias geográficas estabelecem a “construção de 

diversas identidades regionais” relacionadas à “consciência geográfica” da população 

residente no território das Minas setecentistas. Pela distribuição espacial desigual das 

áreas de mineração, com pequena concentração na porção sul da capitania, Carrara pontua 

a diferença entre estas últimas e as “minas gerais” original (que contemplavam as vilas 

de Mariana, Ouro Preto, Sabará e Caeté): a presença de “campos igualmente 

propiciadores de agricultura e pecuária vigorosas”213.  

A perspectiva do desenvolvimento da agropecuária em Minas, esteve por muito 

tempo, associada ao mito da decadência. A partir de trabalhos de pesquisa que 

promoveram uma renovação teórico metodológica, que revisou as máximas da 

exclusividade da exploração aurífera e da decadência mineira, ocorreu a alteração de 

paradigma passando a se considerar “o conjunto da(s) economia(s)” na capitania, e 

província, de Minas Gerais. Foram desenvolvidos trabalhos sobre a temática, que se 

debruçaram sobre os movimentos de crescimento demográfico e econômico na capitania 

e província de Minas214. Maria Yedda Linhares, propôs que os estudos deveriam 

considerar a análise sobre os “diversos níveis de articulação com outras regiões”215, 

assertiva com a qual concorda Ângelo Carrara216.  

Segundo Kenneth Maxwell o incremento demográfico no sul da capitania esteve 

associado à “profunda alteração de funções e da economia de Minas Gerais, após a década 

de 1760” e, a diminuição do rendimento da mineração e o aumento da produção 

agropecuária “não significava que qualquer uma delas, (...), jamais tivesse sido 

excludente em relação à outra”. Tendo como marco o decênio de 1780, afirma que a 

proeminência da agropecuária em relação à mineração, “tinha gerado notável 

diversificação da economia regional” com relevância para período o final do 

setecentos217.  

Ainda, segundo Kenneth Maxwell, a “fazenda” nas Minas Gerais diferia tanto das 

propriedades dedicadas à monocultura de exportação quanto daquelas que estavam 

 
213 CARRARA, 2007, p. 41. Grifo nosso. 
214HOLANDA, 1993, tomo I, v. 2  
215 LINHARES, 1979, p. 166 
216 CARRARA, 2007, p. 29 
217 MAXWELL, 1995, p. 110 
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voltadas à pecuária, pois “combinava o engenho de açúcar com a mina, ou esta última 

com a pecuária” permitindo que a “economia regional, com suas propriedades 

horizontalmente integradas, [fosse] particularmente capaz de absorver o choque das 

transformações que vieram após a exaustão do ouro aluvial”218. Ao tecer considerações 

sobre as conclusões apresentadas por Kenneth Maxwell, Ângelo Carrara afirma que a 

manutenção dos valores de arrecadação dos dízimos permite inferir a elasticidade da 

economia das Minas Gerais que, pelo crescimento das atividades agropecuárias, suportou 

“o decréscimo da produção aurífera”219.  

Em artigo publicado na década de 1980, Carlos Magno Guimarães e Liana Maria 

Reis propuseram uma revisão sobre a temática, partindo de um conjunto documental 

relativo às concessões de sesmarias, entre 1700 e 1750. A partir da análise de textos 

historiográficos que propuseram a coexistência das atividades agrícolas e minerais, 

buscaram identificar as atividades indicadas na documentação segundo as áreas 

geográficas de concentração. O procedimento permitiu aos pesquisadores avançar no que 

diz respeito aos movimentos demográficos e econômicos, salientando a importância da 

agricultura para a “implantação e crescimento da empresa e da sociedade mineradoras” e 

promovendo o sustento de sua força de trabalho220. 

Em outras palavras, a agricultura permitiu a montagem, e garantiu a 

expansão da atividade mineradora, bem como foi a alternativa adotada 

quando da crise dessa mesma atividade. A dependência da mineração 

para com a agricultura se expressa na própria necessidade de 

reprodução da força de trabalho utilizada naquela atividade221. 

Em destaque a localização geográfica desta produção ao longo dos caminhos, 

especialmente, na articulação entre as áreas mineradoras no interior da colônia e nas 

regiões “oeste e ao sul da capitania” de Minas222. A presença das roças, estalagens e pastos 

ao longo dos caminhos foi indicada por Mafalda Zemella, em seu estudo sobre o 

abastecimento da capitania de Minas Gerais, no século XVIII. A autora argumenta que a 

 
218 MAXWELL, 1995, p. 111-112 
219 Questiona, no entanto, que com o aumento da população e da produção o tributo deveria ter 

crescido minimamente, o que não ocorreu (CARRARA, 2007, p. 31). 
220 O artigo tem como objetivo central apresentar uma abordagem na qual fique patente a 

complexidade da economia mineira, na primeira metade do século XVIII, tendo como parâmetro a 

organização da estrutura agrária e do mercado ao qual sua produção esteve vinculada, ou seja, em sua 
articulação com a exploração de ouro. Os autores apresentam uma abordagem que buscou comprovar a 

concorrência destas atividades com a mineração, através do levantamento de cartas de sesmarias e 

documentos oficiais da administração colonial. GUIMARÃES; REIS, 1986, p. 24 
221 GUIMARÃES; REIS, 1986, p. 25 
222 HOLANDA, 1993, p. 289 
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produção agropecuária e o comércio de seus frutos poderiam levar ao acúmulo de ouro 

de forma indireta, permitindo a inserção de “negociantes, mascates, comboieiros, 

tropeiros etc.” na sociedade mineira223. 

Não bastasse o número de cartas de sesmarias concedidas no período 

em estudo, o interesse da Coroa fica demonstrado também, na condição 

básica imposta ao sesmeiro, e que ele deveria cumprir para não perder 
a terra: ela deveria ser ocupada com povoamento de animais e 

plantações de roças num prazo que, geralmente, era estipulado em dois 

anos224. 

As condições impostas aos sesmeiros registradas na documentação – como cartas, 

solicitações e confirmações da titularidade das sesmarias – se alteraram ao longo do 

tempo. Sua historicidade pode ser relacionada ao contexto das conquistas e às iniciativas 

dos colonos, fossem esses portugueses ou brasileiros. Consideramos que as alterações 

destas “condições básicas” nos permitem acompanhar a ocupação das terras e o aumento 

da população. Estas mudanças podem decorrer de diferentes fatores em períodos variados. 

Inicialmente, a necessidade de povoamento das terras, e de torná-las produtivas, teria 

levado a estabelecer menos restrições, ao contrário do que ocorreu à medida que o tempo 

avança e cresce o número de pessoas no território mineiro.   

Consideramos que seriam motivos plausíveis para a ampliação dos quesitos a 

serem observados pelos sesmeiros: o adensamento da população da capitania, a mitigação 

dos conflitos fundiários a partir do controle sobre a dimensão das propriedades, o 

impedimento de instalação de povoações e capelas, o estabelecimento de registros na 

passagem dos rios, controle sobre os descobertos e a distribuição de datas, necessidade 

de madeira para os trabalhos de exploração aurífera, a necessidade de manutenção de 

caminhos e, não menos importante, o mapeamento e manutenção da divisa entre as 

capitanias de Minas e São Paulo.   

Como resultado do levantamento das cartas de sesmarias, por Guimarães e Reis, 

foram estabelecidas categorias de classificação das unidades produtivas a partir das 

relações de produção – de tipo escravista ou camponesa – e das atividades desenvolvidas. 

Para os autores, a diversidade dos tipos de unidades produtivas, e das relações internas a 

estas, permite a compreensão da dinâmica da sociedade das Minas colonial, em sua 

complexidade. Concluem que não haveria consistência nas análises “que negam a 

 
223 ZEMELLA, 1990, p. 178 e 230 
224 GUIMARÃES; REIS, 1986, p. 26. Grifo nosso. 
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existência ou a importância da agricultura nas Minas (...) e seu caráter mercantil somente 

a partir da decadência da mineração”225. 

Os pesquisadores afirmam que houve o incentivo metropolitano à produção 

agropecuária para o sustento da “atividade nuclear”, a mineração. O relato coevo feito 

por André João Antonil, em sua obra Cultura e Opulência do Brasil, sobre o percurso do 

Caminho Velho – que nos interessa diretamente – e os pontos de alimentação e repouso, 

seria um indício do atendimento ao incentivo e imposição de produção. Segundo o jesuíta, 

entre São Paulo e a “afamada [serra] de Amantiqueira” a última roça era a de Bento 

Rodrigues. Depois de cruzar as serras “com grande dificuldade” chegava-se ao 

Pinheirinho, onde se encontravam roças de milho, abóboras, feijões, batatas. As criações 

não eram encontradas em todas as estalagens226. Desta maneira, se pode afirmar que a 

produção agrícola já existia e atendia aos viajantes entre São Paulo e Minas.  

Para nossa pesquisa o procedimento de análise das Cartas de Sesmarias aplica-se 

aos dados concernentes à identificação do(s) suplicante(s), à localização da propriedade, 

aos acidentes geográficos e referências às instâncias da administração secular e 

eclesiástica. Este levantamento objetiva mapear a distribuição da ocupação fundiária e 

sua relação com a delimitação territorial implantada pelo poder metropolitano – distritos, 

aplicações, capelas, vilas – com vistas a observar as hierarquias espaciais e suas alterações 

no período. Esta abordagem permite acompanhar as alterações espaciais promovidas pela 

concentração ou dispersão da população no processo de ocupação das terras de parcela 

do sul de Minas, a saber, os territórios de Baependi, Aiuruoca e Pouso Alto. 

Tomamos esta metodologia na pesquisa sobre Baependi por entender que os 

lugares apresentados, nas petições e confirmações de títulos de sesmarias, permitem o 

mapeamento e a identificação da expansão, ou retração, da conquista e dominação do 

espaço ao sul da capitania. Sobre a documentação relativa às sesmarias, Carrara cita a 

pesquisa desenvolvida por Francisco Carlos Teixeira da Silva, em sua tese de 

doutoramento, para análise de ocupação do espaço e aquisição de propriedade territorial, 

em contraposição ao que propuseram Carlos M. Guimarães e Liana M. Reis, que voltaram 

sua análise para a estrutura social de uma região determinada. Ângelo Carrara argumenta 

que as “sesmarias prestam-se antes a verificar movimentos de ocupação e de garantia de 

 
225 GUIMARÃES; REIS, 1986, p. 24 
226 A obra original foi impressa em 1711, sob pseudônimo, e recolhida por ordem régia. Em 

publicação datada para o ano de 1837, a denominação utilizada para a região que percorreu a partir de São 

Paulo é Minas Gerais dos Cataguás. ANTONIL, 1837, p. 173-175.  
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propriedade territorial”, como na pesquisa desenvolvida por Francisco Carlos Teixeira da 

Silva227.  

Teixeira da Silva aborda a questão da concentração de terras, nas capitanias do 

Rio de Janeiro e Bahia, a partir da concessão de sesmarias para suplicantes laicos e ordens 

religiosas, especialmente as beneditinas, inacianas e carmelitas. Em capítulo sobre a 

estrutura fundiária e o acesso à terra, apresenta as dimensões das propriedades adquiridas 

por funcionários régios e ordens eclesiásticas, algumas delas contando centenas de léguas. 

Considera que a “compreensão de uma sociedade agrária” como o Brasil colonial, tenha 

como “eixo principal” o estabelecimento das “relações entre a terra, a sua posse e seu uso, 

com a organização social mais vasta” 228.  

Admite que o monopólio da terra e os mecanismos que possibilitam o acesso a ela 

seriam os “pontos fundamentais” para a compreensão do “mundo rural colonial”. 

Segundo o pesquisador, em uma sociedade na qual a monocultura era predominante, 

acessar a posse da terra “deveria significar concretamente formas de enriquecimento, 

poder e prestígio”229.  

Ter terras significava poder, embora consegui-las já fosse, o fato em si, 

prova de prestígio, pois os mecanismos de doação que decidiam entre 

algumas braças ou várias léguas eram acionados por laços políticos, 
familiares e clientelísticos e, foram, efetivamente, os responsáveis pela 

criação de uma nova aristocracia230. 

Ângelo Carrara, no livro Minas e Currais, propõe analisar como a mineração e o 

favorecimento da produção de gêneros para o abastecimento forjou “coseduras inter-

regionais”, revelando as “paisagens demográficas e econômicas primordiais – as minas e 

os currais”231. A delimitação das áreas em processo de colonização era referenciada a 

partir de nomenclatura que reportava aos índices demográficos e aos acidentes 

geográficos, estabelecendo um vocabulário espacial. Claudia Damasceno Fonseca propôs 

um procedimento no qual, no percurso de análise do “vocabulário empregado pelos 

agentes da colonização” procurou compreender “os processos e as modalidades de 

povoamento” deste território, buscando sua associação entre vocabulário e ocupação 

espacial232. A primeira parte de seu livro Arraiais e vilas d’El Rei tem como título “Do 

 
227 CARRARA, 2007, p. 33. SILVA, 1991, especialmente o capítulo 8.  
228 SILVA, 1991, p. 318-319. 
229 Ibidem, p. 319-320. 
230 Ibidem, p. 320. 
231 CARRARA, 2007, p. 40. 
232 FONSECA, 2011, p. 51. 
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sertão ao território. Ocupação e políticas do espaço nas Minas Gerais” traduzindo a 

perspectiva que adota para a análise da ocupação do espaço. Perpassa o processo de 

conquista, dominação e conversão deste sertão em território administrado pelas instâncias 

seculares e religiosas. 

Ambos os pesquisadores se utilizam de termos recorrentes na documentação 

sesmarial para o recorte geográfico de suas pesquisas, buscando identificar a ocupação 

dos territórios sob análise e o processo de composição da paisagem com predominância 

da atividade agropastoril e com menor incidência de áreas de mineração. Para a pesquisa 

sobre Baependi, ocorre situação idêntica, visto a documentação mobilizada ser 

concernente à concessão das terras que integravam distritos – e depois freguesias – da 

comarca do Rio das Mortes, com atividades produtivas concentradas na agricultura e 

pecuária. 

Contemplando o período entre os anos 1700 e princípios do século XIX, no 

conjunto referente às sesmarias solicitadas e concedidas nas terras que delimitam as 

freguesias de Baependi, Pouso Alto e Aiuruoca, foi possível encontrar o mesmo 

vocabulário descritivo para este espaço, permitindo a percepção dos movimentos de sua 

ocupação. Dentre os termos identificados encontramos sertão, lugar, paragem, distrito, 

arraial, freguesia que podem ser a tradução da densidade demográfica e das alterações 

na hierarquia urbana e eclesiástica, ao longo do recorte eleito para este estudo. 

Nos valeremos das perspectivas adotadas por Ângelo Alves Carrara e Claudia 

Damasceno Fonseca para refletir sobre os significados e sentidos destes termos com vistas 

à análise da documentação pertinente ao recorte geográfico de nossa pesquisa, qual seja 

a freguesia, o arraial e depois vila de Baependi233. Deste conjunto de termos, nos interessa 

aqueles que se voltam para a descoberta, a fronteira, a delimitação de espaços vazios, dos 

caminhos e da formação de povoação234.  

Serão analisadas solicitações de Sesmarias a partir da identificação dos termos 

coevos para a descrição do espaço no qual a propriedade está inserida, buscando mapear 

as áreas de ocupação pelas concessões de sesmaria e a densidade de povoamento que 

apresentam a partir da variação, ou persistência, dos termos acima indicados. Segundo 

Claudia Damasceno Fonseca, os termos utilizados traduzem desde o vazio até a 

composição de um território, perpassando as diferentes camadas temporais, pois na 

 
233 Freguesia de Nossa Senhora de Monserrate e Vila de Santa Maria de Baependi. 
234 CARRARA, 2007, p. 42-49. 
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documentação nem sempre a ocupação do vazio se traduz com a instalação de uma 

jurisdição ou administração para determinada área.  

As nomenclaturas e caracterizações espaciais, identificadas nas descrições da 

documentação em análise, sugerem o processo de povoamento da parte meridional do 

território colonial português na América em diferentes ritmos. Em sua pesquisa, Claudia 

Damasceno Fonseca, propôs uma reflexão a partir do “léxico utilizado nos diversos tipos 

de documentos”235 o que permitiria percorrer as dinâmicas da povoação do território 

mineiro. Consideramos, como Damasceno Fonseca, que de termos genéricos às 

categorias geográficas e administrativas é possível identificar diferentes escalas espaciais 

e urbanas, a partir da variação dos termos que podem ser indicativos dos movimentos 

demográficos internos à Minas Gerais.  

Consideramos os termos acima indicados como pertinentes para o estudo sobre 

Baependi, sendo estabelecidos como referência para a análise dos documentos produzidos 

para a localidade. Em suas pesquisas, Ângelo Alves Carrara e Claudia Damasceno 

Fonseca procuraram identificar os termos que, na documentação e literatura sobre a 

colônia portuguesa na América, remetem à descrição das terras em processo de conquista, 

ocupação e territorialização em suas acepções geográficas, demográficas, econômicas e 

culturais. Ambos os pesquisadores apresentaram suas perspectivas – de associação entre 

os termos e o desenvolvimento da empresa colonial – a partir dos sentidos e significados 

deles.  

Tanto Carrara quanto Damasceno Fonseca mobilizam o termo sertão, por sua 

utilização nos primeiros momentos da ocupação da colônia. Partindo do Dicionario 

etimológico da língua portuguesa236, de José Pedro Machado, afirmam sua natureza 

controversa e sua origem no latim vulgar: desertanu. Comungam sua associação com a 

empresa colonial e, em sua acepção geográfica, o distanciamento da costa237 o que para 

Carrara denota sua origem ligada as navegações. Segundo Carrara, este significado pode 

ser identificado nas doações e forais produzidos no contexto das capitanias hereditárias, 

até princípios do século XVIII, sendo considerada como “uma invenção portuguesa: para 

 
235 FONSECA, 2011, p. 74. 
236 MACHADO, José Pedro. Dicionario etimológico da língua portuguesa. 2. Ed., Lisboa: 

Confluencia, 1967; CARRARA, 2007, p. 42; FONSECA, 2011, p. 52. Ver também o verbete no 

Vocabulário Portuguez e Latino de Rafael Bluteau, v. 7, p. 613 
237 Ângelo Carrara defende a continuidade da utilização do termo sertão em oposição à costa, ainda 

nos princípios do século XIX, a partir da identificação do termo em documento oficial. Alvará de 26 de 

julho de 1819 referente ao vencimento do Juiz de Fora do Cível Crime e Órfãos das Vilas Real da Praia 

Grande – atualmente Niterói – e Santa Maria de Maricá, texto no qual se acha as expressões beira-mar e 

sertão. Biblioteca da Câmara dos Deputados. COLEÇÃO DAS LEIS DO BRASIL., 1889, p. 38-39 
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lá das costas ao longo das quais navegavam, as terras eram sartaam” associando sua 

utilização com a “primeira ocorrência do termo no diário da viagem de Vasco da Gama” 

238.  

Para Fonseca, o termo está associado à prioridade da exploração e ocupação das 

áreas costeiras pela colonização portuguesa. Diz que devemos notar “que as primeiras 

definições de dicionários portugueses harmonizam-se com a tendência que prevaleceu 

durante os dois séculos iniciais da expansão [portuguesa]” que orientou a ocupação das 

terras em processo de conquista pelas suas “partes costeiras” 239. Como descrição 

geográfica para as possessões americanas do império português, a noção de sertão – 

admitindo o plural – foi utilizada como termo descritivo do “interior do continente”240. 

Nesta perspectiva, entre os séculos XVII e XIX, as Minas Gerais abrigavam diferentes 

sertões. O “sertão da Capitania” era sinônimo de “sertão dos currais”, por exemplo. 

Havia, ainda, o sertão dos gentios e o sertão do rio das Mortes241.  

Foi também associada aos lugares, seus habitantes, rios, e como ponto cardeal, 

percepções essas que podem ser identificadas nos documentos referentes às solicitações 

e confirmações de sesmarias, como também em cartas e mapas como veremos242. 

Associado à sua localização geográfica, passa a caracterizar diferentes lugares, como o 

sertão das Carrancas, sertão do Passa Tempo, sertão da Pedra Branca243; quando 

associado aos povos, relaciona o espaço aos seus habitantes, como o sertão dos carijós244. 

Identifica os acidentes geográficos, relacionando o termo aos topônimos dos rios e, como 

 
238 CARRARA, 2007, p. 42. 
239 FONSECA, 2011, p. 52. 
240 VILHENA, Luís dos Santos. Recopilação de notícias soteropolitanas e brasílicas. Salvador: 

Imprensa Oficial, 1921 [1802], v. 2, p. 266 apud CARRARA, 2007, p. 43 
241 CARRARA, 2007, p. 45. 
242 Claudia Damasceno Fonseca anuncia a importância do termo sertão para a colonização da 

América, ao afirmar que é expressão “recorrente nos textos contemporâneos à colonização da América 

portuguesa e carregada de significações por vezes contraditórias, esta palavra aparece continuamente nas 
representações do espaço mineiro, sejam elas discursivas ou cartográficas” (Fonseca, 2011, p. 51). 

243 (RAPM, ano XIV, 1909, pp. 132-133; APM-SG-Cx. 33, Docs. 23, 24 e 25; RAPM, ano XIV, 

1909, pp. 121). 
244 Carrara traz como exemplo os sertões “dos guaiases, dos carijós” (Carrara, 2007, p. 43) grupos 

que, segundo pesquisas desenvolvidas sobre a presença indígena na região da Mantiqueira, contariam com 

indivíduos vivendo nos territórios que formou a freguesia de Baependi (carijós), fosse em período anterior 
à chegada dos primeiros exploradores ou como “administrados” de moradores do Distrito do Caminho 

Velho. Dentre os “administradores” foram identificados o capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó e 

sua esposa, Maria do Leme Prado, Tomé de Souza, Salvador Rodrigues, Manuel Ferreira de Melo, Manuel 

Bicudo e Paula Gonçalves. (LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora do Monserrate > Batismos 

1723-1745)  
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um ponto cardeal, localiza as terras pleiteadas, como no caso do capitão José Viçoso em 

uma “parte do Sertão onde chamavam as gerais”245.  

O sertão é também identificado como o vazio demográfico, espaço de dispersão 

da população ou com a atuação, ainda incipiente, da administração metropolitana. Do 

significado associado à descrição geográfica, o sertão passou a ser definido como espaço 

“abandonado, descuidado, desabitado ou pouco habitado”246, “inculto, ermo”, 

aproximando-se do “escopo demográfico e econômico” 247. Apesar de comungarem do 

mesmo entendimento para o termo, o caminho percorrido pelos pesquisadores foi diverso.  

De um lado Ângelo Carrara buscou em relatos de viajantes, corografias e 

descrições coevas o entendimento de sertão que permitiu caracterizá-lo por sua baixa 

densidade demográfica. São citadas descrições do sertão das Minas Gerais retiradas das 

obras de Auguste de Saint-Hilaire “imensa região de fraca população”; de José Vieira 

Couto “região afastada das povoações das minas” e de descrição publicada na Revista do 

Arquivo Público Mineiro em que o sertão do rio das Mortes é lugar onde “vive quando 

muito algum paulista ou mumaluco que passa com o palmito do mato e peixe do rio”248.  

Claudia Damasceno Fonseca também se utiliza do relato de Auguste de Saint-

Hilaire para reforçar a imagem que parte do território das Minas passava, para aqueles 

que os percorriam, como região ainda desabitada249. Por sua vez, buscou a definição de 

sertão em relação aos “outros vazios”, a partir de sua definição em dicionários da língua 

francesa, de termos geográficos e relatos de viajantes. Importante reforçar o que a autora 

coloca sobre o sentido de sertão como vazio. “Cabe lembrar que, embora a visão do 

hinterland sul-americano como uma terra ‘virgem’ ou como um ‘vazio’ não 

correspondesse à realidade, foi esta percepção que condicionou sua exploração”. No que 

toca à questão específica da toponímia, considera que a adoção “de referências espaciais 

e toponímia indígena” não correspondeu ao reconhecimento e respeito aos territórios 

nativos, imprimindo camadas de territórios e territorialidades nas áreas de conquista250 

 
245 RAPM, ano XIV, 1909, pp. 158-159 
246 FONSECA, 2011, p. 52 
247 Esta expressão é recorrente na documentação correspondente às solicitações e confirmações de 

sesmarias, sendo justificativa para a concessão das terras pretendidas (CARRARA, 2007, p. 43; 45). 
248 CARRARA 2007, p. 45; RAPM, vol. 14, n. 2, p. 438; SAINT-HILAIRE, 1938, p. 14; COUTO, 

1842 apud CARRARA, 2007, p. 45.  
249 SAINT-HILAIRE, 1830, p. 299 apud FONSECA, 2011, p. 52-53. 
250 FONSECA, 2011, p. 52. Para esta questão, consideramos a perspectiva adotada por Renato 

Pinto Venâncio que defende a ocupação dos territórios no hinterland pela “usurpação” não apenas das áreas 

previamente ocupadas pelas populações autóctones, mas principalmente das estruturas nativas de 

assentamentos e vias de comunicação (VENÂNCIO, 1999).  
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Definido por sua característica de espaço selvagem, pela ausência de habitantes e 

de civilização251, esta acepção reforça as características demográficas para sertão 

apontadas por Carrara252. Ronaldo Vainfas, em artigo recém publicado, propôs analisar o 

conceito de sertão e sua relação com a empresa colonial, na mesma linha que Fonseca e 

Carrara, partindo do pressuposto que o termo deva ser analisado pelos usos em sua forma 

singular e plural, o que determinaria o sentido dado ao mesmo. Afirma que o conceito de 

sertão não é fechado, sendo reformulado a partir da relação que se estabelece com o termo, 

ou seja, ao associá-lo às tradições literária, histórica, econômica, política e cultural.  

Segundo o historiador, o sertão construído no final do século XIX, não é o que se 

encontra na documentação colonial, e que faz emergir a pluralidade dos sertões. Estes 

seriam os sertões históricos e teria como expoente a obra de Capistrano de Abreu. 

Capistrano seguiu, portanto, na contracorrente da intelectualidade 

brasileira ao pensar o sertão em sua diversidade geográfica e histórica. 

O seu entendimento do que eram os sertões coloniais nada tem a ver 
com o conceito euclidiano. São florestas, matas dominadas por 

indígenas, terras a desbravar. Para Capistrano – e farta documentação o 

confirma –, os sertões coloniais indicam áreas de expansão territorial, 
ora movida com apoio da Coroa, ora por iniciativa espontânea dos 

colonos253. 

Os pontos relativos à diversidade geográfica e histórica, e o sertão como terras a 

desbravar, são cabíveis para se pensar sobre as paisagens descritas nas Cartas de 

Sesmarias, por demonstrar uma leitura da paisagem colonial efetivada pelos agentes 

sociais. Com delimitação imprecisa, opondo-se ao conceito de território, Damasceno 

Fonseca defende que a noção de sertão se refere a uma superfície “contínua, homogênea 

(...) uma folha em branco”, uma “terra virgem” a ser trabalhada pela ação do colonizador 

que transforma o sertão em território, implantando nestas terras “toda cultura e 

civilização”254.  

Para refletir sobre a “construção de um conjunto de imagens e representação do 

sertão enquanto território”, Kalina Wanderlei Paiva da Silva analisou a produção de 

 
251 Damasceno Fonseca se utiliza de dicionários franceses como Tresór de la langue française e 

Petit Robert, que trazem referência ao significado coevo à publicação da obra de Auguste de Saint-Hilaire, 

para buscar os significados do termo sertão naquele período. Foram encontrados os sentidos de lugar 

desabitado, afastado, pouco frequentado, deserto, selvagem em oposição à cultura e à civilização 

(FONSECA, 2011, p. 52-53; p. 53 notas 7, 8 e 9). Sobre a linguagem dos geógrafos a pesquisadora indica: 
DAINVILLE, François. Le langage des géographes: termes, signes et couleurs des cartes anciennes 1500-

1800. Paris: A. et J. Picard et Cie., 1964, p. 200-201 
252 CARRARA, 2007, p. 45 
253 VAINFAS, 2019, p. 231. Grifo nosso. 
254 FONSECA, 2011, p. 52 
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cronistas, onde identificou a relação entre o sertão e o vazio, a solidão, a ausência de 

súditos. Sua pesquisa volta-se para a análise de Pernambuco, nos séculos XVII e XVIII, 

sugerindo que “a palavra sertão deriva do antigo desertão”, entendido como o espaço 

físico onde não se encontram “súditos da Coroa portuguesa”255. 

Na documentação referente às solicitações de sesmaria encontradas para o sul de 

Minas é comum a utilização do termo sertão como forma de justificar a ocupação da área 

pelo vazio demográfico e a possibilidade de ampliação da tributação régia, através do 

cultivo por serem “sertão de matos e campos capazes” para o cultivo ou a criação256. Os 

sertões, que para Capistrano eram “áreas de expansão territorial”, permitiam aos 

sesmeiros solicitarem mais léguas de terra por “ser Sertão”. Justificativa essa que, na 

maioria das vezes, foi acatada pelas instituições metropolitanas.  

Pensar o sertão como selvagem, leva a entender este espaço desprovido de cultura 

e civilização de matriz europeia sendo a sua ocupação pelos colonos a possibilidade de 

transformar em área habitada e civilizada, a partir da construção de uma nova paisagem 

“em contraposição à rusticidade na qual se vivia”257. Dessa maneira, sertão passou a ser 

“de lugares, (...) [e] dos seus habitantes” substituindo o “vocabulário dos navegadores” 

pelo dos “conquistadores e colonizadores”258, recebendo conotação de espaço para a 

expansão. Diogo de Campos Moreno, em sua obra Livro que dá razão ao Estado do 

Brasil, definiu sertão como “terra nova, remota e fronteira”259. Alcantara Machado 

imputa à fronteira o sentido de possibilidades de ganho e riqueza, como lugar de “buscar 

a vida, o seu modo de lucrar, o seu remédio e para suas irmãs”260.  

O sentido de fronteira mobilizado por Claudia D. Fonseca se aproxima das “ideias 

de movimento, de deslocamento e mutação”, tendo como referência citação do geógrafo 

Pierre Monbeig, sendo entendido como horizonte em aberto para expansão, por se tratar 

o “sertão colonial (...) [como] espaço em perpétuo vir a ser: sua conversão em território 

 
255 SILVA, Kalina Wanderley. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de 

Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife, PE: Cepe Editora, 2010 Wanderley, 
2010, p. 112 apud VAINFAS, 2019, p. 233 

256 Sesmaria de Diogo Garcia, no lugar Cajuru, próximo ao morro do Papagaio, Comarca do Rio 

das Mortes, 05/09/1740. RAPM, ano VI, abr-jun, 1901, pp.752-753. 
257 Concordamos com Patrícia Vargas Lopes de Araújo e Thiago Henrique Mota Silva que as 

providências relativas ao “ordenamento, controle e ocupação do espaço [foram] fundamentais para o 

desenvolvimento da civilização” na colônia portuguesa na América e que, a materialização desta ordenação 
e controle é tão relevante quanto comportamentos que primassem pela “cortesia, pela polidez” (Araújo; 

Silva, 2012, p. 41). ARAÚJO; SILVA, 2012.  
258 CARRARA, 2007, p. 43. 
259 MORENO, 1955, p. 147 apud CARRARA, 2007, p. 42. Grifo nosso. 
260 MACHADO, 2001, p. 183 
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se faz à medida que o povoamento avança e se intensifica”261, se aproximando da 

perspectiva de fronteira em Sérgio Buarque262.  

No Dicionário do Brasil Colonial o verbete fronteira é apresentado a partir de três 

perspectivas. A fronteira geopolítica, tendo como referência a interiorização da 

colonização portuguesa na América ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas. A 

fronteira de conquista, quando Capistrano de Abreu apresenta uma análise em que a 

ocupação do hinterland promoveu a ocupação dos diversos sertões que teriam dado 

formato ao Brasil interiorano que se conhece. Sérgio Buarque de Holanda avançou na 

compreensão do conceito de fronteira, entendendo o Brasil como “região de fronteira, 

fronteira cultural” pela fusão de “tradições, instituições e valores” entre os povos 

indígena, europeu e africano263. 

Este sentido está associado à noção formulada por Jackson Turner, frontier, como 

“limite movente que separa as regiões povoadas das que ainda não o são”264. A fronteira, 

em Turner, teria sentido de processo levando às transformações “sociais e políticas” que, 

materializadas no território, se transformariam em sociedades urbanas265. Segundo Denis 

Menjot, as questões relativas às fronteiras tiveram grande relevância na história da 

formação da Península Ibérica e dos Estados Unidos da América, remetendo a uma “zona 

limítrofe, movediça e permeável, em contínua marcha”266.  

 
261 A citação do geógrafo Pierre Monbeig, no verbete sertão do dicionário Robert, indica a 

existência de fronteiras ainda abertas no território brasileiro por serem regiões ainda “pouco conhecidas, 

pouco povoadas, distantes e algo misteriosas”. Esta continuidade permite a compreensão de diversas 

temporalidades no processo de ocupação do território brasileiro, pois como atesta o geógrafo, em 1935, São 

Paulo ainda possui áreas de sertão que estavam sendo colocadas “em termo” pelo “avanço do povoamento 

em direção ao oeste” (FONSECA, 2011, p. 54). 
262 VAINFAS, 2019, p. 225 
263 FRONTEIRA. In: VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2000, p. 254-255. 
264 REMOND, René. Préface. In: TURNER, F. J. La frontière dans l’histoire des États-Unis. Paris: 

PUF, 1963, p. 7-20 apud FONSECA, 2011, p. 55. 
265 Para Jackson Turner, a etapa final da civilização era a sociedade urbana e industrial 

(FONSECA, 2011, p. 55).  
266 Segundo Denis Menjot, o interesse na temática da fronteira teria conhecido crescimento entre 

os pesquisadores que se dedicam aos estudos em história medieval e moderna, na década de 1990, com a 

ampliação dos recortes geográficos tradicionais na temática. A publicação que dirigiu, originou-se das 

comunicações apresentadas na Segunda Conferência Internacional de História Urbana, organizada em 

setembro de 1994, por Jean-Luc Pinol e o Centro de Pesquisas Históricas sobre a Cidade, em Strasbourg. 

Os artigos que compõem a publicação tem como recorte cronológico o período entre a Idade Média e o fim 

da época moderna, analisando o impacto da fronteira sobre uma série de vilas fundadas ou situadas – 
algumas temporariamente – sobre os passos políticos, religiosos e culturais do Império Bizantino, da 

Península Ibérica e do Islam, nos limites territoriais ou litorais dos Estados europeus e das nações em 

formação, assim como das colônias genovesas, em Chipre, e portuguesas no Brasil. Nesta publicação, o 

artigo “Frontière et villes frontière dans l’Atlantique portugais, XVe-XVIIIe siècles”, estudo de José Damião 

Rodrigues na mesma publicação. MENJOT, 1996, p. 6; 9. 
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Claudia D. Fonseca considera pertinente utilizar a noção de fronteira como ponto 

de partida para se refletir sobre os processos de transformação das terras sob domínio luso 

na América267, tendo como referência a perspectiva de Pierre Monbeig, que propõe sua 

substituição pela noção de “franjas pioneiras” para a ocupação de áreas “vazias”. Desta 

maneira, é espaço de conquista no qual se implementavam estruturas voltadas à fixação, 

sustento e comunicação dos habitantes268.  

Dentre os fatores que fomentam a fundação de povoações, Laurent Vidal 

identifica o “apelo da fronteira” como explicação para a geografia da ocupação, feita “em 

saltos” estabelecendo “ilhas de espera” ao longo do território269. Estas ilhas de espera, ou 

os arquipélagos formados por conjuntos que “apresentam certa unidade”, têm como 

característica central a sua instabilidade, sendo considerada frágil sua adesão ao território 

pelo constante apelo da fronteira, uma “dimensão forte desta ocupação do território 

brasileiro”. Sugere que a história do Brasil é a “história da espera de uma terra”. Como 

um processo permanente de esperança, cita como exemplos desse “país em [contínuo] 

projeto” a fundação de cidades270. 

Como bem notou Saint-Hilaire, um sertão tanto pode ser uma região 

‘aberta’, como um espaço preenchido por ‘espessas florestas’. Com 

efeito, independentemente do seu tipo de vegetação – floresta virgem, 
cerrado, campo ou caatinga –, o sertão constitui o limite, em contínuo 

movimento, do espaço povoado, cultivado, civilizado e territorializado 

que pouco a pouco o substitui. Portanto, podemos defini-lo 
simultaneamente como a realidade que preexiste ao território e como 

a fronteira, indefinida e movente, deste último271.  

Outro sentido que estaria associado ao sertão seria a sua distância imprimindo, 

segundo Ângelo Carrara, uma aparência de lentidão. Pondera, no entanto, que o 

isolamento seria apenas aparente, pois a existência de inúmeros caminhos permitia a 

constante circulação de tropeiros272 e comboieiros de gado, como na região anteriormente 

conhecida como os “sertões dos Cataguá”. Seria aparente, também, a diminuta presença 

 
267 Em nota, a autora menciona que há uma baixa produtividade de estudos sobre a conquista 

portuguesa na América a partir da noção de fronteira, havendo maior concentração na área da geografia. 

Para o período em que redigia sua tese, constata a retomada da temática especialmente por Laura de Mello 

e Souza e por produções norte americanas (FONSECA, 2011, p. 590, nota 26).   
268 FONSECA, 2011, p. 56 
269 VIDAL, 2012, p. 419. 
270 VIDAL, 2012, p. 420; 417-419. 
271 FONSECA, 2011, p. 55. Grifo nosso. 
272 Para Laurent Vidal os tropeiros tinham papel de mediação entre os territórios ocupados e 

aqueles em processo de dominação.  
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humana que, para Teodoro Sampaio, estaria minimizada pela “amplíssima grandeza” e 

pelas “terras tão prolongadamente vastas”273.  

Se as fronteiras na América portuguesa conheceram movimentos de alteração 

mais lentos, as Minas Gerais resultaram de um processo inverso para as áreas pioneiras 

de extração aurífera. A territorialização dos sertões mineiros274 teria ocorrido em pouco 

tempo, com a instalação de um contingente populacional significativo e a implantação de 

organização político-territorial. Nestor Goulart Reis Filho, analisando as etapas de 

urbanização na colônia portuguesa na América, afirma que a “descoberta do ouro no 

interior provocaria um afluxo da população da própria Colônia e de Portugal, provocando 

na região das minas a terceira etapa de urbanização intensa, entre 1670 e 1720, com a 

fundação de oito vilas” em um período de “sete anos”275. Damasceno Fonseca diz que   

na região mineira, bastaram alguns decênios para que se desenrolassem 

processos de grande complexidade, que em outras fronteiras da colônia 

levaram muito mais tempo para se realizar: a gênese e o 
desenvolvimento de cidades, a constituição de fluxos comerciais 

regionais e continentais, a formação de uma cultura urbana 

específica276. 

A construção do espaço da capitania das Minas Gerais não ocorreu de maneira 

linear e contínua, apresentando diferentes ritmos nos processos de expansão, conquista e 

dominação. Desta maneira, há que se abordar os processos de ocupação dos sertões das 

Minas em sua diversidade temporal, morfológica e de implantação de estruturas 

administrativas. Tendo como fonte de levantamento as obras de Waldemar de A. Barbosa 

e Conego Raimundo Trindade, Claudia D. Fonseca estabeleceu uma cronologia para as 

fundações eclesiásticas nas áreas mineradora e agrícola.   

Este parâmetro permitiu associar as informações sistematizadas pela pesquisadora 

ao movimento demográfico interno à capitania e província de Minas Gerais, do centro 

para a parcela sul do território277. Considerando o aumento significativo de edificação de 

capelas na comarca do Rio das Mortes que desenvolveu, especialmente na segunda 

metade do século XVIII, atividades voltadas para o abastecimento de gêneros 

alimentícios, foi possível perceber que em algumas dessas “franjas” o processo de 

constituição de novas paisagens resultava de uma “lenta progressão”.  

 
273 Anais da Biblioteca Nacional, 31: documento n. 344 apud CARRARA, 2007, p. 47-48. 
274 Mineiro como topônimo, para se referir ao espaço geográfico de Minas Gerais ou para designar 

o habitante da capitania, como salienta Ângelo Carrara. 
275 REIS FILHO, 1968, p. 82. 
276 FONSECA, 2011, p. 57. 
277 FONSECA, 2011, especialmente p. 104-117. 
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Laurent Vidal, em busca da compreensão do papel dos pousos na formação urbana 

da colônia brasileira, considera que as intervenções promovidas no espaço luso americano 

associaram os processos de interiorização da colônia – bandeiras, entradas – e a 

articulação entre “continuidade e descontinuidade das formas socioespaciais na história 

do Brasil”278. Consideramos, estas franjas na formação espacial, como uma interessante 

chave de leitura para a ocupação e ordenação do espaço citadino da povoação de 

Baependi, por sua temporalidade não linear, pela influência de fatores internos e externos 

à instalação de propriedades e arraiais naquele território.  

Para Vidal, esta característica levaria à “aparição de um vocabulário específico” 

para a difusão destes “abrigos temporários”279, relevando sua condição de provisoriedade 

na ocupação e fixação da população no território americano. Seria factível associar esta 

perspectiva ao que Sérgio Buarque de Holanda aponta como recorrente nas formações de 

vilas e cidades na possessão portuguesa na América, a existência de vilas velhas junto às 

vilas novas que considera como “atitude tateante” 280, reforçando a ideia de 

provisoriedade dos núcleos de povoamento. 

Para além do sertão, são recorrentes os termos paragem, lugar, distrito, arraial, 

vila e cidade, denominações que consignam a escala hierárquica das aglomerações 

coloniais. As paragens e os lugares são considerados, por Ângelo Carrara, categorias que 

estabelecem “certa identidade regional” por serem associados aos acidentes geográficos 

como os vales, córregos ou ribeirões, sendo equiparados no que se refere à falta de 

delimitação geográfica, por sua caraterística genérica281. 

Claudia Damasceno Fonseca confirma a constância do uso deste termo nos 

documentos relativos às sesmarias como ponto de referência que associa os terrenos 

solicitados e aos “marcos geográficos” que os distinguem. Considera que o termo faz 

referência à espaço ocupado com “povoamento estável”, assim como os termos “lugar”, 

“sítio” e “arraial” que implicariam uma pequena população e área rural282.  

O termo lugar é, algumas vezes, empregado para designar uma 

povoação que não tem o título de vila e, neste caso, funciona como um 
sinônimo de arraial. Em outros casos, é empregado no sentido do termo 

francês lieu-dit, e equivale a ‘sítio’: trata-se de implantações, sobretudo 

 
278 VIDAL, 2016, p. 403. 
279 VIDAL, 2016, p. 406 
280 HOLANDA, 1988, p. 76 
281 CARRARA, 2007, p. 50. 
282 FONSECA, 2011, p. 77-78. 
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em áreas rurais, nas quais a densidade demográfica é bem menor que 

nos lugares ou arraiais283.  

O termo lugar definindo por Rafael Bluteau traz diferentes significados e, dentre 

eles, nos interessa o que remete à hierarquia urbana, sendo definido por: “Povoação 

pequena. Parece que é menos que vila e mais que aldeia”284. Lugar é entendido também 

como o “espaço em que se compreende um corpo natural, ou a superfície que o cerca”285 

indicando sentido de posição, ou localização. Em outra acepção, trata o termo por 

“Dignidade. Preferência. Estimação”286 associando à hierarquia social. 

A partir da acepção de aldeia, Carrara propõe que o distrito, nas Minas coloniais, 

seria composto por um “conjunto de lugares” sem, no entanto, ter uma delimitação 

precisa287. Como categoria administrativa permite sua associação à hierarquia urbana. O 

pesquisador menciona que lugar é categoria descritiva presente nas Ordenações 

Manuelinas, especificamente no Quinto Livro, em seu título 89, que diz respeito ao 

“Regimento dos Alcaides das sacas”288, sendo possível identificar a denominação como 

espaço sob legislação da Coroa.  

Não há menção à sua dimensão ou limites, apresentando caráter geral, sendo 

“indefinido, vago, impreciso”289. Esta imprecisão espacial nos permite associar o termo 

lugar a diferentes escalas espaciais. Os lugares podem significar o Império português, 

pois o Regimento dos Alcaides deveria chegar aos “Lugares de todo o Reino”, aos 

“Lugares do extremo” e aos “Nossos Lugares d’Além”. Em outro sentido, refere-se às 

instâncias administrativas e judiciárias – territórios geograficamente delimitados com 

dimensão variável – como na indicação dos “Lugares da sua Comarca” onde seriam 

realizadas as devassas ou, ainda, como parte que integra o território de uma vila, ou seja, 

seu Termo290. 

 
283 FONSECA, 2011, p. 78. Grifos nosso. 
284 BLUTEAU, 1728, v. 5, p. 202. 
285 BLUTEAUS, 1728, v. 5, p. 199. 
286 BLUTEAU, 1728, v. 5, p. 202 
287 Ângelo Carrara aponta a utilidade administrativa desta seção territorial, permitindo a 

“distribuição das tarefas de cobrança de impostos” pelas Câmaras Municipais (CARRARA, 2007, p. 50). 
288 Neste regimento, é feita a menção às limitações impostas aos estrangeiros que vivem no Reino, 

no que diz respeito à compra de animais para a lavoura e ao comércio, visto não ter Carta de Vizinhança e, 

por isso, restringir-se à delimitação do “Lugar onde viver”. ORDENAÇÕES MANUELINAS, Livro V, 
título 89, p. 266-281. Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5ind.htm. Sobre a Carta de 

Vizinhança ver HERCULANO, [ca 1875]. 8 v, p. 10 
289 Dentre os diversos significados, escolhemos este que se aproxima da abordagem que propõe 

Ângelo Carrara, perspectiva com a qual concordamos. Definição disponível em: http://aulete.com.br/geral.  
290 ORDENAÇÕES MANUELINAS, Livro V, título 89, p. 266-268; 279  

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5ind.htm
http://aulete.com.br/geral
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Mais do que os lugares, são as paragens que dominam o espaço que se configura 

como território de Baependi. Encontramos sua acepção associada à náutica, expressando 

localização física, com significado de “esta ou aquela parte do mar, em tal sítio, em tal 

altura, ou lugar291. Para Antônio de Moraes Silva, é traduzido por “sítio, lugar, 

estância”292. A palavra estância, ou estança, no Vocabulário Português & Latino de 

Bluteau, está associado ao pouso ou à parada293.  

Ao cotejar informações da documentação, consideramos que algumas das 

sesmarias solicitadas fossem para a instalação de pousos ao longo dos caminhos, como a 

que pediu o Sargento-mor Manuel Nunes de Gouveia, em 1726, na paragem da Palmeira, 

no Caminho Velho da cidade de São Paulo, “para nelas melhor fazer Sítio em que pousam 

os passageiros do dito caminho”294. Sendo concunhado de Tomé Rodrigues Nogueira do 

Ó, e não sendo o único familiar estabelecido nas proximidades do sítio Baependi, é 

possível identificar um movimento de ocupação que tem origem nas vilas paulistas.  

No que diz respeito ao estabelecimento da ocupação daquelas terras por um grupo 

familiar, é possível cogitar o entendimento de Baependi como um espaço de fronteira, 

visto não ter sido Manuel Nunes Gouveia o único a ter se deslocado para aquelas 

paragens, como veremos à frente. O movimento Sul-Norte que as Cartas e Mapas 

apresentaram se materializam na leitura da documentação referente às sesmarias, 

reforçando que Baependi foi ocupada desde os primeiros tempos das Minas, mas em ritmo 

diferente daquele que se imprimiu aos centros de exploração aurífera na parte central das 

Gerais. 

Enquanto no Reino os termos arraial e rancho estavam associados à organização 

militar, na colônia portuguesa na América rancho é entendido como “tenda ou barraca 

movível nos caminhos” incluindo o significado de pouso, como ponto de parada295. 

Segundo Laurent Vidal, os portugueses trouxeram estas “formas provisórias de 

acolhimento e agasalho (para os militares, peregrinos, comerciantes, viajantes....)” 

 
291 BLUTEAU, 1728, v. 6, p. 253. Com a mesma acepção encontramos o termo paragem nos 

dicionários de Antônio Moraes Silva (SILVA, 1789, v. 2, p. 395) e de Luiz Maria da Silva Pinto (PINTO, 

1832, p. s.n.). SILVA, 1813; PINTO, 1832. 
292 SILVA, 1789, v. 2, p. 395. Significa também ferramenta do ofício de pedreiro, “sendo duas 

tábuas pequenas assentadas em duas travessas em que o oficial do Pedreiro deita a cal, que levou no coche” 

e é termo de “poesia Portuguesa e Castelhana” (BLUTEAU, 1728, v. 3, p. 307-308). 
293 Estança, é o “contrário de andante. Vid. Estada”  (BLUTEAU, 1728, v. 3, p. 306) e, estancia, 

traduz-se por “morada, lugar em que se para”, como lugar ”conveniente para por sua gente” e, na cidade de 

Lisboa, o ”lugar em que se parte e vende a lenha” (Bluteau, 1728, v. 3, p. 307-308).  
294 Sesmaria de Manoel Nunes de Gouveia, no Caminho Velho da Cidade de São Paulo, 

26/01/1726. RAPM, ano IX, fascículo 1, jan-jun 1904, p. 450 
295 FONSECA, 2011, p. 63. 
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empregando o uso destas estruturas nas viagens pelo território colonial. Vidal defende 

que ocorreu uma “transposição ou talvez reinvenção no contexto específico do Novo 

Mundo”296, corroborando a assertiva de Claudia D. Fonseca de novas conotações para as 

formas de abrigo temporárias no contexto da descoberta do ouro no Brasil colonial.  

Consideramos esta leitura pertinente para a análise da ocupação e povoamento das 

terras que configuraram o território da freguesia de Baependi e Pouso Alto, por sua 

condição de pontos de parada no caminho entre São Paulo e Minas, ou seja, o Caminho 

Velho. A cidade de São Paulo ganhou destaque, a partir do século XVII, como uma das 

portas para as áreas ainda incultas e desertas. Dali partiam as expedições que levaram à 

interiorização da colônia, dando origem aos primeiros núcleos de povoamento no 

caminho entre São Paulo e o sertão dos Cataguases297.  

O Caminho Velho, conhecido pela ocupação de ranchos e pousos, inaugurou uma 

toponímia da conquista destas terras, já que estes termos teriam ganhado “na colônia 

outras conotações”298. A utilização de termos vagos, gerais ou com delimitação imprecisa 

pode apontar para uma realidade de dispersão da população e a presença de vazios 

demográficos, indicando que a atuação da administração metropolitana seria ainda 

incipiente.  

Ângelo Carrara afirma que os “limites, precisos [destas categorias] para as pessoas 

de uma sociedade agrária, eram a vertente299 e a barra” e, nos locais de “fronteira”, a 

delimitação era estipulada “tão somente [pelos] nomes dos córregos e ribeirões 

afluentes”300. Às delimitações que Carrara indica somamos outros acidentes geográficos 

como morro, serra301, grota. Delimitavam-se as terras também pelas picadas, estradas e 

caminhos302, pela referência aos mananciais de água como córrego, barra do córrego, 

ribeirão, rio abaixo, beira do rio, cabeceira, cachoeira, salto, lagoa e olho d’água.  

 
296 VIDAL, 2016, p. 407.  
297 Existe certa unanimidade sobre a localização da nação dos Cataguá, na região do rio Grande, 

não sendo extensiva para a parte sul da capitania de Minas, recorte geográfico desta pesquisa. As pesquisas 

desenvolvidas no âmbito da arqueologia têm alcançado resultados significativos, com a identificação de 

sítios com pinturas rupestres e vestígios produzidos em cerâmica, canoas e objetos líticos, acendendo a 

discussão sobre as culturas nativas entre o Campo das Vertentes e a Mantiqueira como já citado 

anteriormente. Ver: RESENDE et al., 2010; VENÂNCIO, 1999; Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Alto 

do rio Grande. Disponível em: http://www.npa.org.br/.  
298 FONSECA, 2011, p. 63 
299 Adj. || que verte. || Águas vertentes 1. as que descem da encosta do monte. s. f. || declive de 

qualquer dos lados de um monte, colina, outeiro por onde corre a água; encosta: 
300 CARRARA, 2007, p. 50 
301 As serras e montanhas de Minas são identificadas com suas altitudes, em ordem decrescente 

(SENNA, 1907, p. 305) 
302 Com indicação da localidade para a qual se dirige ou sua denominação específica. 

http://www.npa.org.br/
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Pela extensão das terras e diminuta ocupação de colonos, são identificadas as 

categorias de sertão, parte ou banda do sertão, matos(as) gerais, campos gerais, campo 

grande. Todos esses termos foram detectados na documentação analisada permitindo por 

meio deste conjunto de termos descritivos identificar as dinâmicas de ocupação e 

organização do espaço de Baependi e seu entorno. 

 

2.1. O vocabulário de ocupação nas cartas de sesmaria: Aiuruoca, Baependi e 

Pouso Alto  

A crescente ocupação dos sertões, matos e campos gerais – entendidos aqui como 

termos descritivos para os terrenos vazios, despovoados e incultos – promoveu a alteração 

do espaço e, consequentemente, dos termos que o designavam, passando a “abrigar 

marcos espaciais com denominações próprias”303 o que aponta para duas características 

da colonização deste espaço. De um lado, o parcelamento do espaço mineiro através da 

constituição de territórios, pelas autoridades da administração secular e eclesiástica. De 

outro as diferentes delimitações espaciais que estavam associadas às “práticas dos 

[diferentes] habitantes que possuíam sua própria maneira de viver e de representar 

diferentes territorialidades”304.  

Seguindo esta lógica, Claudia D. Fonseca sugere a ausência de correspondência 

entre os territórios coloniais estabelecidos pela administração secular e eclesiástica e os 

“recortes” estabelecidos pelas comunidades que ali viviam. A consideração da 

colonização em terras indígenas permite este entendimento, processando a ocupação 

colonial a ressignificação do espaço, segundo sua própria referência cultural. Rubens 

Ramos Gianesella, aponta para a ocupação dos assentamentos indígenas pelos colonos 

ressaltando a diferença entre os conceitos de delimitação territorial das culturas 

portuguesa e indígena.  

Diz que os sentidos dados pela formação ocidental aos “limites” e “territórios” 

“são reflexos de tratativas diametralmente opostas em relação à posse, domínio e 

propriedade da terra, distantes das interações e vivências que as sociedades pré-coloniais 

brasileiras exerciam nos seus habitats”. Enquanto os “referenciais geopolíticos e 

jurídicos” europeus veem os rios como balizas de demarcação, as sociedades pré-

 
303 FONSECA, 2011, p. 74 
304 FONSECA, 2011, p. 75 
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coloniais os compreendiam como vias de articulação, como ecossistemas integrados305. 

Desta maneira, as mudanças ocorridas na paisagem regional devem levar em conta esta 

característica peculiar. Esta paisagem, no entanto, não foi construída de maneira 

uniforme, apresentando nuances – ou ritmos – no que diz respeito à efetiva ocupação e 

organização do espaço.  

A localização dos termos paragem, lugar, capela, aplicação, freguesia, distrito, 

arraial e vila na documentação, permite visualizar os fluxos da ocupação e a implantação 

da estrutura administrativa na área que compôs o Termo da vila de Santa Maria de 

Baependi, através da variação de seu uso, indicando a complexificação da ocupação 

espacial. Neste conjunto documental, nos deparamos com as categorias de identidade 

espacial, a partir da menção aos acidentes geográficos e aos núcleos de povoamento, em 

suas diferentes escalas. 

Fonseca elabora uma análise para as áreas de expansão considerando que a 

atribuição de toponímia traduza estes espaços como fronteiras de conquista. Os acidentes 

geográficos “frequentemente recebiam denominações descritivas, de origem indígena”, 

incluindo os lugares que já haviam se estabilizado, o que se identifica a partir da tradução 

da toponímia para o português, ou recebiam nomes relativos aos santos católicos. Uma 

outra característica era a atribuição de “palavras que designam diferentes categorias e 

diferentes escalas do espaço ocupado e territorializado” como os termos “campanha”, 

“conquista”, “sítio”306.  

Os termos utilizados para a localização das propriedades se associam, 

predominantemente, às vias fluviais como ponto de referência para o espaço das 

sociedades agrárias, como explicitado por Ângelo Carrara. Se tomarmos o conjunto do 

Quadro 1 é possível perceber, em determinados espaços, uma variação maior em termos 

de categorias para sua descrição, no que diz respeito aos acidentes geográficos e às 

divisões territoriais. Esta sistematização permite a visualização dos espaços onde existe 

efetiva concentração de pessoas por sua posição na hierarquia urbana e eclesiástica e, em 

sentido contrário, a manutenção dos sertões – ou vazios – nas áreas limítrofes à Baependi, 

em período que abrange o século XVIII e princípios do XIX, o que denota a baixa 

densidade demográfica destas terras.  

Este levantamento teve como objetivo comparar localidades que integravam a a 

área limítrofe à Baependi e as vilas da comarca do Rio das Mortes que mantiveram 

 
305 GIANESELLA, 2008, p. 48-49. 
306 FONSECA, 2011, p. 75-76.  
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relações político-administrativas, econômicas e sociais com Baependi. Desta maneira é 

possível apresentar um panorama da paisagem que compôs parcela do sul de Minas. 

Existe um predomínio da descrição da paisagem a partir dos acidentes geográficos, 

especialmente aqueles ligados à água, como as vias fluviais e a menção a uma lagoa, na 

freguesia de Aiuruoca.  

Começamos por identificar que não há uma homogeneidade de localização e 

tampouco descritiva para as localidades listadas, visto que nem todas foram identificadas 

pelas mesmas categorias o que indica a existência de uma significativa diversidade na 

paisagem geográfica.  Nas solicitações de sesmaria identificadas para Aiuruoca, 

Baependi307, Carrancas, Caxambu, Pouso Alto e vilas de Campanha do Rio Verde, São 

José e São João del Rei todas as localidades apresentaram, em algum momento, áreas de 

sertão, ou seja, foram descritas como vazias, despovoadas e incultas e, nesse sentido, 

desprovidas de civilização.  

Encontra-se, também, vocabulário relativo à administração secular e eclesiástica, 

o que aponta o processo de ocupação demográfica e a alteração desta paisagem com a 

implantação de recortes territoriais, com distribuição espacial da jurisdição metropolitana 

e da Igreja. Apenas uma pequena parcela das localidades do conjunto apresentado chegou 

a receber o título de vila dentro do período deste estudo, especificamente a cabeça da 

Comarca – São João del Rei –, São José del Rei, Campanha e Baependi. As demais 

receberam designações relativas às jurisdições secular – como caminho, passagem, 

julgado, território, distrito, vila – e eclesiástica – como capela, aplicação, freguesia.  

Para Carrancas e Caxambu não foram apresentadas instâncias administrativas 

seculares ou eclesiásticas o que nos leva a entender que, apesar de integrarem o percurso 

do Caminho Velho, não conheceram imediato crescimento do seu povoamento, 

permanecendo com moradores mais esparsos e, por isso mesmo, com uma paisagem 

predominantemente rural. As demais localidades foram reconhecidas como freguesia, o 

que corrobora a importância da organização espacial religiosa na ordenação do território 

colonial.  

As categorias de localização podem sugerir um incremento na densidade 

demográfica, a partir da estabilidade de determinados pontos de concentração, o que se 

confirma pela instalação de paragens, ou pousos, e instâncias da administração secular e 

 
307 Nelson C. de Senna, ao tratar do topônimo Piracicaba, menciona que Percicaba e Piracicava 

eram outras grafias para o vocábulo. (SENNA, 1913, p. 262). Menciona a alteração de denominação para 

cidades e vilas mineiras, citando para Baependi ser “antiga Monserrate” (SENNA, 1906, p. 456).  
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eclesiástica. Estas foram presentes nas porções fronteiriças, como estratégia de conquista 

e ocupação das terras na porção sul de Minas. Conclui-se que estas informações podem 

ratificar o maior conhecimento destes lugares pela conjugação das categorias descritivas 

e de sua ascensão na hierarquia urbana, com a instalação das freguesias e a divisão 

territorial em distritos e vilas (Mapas 22 e 23) 

Quadro 1 - Elaborada a partir da documentação referente às solicitações de sesmarias contidas nas coleções 

do Arquivo Público Mineiro (Casa dos Contos, Revista do APM, Seção Colonial) e Arquivo Histórico 

Ultramarino, 1717-1817.

 
308 Capão é termo voltado à lavoura. Segundo o doutor Caetano da Costa Matoso, “capões são 

aquelas nódoas que ainda estão de mato virgem” e, capoeiras “aquelas que ainda são mato, mas é mais 

pequeno por cortado e tornado a crescer há pouco tempo” (CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, v. 1, p. 

896). 

Quadro 1 – Categorias geográficas  

Freguesia Categorias de localização  Categorias de descrição  

Aiuruoca Sertão, morro, paragem, lagoa, 

cabeceiras, ribeirão, córrego, vertentes, 
picada 

Sertão; 

Natureza – morro, lagoa, cabeceiras, ribeirão, córrego, vertentes; 
Adm. sec. – caminho, picada, paragem, julgado; 

Adm. ecles. – freguesia; 

Atividade produtiva – plantar mantimentos, currais de gado 

Baependi  Caminho, paragem, fazenda, sítio, 

passagem, sertão, rio, morro, vertente, 

córrego, ribeirão 

Sertão;  

Natureza – rio, morro, vertente, córrego, ribeirão; 

Atividade produtiva - fazenda, sítio; 
Adm. sec. – caminho, passagem, paragem, distrito, vila; 

Adm. ecles. – aplicação, capela, freguesia 

Campanha do Rio 

Verde/da Princesa 

Sertão, serra, vertente, rio, paragem Sertão; 

Natureza – serra, vertente, rio; 

Adm. sec. – paragem, vila; 

Adm. ecles. – freguesia  

Carrancas  Rio, fazenda, sertão  Sertão;  

Natureza – rio; 

Atividade produtiva – fazenda; 

Caxambu  Paragem, cabeceiras, vertentes, sítio, 

capões, capoeiras 

Natureza – cabeceiras, vertentes, capoeiras, capões; 

Adm. sec. – paragem; 

Atividade produtiva – sítio  

Pouso Alto Sertão, caminho velho, matos, paragem, 
ribeirão, serra, cabeceiras, águas que 

vertem, vertentes, córrego, campo 

grande, cabeceiras,  

Sertão; 
Natureza – matos, ribeirão, serra, águas que vertem, vertentes, 

córrego, campo grande, cabeceiras; 

Ponto cardeal – cabeceiras; 

Adm. sec. – caminho velho, paragem, território, distrito; 

Adm. ecles. – freguesia  

São José del Rei Caminho, ribeirão, cabeceiras, termo da 

vila, morro, sertão, cabeceiras, paragem, 

campos gerais, rio, rio abaixo, vertentes, 

matos gerais, lagoa, cachoeira, 

vizinhanças, parte, quilombo, picada, 

capão308, nascente, salto 

Sertão; 

Natureza – ribeirão, cabeceiras, morro, campos gerais, rio, 

vertentes, matos gerais, lagoa, cachoeira, salto; 

Ponto cardeal – rio abaixo, nascente;  

Adm. sec. – caminho, picada, paragem, vizinhanças, lugar, termo 

da vila; 

Quilombo;  

São João del Rei Rio, serra, barra do córrego, sertão, 

paragem, campos gerais, ribeirão, 

estrada, matos gerais, parte do rio, 

vertente, cachoeira 

Sertão;  

Natureza – rio, serra, barra do córrego, campos gerais, ribeirão, 

matos gerais, vertente, cachoeira, parte do rio; 

Adm. sec. – estrada, paragem distrito, vila 
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Mapa 22 – Registro de ocupação no Caminho Velho, de São Paulo à Minas, com data de fatura para década de 1710, com destaque 

para os pontos indicando a hierarquia urbana. Cartas da Capitania de Minas Gerais, século XVIII, [Cartas Sertanistas]. [posterior a 

1718], 8 cartas manuscritas: desenho a tinta e a lápis; 54 x 67 cm. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ARC. 30, 2, 18/025, f. 9. 

Disponível em:  http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm. Acesso em 10/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 23 – Detalhe do Caminho Velho, com data de fatura para o ano de1750, representando as alterações na ocupação 

deste território com a instalação da administração eclesiástica e secular, com a presença de Registros – Pé da Serra, 

Capivari e Garambéu – alinhados à serra da Mantiqueira, de Freguesias – Lagoa de Aiuruoca, Aiuruoca e Baependi – e 

descritores da paisagem.  [MAPA de Minas Gerais e os seus limites com São Paulo e Rio de Janeiro; e parte do Estado do 

Espírito Santo] [1750] 1 mapa ms., desenho a lápis e a tinta nanquim, 53 x 69. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html. Acesso em: 

14 dez. 2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.htm
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.html
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Para Fonseca, a instalação das primeiras vilas, entre 1711 a 1718, estaria relacionada ao 

contexto interno, da Guerra dos Emboabas309. Luiz Alberto Ornellas Rezende sugere que a 

necessidade de garantia da posse da área seria decorrente dos grandes deslocamentos 

populacionais em direção às minas, às possibilidades de embates na área de exploração aurífera 

– o que de fato ocorreu – e à ameaça externa concretizada com a invasão francesa ao Rio de 

Janeiro310, em 1711, conflito que teria contado com a intercessão de Tomé Rodrigues Nogueira 

do Ó311. 

As negociações para a ascensão na hierarquia, fosse urbana ou eclesiástica, envolviam 

diferentes fatores como o número de moradores ou vizinhos, a capacidade de sustento e a 

existência de população capaz de assegurar a administração local, o que indica a inexistência 

de uma regularidade no processo de territorialização espacial na colônia portuguesa na 

América312. O que reforça que as categorias de localização geográfica são perenes, mas é 

necessário que se leve em conta as temporalidades e ritmos variáveis no que diz respeito às 

divisões territoriais, que recebem impulsão ou retração nos diferentes movimentos internos e 

externos às comunidades.  

A mobilidade constante de pessoas e mercadorias interessa na medida em que a sua 

intensificação, ou seu escasseamento, interferem diretamente no desenvolvimento das 

povoações, por sua relação direta com as vias de comunicação entre São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. Com o recrudescimento dos fluxos de pessoas e mercadorias, estas 

aglomerações poderiam progredir e, com isso, transformar estes espaços urbanizando-os com 

edifícios religiosos e moradias, abertura de ruas, largos e praças. Ao contrário, a diminuição ou 

escasseamento deste movimento poderia gerar, inclusive, o desaparecimento das povoações 

como demonstra Ricardo Ferreira Ribeiro, em artigo sobre urbanização nas povoações do rio 

São Francisco.  

Em seu estudo propôs-se a analisar as transformações “tanto na sociedade sertaneja em 

geral, como nos núcleos urbanos que ali se desenvolveram ou declinam por vários motivos”. 

Sua análise partiu da comparação entre as “narrativas de viagem” que ocorreram “praticamente 

 
309 FONSECA, 2012, p. 86. 
310 REZENDE, 2015, p. 28-32. 
311 APM-SC – Códice 12. Carta Patente de Sargento-mor com a superintendência das Coudelarias do 

Caminho Velho, f. 22v. 
312 Também concorriam para a alteração do status de uma localidade, especialmente no período colonial, 

os interesses geopolíticos da Coroa, as pressões demográficas, o incremento da economia, a participação na política 

regional, as condições de urbanidade e civilidade da povoação, os interesses de parcela de seus moradores, a 

capacidade de sustento da administração secular e eclesiástica. Ver: LARA, 2007; FONSECA, 2011 
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a cada década do Oitocentos”313, encontrando nos relatos indicações de que o desenvolvimento 

da economia de abastecimento naquela região, aliada à sua localização estratégica de ligação 

entre a Bahia e as Minas, permitiu às povoações se tornarem “núcleos urbanos importantes (...) 

polos administrativos regionais, (...) portos fluviais e entrepostos comerciais”314 que tiveram 

seu crescimento diretamente associado à intensificação da navegação e do comércio entre 

aquelas capitanias.  

A alteração das rotas comerciais levou à diminuição da população e à perda da 

“importância econômica e administrativa” de inúmeros povoados. Nestes espaços, os “muitos 

sinais” da pujança comercial e populacional, identificados “na existência de velhos prédios de 

fazenda de considerável pretensão”, estavam desconectados da “aparência miserável do distrito 

e seus habitantes”315. Além das questões estritamente econômicas, Ricardo F. Ribeiro amplia 

sua abordagem para as relações entre as decadências urbana e demográfica à história ambiental, 

tendo como referências os mesmos relatos. Dentre estes, a descrição apresentada pelos 

naturalistas Spix e Martius, que associam a insalubridade ali encontrada aos “ciclos 

hidrológicos anuais” do rio São Francisco, como aludiu Emmanuel Pohl para a Barra do Rio 

das Velhas316. 

Considera-se sugestiva a perspectiva apresentada por Ricardo F. Ribeiro sobre os fluxos 

e refluxos das localidades do norte de Minas para se analisar as dinâmicas do povoamento do 

Caminho Velho, especificamente de Baependi. Julgamos procedente refletir a partir da redução 

de trânsito no Caminho Velho entre São Paulo e Minas – tendo como um dos fatores a abertura 

do Caminho Novo – como componente que contribuiu para refrear o processo de ocupação de 

Baependi, na primeira metade do século XVIII.  

Sua posição no caminho entre São Paulo e Minas teria perdido a relevância pela baixa 

incidência de transeuntes, que teria culminado com a suspensão do contrato da passagem do rio 

Baependi, como pode ser confirmado pela informação no Códice Costa Matoso. Segundo o 

Ouvidor-Geral, Caetano da Costa Matoso, o contrato teria durado apenas o primeiro ano, 1716, 

“por não concorrer mais gente pela tal passagem” 317.  

José João Teixeira Coelho apresenta uma realidade um pouco diferente, em capítulo 

dedicado aos contratos de passagens na capitania de Minas Gerais. Corroborando a informação 

 
313 RIBEIRO, 2013, p. 97. 
314 RIBEIRO, 2013, p. 99 
315 WELLS, 1995, p. 282 apud RIBEIRO, 2013, p. 100 
316 RIBEIRO, 2013, p. 102; 104. 
317 CÓDICE COSTA MATOSO, 1999, p. 620 
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sobre sua instalação, no ano de 1716, informa que teve duração mais extensa, sendo extinto 

somente no ano de 1720. O contrato das passagens era normatizado por ordens gerais e 

estipulava o pagamento de “um por cento do total das suas [ar]rematações e as propinas”318.  

As instâncias de controle conheceram estabelecimento irregular ao longo do tempo, pois 

sua instalação se fundava no “maior número dos povos”, ou seja, do contingente de pessoas em 

trânsito. O decréscimo de passantes teria levado à suspensão de algumas destas barreiras, como 

a de Baependi (Maependi), enquanto outras teriam sido unidas para a “maior comodidade das 

[ar]rematações” 319. Ao apresentar em tabela os rendimentos alcançados pela passagem sul-

mineira, é perceptível uma arrecadação mais robusta, nos anos de 1717 e 1718, com valor de 

65$000 réis, período em que Tomé Rodrigues Nogueira do Ó atuava como sargento-mor das 

coudelarias do Caminho Velho320. 

Reputa-se aos ritmos do trânsito de pessoas e mercadorias, nas terras do rio Baependi a 

alternância de períodos de expansão e retração econômica e a possível sujeição da ocupação 

deste território a estes movimentos nas primeiras décadas do setecentos. Em período posterior, 

a configuração produtiva em torno do abastecimento teria levado à instalação do arraial e vila 

de Baependi, denotando a importância da localidade para a ligação centro de produção e 

compra. Nesta perspectiva é que procedemos ao cotejamento entre as categorias espaciais de 

localização e descrição de terras pleiteadas por sesmaria e a concentração demográfica, com 

vistas a identificar como as cartas de sesmaria apresentam os termos do vocabulário geográfico.  

Na elaboração da Tabela número 3 temos como objetivo a identificação de lugares 

considerados como pousos ou paragem, terminologia utilizada na documentação de sesmarias 

entre os séculos XVIII e XIX. Entende-se que a incidência destes pontos, em maior escala, 

permite associá-los à intensidade do trânsito de pessoas e mercadorias nos caminhos dos 

territórios selecionados para análise. Desta maneira, consideramos pertinente que a partir destes 

 
318 José João Teixeira Coelho grafa Maependi. Já Charles Boxer utilizou-se da forma Maypendy. Nesta 

citação, interessante perceber que o brasilianista registra que teriam sido suspensos o “Contrato da passagem e do 

Maypendy”, insinuando haver duas cobranças. As demais referências citam a passagem do rio Baependi. 

COELHO, 1994, p. 213; BOXER, 1969, p. 358. 
319 Das passagens que foram reunidas, a do rio Sapucaí com a passagem do rio Verde, no ano de 1775, e 

as dos rios Paraopeba, Urucuia e Rio das Velhas com a do rio São Francisco, no ano de 1745. Deste ano até 1750, 

a arrecadação da passagem do rio das Mortes conseguiu os maiores valores, variando entre 6 contos e quatrocentos 

e cinco mil réis e 6 contos e quinhentos mil réis. Esta foi a passagem que teve a maior arrecadação durante toda a 

sua vigência, não arrecadando menos do que um conto de réis (COELHO, 1994, p. 208). 
320 APM-SC – Códice 12. Carta Patente de Sargento-mor com a superintendência das Coudelarias do 

Caminho Velho, folha 22v. 
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indícios seja possível cogitar as variações demográficas e de ocupação de terras nas localidades 

nas quais as sesmarias se localizavam e, assim, a instalação de lugares, arraiais e vilas.  

 

 Tabela 3 – Paragem – Núcleos estáveis 

Toponímia Total de 

propriedades 

Paragens  Porcentagem  Período 

Caminho Velho 18 7 38% 1717, 1725-1727, 1793 

Aiuruoca  27 15 55% 1717, 1741, 1760-1763, 

1768, 1785, 1797-1798 

Baependi  64 28 44% 1785-1790-1799, 1801, 

1804, 1819 

Pouso Alto 37 28 76% 1787-1788, 1792, 1796-

1799, 1801 

Tabela 3 – Elaboração a partir de documentos relativos às sesmarias, pertencentes ao Arquivo Público Mineiro 

(Secretaria de Governo da Capitania, Secretaria de Governo da Província, Casa dos Contos, Revista do Arquivo 

Público Mineiro), Arquivo Histórico Ultramarino, 1711-1818. 

Como procedimento buscou-se verificar em quais delimitações territoriais o termo 

paragem foi utilizado como descritor para a localização das sesmarias, pleiteadas e concedidas, 

e o período de sua maior incidência. Assim, nesta tabela foram inseridas as informações para 

os territórios que compuseram o futuro termo da vila de Baependi, como o Distrito do Caminho 

Velho e as freguesias de Aiuruoca, da sede da vila e de Pouso Alto. A organização dos dados 

procurou dupla ordenação, primeiro a espacial, já explicitada e a cronológica, tomando como 

ponto de partida os primeiros registros da categoria para cada território.  

Esta escolha decorre do entendimento de que a delimitação espacial estava relacionada 

às iniciativas de apropriação daquelas terras pelo governo metropolitano. Com o 

estabelecimento da ocupação por meio da concessão de sesmarias a ocupação desdobrou-se na 

delimitação territorial para a administração tanto secular quanto eclesiástica. O conjunto dos 

dados informa uma maior incidência desta categoria espacial para as freguesias de Aiuruoca e 

Pouso Alto, com recorte para a segunda metade do século XVIII, corroborando a perspectiva 

da historiografia sobre Minas Gerais que aponta o crescimento dos índices populacionais para 

a comarca do Rio das Mortes neste período. As súplicas eram justificadas pela necessidade de 

produção de alimentos para o sustento da família e cativos, como veremos no tópico seguinte.  

Para o Caminho Velho, a solicitação e concessão de terras de sesmaria se concentraram 

nas décadas de 1710 a 1720, quando esta via de entrada de São Paulo para o sertão das Minas 

conheceu maior trânsito, com a mobilidade de paulistas e portugueses residentes naquele 

território. Foi neste período que se instalaram o contrato da Passagem pelo rio Baependi 
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(Maependi), em 1716, e a capitania-mor de Baependi, no ano de 1723, o que sugere a 

necessidade de controle da via e dos fluxos entre São Paulo e a região mineradora. Morador no 

sítio Baependi – ou fazenda do Engenho, como ficou conhecida – foi nomeado Tomé Rodrigues 

Nogueira do Ó que neste mesmo ano solicitou assistência espiritual permanente em sua capela 

particular. No pedido requeria um religioso que atendesse na capela edificada na mesma 

propriedade e da qual era protetor321.  

Contando com dezoito documentos, no território do Caminho Velho foram identificados 

sete destes que possuem como referência de localização geográfica para as terras requeridas o 

termo paragem. Sua utilização permite sugerir a existência de estruturas de atendimento aos 

viajantes como pouso, rancho ou venda nos pontos designados. Dentre as propriedades três 

delas estavam situadas às margens do rio Baependi, com requerimentos concentrados entre os 

anos de 1717 e 1727.  

Dona Isabel de Souza, viúva do Mestre Campo Carlos Pedroso da Silveira322, peticionou 

mercê de duas léguas nas terras “que se acham devolutas” e “correndo pelo dito rio Baependi 

(Mapendy) abaixo [caminho velho destas minas] até onde faz barra no rio Verde”. Possuía 

“fábrica de lavoura para sustento de sua família” e queria “fundar currais de gados por se 

acharam na dita paragem bons campos para a referida criação de gados”323. Delimitadas com 

as do capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira, foi concedida uma légua de terra nas 

confrontações informadas, em 1720. Mesmo com a proposta de “fundar currais” não lhe 

alcançou a mercê solicitada.  

Em 1726, foi concedida Carta de Sesmaria ao sargento-mor Manuel Nunes Gouveia, 

“morador no Caminho Velho”. A légua e meia, situada na paragem da Palmeira, seria para 

“fazer sítio em que pousam os passageiros do dito caminho” e para criar gado com maior 

comodidade, por serem “sertões despovoados”. Sua petição foi aceita, sendo concedida a 

 
321 A proteção a que se referia Tomé Rodrigues Nogueira do Ó seria o sustento do padre que solicitava 

para o “pasto espiritual”, visto a capela não ser provida por ordem régia e, por isso, não haver pagamento da 

côngrua pela Coroa. 
322 Dona Isabel era a viúva do Mestre Campo Carlos Pedroso da Silveira (Revista do Arquivo Público 

Mineiro, “Sesmaria de D. Isabel de Souza”, ano IV, 1899, p. 178-179). Na Revista do Instituto Geográfico 

Brasileiro, de 1866, em título referente ao Descobrimento de Minas Gerais, a referência a Carlos Pedroso da 

Silveira informa que teria conseguido de Manuel Garcia Velho as doze oitavas de ouro por este encontradas e indo 

ao Rio de Janeiro, “manifestou ao governador” recebendo, em troca, a patente de capitão mor de Taubaté “com o 

cargo de Provedor dos Quintos, e faculdade para erguer casa de fundição, nesta vila”, local de “escala aos 

aventureiros”. Tendo sido assassinado, sua viúva retirou-se para Caxambu, onde solicitou a confirmação de 

sesmaria (Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, 1º trim., 1866, “Descobrimento das 

Gerais”, p. 7). 
323 RAPM. Carta de Sesmaria de Dona Isabel de Souza, viúva do Mestre de Campo Carlos Pedroso da 

Silveira, ano IV, 1899, p. 178-179.  
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extensão pleiteada, dentro das dimensões requeridas para atender a criação de gado “para o que 

costumam dar terras com mais extensão”324.  

Manuel Nunes Gouveia, era concunhado de Tomé Rodrigues Nogueira. Natural de São 

Julião, do Patriarcado de Lisboa, era casado com Dona Rosa Maria do Prado, esta natural da 

freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Guaratinguetá (Lorena). Segundo estes registros, 

vivia no Morro Cavado próximo à Boa Vista, acidentes geográficos inclusos na delimitação das 

terras para as quais solicitou confirmação (Fig. 24 e 25). As terras eram possuídas “por título 

de compra” feita ao Alferes Alberto Pires Ribeiro, morador no “sítio e lugar” na “paragem 

chamada o Caxambú”.  

Com a emissão de Carta de Sesmaria, em 03 de março de 1727, à Leonel da Silveira e 

Souza “morador na margem do rio de Baependi (Mapendy) rio abaixo da paragem do dito rio 

em o Caminho Velho” foi concedida uma légua de terras “principalmente sendo para criação 

de gados”. O peticionário afirmou que “queria situar-se, e estabelecer-se na dita paragem não 

só para fabricar mantimentos senão também fundar Currais de gado por haver campos 

convenientes na dita paragem”. Porque “se achavam terras devolutas partindo com as que se 

concederam por Sesmaria a Dona Isabel de Souza” suplicava a mercê325. 

Bento da Costa Preto, natural de Taubaté, em 1727, solicitou terras para “lavrar 

mantimentos de que pague dízimos”. A Carta de Sesmaria passada por D. Lourenço de Almeida 

informa que o suplicante era morador em um sítio que arrendava e este havia findado. Porque 

não tinha terras para cultivar, solicitava uma légua de terras “que se acham devolutas” situadas 

na “paragem chamada Capivari” no Caminho Velho “para a banda da Aiuruoca (Jeruoca) indo 

para a cidade de S. Paulo a mão esquerda, (...) uma légua de terras de testada e outra de 

Sertão”326. Capivari, assim como Baependi, pertencia ao Distrito do Caminho Velho entre São 

Paulo e as Minas, constando o topônimo como rio nas Cartas Sertanistas327.  

Nos documentos apresentados foram indicadas a agricultura e a pecuária como 

atividades produtivas exercidas pelos suplicantes e foi ressaltada a presença de bons e 

convenientes campos para “fundar Currais”. Estes dados reforçam a hipótese de associação 

 
324 Não foi o que aconteceu com Dona Isabel de Souza, que não conseguiu as duas léguas solicitadas. 

RAPM. Sesmaria de Manuel Nunes Gouveia, 26/01/1726. ano IX, fasc.1, jan-jun 1904, p. 450. Grifo nosso. 
325 RAPM. Carta de Sesmaria de Dona Isabel de Souza, viúva do Mestre de Campo Carlos Pedroso da 

Silveira, ano IV, 1899, p. 178-179 
326 RAPM. Carta de Sesmaria passada a Bento da Costa Preto de uma légua de terras devolutas no 

Caminho Velho. ano IX, fasc. 1, jan-jun, 1904, p. 413-414. Grifo nosso. 
327 Ver: capítulo 1, Fig. 4 a 6. 
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entre a categoria espacial paragem em sua conotação de pouso, que tem como objetivo o 

atendimento, abastecimento e o acolhimento de comerciantes e viajantes em geral. A nomeação 

de Tomé Rodrigues Nogueira, em 26 de novembro de 1717, no posto de sargento-mor, 

corrobora esta perspectiva. Diz a carta patente, assinada por Dom Pedro de Almeida e Portugal, 

que convinha 

ao bem público dos povos desta capitania, a conveniência que terão assim as 

pessoas que, por razão de comércio, frequentam os caminhos das Minas, 
como os moradores dos mesmos, em que se aumentam as criações de cavalos 

e de gado em toda a capitania onde houver comodidade para o seu sustento, 

e entendo que será muito útil dar alguma providência neste particular pela 
urgente necessidade que há de cuidar-se nas ditas criações por serem precisas 

assim para o sustento universal dos povos, como pela condução dos gêneros 

necessários328. 

Nomeado para o posto de sargento-mor com a superintendência das Coudelarias do 

Caminho Velho, tinha como encargo “obrigar os moradores” deste caminho à criação e ao 

sustento de gado equino e bovino, pela utilidade desta atividade aos transeuntes e moradores. 

Passamos à freguesia de Aiuruoca que, como Baependi, conheceu inúmeras grafias para o 

topônimo.  

Dos vinte e sete registros de sesmarias para a freguesia de Aiuruoca, em quinze deles 

encontramos o termo paragem, considerado como ponto de parada e abastecimento para os 

viajantes. Dentre estas, quatro propriedades estavam localizadas junto ao ribeirão do Gamarra, 

na divisa com a freguesia de Baependi. A presença de catas e lavras, teria sido a motivação para 

que, em 1708, fosse criada a Capitania-mor e Superintendência do Ouro da Aiuruoca, sendo 

nomeado para o cargo Melchior Felix, com jurisdição para os distritos de Aiuruoca (Juruoca) e 

Ibitipoca329. Segundo José Mauro Maciel, a região de Aiuruoca teria como característica a 

presença de “florestas altas, colinas e montanhas que ajudavam (...) nas fugas ou esconderijos” 

e teria facilitado “catas e lavras de ouro clandestinas”330. 

Em 1717, Manoel Garcia de Oliveira solicitou terras para “plantar mantimentos e ter 

currais de gado” pelo que pedia “largueza de terras além da légua que se costuma dar”331. Foi 

concedida uma légua e meia no distrito da Aiuruoca (Ieruoca), junto às cabeceiras do rio 

 
328 APM-SC, Códice 12. Carta Patente de sargento-mor de Tomé Rodrigues Nogueira do Ó., f. 22v. Grifo 

nosso.  
329 DOCUMENTOS Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. LII. São Paulo: AESP, 

1930, f. 107 apud MACIEL, 2014, p. 12. 
330 MACIEL, 2014, p. 73. 
331 RAPM. Carta de Sesmaria de Manoel Garcia Rodrigues. ano IV, 1899; Sesmaria de Manoel Garcia de 

Oliveira, p. 173 
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Ingaí332. Em 1723, no mesmo ano que Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, Manoel Garcia de 

Oliveira foi nomeado como Capitão-mor do “distrito da Aiuruoca (Joruoca)”333.  

Aiuruoca, ao contrário de Baependi e Pouso Alto, concentrou atividades de mineração. 

Em listagem para a cobrança da derrama, Henrique Dias Vasconcelos declarou ser possuidor 

de lavra na freguesia de Aiuruoca. No documento, disse ser casado com dois filhos, “ser mineiro 

em lavra seca” onde utilizava 16 escravos. Dentre suas posses, para efeito da cobrança, afirmou 

possuir 140 cabeças de gado, 2 cavalos, 16 éguas, “uma lavra com sua roda” e uma roça334. 

Para a freguesia de Baependi foi encontrada menção a uma fazenda “Lavras da Piracicaba”335, 

com data de solicitação para 1798, em nome do Coronel Henrique Dias Vasconcelos que dizia 

possuir por “si e seus antepassados com mais de quarenta anos”336, ou seja, atuava em ambas 

as freguesias.  

Como instâncias administrativas e de controle do espaço, Aiuruoca contava com a 

capitania-mor, e Companhias de Ordenança na freguesia, com parada no Arraial do distrito. 

Segundo José Mauro Maciel, na década de 1730, Aiuruoca sediava “cinco Companhias 

Militares, sendo duas de Cavalaria (1715 e 1736) e três Ordenanças de Pé (1708, 1726 e 1736)” 

incluindo sob o comando do capitão-mor Manoel Garcia de Oliveira “as Ordenanças de 

Carrancas e Pouso Alto”337. Neste mesmo período, o reconhecimento do “zelo e capacidade” 

Manoel Garcia de Oliveira foi nomeado como Comissário Intendente do distrito, em 1736338. 

Manoel Garcia aparece como padrinho de quatro crianças na capela da fazenda do 

Engenho339, uma em 1728 e por três vezes no ano de 1737, estabelecendo relações de compadrio 

 
332 Em 1725, José Vieira de Almeida, desistiu “judicialmente” das quatro léguas que havia recebido como 

sesmaria, no rio Ingaí (Angaí) abaixo, ficando com légua e meia para o cultivo. Na segunda metade do setecentos, 

em nova súplica, informava estar cultivando uma “fazenda de terras de planta, matos virgens e capoeiras, e campos 

chamada Favacho” (AHU_ACL_CU_011, Cx. 105/Doc. 48). Sobre as fazendas Favacho e Ingaí ver: MATTOS, 

2004, 5 v. 
333 APM, SC-21. Livro de Patentes e Provisões, 1721-1725, f. 132. 
334 O valor de seus bens somava 2:182$000 réis, devia 1:530$00 réis e lucrava, por ano, segundo sua 

declaração 724000 réis. BNRJ – Casa dos Contos. [Lista da freguesia de Aiuruoca onde constam os bens que seus 

moradores deram ao manifesto para o lançamento da derrama ficando o original no arquivo do Senado da Câmara 
de São João del Rei]. Manuscrito. Lista que o Capitão Roque de Souza Magalhães fez dos moradores desta 

Freguesia da Aiuruoca (Ayuruoca/Juruoca) desde o Varadouro em até o distrito da Guapiara tudo na forma da 

Ordem que lhe enviou o Nobre Senado da Comarca de São João del Rei, s. d. Mss1441857, f. 33.  
335 Piracicaba é topônimo de bairro rural de Baependi, aparecendo em documentação da câmara municipal 

na primeira metade do século XIX, como distrito com juiz de vintena, Teotônio Pereira do Amaral.  
336 APM-SG-Cx. 39, Doc. 16 - Requerimento do Coronel Henrique Dias e Vasconcelos, morador na 

Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria das terras localizadas na fazenda Lavras de Piracicaba, para 

possuí-las por legitimo título.  
337 MACIEL, 2014, p. 20 
338 MACIEL, 2014, p. 19 
339 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, f. 34.  
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com o Licenciado Diogo Pinto Torres, com o também capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira 

do Ó, com o Alferes Pedro da Silva Gois, casado com Catarina do Leme do Prado, e por fim 

com o Capitão Luiz Pereira Dias, genro de Tomé Rodrigues Nogueira340.  

Tomando como fio condutor a menção à Luiz Pereira Dias, passamos à freguesia de 

Baependi que dentro do conjunto total conta com sessenta e quatro registros de sesmarias 

solicitadas em seu território. Destes, vinte e oito deles fazem menção à paragem como ponto 

de localização das terras solicitadas. A documentação referente às sesmarias concedidas nos 

territórios da Freguesia e Termo da Vila de Baependi, abrangem aproximadamente um século, 

especificamente entre os anos de 1725 e 1820. A descrição das terras incluiu as vias fluviais e 

suas vertentes, morros, fazendas, caminhos, paragens, distritos, capelas e o sertão. Os nomes 

das vias fluviais – como córregos, rios e suas vertentes – eram utilizados como delimitação 

entre territórios, fossem estes seculares ou eclesiásticos341.  

O Caminho Velho de São Paulo para as Minas aparece apenas em três das súplicas para 

as sesmarias solicitadas na Freguesia de Baependi. A menção mais tardia à via refere-se ao 

pleito de José Nogueira de Sá, em 1797, pela emissão de Carta de Sesmaria de propriedade que 

recebera por herança de seus antepassados, especificamente seu avô, Tomé Rodrigues Nogueira 

do Ó342, na paragem do Cajuru, junto ao morro do Vale Formoso.  

No lado oposto da serra da Roseta, na “paragem chamada a Passagem” Maria Barbosa 

Lima “e seus filhos” solicitavam a demarcação das terras que seu falecido marido, João Paes 

Moreira, havia adquirido de Francisco Xavier Fajardo. A fazenda de agricultura era 

propriedade longeva dos suplicantes que afirmaram serem “antigos possuidores (...) e isto por 

tempo de mais de quarenta e seis anos”343. A fazenda da Passagem pode ser associada ao ponto 

de cobrança dos direitos de passagem nas primeiras décadas do setecentos. 

Para a freguesia de Pouso Alto, os registros somam trinta e sete documentos e, dentre 

estes, vinte e oito referem-se ao termo paragem, com concentração de registros para as décadas 

 
340 Catarina do Leme do Prado era irmã de Maria Leme do Prado, esposa de Tomé Rodrigues Nogueira. 

Luiz Pereira Dias foi doador, junto com sua esposa Maria Nogueira Leme, do patrimônio para a edificação da nova 

matriz e criação do arraial de Baependi, no ano de 1754. LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de 

Monserrate, 1723-1745, f. 7, 34;  
341 CARRARA, 2007, p. 50. 
342 APM – SG-Cx. 35, Doc. 06 - Requerimento do Capitão José Nogueira de Sá referente a Carta de 

Sesmaria de meia légua em quadra das terras de cultura e de criar, no Caminho Velho que vai para São Paulo, 

paragem do Cajuru, Freguesia de Baependi, que houve por herança de seus antepassados, 12/02/1797. 
343 APM – SG-Cx. 27, Doc. 05 - Requerimento de Maria Barbosa de Lima e seus filhos referente a Carta 

de Sesmaria das terras que houve por herança de seu marido João Paes Moreira, no Distrito de Baependi, termo 

da vila de São João del Rei, 17/06/1794. 
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de 1780 e 1790, ao final do século XVIII. As propriedades com cativos somam uma pequena 

parcela, sendo apenas cinco dentre todas as elencadas e com produção voltada ao cultivo. As 

toponímias foram associadas em sua maioria aos acidentes geográficos que as circundam e, 

dentre os pontos de localização, a serra do Picú designa dois povoados – São José do Picú e 

Picuzinho – uma capela e o Registro, na divisa com o Rio de Janeiro.  

Na paragem do Picú, o Alferes Custódio Ribeiro Pereira Guimarães, em 1798, solicitou 

e recebeu meia légua de terras e matos virgens que já estava cultivando. Morador em Pouso 

Alto, sua propriedade tinha como delimitação o “córrego da Lavra de Domingos Henriques”, 

já falecido. É das poucas menções à atividade de mineração no território da freguesia de Pouso 

Alto. O Alferes Custódio R. Pereira Guimarães era negociante, com moradia indicada na 

Chapada, em Pouso Alto. Casado com Maria Ribeiro de Carvalho, dois de seus filhos 

participaram da Revolução Liberal de 1842, o Vigário Custódio Ribeiro de Carvalho e o 

Capitão Francisco Ribeiro de Carvalho.  

 As maiores propriedades na freguesia de Pouso Alto alcançaram uma légua, sendo sua 

maioria com dimensão de meia légua. Com exceção de uma representação, todas as demais 

foram atendidas nas suas demandas. Quanto à localização das terras três das propriedades 

chamam a atenção, pois acreditamos que podem integrar freguesia diversa. A sesmaria 

pretendida por Antônio Francisco de Souza, “nas cabeceiras do ribeirão São Pedro”344, as 

“terras devolutas” pleiteadas por Antônio José Pereira, nas “vertentes do rio Urutu”345 e, na 

“paragem do ribeirão do Urutu”, Manoel Cardoso de Menezes pleiteou a regularização das 

terras que “já estava cultivando”346  

A primeira sesmaria poderia ser associada à freguesia de Baependi, por dois motivos: 

citar o ribeirão do São Pedro e estar alinhada ao Morro Cavado. Este questionamento deriva da 

concessão feita para Manoel Nunes Gouveia, morador no Morro do Cavado como já visto, das 

terras que foram identificadas como pertencentes a Baependi, na primeira metade do século 

XVIII. No entanto, o mapa nos indica que as “cabeceiras do rio São Pedro” estão na divisa entre 

 
344 APM – SG-Cx. 103, Doc. 86 – Solicitação de [Antônio Francisco de Souza] Carta de Sesmaria das 

terras nas cabeceiras do Ribeirão São Pedro, Freguesia de Pouso Alto termo [da Vila] de Baependi 
345 APM – SG-Cx. 32, Doc. 09 – Requerimento de Antônio José Pereira, morador na Freguesia do Pouso 

Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua das terras devolutas localizadas na paragem de Caxambu, 

vertentes do Rio Urutu, pois tem escravos para ocupá-las 
346 APM – SG-Cx. 31, Doc. 22 – Requerimento de Manuel Cardoso de Menezes, morador na Freguesia 

de Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, na paragem Ribeirão do Urutu, as quais já está 

cultivando 
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as freguesias de Baependi e Pouso Alto, sendo plausível sua situação de fronteira, confirmando 

o que defende Ângelo A. Carrara sobre as vias fluviais como delimitação territorial.  

Sobre as sesmarias situadas junto às vertentes do rio Urutu, considerou-se que a menção 

ao morro do Caxambu teria sido feita para a elevação que se situa junto à Passa Quatro, no 

entanto, no registro cartográfico utilizado, não há ocorrência para a via fluvial. Há sim a 

localização do “Alto do Urutu”, na serra de Dom Viçoso, em área mais ao Norte, inserido no 

território de Silvestre Ferraz, sendo a referência encontrada para o topônimo. 

A localização geográfica das propriedades foi possível pela permanência de sua 

designação em uma longa duração. A maioria dos topônimos e dos acidentes geográficos, 

utilizados para a delimitação das terras solicitadas, que constam como paragem na 

documentação das sesmarias analisadas, ainda estão em uso. Consideramos que o 

estabelecimento destas propriedades alude à instalação de estruturas para o atendimento aos 

viajantes pela designação toponímica utilizada e pela predominância das atividades voltadas ao 

cultivo e à pecuária.  

A toponímia das paragens para a freguesia de Baependi se perpetuou e, na atualidade, 

designam bairros rurais no município, o que nos permite concluir que se tornaram pontos de 

ocupação relevantes na formação daquela sociedade. Dentre estes, o bairro do Cajuru na direção 

Norte, e, na direção Sul, voltando-se para a freguesia de Pouso Alto, as localidades da 

Piracicaba, Casa Branca, Bananal e Índia347.  

Em cartografia, do final do oitocentos, foram localizados os pontos de passagem do 

Caminho Velho que, posteriormente, se tornaram núcleos de povoamento mais densos, dando 

origem aos distritos e cidades às margens da via. Neste tópico utilizamos as Cartas 

Topográficas para as cidade de Aiuruoca, Baependi, Pouso Alto e Luminárias produzidas pela 

Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais. No registro estão representadas as 

fazendas e pontes, com seus nomes associados aos proprietários ou aos acidentes geográficos 

onde se situam, bairros, povoados, acidentes geográficos, vias terrestres e férrea. 

A seleção destes quatro itens possibilitou acessar as referências espaciais no entorno do 

município de Baependi admitindo que este território tenha sofrido parcelamento com a 

emancipação e incorporação de distritos, como foi o caso de Aiuruoca em 1834348, quando se 

 
347 Este último topônimo faz referência à população nativa, no entanto, não encontramos maiores 

informações sobre a atribuição desta designação. Na segunda metade do século XIX, é referenciada como local de 

moradia de Luís Fernandes da Costa Guimarães.  
348 Elevada a vila por ato do Regente Feijó, em 14 de agosto de 1834 (Barbosa, 1971, p. 28.  



128 

 

tornou vila e a freguesia de São Tomé das Letras, incorporada ao município em 1840349. Esta 

escolha se justifica pela ausência de registro coevo aos pedidos de sesmaria com a minúcia 

toponímica de bairros, fazendas, pontes, rios e ribeirões como se apresenta nestes exemplares.  

Maria do Carmo Andrade Gomes pontua que as representações cartográficas da 

Província de Minas Gerais, no século XIX, estavam direcionadas para a elaboração de um 

território definido em contraposição à fluidez das fronteiras das Minas, no século antecessor. 

No entanto, este mapeamento não ocorreu como os anteriores. Os trabalhos de produção de 

mapas nos períodos colonial e imperial diferiram especificamente pela forma de aquisição das 

informações: os trabalhos de campo no setecentos e, no século XIX, um serviço de “sucessivas 

colagens e reinterpretações de cartógrafos de gabinete”. Como afirma Gomes, “os trabalhos 

cartográficos na província” consistiram “em sucessivas compilações de mapas antigos ou 

parciais” sem conceber uma “representação-síntese da região”350.  

Na província de Minas Gerais, a tarefa de reordenação espacial da “ordem político-

administrativa” foi atribuída ao secretário do governo, Luiz Maria da Silva Pinto, em 1825. 

Para Maria do Carmo A. Gomes este teria sido o esforço inicial de construção de uma 

“representação geral da província” que objetivava a descrição  

do seu corpo físico, com o delineamento de seus limites, e à identificação de 

seus principais componentes, no caso, as sedes urbanas, as redes hidrográficas 

e os marcos orográficos. (...) cujo método característico da produção era 

recobrir uma base cartográfica preexistente com novos dados (...) [enviados 

ao] gabinete do cartógrafo oficial351. 

Entre as décadas de 1830 e 1840, a elaboração de uma carta geográfica e topográfica da 

província, contou com uma política pública voltada para esta produção. Contratado pelo 

governo provincial, o engenheiro Fernando Halfeld352 coordenou a comissão que também 

contava com Herculano Ferreira Pena e Luiz Maria da Silva Pinto, secretário e ex-secretário do 

governo de Minas. Em meados do século XIX, a produção cartográfica integrou à administração 

 
349 Criação da Freguesia de São Tomé das Letras, de acordo com a Lei Provincial nº 164, de 09 de março 

de 1840, quando o Curato foi elevado a Paróquia, integrando ao município de Baependi (AHMB – Cx. 1, Doc. 

18). Em 24 de março de 1841 foi instituída canonicamente, sendo o primeiro vigário Pe. João Ribeiro Maia, 

passando a pertencer a Baependi. Pela lei nº 202, de 1º de abril de 1841, passou a pertencer ao município de Lavras 

(Barbosa, 1971 p. 480). Em 1845 pertencia novamente a Baependi (AHMB – LA. Livro da Fábrica da Igreja de 

São Tomé das Letras, 1845-1854).  
350 GOMES, 2013, p. 113. Grifo nosso. 
351 GOMES, 2013, p. 114. Grifo nosso.  
352 Engenheiro e geógrafo que, depois de ter trabalhado junto a mineradoras estrangeiras na província de 

Minas Gerais, foi contratado pelo governo mineiro passando a prestar serviços à administração pública regional e 

imperial (GOMES, 2013, p. 116). 
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imperial “um aparato institucional e técnico fundado na relação entre o poder político e os 

saberes técnicos e científicos” como a cartografia e a estatística353. O império brasileiro buscou 

incorporar o conhecimento técnico – especialmente de engenharia – aos serviços da 

administração pública.  

Podemos identificar nas cartas da Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais 

os registros municipais nos quais, além dos seus limites trazem a identificação de seus 

principais componentes, no caso as sedes urbanas, as redes hidrográficas e os marcos 

orográficos. A escolha das Cartas Topográficas decorre do “seu caráter utilitário como 

depositário de informações” com a indicação dos acidentes geográficos, malha viária e fluvial, 

bairros, fazendas e concentração de moradias ao largo das estradas e junto às propriedades 

rurais. Estas informações possibilitaram a localização das terras pleiteadas e concedidas nas 

Cartas de Sesmaria, no Caminho Velho e como pontos de formação de núcleos de povoamento, 

entre os séculos XVIII e XIX.  

As atividades econômicas praticadas nas sesmarias das freguesias de Baependi e Pouso 

Alto estavam voltadas predominantemente à agropecuária. A grande maioria dos peticionários 

pretendiam cultivar, ou já estavam cultivando, mantimento para o sustento de sua família e 

“fábrica de escravos”. As propriedades com exploração mineral foram diminutas nestas 

freguesias, como já mencionado.  

Os períodos com maiores índices para a área que concentrava o Distrito do Caminho 

Velho e as freguesias de Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto são a década de 1740, com 72 

registros, e os anos 1790, somando 69 documentos relativos às sesmarias. O que pode indicar 

picos de movimento demográfico no sentido da região sul das Minas. Esta orientação pode fazer 

referência à interiorização da ocupação do território português na América e a paulatina 

ampliação do povoamento naqueles sertões, em um primeiro momento. Para a década final do 

século XVIII, a documentação analisada indicou a concentração da ocupação nas freguesias 

limítrofes às capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 
353 GOMES, 2013, p. 118.  
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Tabela 4 – Distribuição de ocupação por freguesia, século XVIII 

Período  Distrito do 

Caminho Velho 

Aiuruoca Baependi Pouso Alto Outras freguesias Total 

1710 9 3 0 0 1 13 

1720 7 1 1 0 3 12 

1730 1 0 0 0 4 5 

1740 4 6 0 1 61 72 

1750 0 3 1 0 14 17 

1760 1 8 4 1 2 16 

1770 0 0 9 0 0 9 

1780 0 1 1 4 0 6 

1790 3 4 34 27 1 69 

Total  25 26 50 33 95 219 

Tabela 4 – Elaboração a partir de documentos relativos às sesmarias, pertencentes ao Arquivo Público Mineiro 

(Secretaria de Governo da Capitania, Secretaria de Governo da Província, Casa dos Contos, Revista do Arquivo 

Público Mineiro), Arquivo Histórico Ultramarino, 1711-1799. 

No que diz respeito aos distritos e freguesias identificados nestes documentos, 

encontramos para o Caminho Velho uma diminuição dos pedidos com referência a esta 

toponímica, a partir da década de 1730. Na década de 1740, os pedidos de sesmarias se 

concentraram em terras no entorno das vilas de São João e São José del Rei, próximos ao centro 

de poder e administração. Deste total, quatro referem-se à Comarca do Rio das Mortes – 

enquanto distrito descritivo –, outros treze integram a freguesia e termo da Vila de São João del 

Rei, cinco situadas na freguesia de Congonhas do Campo, outras vinte e três no termo da Vila 

de São José, seis para a freguesia de Borda do Campo, três na picada dos Goyases.  

A freguesia de Aiuruoca foi a que se mostrou mais perene mesmo com baixo índice de 

solicitações de propriedades, totalizando 26 propriedades nas terras da jurisdição da freguesia. 

O único período sem registro de solicitação fundiária foi na década de 1770, quando todas os 

documentos de sesmarias se referiram à freguesia de Baependi. Para esta freguesia, nos anos de 

1790, foram 34 documentos produzidos em relação às propriedades fundiárias e, neste mesmo 

período, para a freguesia de Pouso Alto constaram vinte e sete solicitações.  

Sendo a maioria das sesmarias reivindicadas para um futuro cultivo e criação de gado, 

podemos sugerir que pela periodização apresentada, as atividades agropecuárias ganharam 

maior incremento a partir de meados do século XVIII. No final do setecentos, foram as 

freguesias de Baependi e Pouso Alto que concentraram registros referentes às sesmarias, 
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levando a concluir que este seria o período de intensificação de população naquele território. 

Aumento este concomitante à relevância do cultivo e criação de gêneros para o abastecimento 

da população, sendo estas mercadorias – como queijos, toucinho, carnes – comercializadas na 

capitania de Minas e do Rio de Janeiro, especialmente a capital. 
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Mapa 24 – Carta Topográfica da Cidade de Baependy. Comissão Geográfica 

e Geológica de Minas Gerais. 56 x 73cm, colorido, Thompson Coelho, 1897. 

Arquivo Público Mineiro. APM-SA-027.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mapa 25 – Detalhe indicando a localização da Palmeira e do Morro Cavado, próximo à Boa Vista, no Caminho 

Velho. Carta Topográfica da Cidade de Baependy. Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais. 56 x 

73cm, colorido, Thompson Coelho, 1897. Arquivo Público Mineiro. APM-SA-027. 
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Mapa 26 – Carta Topográfica da Cidade de Pouso Alto. 

Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais. 55 x 

74,5cm, colorido, Antônio Monteiro Júnior, 1923. Arquivo 

Público Mineiro. APM-SA-145. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa 27 – Detalhe indicando a localização de Capivari, ponto de referência da Sesmaria de Bento da Costa Preto. Carta 
Topográfica da Cidade de Pouso Alto. Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais. 55 x 74,5cm, colorido, Antônio 

Monteiro Júnior, 1923. Arquivo Público Mineiro. APM-SA-145.
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Mapa 28 – Referências geográficas extraídas na documentação de Sesmaria para Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto, indicando as propriedades (verde), os caminhos (setas), morros e serras (vermelho), rios (azul). Arcgis, online. 
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2.2. Terras de cultura e campos de criar no sul de Minas354 

Os estudos sobre Minas Gerais, veem privilegiando a regionalização do território 

mineiro para uma melhor compreensão das dinâmicas demográficas, econômicas e de 

desenvolvimento urbano, pois considera-se que as Minas conheceram movimentos 

diversificados no tempo e no espaço. Clotilde Paiva propõe a sistematização de dados 

acerca da quantificação da população provincial e sua concentração geográfica, das 

atividades produtivas exercidas pela população, das formas de articulação social, da 

distribuição desta produção no território mineiro – e sua regionalização – pensando em 

uma área com desenvolvimento peculiar dentro do contexto colonial português na 

América355. 

Entre a década de 1980 e de 1990, as sociedades coloniais passaram ao centro do 

debate historiográfico verticalizando os estudos voltados à compreensão de sua 

complexidade, com o desenvolvimento de pesquisas de caráter regional permitindo à 

reelaboração das premissas sobre a economia dos territórios sob domínio 

metropolitano356. As novas perspectivas teóricas e metodológicas demonstraram a 

existência de processos internos específicos à sociedade colonial luso-americana, com a 

identificação de um mercado interno dinâmico e diversificado. Autores como Alcir 

Lenharo e Kenneth Maxwell foram fundamentais para a reflexão acerca das 

especificidades da economia mineira por seu pioneirismo na análise da importância do 

setor mercantil mineiro, nas primeiras décadas do século XIX357.  

A abordagem de Alcir Lenharo tem como contribuição ao analisar as relações 

comerciais entre Minas e o Rio de Janeiro, especialmente após a chegada da corte 

portuguesa, em 1808, e a emergência de uma elite política vinculada aos interesses dos 

proprietários sul mineiros. As alterações decorrentes da diminuição da extração aurífera 

tiveram como uma de suas consequências concretas a modificação da distribuição 

 
354 Remeto esta nota ao subtítulo utilizado por Marcos Ferreira de Andrade em seu livro sobre as 

elites regionais no sul de Minas. Faço menção por entender que temos a intenção de demonstrar a expressão 

na documentação coeva, sendo no meu caso as solicitações de sesmaria e, para Andrade, nos inventários, 

que permitem indicar a natureza das atividades produtivas dos agentes sociais daquela sociedade. 

ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro – Minas 

Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2008, p. 42.  
355 Paiva, 1996, p. 9;  

356 LUNA, Francisco Vidal. Economia e Sociedade em Minas Gerais (Período Colonial), Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, IEB-USP, (24):33-44, 1982; GUIMARÃES, Carlos Magno; 

REIS, Liana Maria. “Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700/1750)”. In: Revista do Departamento 

de História da UFMG, Belo Horizonte, 1 (2): 7-36, jun. 1986;  
357 Lenharo, 1993. (Biblioteca Carioca, v. 25); Maxwell, 1995. 
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geográfica das estimativas demográficas, passando a comarca do Rio das Mortes a 

concentrar a maior parte da população da província a partir de 1776 e 1808358. 

Mesmo considerando que a subdivisão em comarcas pode não captar 

convenientemente as diferenças regionais, Clotilde Andrade Paiva 
argumenta que os espaços da capitania não vivenciaram dinâmicas 

demográficas iguais (...) e, nas primeiras décadas do século XIX, esta 

diferença é ainda mais acentuada quando se trata do segmento cativo359.  

Objetivando identificar as origens da regionalização demográfica e econômica, 

Clotilde Paiva recuou ao século XVIII, apresentando em “linhas gerais” as reflexões sobre 

a ocupação das terras que forjaram as Minas. A pesquisadora sugere o aprofundamento 

da análise da sociedade mineira, e suas especificidades, a partir de fontes demográficas. 

Além das Listas Nominativas, produzidas nas primeiras décadas do século XIX, as cartas 

de sesmarias e os relatos de viajantes foram incorporados ao corpus documental utilizado 

na reflexão sobre as dinâmicas no território mineiro pela pesquisadora360. 

A pesquisadora se alinha à mesma perspectiva de Douglas Libby que aponta a 

diversificação econômica de Minas Gerais como fator que impediu a estagnação regional, 

sendo o “sustentáculo da economia mineira do século XIX [a] agricultura mercantil de 

subsistência, ou seja, a produção de alimentos básicos”361 voltados para o consumo 

interno e para o comercio interprovincial. A superação econômica da província mineira 

teria se dado por meio da expansão de sua base produtiva, especificamente, a siderurgia, 

a mineração subterrânea, a indústria têxtil e a agropecuária mercantil de subsistência.  

Para Ângelo A. Carrara, Minas Gerais desenvolveu uma “diversidade de modos 

de produzir que lhe imprime uma feição própria, uma identidade particular” que expressa, 

nas paisagens deste território, uma imediata “percepção geográfica dos mineiros” que 

diferenciavam as minas e os currais, as quais acrescento, as terras de cultura362. Quanto 

ao modelo produtivo, o pesquisador ressalta a especificidade de uma sociedade que teve 

a exploração mineral como seu principal atrativo363, sem ser considerada uma atividade 

 
358 MAXWELL, 1995, p. 110; 300-302  
359 PAIVA, 1996, p. 16. 
360 Para a demografia de Minas, no século XVIII, a identificação dos moradores é possível a partir 

de listagens como a cobrança do Dízimo, as listas e vendas para o pagamento de tributos e o cruzamento 

de dados com a documentação de sesmarias, permitindo de maneira panorâmica, identificar as populações 

naquele período.  
361 LIBBY, 1988, p. 14. 
362 CARRARA, 2007, p 57. 
363 O modelo proposto por Carrara tem sua sustentação nos pressupostos da circulação imediata 

do ouro, como moeda; do rendimento da exploração – limitada pelo tamanho das lavras – o que 

condicionava o “tamanho da fábrica” e seu sustento, mas tornava esta atividade autônoma em relação ao 

mercado colonial; a maneira de produzir – escravista, camponês, familiar ou parcelar. A partir destes 
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exclusiva pela presença constante da produção agrícola junto aos núcleos de mineração. 

Desta maneira, considera que 

a mobilidade e a itinerância da produção agrícola que acompanhava as 

explorações minerais, a ocupação de áreas devolutas cada vez mais 
distantes dos núcleos mineradores conformaram um padrão fundiário 

na maior parte da Capitania364.   

Com objetivo de analisar a estrutura da propriedade rústica, e tomando como 

orientação os dados de sesmarias, Ângelo Carrara indica que o “principal mérito” destes 

conjuntos documentais é a “demonstração dos movimentos de ocupação” e sua 

“distribuição por tamanho e por localização”. Reforça o argumento da localização das 

propriedades considerando a “credibilidade das informações” dos suplicantes, pois “a 

rigor, só a localização deve ser absolutamente correta, pois a terra é pedida para um lugar 

determinado”365.  

Tendo como referência a documentação de sesmarias identificadas para essa 

pesquisa, e a credibilidade apontada por Carrara, procurou-se identificar as áreas de 

produção voltada para a agropecuária e mineração, buscando confirmar a convivência 

destas atividades, ou o desenvolvimento exclusivo de alguma delas. Para isso, serão 

analisadas as cartas e solicitações relativas às propriedades situadas nas áreas pertencentes 

ao Caminho Velho e freguesias de Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto.  

As informações contidas nestes registros foram organizadas por localidade e 

atividade, a presença de trabalho escravo e a dimensão das terras, visto haver pedidos que 

buscavam conseguir áreas de maior dimensão justificando serem estas para a criação de 

gados366. Foram excluídas aquelas que não traziam menção alguma sobre o tipo de 

produção a que se dedicavam, ou se dedicariam.  

Os apontamentos sobre as “terras de cultivo” e a criação, ou currais, de gado nas 

justificativas para a concessão ou confirmação da mercê da sesmaria demonstram a 

presença de roças, sítios e fazendas para o atendimento da população local, as áreas de 

mineração e os viandantes em movimento. Estes dados admitem o desenvolvimento de 

um mercado de produção em função da demanda interna às Minas, corroborando a 

afirmação sobre a concorrência de atividades produtivas.  

 
pressupostos montou o modelo para servir de guia para a organização dos dados (CARRARA, 2007, p. 59-
61). 

364 CARRARA, 2007, p. 59. 
365 CARRARA, 2007, p. 58. 
366 Fosse gado vacum, ou mesmo equinos, e como pasto para pouso de viajantes, como no caso do 

Sargento-mor Manuel Nunes de Gouveia.  
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Da totalidade da documentação compilada, 115 propriedades dedicavam-se ao 

cultivo, sendo 11 destas localizadas no Caminho Velho, com quatro delas combinando 

lavoura e criação de animais. O incentivo da Coroa à produção agropastoril, como 

afirmam Carlos M. Guimarães e Liana M. Reis, pode ser constatada no documento 

emitido para a nomeação do cargo de Sargento-Mor do Caminho Velho367, no ano de 

1717, Tomé Rodrigues Nogueira que, como já visto, incluía a incumbência de incentivar 

os moradores da região sob sua jurisdição – o Caminho Velho – à criação de animais e à 

plantação, visando o abastecimento das Minas.  

O documento faz alusão à necessidade de aumento das “criações de cavalos e de 

gado em toda a capitania (...) para o sustento universal dos povos, como pela condução 

dos gêneros necessários”368 para o atendimento ao bem público e ao comércio. Para o 

estabelecimento da atividade pecuária, ficava a cargo do Governador D. Pedro de 

Almeida e Portugal conceder “a cada um conforme as terras e os cabedais que pode 

sustente e uma e mais éguas e da mesma sorte as vacas que puder”369.   

Em 1720, Dona Isabel de Souza, pleiteou duas léguas de terras no Caminho Velho, 

no Baependi abaixo, onde havia se estabelecido “depois da morte do dito seu marido por 

causa da pobreza em que ficou” e, para cumprir suas obrigações, queria continuar com 

“a fábrica de lavoura [para seu sustento]”370 combinando a criação de animais. Também 

Leonel da Silveira e Souza, procurou “situar-se, e estabelecer-se” no rio Baependi 

(Mapendy) abaixo “em o Caminho Velho”, onde como D. Isabel combinaria a fabricação 

de alimentos e a fundação de currais371. Foram concedidas as terras, com uma légua em 

quadra, mesma dimensão da sesmaria pleiteada e recebida por Manuel Antônio de Castro, 

já no final do século XVIII, na mesma paragem do Caminho Velho destas Minas, no rio 

Baependi abaixo.  

As terras que Manoel Antônio de Castro pleiteava não eram compostas por sertão, 

matos ou campos gerais, pois não seria seu primeiro possuidor. Antes dele, Catarina Pires 

de Menezes e Pedro Collaço Doria de Menezes teriam cultivado e edificado sítio. 

Segundo o documento de ratificação da sesmaria de Pedro Collaço Doria de Menezes, a 

propriedade havia sido adquirida de Dona Isabel de Souza, com documento registrado em 

 
367 APM – CC – 1031, Livro do quinto e capitação a cargo do Sargento-Mor Tomé Rodrigues, 

1718-1720.  
368 APM-SC - Códice 12, folha 22v 
369 APM-SC - Códice 12, folha 22v 
370 RAPM. Carta de Sesmaria de Dona Isabel de Souza, ano IV, 1899, p. 178-179 
371 RAPM. Carta de Sesmaria de Leonel da Silveira e Souza, ano IX, fascículo 1, jan-jun 1904, p. 

447-448. 
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1769, especificando a localização das terras no rio Baependi abaixo “até donde faz barra 

no rio Verde”372. A propriedade contava com “grande parte” cultivada e beneficiada por 

Manoel Antônio por “possuir ele escravatura suficiente, (...), e não ter outras para o 

louvável exercício da agricultura”373.  

Entre 1725 e 1817, foram solicitadas terras para cultivo e criação na freguesia e 

Vila de Baependi, com dezenove unidades voltadas explicitamente para a produção 

agrícola, possuindo duas delas escravos. Na paragem da Casa Branca, João Nunes de 

Siqueira comprovou possuir três escravos, em fins do século XVIII. Em seu requerimento 

afirma possuir Escritura Pública e “são terras cultivadas a mais de cinquenta anos”374. 

Como já visto, o Coronel Henrique Dias Vasconcelos solicitava a confirmação da suas 

terras para o sustento de sua fábrica de escravos, terras localizadas nas “vertentes do 

Gamarra”375. 

Dentre as propriedades elencadas, as terras adquiridas pelo capitão José Vieira de 

Almeida, inicialmente contemplavam apenas o sítio Ingaí (Angaí). Possuía dimensão 

significativa para a região, contando quatro léguas, nas primeiras décadas do 

setecentos376. Destas terras, desistiu judicialmente de duas léguas e meia, por não ter 

como cultivá-las, como se vê na transcrição abaixo. Diz José Vieira de Almeida,  

habitante no sitio Angaí abaixo, freguesia de Baependi, que junto ao 

mesmo sítio lhe foram dados por sesmaria quatro léguas de terra 

passando-lhe carta da demarcação dela expedida em 26 de abril de 1725 

(...) e achando-se com impossibilidade para cultivar as ditas quatro 

léguas, desistiu judicialmente de duas e meia, reservando somente 
légua e meia que se mediu e demarcou, e da qual se deu posse ao 

Suplicante (...) e porque pretende que V. Majestade lhe confirme a dita 

sesmaria não obstante serem passados os três anos que para este efeito 
lhe foram concedidos, porquanto remetendo para esta Corte a própria 

Carta de mercê no ano de 1755, sucedeu queimar-se no incêndio 

sucessivo ao terremoto do mesmo ano, por cujo motivo lhe foi preciso 

 
372 Dona Isabel de Souza teve sua propriedade confirmada em 1720. APM – SC-156. Registro de 

Sesmarias, 1767-1769. Carta de Sesmaria passada a Pedro Collaço Doria de Menezes, no Caminho Velho 

das Minas, rio Baependi abaixo, f. 165-165v.  
373 APM-SG-Cx. 24, Doc. 26 – Requerimento de Manoel Antônio de Castro referente concessão 

de Carta de Sesmaria de um sítio construído em Baependi, f. 1. Grifo nosso. 
374 APM-CC Cx. 157 - 21587, rolo 547, fotograma 0690-0715 - Requerimento de João Nunes de 

Siqueira sobre a concessão de carta de sesmaria na Casa Branca, freguesia de Baependi. 
375 O ribeirão Gamarra é um dos afluentes do rio Baependi. APM – SG-Cx. 39, Doc. 16, f. 1 
376 AHU_ACL_CU_011, Cx. 88/Doc. 4 - Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, 

residente no sítio do Ingai Abaixo, freguesia de Baependi, termo da Vila de SJDRei, Comarca do Rio das 

Mortes, pedindo carta de confirmação de sesmaria de uma légua e meia de terra, não obstante ter passado 

3 anos, 1766/06/09 
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mandar a cópia por certidão (...) para pedir confirmação, tirando este 

desengano de se acharem-se por desencaminhado377. 

O trâmite de sua solicitação contou com o inesperado terremoto que destruiu a 

cidade de Lisboa e, por isso, foi obrigado a tirar cópia da Carta de mercê, datada para o 

ano de 1755. O processo de sua solicitação levou quase dez anos para findar, tendo sido 

iniciado em 1765378, e a carta de confirmação expedida em 1774379, confirmando duas 

léguas e meia de terras380. Em 1782, falecido o capitão José Vieira de Almeida, as 

fazendas Favacho e Angaí foram compradas por João Francisco Junqueira, proprietário 

da Campo Alegre. As fazendas se tornaram o berço do cavalo Mangalarga Marchador381. 

Para a freguesia de Aiuruoca, foram identificadas 11 sesmarias com produção 

agrícola. Em uma delas a pecuária aparece como atividade concorrente, de propriedade 

do Capitão Mor Manoel Garcia de Oliveira, que contava com extensão de légua e meia, 

e estava situada na “Lagoa grande que está nas Cabeceiras do [rio] Ingaí”. A justificativa 

para a extensão da terra pedida, e concedida, foi o atendimento à conveniência de “que se 

povoem e cultivem as ditas terras e façam currais de gados para o que é necessário 

largueza de terras além da légua que se costuma dar”382. 

Nas terras pertencentes à freguesia de Aiuruoca, três documentos mencionam a 

condição de sertão daquela região, sendo uma delas com área de três léguas solicitadas e 

concedidas: a propriedade do capitão Antônio Correa de Lacerda. A associação entre 

sertão e terras devolutas, ou incultas, justificaria a solicitação de sesmarias de maiores 

dimensões, como o pedido acima citado, no Sertão da Freguesia de Aiuruoca (Jaroaca), 

em 1741. As três léguas pedidas lhe foram concedidas na paragem dos morros Três 

Irmãos onde “(...) há terras de Campos, e matos incultos que ele queria povoar” como 

 
377 AHU_ACL_CU_011, Cx. 88/Doc. 4. Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, 

residente no sítio do Ingaí Abaixo, freguesia de Baependi, termo da Vila de São João del Rei, Comarca do 
Rio das Mortes, pedindo carta de confirmação de sesmaria de uma légua e meia de terra, não obstante ter 

passado 3 anos, 06/09/1766, f. 1. 
378 Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, residente no sítio do Ingaí Abaixo, freguesia 

de Baependi, termo da Vila de São João del Rei, Comarca do Rio das Mortes, pedindo carta de confirmação 

de sesmaria de uma légua e meia de terra, não obstante ter passado 3 anos.  
379 Na década de 1770, o capitão já havia expandido sua propriedade para os limites entre as 

freguesias de Baependi e Carrancas, formando as fazendas Favacho e Angaí. AHU_ACL_CU_011, Cx. 

105/Doc. 48. Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, pedindo confirmação de sesmaria de duas 

léguas de terras que possui na freguesia do Baependi e Carrancas; AHU_ACL_CU_011, Cx. 106/Doc. 21. 

Carta de confirmação de sesmaria, passada ao capitão José Vieira de Almeida, de meia légua de terra em 

quadra, na fazenda do Favaxo e Ingaí, sita na freguesia de Baependi e na freguesia das Carrancas do termo 

da Vila de São João del Rei, Comarca do Rio das Mortes. 
380 AHU_ACL_CU_011, Cx. 106/Doc. 21. Expedida em Lisboa, por despacho do Conselho 

Ultramarino., f. 1-2. 
381 Sobre a raça ver: http://www.abccmm.org.br/principal 
382 RAPM. Carta de Sesmaria de Manoel Garcia de Oliveira. ano IV, 1899, p. 173 

http://www.abccmm.org.br/principal
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possuidor de “bastantes escravos para esse efeito” pedia que a demarcação fosse feita 

“fazendo pião no alto de um espigão que está no meio dos ditos três morros”383. Junto às 

terras do capitão Lacerda, com o intuito de produzir lavoura e povoar, Luiz Carlos de 

Barbosa Pereira Brandão fixou-se  

no Sertão dentre as Freguesias da Aiuruoca (Iuruoca) e Borda do 

Campo [onde] se achavam terras de matos e campos inda por povoar, 

e livres de Caminhos em cujo sítio pretendia se lhe concedesse por 

sesmaria meia légua de terra em quadra principiando no Sertão do 
Francês para Leste atravessando o rio Grande a buscar os matos gerais 

e costeando a sesmaria do Capitão Antônio Correa de Lacerda para cuja 

cultura se achava com bastante escravo (...)384. 

Pereira Brandão recebeu a mercê no ano de 1744 indicando que, na primeira 

metade do século XVIII, a região de Aiuruoca continha terras para serem ocupadas. Sem 

menção à escravos, o neto do Capitão mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, Manuel de 

Sá, possuía duas léguas e meia de terras. Morador no sítio de sua propriedade, afirmou 

que ali estava “sem contradição de pessoa alguma” e cultivava “umas terras que até esse 

tempo [no ano de 1726] nunca tiveram dono nem cultura”385, confirmando o sentido de 

sertão como despovoado e vazio. Sua presença na capela de Nossa Senhora de Monserrate 

como padrinho pode ser identificada entre os anos de 1725 e 1742386, sendo descrito por 

como homem solteiro e morador do sítio da Encruzilhada.  

Dentre os que pleiteavam terras, Dona Maria Emerenciana de Santa Ana, viúva 

de João de Souza Freitas, pedia lhe concedessem meia légua de terra na paragem chamada 

o Garambéu, na freguesia de Aiuruoca, em terras já cultivadas pela suplicante em sua 

“fazenda”. Sem citar a presença de escravos, suas terras foram concedidas no ano de 

1763387. Cinco das propriedades possuíam escravos para a produção, sendo mencionada 

a posse de “bastantes escravos” pelo Capitão Antônio Correa de Lacerda e por Luiz 

Carlos de Barbosa Pereira Brandão, localizando-se a propriedade do capitão Lacerda 

 
383 RAPM. Carta de Sesmaria do Capitão Antônio Correa de Lacerda, na paragem dos morros Três 

Irmãos, Sertão da Freguesia de Aiuruoca. ano IX, fascículo 1, jan-jun 1904, p. 524. Grifo meu. 
384 O ribeirão dos franceses atualmente se localiza no município de Carvalhos. RAPM. Carta de 

Sesmaria de Luiz Carlos Barbosa Pereira. ano IX, jul-dez, 1904, p. 889. 
385 RAPM. Carta de Sesmaria de Manoel de Sá. ano IV, 1899, p. 180 
386 No ano de 1729, foi padrinho de sua tia Maria e, no ano de 1737, do irmão Pedro. LIVRO DE 

BATISMO. Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, 1723-1745, f. 10; 37. 
387 Garambéu, era posto de guarda, localizando-se às margens do rio Grande. Atualmente integra 

o circuito das serras de Ibitipoca. AHU-ACL-CU 011Cx. 81, Doc. 78. Requerimento de Maria Emerenciana 

de Santa Ana, solicitando a confirmação da carta de Sesmaria de meia légua em quadra, na freguesia da 

Aiuruoca 
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junto ao morro Três Irmãos, como já apresentado anteriormente. Ambos justificam o 

pedido de terras para a lavoura e o povoamento388.  

Na freguesia de Baependi, as sesmarias abarcam o período entre os anos de 1725 

e 1817, incluindo quando a povoação já havia sido elevada a vila389. O território de 

localização das terras abrange na sua quase totalidade o Termo da vila, com uma das 

propriedades localizada no Distrito de Baependi, especificamente na paragem da 

Passagem390,  propriedade esta que conjugou a lavoura com pecuária. Quanto ao número 

de cativos para os trabalhos, não foram identificados dados significativos. Somente dois 

proprietários indicaram possuir escravos, sendo que para João Nunes Siqueira consta 

possuir 3 escravos e, Antônio Francisco de Souza diz ter “fábrica de escravos”391.  

A dimensão das sesmarias não fugiu da média de meia légua em quadra, sendo as 

mais extensas as pertencentes ao capitão José Vieira de Almeida e ao Coronel Henrique 

Dias Vasconcelos, com duas léguas e meia o primeiro e uma légua o segundo. As 

paragens do Morro Queimado, São Pedro, Piracicaba, Passagem, Chapéu da Lage e Casa 

Branca mantiveram a toponímia pretérita, sendo possível sua localização como bairros 

rurais do município de Baependi, em mapa atualizado.  

Alguns destes povoados se localizam próximos aos sítios arqueológicos 

identificados recentemente no município, o que permite retomar a questão acerca da 

apropriação de terras e assentamentos nativos pelos colonos portugueses. Se assim o for, 

as paragens do São Pedro e Chapéu da Lage, seriam áreas de ocupação pré-colonial. Os 

caminhos que seguem, até hoje, de Baependi para Alagoa e Itamonte, margeiam essas 

paragens e as vias fluviais vizinhas aos sítios, com vestígios líticos e de pinturas 

rupestres392.  

 
388 Para as terras do Capitão Antônio Correa de Lacerda, concedidas em 1741, ver: RAPM, ano 

IX, fascículo 1, jan-jun 1904, p. 524-525. Para Luiz Carlos de Barbosa Pereira Brandão, ver: RAPM, ano 

IX, jul-dez, 1904, p. 889 – 890. 
389 Para solicitação da criação do arraial em vila ver: APM-SG-Cx. 91, Doc. 23 – Requerimento 

de Manoel Pereira Pinto de certidão de criação do arraial de Baependi em vila. O arraial de Baependi foi 

elevado a vila por Alvará de 19 de julho de 1814.  
390 A toponímia da paragem está associada ao posto de cobrança da passagem do rio Baependi, 

que existiu entre os anos de 1716 e 1720.  
391 Para João Nunes Siqueira, ver : APM – CC - Cx. 157 - 21587, rolo 547, fotograma 0690-0715. 

Para Antônio Francisco de Souza, ver: APM – SG-Cx. 103, Doc. 86. 
392 Seriam as solicitações de sesmarias, nestas áreas, decorrentes de conhecimento adquirido junto 

à população nativa sobre os caminhos de comunicação entre as diferentes freguesias? Como esses caminhos 

poderiam contribuir para os “descaminhos” do ouro? Ou, ainda, a ocupação destes pontos estaria associada 

ao controle das picadas e rotas internas aos territórios em processo de ocupação e domínio? Próximo à 

divisa entre Baependi e Pouso Alto, a picada do Jacú contava com posto de cobrança de passagem.  
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Para a Freguesia de Pouso Alto, foram identificados 19 requerimentos, sendo dois 

deles contemplados com uma légua de terras, enquanto os demais solicitaram e receberam 

meia légua em quadra. Cinco destas mencionam terras devolutas e, apenas uma estaria 

localizada em sertão inculto. Existem dois sítios e uma fazenda, mas as demais 

propriedades estavam voltadas para a agricultura., confirmando a tendência econômica 

na região do sul de Minas, especificamente, na extensão dos territórios que formaram o 

Termo da Vila de Santa Maria de Baependi.  

A grande maioria teve solicitações para o final do século XVIII, o que pode 

corroborar a propensão de ocupação daquela região na segunda metade do setecentos, 

aproximando-se da historiografia que aponta o deslocamento demográfico da capitania 

de Minas Gerais do centro do território para sua porção sul. Quanto ao trabalho de 

escravos nas lavouras e pecuária, para Pouso Alto a tendência é de maior presença de 

cativos nas lidas, contrastando com períodos anteriores para as áreas analisadas. Do total 

de requisições levantadas, 9 delas possuíam escravos.  

A maioria das propriedades se situa em paragens, com pouca menção aos 

acidentes geográficos para a descrição da paisagem – como referência de uma sociedade 

agrária – o que pode indicar uma região com população estável maior. Pela toponímia das 

paragens foi possível identificar que duas delas conheceram aumento demográfico, 

desenvolvendo núcleo de povoação e, assim, foram elevadas na hierarquia urbana como 

a paragem do Cumquibus e do Picú393 . 

Procurou-se identificar nos mapas a localização das sesmarias referentes aos 

quatro territórios acima apresentados, o que permite visualizar sua área de demarcação 

geográfica, circunscrevendo a área de influência da vila de Baependi que não se limitava 

aos espaços de jurisdição da freguesia ou, posteriormente, do Termo da vila.  

Para a apresentação gráfica destes dados, foram selecionados mapas que não 

correspondem exatamente às datas apresentadas, pois não foi possível localizar material 

cartográfico contemporâneo para a região. Uma escolha deliberada, para que a 

amostragem incluísse um panorama da produção deste espaço, no sul de Minas. Dentre 

os elementos foram assinalados os caminhos, postos de registros e guarda, fazendas, 

distritos e capelas, vilas, cidades, acidentes geográficos (serras e rios) que permitissem 

identificar o adensamento da ocupação do território e sua transformação. A partir desta 

 
393 Cumquibus, ou capela do Espírito Santo, corresponde atualmente ao município de Cristina, área 

cafeicultora. Já a paragem do Picú, foi a origem da cidade de Itamonte, sendo elevada a paróquia, somente 

na segunda metade do século XIX.  
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seleção foram cruzados os dados entre cartas, mapas e roteiros com os demais 

documentos coloniais que remetem ao seu povoamento.   

 

2.3. Da utilidade da povoação daquele inculto continente 

Na documentação relativa às sesmarias, são identificadas alterações que podem 

ser associadas ao âmbito da intervenção metropolitana, no que diz respeito ao controle do 

espaço pelo crescimento demográfico frente a ocupação das terras das Minas por novos 

colonos. A redação da documentação permite a identificação da alteração das obrigações 

e procedimentos para os sesmeiros que, ao longo do tempo, tinham que atender aos 

dispositivos estabelecidos em uma “variada gama de documentos régios (...) [como] leis, 

decretos, cartas, forais, provisões, ordens, resoluções, alvarás, instruções, avisos”394 para 

a legalização das “posses já lançadas ou a terras já compradas”395. 

A alteração das obrigações às quais os suplicantes estavam submetidos fornecem 

uma chave de leitura em relação às transformações operadas no processo constitutivo do 

território das Minas, apontando a crescente apropriação deste espaço colonial por 

particulares, individualmente ou em sociedade396, como ocorre em algumas das 

solicitações nas terras de Baependi e seu entorno397. Podem ser identificadas as restrições 

na ocupação dos terrenos, os impedimentos em relação a determinadas áreas e a redução 

da extensão das propriedades concedidas. A tentativa de vigilância em relação aos 

conflitos fundiários, decorrentes da concessão de sesmarias, é sugerida pela tentativa de 

impedir a sobreposição de propriedades.  

Buscou-se associar estas imposições ao processo de ocupação do território das 

Minas, entendendo que a alteração das condições representa um aspecto no processo de 

domínio do espaço com a instalação de unidades produtivas, a organização de núcleos de 

povoamento e, consequentemente, a intensificação do trânsito de pessoas. Estes quesitos 

não foram uniformes, variando no que diz respeito ao prazo para o a sua efetivação e 

comunicação ao poder metropolitano. Quanto a natureza das exigências consideramos 

 
394 NOZOE, 2014, p. 1 
395 CARRARA, 1999, p. 11. 
396 Ver Tabela 3, para Aiuruoca. As solicitações feitas para a localidade da paragem do Gamarra, 

que é sítio hoje pertencente ao município de Baependi. 
397 APM - SC-156. Registros de Sesmarias, 1767-1769. Carta de Sesmaria passada aos sócios 

Capitão José Pinto de Miranda, Ambrósio Monteiro da Fonseca, o Capitão João Gonçalves, José Pereira de 

Monteiro e mais sócios de títulos de terras, e águas minerais na paragem chamada ribeirão do Gamarra, f. 

87-88. 
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sua variação, ao longo do tempo, como um indício da alteração da paisagem colonial, 

passando de sertão às paragens, levando a um maior controle sobre as propriedades, os 

descobertos e, também, as vias terrestres e fluviais.  

Para Nelson Nozoe, estas condições poderiam ser resumidas em três pontos: o 

cultivo, a medição e demarcação judicial e a confirmação régia398. Considera que, para a 

América portuguesa, foi possível identificar que a mudança na legislação passou a ser 

mais frequentes em finais do século XVII399, perspectiva defendida também por Carrara 

que ao analisar as ordens régias e extravagantes, entre o final do século XVII e XIX, 

concluiu o mesmo que Nelson Nozoe em seu estudo. A primeira Ordem Régia indicada 

por Ângelo Carrara, refere-se ao cultivo e povoamento que deveria ser realizado no prazo 

de dois anos. Após 1725, foi reduzido chegando a ser estipulado 10 meses para sua 

execução400.  

Na documentação coligida para esta pesquisa, em registro datado para o ano de 

1720, o prazo para a demarcação das terras era de seis meses, o que somente seria 

executado pela comprovação da prévia comunicação dos vizinhos. Ao suplicante 

estipulava-se também a obrigatoriedade de cultivo e povoamento das terras no prazo de 

dois anos, e a confirmação deveria ser solicitada ao Conselho Ultramarino no prazo de 

três anos, a se contar da expedição da carta. Para esse período, o sesmeiro deveria reservar 

aos vizinhos os sítios e suas vertentes, pagar o dízimo e foro estipulados pela Coroa, sendo 

impedido de vender à “pessoa eclesiástica nem suceder religiões”. Como exemplo, o 

documento produzido para a sesmaria de Dona Isabel de Souza, que recebeu a mercê 

solicitada em 1720, no Mapendi abaixo. O documento diz que: 

esta mercê que faço a Suplicante é sem prejuízo de terceiro, nem de 

qualquer pessoa que tenha direito as referidas terras, ou pelas haver 
cultivado, e ocupado, ou delas ter sesmaria ou outro título, devendo se 

reservar aos vizinhos que com a Suplicante partirem, não somente seus 

sítios mas as vertentes deles aos ditos sítios, sem que os ditos vizinhos 
com o pretexto de vertentes se queiram apropriar de demasiadas terras 

em prejuízo desta mercê que faço a Suplicante a qual dentro em seis 

meses que se contarão da data desta carta de Sesmaria, se demarcará 

judicialmente nas ditas terras, de que lhe faço mercê por esta carta de 
sesmaria e antes de se fazer a demarcação serão notificados todos os 

vizinhos que partirem e vizinharem com as terras desta sesmaria pelo 

oficial a que tocar para alegarem o prejuízo que tiverem e embargarem 
a demarcação judicialmente se lhes prejudicar e sem ela se fazer 

 
398 NOZOE, 2014, p. 1. 
399 NOZOE, p. 19. 
400 Ordens Régias: 22/10/1698 (2 anos); 03/10/1727 (1 ano e 8 meses); 12/06/1728 (10 meses) 

(CARRARA, 1999, p. 18).  
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precedendo a notificação dos vizinhos como acima ordeno será de 

nenhum vigor esta sesmaria por ser justo que se limitem as terras de 
semelhantes mercês, e saiba cada um certamente as que lhe devem 

pertencer, para que desta sorte se evitem contendas que sucede haver a 

este respeito e a Suplicante será obrigada a fabricar e cultivar nestas 
terras dentro de dois anos, e não fazendo se devolverão e darão aso 

vizinhos que as possam cultivar, e outrossim as terá com a condição de 

se não venderem a pessoas eclesiásticas, ou religiões, nem de 

sucederem estas nas mesmas terras por algum título, e acontecendo, e 
elas possuindo-as será com o encargo de delas se deverem e pagarem 

dízimos, como se fossem possuídas por Seculares, e faltando-se ao 

referido se julgarão por devolutas e se darão a quem as denunciar: e a 
Suplicante será obrigada a pagar qualquer foro, ou pensão que Sua 

Majestade for servido impor a estas terras, das quais o oficial a que tocar 

dará posse a Suplicante, (...), de que se fará termo no Livro das Notas 
para que a todo o tempo constem os limites desta sesmaria que a 

Suplicante será obrigada a mandar a confirmar por Sua Majestade que 

Deus guarde pelo seu Conselho Ultramarino para o que lhe concedo o 

tempo de três anos que se contarão da data desta carta de sesmaria401. 

O registro não se enquadra nas prescrições anteriores ao ano de 1725, pois incluem 

na redação da carta exigências que teriam sido impostas posteriormente como a 

notificação dos vizinhos para a medição e demarcação, o resguardo dos interesses de 

terceiros, o pagamento de foros à Fazenda Real. A partir da década de 1730, o prazo para 

a demarcação foi ampliado para um ano e o de confirmação teve seu prazo expandido 

para quatro anos, permanecendo a obrigatoriedade de povoamento e cultivo em dois anos, 

a se contar da data de expedição da mercê.  

Prazos estes que permaneceram até o século XIX. As alterações inseridas nos 

documentos de concessão de terras estipulavam que, em caso de as terras margearem rio 

navegável, seria obrigatório reservar para o “uso público” meia légua de margem. 

Impunha a abertura de caminhos e serventias públicas, se assim fosse determinado pelos 

interesses reais. A carta passada para José de Araújo Martins exemplifica esta mudança.  

(...) não excederá esta concessão em mais terra da que lhe concedo não 

compreendendo ambas as margens de algum rio navegável, porque 

neste caso ficará livre de uma das partes o espaço de meia légua para 

uso público na forma das últimas ordens de S. Majestade, e esta mercê 
que faço ao Suplicante é salvo o direito régio ou prejuízo de terceiro 

que por algum título lhe pertençam, reservando os Sítios dos vizinhos, 

e moradores (698) com que partirem as ditas terras, e suas vertentes que 
lhe forem competentes, sem que os referidos vizinhos e com o pretexto 

de vertentes se queiram apropriar de demasiadas terras em prejuízo 

desta mercê feita ao Suplicante que será obrigado no termo de um ano 

que se contará da data desta, demarcar-se judicialmente medindo-se as 
que lhe tocar; (...); e o Suplicante será obrigado a povoar, e cultivar as 

 
401 RAPM. Carta de Sesmaria de Dona Isabel de Souza, viúva do Mestre de Campo Carlos Pedroso 

da Silveira, ano IV, 1899, p. 178-179. Grifo nosso. 
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ditas terras, ou parte delas dentro de dois anos, e não o fazendo se 

darão a quem o possa fazer; (...), e faltando ao referido se julgarão por 
devolutas, e se concederão a quem as denunciar; e o Suplicante não 

embaraçará os caminhos e serventias públicas que na dita terra 

houver. (...) será obrigado no Termo de quatro anos que se contarão da 
data desta mandar confirmar esta Sesmaria por S. Majestade pelo seu 

Conselho Ultramarino402. 

Em 1738, em Ordem Régia direcionada ao Governador de Minas, tornou 

obrigatória a solicitação de demarcação das terras “sem títulos, (...) para se lhe darem na 

forma das Ordens Reais” com prazo de um ano para o procedimento. Findo o tempo 

estipulado, ninguém poderia se “valer da posse”. Segundo Ângelo Carrara, a imposição 

teria provocado “um verdadeiro levantamento fundiário da Capitania, a partir de 1739”403. 

Contrariando as ordens, José Araújo Martins, em dezembro de 1739, solicitava “meia 

légua de terra em quadra, fazendo pião junto ao morro dos Três Irmãos” por ter lançado 

“posses em matos virgens, e terras incultas sitas entre o rio Aiuruoca (Jeruoca) e serra das 

Carrancas, para o morro Três Irmãos”404. 

A preocupação com o controle sobre os descobertos, com o livre trânsito e 

circulação de pessoas e mercadorias, além da cobrança de tributos é percebida com a 

inclusão de novas exigências a serem cumpridas pelos sesmeiros. Nas décadas de 1740 e 

1750, foram incorporadas alterações que dizem respeito ao uso público. Estas seriam as 

“últimas Ordens Régias, que cristalizavam todos os procedimentos anteriores”. Incluía 

nesta determinação as diferentes dimensões de propriedades, restringindo a meia légua 

em quadra as “terras onde houvesse minas, e nos caminhos para elas”. Já no sertão seriam 

de três léguas, ouvidas as Câmaras dos sítios a que pertencessem”405.  

Impunha-se a repartição dos descobrimentos de terras minerais e para os caminhos 

e serventias públicas que nele houver ou que “pelo tempo adiante pareça conveniente 

abrir para maior comodidade do bem comum”. Da utilidade do povoamento e cultivo das 

terras a administração metropolitana voltou-se à preocupação com o bem público.  

o [sesmeiro] não impedirá a repartição dos descobrimentos de terras 

minerais que no tal sítio haja ou possa haver, e nem os caminhos e 

serventias públicas que nele houver, e pelo tempo adiante pareça 

conveniente abrir para maior comodidade do bem comum (...)406. 

 
402 RAPM. Carta de Sesmaria de José de Araújo Martins, ano VI, abr-jun, 1901, p. 698 – 699. 

Grifo meu. 
403 CARRARA, 1999, p. 20. 
404 RAPM. Carta de Sesmaria de José de Araújo Martins, ano VI, abr-jun., 1901, p. 698-699.   
405 CARRARA, 1999, p. 20. Ordens Régias (20/03/1744, 16/04/1744, 11/03/1754) 
406 RAPM. Carta de Sesmaria de Custódio da Costa, ano X, n. 1, jan-jun, 1905, p. 300 – 301. Grifo 

nosso. 
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A partir de 1747, é incluída na petição o respeito pelo bem público, no que 

concerne ao uso de lenhas e madeiras para as casas, à pastos para o gado e criações. Além 

das exigências existentes anteriormente, o peticionário deveria atender ao benefício dos  

pastos, criações, madeiras, e lenhas (...) e porque o Suplicante queria 

nelas meia légua de terras por Sesmaria para cultivar, e logradouros (...) 

e que no caso se não pudesse medir a quadra diretamente por algum 
incidente, e faltasse para algum dos rumos algumas braças, se 

preenchesse estas para onde as houvessem (...). Dada na Cidade de S. 

Sebastião do Rio de Janeiro a 17 de outubro de 1747407.  

Em meados do setecentos foram estipuladas as proibições relativas à concessão 

de terras “em parte ou toda dela em áreas proibidas”, sendo as áreas proibidas aquelas 

que “dividam esta capitania [com as] do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo ou 

em outras de que possa resultar prejuízo aos Reais interesses”408. Esta proibição pode ser 

associada às disputas pelo território fronteiriço entre as capitanias de Minas e São Paulo, 

que remonta à década de 1740. Pendência que a visita do governador Luís Diogo Lobo 

da Silva, na década de 1760, procurou resolver em giro pela comarca do Rio das 

Mortes409.  

No fim do século XVIII, serão incluídas restrições à criação de instância da 

administração secular ou eclesiástica sem licença, determinando sua distância em relação 

aos demais povoados ou logradouros, como se encontra na Carta de Sesmaria de Joaquim 

Manoel do Nascimento Villela, “na paragem chamada o Curralinho, e Mingota (...) 

vertentes dos Ribeirão Turvo, e Pitangueiras da Aplicação da Capela dos Serranos filial 

da dita Freguesia” de Aiuruoca. 

(...) e ele o será [obrigado] também a povoar e cultivar a dita meia 

légua de Terra ou parte dela dentro em dois anos, a qual não 

compreende a situação e logradouros de algum Arraial ou Capela em 
que se administrem ao Povo Sacramentos com licença do Ordinário até 

a distância de um quarto de légua, nem bem compreenderá ambas as 

margens de algum Rio Navegável, porque neste caso ficará de uma, e 
outra banda dele a terra que baste para o uso público dos Passageiros, 

e de uma das bandas junto a passagem do mesmo Rio, se deixará livre 

meia légua de Terra para comodidade pública, e de quem arrendar a 

 
407 RAPM. Carta de Sesmaria de José Ribeiro da Silva, ano XVI, 1909, p. 155 – 156. 
408 APM – SC – 156. Carta de Sesmaria passada a Pedro Collaço Doria de Menezes, no Caminho 

Velho das Minas, rio Baependi abaixo, 14/02/1769, f. 165-165v. 
409 Sobre as providências acerca dos descobrimentos nos arraiais de Cabo Verde e Jacuí, 

impedimento do descaminho de ouro pela picada na Juruoca, em direção ao Rio de Janeiro. Aviso tomado 

em Junta na Vila de São João del Rei, Comarca do Rio das Mortes do que trata o aviso de 25 de março de 

1767. (SILVA, 1844, p. 138-142); Sobre a divisão entre as capitanias de São Paulo e Minas Gerais, ver: 

Bando lançado em o Arraial de S. Pedro de Alcantara e Almas de Jauhy, de que faz menção o Aviso de 25 

de março de 1767 (SILVA, 1844, p. 142-143). In: SILVA, 1844 
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dita passagem como determina a nova Ordem da dita Senhora de 11 de 

Março de 1754, reservando os sítios dos Vizinhos com quem partir esta 
Sesmaria, suas vertentes e logradouros, (...), o qual não impedirá a 

repartição dos descobrimentos de Terras minerais que no tal sitio 

hajam, ou possam haver nem os caminhos, e serventias públicas que 
nele houver, e pelo tempo adiante pareça conveniente abrir para 

melhor utilidade do bem comum com declaração que partindo as ditas 

Terras por mato vir (fl. 109v) virgem com outra Sesmaria, deixará na 

sua extremidade por essa parte uma linha [?] de duzentos palmos, além 
disto se conservará a décima parte dos matos virgens das referidas 

Terras sendo a metade desta porção designada, junto aos córregos ou 

Rios que por elas correrem para criação, e conservação das madeiras 
necessárias para o uso público, a qual porção de Terra assim reservada 

não poderá o suplicante roçar sem licença deste Governo, nem impedir 

que nela se cortem madeiras para os serviços minerais vizinhos 
proporcionalmente a arbítrio de bom Varão, tudo na forma do Bando de 

13 de Maio de 1736, e possuirá a dita meia légua de Terra com condição 

de nela não sucederem Religiões, Igrejas ou Eclesiásticos por título 

algum, (...)410. 

Pensar nos pioneiros na ocupação das “terras” de Baependi seria identificá-los aos 

processos de ampliação de fronteiras de ocupação do território colonial podendo, desta 

maneira, ser considerada uma sociedade em movimento, como sugere Sergio Buarque de 

Holanda em seu artigo sobre a formação das povoações paulistas411. Essas fronteiras não 

foram, no entanto, abertas à total revelia do poder real, que buscou refrear a liberdade de 

ação dos colonos. Procedimento nem sempre exitoso, visto a continuidade de legislação 

para coibir abusos, desvios e descaminhos de toda sorte.  

A região pautou-se pela atividade agropecuária e sua ocupação não teve a mesma 

velocidade das áreas centrais de Minas Gerais. Não conheceu urbanização intensa, 

predominando uma paisagem rural, sendo tênue a divisão entre as áreas de concentração 

de atividades urbanas e de atividades agropecuárias. O território que passou a se designar 

como Baependi, Aiuruoca e Pouso Alto estavam inclusos, inicialmente, no Distrito do 

Caminho Velho. Com o avanço da ocupação foram sendo criadas instâncias da 

administração metropolitana, como os cargos de capitão-mor e guarda-mor; a delimitação 

dos distritos para cobrança dos direitos reais e a instalação de freguesias, tendo em mente 

a relação intrínseca entre Igreja e Estado na monarquia portuguesa.  

Para esta parcela do território mineiro, a criação de vilas concentrou-se entre os 

anos de 1798 e 1814, com a elevação do julgado de Campanha do Rio Verde à vila, em 

1798, e a criação das últimas vilas na capitania de Minas Gerais, no período colonial: as 

 
410 APM – SC-275. Carta de Sesmaria de Joaquim Manoel do Nascimento Villela, Freguesia de 

Aiuruoca, f. 109- 109v. Grifo meu. 
411 HOLANDA, 1966. 
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vilas de Santa Maria de Baependi e de São Carlos do Jacuí412. Este movimento de 

ascensão na hierarquia urbana não foi imediato, sendo precedido pela implantação da 

administração eclesiástica, como no caso das freguesias de Baependi e Aiuruoca, que 

remontam ao princípio do século XVIII. Sem avançar linearmente no tempo, procuramos 

verticalizar a análise deste espaço a partir da criação da freguesia de Nossa Senhora de 

Monserrate de Baependi.  

 
412 Alvará de 19 de julho de 1814. 
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III – A FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE MONSERRAT E A POVOAÇÃO 

DE BAEPENDI: TERRITÓRIOS A SERVIÇO DA COROA 

As fundações eclesiásticas permitem refletir sobre a importância das capelas e 

igrejas nesta sociedade por serem a referência da administração espiritual e secular. 

Alberto Luiz Schneider, em artigo em que analisa a obra de Charles R. Boxer, afirma que 

o “historiador entendia a religião e as instituições eclesiásticas como instituições de 

fronteira, entrelaçadas ao fenômeno colonial” (Schneider, 2017, p. 184)413. Efetivamente, 

Charles R. Boxer aponta que “os missionários, frades ou jesuítas” trabalhando “sozinhos 

ou, mais frequentemente, em conjunto com o braço secular, (...) foram o esteio do 

domínio colonial em muitas regiões fronteiriças” sendo “menos onerosos e mais eficazes 

do que o custo de uma guarnição grande e dispendiosa”414.  

Mais à frente, sobre a acuidade de Alexander von Humbolt, Boxer, o historiador 

inglês confirma sua perspectiva, tendo como referência a citação em que o naturalista 

alemão comenta sobre a presença dos “frades missionários” na Venezuela e “no resto da 

América do Sul, [e] postos avançados na fronteira com o Brasil” considerando aqueles, e 

os jesuítas, “os pilares principais dos dois impérios ibéricos durante gerações 

sucessivas”415.  

Francisco Eduardo de Andrade, em sua reflexão sobre as capelas e igrejas no 

território brasileiro, entende que a instalação dos prédios religiosos objetivava orientar as 

formas de conduta e as relações dos indivíduos com os espaços em que estas estavam 

inseridos e nos quais os diferentes grupos sociais transitavam. Como Francisco E. de 

Andrade, nos filiamos à perspectiva que relaciona a sociabilidade pública aos prédios 

religiosos, entendidos como “foco de irradiação de uma civilidade de hábitos e valores 

locais (não exclusivamente religiosos) ao mesmo tempo nativa e europeia”416.  

O enraizamento do Estado se daria, portanto, “nas práticas costumeiras de poder 

dos coloniais e nas instituições basilares das comunidades, como as capelanias”417. Como 

núcleo de assistência espiritual, e mecanismo de configuração de poder, as capelas não 

restringiam seu atendimento ao ‘pasto espiritual’ doméstico contribuindo para a 

construção e a representação da hierarquia social da localidade onde estava inscrita. Na 

 
413 SCHNEIDER, 2017. 
414 BOXER, 2013, p. 85. 
415 BOXER, 2013, p. 86-87 
416 ANDRADE, F., 2005, p. 4, nota 11. 
417 ANDRADE, F., 2005, p. 1. 
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realidade, o capelão (e principalmente o pároco) era peça importante no jogo de poder 

local, ou familiar, e sabia usar o capital religioso e simbólico que detinha. As missas, e 

todos os ofícios do calendário litúrgico, assumiam papel político disciplinar418.  

A ereção de capelas e igrejas é relacionada com o estabelecimento de lugares 

privilegiados, com maior ou menor destaque para os prédios religiosos, fosse nas áreas 

rurais ou urbanas, alterando a paisagem local. Esta abordagem possibilita a compreensão 

da inserção dos prédios religiosos como símbolos de poder expressos na paisagem, 

servindo ao “propósito de reproduzir normas culturais e estabelecer os valores de grupos 

dominantes por toda uma sociedade”419 em uma longa duração. 

No que toca à ordenação das hierarquias sociais, as capelas marcavam o espaço e 

ajudavam a compor as linhas de força entre os pobres, poderosos e autoridades régias. 

Nesse sentido, as edificações eclesiásticas revelam a influência recíproca entre as 

hierarquias urbana e social já que “as qualidades e os títulos das aglomerações podiam 

ajudar as elites locais a obter honras e privilégios420. Os núcleos de povoamento 

articulavam-se aos prédios religiosos, distinguiam-se na paisagem rústica do entorno e 

qualificavam os moradores421. Dessa maneira, a confluência dos interesses senhorial, 

régio e eclesiástico encontra-se impressa na conformação territorial – e na configuração 

da paisagem local – com a representação da administração secular pelos edifícios 

religiosos.  

Importante ressaltar que a constituição do Patrimônio das capelas e matrizes, se 

feita em terras, interferia diretamente na paisagem e no traçado dos arraiais. Segundo 

Francisco E. de Andrade nos arraiais de fronteira a “definição do patrimônio e a ereção 

da capela frequentemente aconteciam antes da provisão episcopal de ereção”422. Este 

aspecto é comprovado no caso da capela de Nossa Senhora de Monserrate, em Baependi, 

visto ter sido o templo familiar o preâmbulo da futura freguesia, arraial e vila.  

No artigo de José Flávio Morais Castro e Oswaldo Bueno Amorim Filho a 

metodologia para a análise das transformações espaciais na capitania de Minas Gerais, no 

setecentos, as coleções de mapas423, revelaram como as estradas desempenharam função 

 
418 ANDRADE, F., 2007, p. 155 
419 COSGROVE, 1998, p. 106 
420 FONSECA, 2003, p. 43. 
421 ANDRADE, F., 2007, p. 166. 
422 ANDRADE, F. 2005, p. 2. 
423 A técnica de coleção de mapas tem como procedimento a elaboração de um mapa para cada 

elemento da legenda, o que permite “a identificação de padrões espaciais de uso e ocupação do solo” 

(CASTRO; AMORIM FILIHO, 2018, p. 355). 
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integradora. Entrelaçadas diretamente à distribuição espacial das instâncias eclesiásticas 

– como capelas e paróquias –, dos registros e núcleos de povoamento, estavam 

concentradas no “eixo sudoeste-nordeste” permitindo a associação destes pontos de 

aglomeração demográfica à dinâmica da mineração424.  

A metodologia de análise dos mapas, tendo como síntese o mapa exaustivo, 

permitiu a identificação da lógica de associação entre caminhos e instâncias de controle 

espacial, como a concentração de paróquias no entorno das cabeças das comarcas, sendo 

indicadas as comarcas de Vila Rica e das Mortes como as demonstraram maior 

crescimento de edificações religiosas425, também “fortemente associadas à distribuição 

dos Registros” de cobrança de impostos426. A instalação dos Registros, as redes viárias e 

os limites entre capitanias pode ser exemplificada, no sul de Minas, com o 

estabelecimento dos Registros da Mantiqueira – inicialmente em Passa Quatro –, de 

Itajubá, do Picú e do Rio Preto que estavam sob a administração da vila de Baependi, no 

século XIX. 

No que tange à administração eclesiástica, foi identificada a ausência de aumento 

para a instituição de paróquias, enquanto as capelas triplicaram de 1778 a 1793. Na 

administração secular o número de vilas teve aumento discreto, já os Registros cresceram 

de maneira significativa o que indica um maior controle do espaço sem a atribuição de 

poder aos representantes das elites locais. Para as fazendas, foi identificado o acréscimo 

de quase 100% de unidades, expressando a curva ascendente dos índices demográficos, 

independente da exploração mineral. Para os pesquisadores, os resultados demonstraram 

o “crescimento social e econômico da capitania” em todas as áreas, urbana e rural427.  

Apesar da diversidade de dinâmicas, identificadas no primeiro século de sua 

existência, é possível afirmar a predominância – não exclusividade – da produção agrícola 

e pecuária nos domínios da freguesia de Baependi, e demais freguesias que compunham 

a comarca do Rio das Mortes. A confluência de atividades permite identificarmos sua 

inserção em um espaço, com tendências à regionalização, dedicado ao cultivo e criação 

 
424 CASTRO; AMORIM FILHO, 2018, p. 364 
425 Necessário apontar as considerações apresentadas por Claudia Damasceno Fonseca que indica 

o crescimento exponencial de capelas para as áreas de predominância de atividade agrícola, o que não foi 
especificado no artigo de Castro e Amorim Filho. Acreditamos que essa ausência se deva ao recorte 

cronológico eleito pelos pesquisadores. No início do século XIX, a comarca do Rio das Mortes conheceu 

relevante incremento econômico e demográfico (FONSECA, 2011, p. 108-109). 
426 CASTRO; AMORIM FILHO, 2018, p. 361-362.  
427 CASTRO; AMORIM FILHO, 2018, p. 364. 
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de gados, atividades estas voltadas para o comércio de gêneros de abastecimento dos 

mercados local, regional e inter-regional.  

Na segunda metade do século XVIII, foram criados freguesias e curatos, 

proliferando a edificação de capelas, como analisado por Claudia Damasceno Fonseca428. 

Nas áreas de predominância da atividade agrícola e mercantil, como a Comarca do Rio 

das Mortes, este boom permite aferir a expansão populacional através das fundações 

eclesiásticas considerando que as capelas filiais e curatos são pontos de convergência de 

fiéis, possíveis núcleos de povoamento e o resultado da “adaptação às condições sociais 

e econômicas de Minas Gerais”429. Deve ser levado em consideração, como alerta 

Fonseca, que nem sempre estas capelas foram elevadas à condição de paroquias 

encomendadas (curatos) ou freguesias.  

O período registrou semelhante perfil para a criação de unidades administrativas 

seculares, como nos mostra a mesma pesquisadora. A primeira década do século XVIII 

conheceu a elevação de sete arraiais à condição de vila sendo, no ano de 1718, elevada a 

vila São José del Rei (Tiradentes), a última dessa primeira leva. Ao mesmo tempo, se 

fizeram presentes instâncias de controle no âmbito religioso – o que se confundia com o 

poder político no caso português em função do direito de Padroado430 – com a instalação 

de freguesias e o atendimento ao pedido de assistência religiosa, inicialmente custeada 

pela população.  

Para Silvia Hunold Lara, a relação de aproximação entre Igreja e poder político, 

passa pelos verbetes designativos para as áreas povoadas e pode ser identificada nos usos 

e significados dos termos freguesia e vigairaria, que delimitavam “a circunscrição 

espacial mais usada para localizar os moradores nas vilas e cidades”431, estabelecendo 

áreas de jurisdição e “elemento de identificação das pessoas”432. Os termos explicitam o 

exercício religioso e sua circunscrição a um conjunto populacional em território 

determinado, sendo uma das principais unidades para o levantamento populacional433. 

 
428 FONSECA, 2011, p. 109. 
429 ANDRADE, F., 2007, p. 158. 
430 Como já visto no primeiro capítulo. 
431 LARA, 2007, p. 206. Grifo nosso. 
432 BOSCHI, 1988, p. 55. 
433 “O mesmo acontece com a identificação do solicitante nos requerimentos dirigidos às diversas 

autoridades. A freguesia é ainda uma das principais unidades utilizadas nos cômputos populacionais durante 

todo o período colonial” (LARA, 2007, p. 304, nota 82) 
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Como referência para a localização e identificação dos indivíduos nos espaços coloniais, 

era item que caracterizava “uma pessoa nos documentos” da época 434.  

As definições de freguesia e vigairaria confirmam a relação de identificação dos 

indivíduos com o espaço que habitam. Enquanto freguesia significa “a Igreja Paroquial. 

O lugar da cidade, ou do campo, em que vivem os fregueses”435, como registra Bluteau, 

o termo vigairaria é entendido quanto à sua elocução geográfica, identificando uma área 

ampla que inclui tanto o espaço urbano quanto o rural, e indica a extensão territorial de 

atuação das paróquias436. A vigairaria determinava a extensão de domínio de um clérigo 

sobre uma população, já que nesse nível da hierarquia eclesiástica era destinado um 

vigário para exercer os ofícios para aquela circunscrição. 

A edificação de capelas, como referência da administração eclesiástica em 

consonância com o exercício do Padroado, pela coroa portuguesa, aproxima a formação 

de Baependi da perspectiva historiográfica que aponta os patrimônios religiosos como 

locus privilegiado na formação de povoações coloniais na América portuguesa437. A 

instalação da capela na fazenda do Engenho ocorreu em contexto diverso daquele 

identificado por Claudia Damasceno Fonseca para a segunda metade do século XVIII, 

quando a proliferação de capelas, a criação de curatos e freguesias permitiu a observação 

de movimentos demográficos internos à capitania de Minas Gerais438.  

A criação da instância administrativa eclesiástica atesta a perspectiva indicada por 

Sérgio da Mata – que propõe os hagiotopônimos associados à formação de povoações no 

âmbito da ocupação do território das Minas – pela sua denominação como Freguesia de 

Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, associando o título ao calendário cristão. O 

pedido de atendimento espiritual à capela foi emitido pelo português Tomé Rodrigues 

Nogueira do Ó responsabilizando-se por ela e, consequentemente, pelo padre que a 

assumiria. Integrante da administração metropolitana, no mesmo ano de 1723, recebeu a 

patente de Capitão-Mor439 vinculando, neste caso, os poderes secular e eclesiástico em 

um só espaço.  

 
434 Segundo Silvia Hunold Lara, “os elementos formais” de identificação dos indivíduos citados 

eram: nome, idade, local de nascimento, meio de vida, condição social, cor e a freguesia onde morava 

(LARA, 2007, p. 58). 
435 BLUTEAU, 1728, v. 4, p, 206.  
436 BLUTEAU, 1728, v. 8, p. 485. 
437 DEFFONTAINES, 1938, parte I; DEFFONTAINES, 1938, parte II; MATA, 2002, 

especialmente os capítulos 3, p. 81-123; 141-155 e 4, p. 190-245. 
438 FONSECA, 2011, p. 109. 
439 Ano de criação da capitania-mor de Baependi, sendo indicado Tomé Rodrigues Nogueira do Ó 

para o posto. A Capitania mor de Aiuruoca, foi criada em 20 de julho de 1708, ambas integravam o Distrito 



156 

 

Partindo da perspectiva da íntima relação entre a administração metropolitana, a 

implantação de jurisdição eclesiástica e a formação de núcleos de povoamento propomos 

analisar a formação do arraial de Baependi a partir da instalação da capela particular na 

Fazenda do Engenho, local reportado como ponto de organização inicial da povoação. O 

processo terá como referências a documentação que pode esclarecer o lugar ocupado pelo 

patrono da capela primitiva, o ilhéu Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, buscando 

acompanhar o deslocamento do lugar originário do templo para o espaço onde se 

desenvolveu a povoação, já na segunda metade do setecentos.  

Procuramos indicar as exigências estipuladas no documento que registrou a 

doação de terras para patrimônio da igreja matriz de Baependi e as possíveis relações com 

o contexto em que a edificação da igreja e a criação do arraial estão inseridos. Edificada 

em local previamente determinado pelos doadores – o não cumprimento desta exigência 

suspenderia a doação – teve como resultado o desenvolvimento do arraial, e depois vila, 

objeto deste estudo, a partir de um patrimônio religioso.  

Nesta perspectiva, as capelas e igrejas serviram “de ponto de concentração inicial” 

demostrando que a “proeminência da função religiosa” esteve no cerne da formação 

destes núcleos de povoamento. A partir da doação de terras a um santo, ou igreja, por um 

ou mais fazendeiros, além de “um ato piedoso”, Deffontaines considera o alcance social 

da doação, que tem como motivação a criação de uma cidade pelo doador, ou doadores440. 

No que toca ao estabelecimento da morfologia dos povoados, considera a associação 

igreja matriz à uma praça retangular para descrever a distribuição espacial inicial dos 

núcleos de povoamento, visto a característica desses elementos urbanos como espaços de 

sociabilidade, servindo de “lugar de atração a toda a população” para os rituais religiosos 

e como “centro de estado civil para os nascimentos, casamentos, enterros”441. 

Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, contemplam o destaque dos prédios 

eclesiásticos na paisagem urbana sendo considerado como expressão formal do tecido 

urbano, morfologia das cidades e arquitetura dos edifícios, no Reino e conquistas, sendo  

habitualmente focos polarizadores do crescimento urbano. Os adros, 

pátios e terreiros que geralmente se encontravam associados às igrejas 

e aos conventos tornaram-se, com o tempo, praças urbanas 

 
do Caminho Velho. APM, SC-21, Livro de 1721-1725, Registro de Cartas Patentes, Provisões etc., ff. 130v 

e 131 
440 DEFFONTAINES, 1938, p. 300 
441 DEFFONTAINES, 1938, p. 299. 
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perfeitamente integradas na estrutura da cidade e importantes elementos 

estruturadores do espaço urbano442. 

Neste ponto, os autores fazem referência às regulamentações e legislação 

eclesiástica especificas, referentes à edificação dos prédios religiosos – citando as 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – e afirmando que a localização dos 

mesmos estaria ligada não apenas a estas regras, mas a uma “competição com os poderes 

civis, que passava pela escolha de localizações em sítios dominantes da cidade”443.  

A capela de Nossa Senhora de Monserrate, instalada na fazenda do Engenho, 

estava em terras nas quais as atividades produtivas tiveram, inicialmente, a atração da 

exploração aurífera. No entanto, foi a produção agropecuária que predominou naquela 

freguesia e na de Pouso Alto. Esta relevância das “terras de cultura e campos de criar” 

serão apresentados a partir das solicitações de sesmarias para as paragens existentes nas 

freguesias que, a partir de 1814, passaram a integrar o Termo da Vila de Santa Maria de 

Baependi.  

 

3.1 A capela familiar na Fazenda do Engenho como matriz de Freguesia 

As notícias da existência de ouro nas paragens além da Mantiqueira estimularam 

a transposição da serra em direção às Minas por pessoas de diferentes localidades da 

capitania de São Paulo e, dentre eles, Tomé Rodrigues Nogueira do Ó444. Seguindo estas 

mesmas notícias, que reportavam que “em um destes montes que se chama o Baependi se 

suspeita haver metal pela informação que deixou o defunto Bartolomeu da Cunha”445, 

teria chegado, no início do século XVIII, às margens do rio Baependi.  

Segundo documentos do Arquivo Público Mineiro, Tomé R. Nogueira foi 

nomeado com patente de “Sargento-Mor com a superintendência das Coudelarias446 do 

Caminho Velho” em 26 de setembro de 1717447. No ano seguinte como Provedor dos 

quintos reais do Caminho Velho, o que confirmaria sua presença na região na primeiras 

 
442 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 218. Grifo nosso. 
443 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 219. 
444 Tomé Rodrigues Nogueira do Ó nasceu em 1674 no Funchal, Ilha da Madeira – Portugal. 

Falecido em 30 de agosto de 1741 em Baependi, teve nove filhos (AMRSJDR, Cx. 37. Inventário e 

Testamento do capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, 1741, f. 4v). 
445 PELÚCIO, 1942a, p. 18. 
446 Coudelaria - s. f., mil ant. ofício, cargo de coudel. 2. estabelecimento, ger. estatal, onde se cuida 

da criação, seleção e aperfeiçoamento de animais, esp. de raças de cavalo. 3. m.q. HARAS. Disponível em: 

https://www.google.com.br/#q=coudelaria+significado&*. Acesso: 25/03/2017 
447 APM - SC-12. Registro de provisões, patentes e sesmarias, 1717-1721, f. 22v.  

https://www.google.com.br/#q=coudelaria+significado&*
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décadas do século XVIII448. A jurisdição que lhe coube foi descrita em documento da 

Casa dos Contos, que inclui a listagem dos distritos.   

Aiuruoca, Baependi, Boa Vista, Bombaça, Cajuru, Capão Grande, 

Capão Redondo, Carrancas, Caveira449, Caxambu, Encruzilhada, Ingaí 
(Engaí), Enguarituba, Entaguituba, Palmeira, Passa Quatro, Passa 

Trinta, Pinheirinho, Pouso Alto, Ribeirão da Caveira, Rio Grande, Rio 

Verde, Tijuco e Tororó, nome que figuram nos lançamentos feitos pelo 

Sargento Mor450. 

Na Carta Patente, passada por D. Pedro de Almeida e Portugal, está descrita a 

atuação de Tomé Rodrigues Nogueira na capitania do Rio de Janeiro, em socorro do 

porto de Nossa Senhora de Parati sustentando as suas custas as gentes 

que se alistou, e havendo se com muito zelo e diligência dos rebates e 

rondas e mais funções que houve por causa da invasão que os franceses 

fizeram no Rio de Janeiro e Ilha Grande e pouco distante de Parati451. 

Sua mobilização contra a invasão francesa teria lhe rendido prestígio e os cargos 

no Caminho Velho, pelo zelo e atenção ao serviço de Sua Majestade452. O documento faz 

alusão à necessidade de se implantar atividades agrícolas e pecuárias para o sustento dos 

povos, dos viajantes e das áreas mineradoras atendendo aos movimentos de ocupação, 

povoamento e domínio do território das Minas. No que diz respeito ao desenvolvimento 

das atividades produtivas, considerou-se a comodidade do estabelecimento de 

propriedades voltadas para a criação de animais naquela região, sugerindo a 

disponibilidade de terrenos propícios à pecuária provendo abastecimento às áreas 

auríferas.  

A concessão de terras no Caminho Velho admite a expansão do domínio 

metropolitano “serra acima” tendo o povoamento como estratégia de conquista, 

possibilitando a criação de postos de vigilância, controle e arrecadação sem recorrer à 

implantação de vilas. Nessa perspectiva, pode se verificar que a fiscalização real foi 

ampliada, em Baependi, com a criação do cargo de Capitão-Mor. O capitão-mor de 

 
448 D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar, foi nomeado para a Capitania de São Paulo e Minas 

Gerais, em 04 de setembro de 1717. Posteriormente, com a criação da Capitania Independente de Minas 

Gerais, por Alvará de D. João V, de 02 de dezembro de 1720, manteve-se no cargo, com nomeação datada 

para 18 de agosto de 1721. O alvará de criação da Capitania de Minas Gerais tem original sob guarda do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, com cópia publicada no Correio Paulistano, em julho de 1893, e 

reeditada nas publicações oficiais do mesmo arquivo, em 1895. RAPM, “Governo de Minas Gerais”. Ano/v. 

1, n./fasc. 1, jan./mar., 1896, p. 5. 
449 Fazenda da Caveira, ver artigo sobre Barbacena. TEIXEIRA, 2005. 
450 APM – CC – 1031, Livro do quinto e capitação a cargo do Sargento-Mor Tomé Rodrigues, 

1718-1720. Grifo nosso. 
451 APM - SC-12. Registro de provisões, patentes e sesmarias, 1717-1721, f. 22v. Grifo nosso.  
452 “A leitura das cartas patentes concedidas pelos governadores revela esta preocupação com a 

recompensa ante serviços prestados na consolidação da Ordem” (SOUZA, 1986, p. 110-111).  
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Baependi tinha sob sua autoridade uma grande extensão territorial no Caminho Velho, 

que compreendia “o distrito principiando do alto da Serra da Mantiqueira até o rio 

Grande”.  

Dentre suas atribuições a organização e controle das atividades produtivas, a 

distribuição de terras, a arrecadação de tributos e o controle do comportamento da 

população. Estavam a ele subordinados “todos os moradores que entre os ditos dois 

continentes se acham situados”, que deveriam obedecer e respeitar “suas ordens tão 

pontualmente como devem e são obrigados” com recomendações ao capitão que  

procure que os moradores do dito Caminho Velho continuem em viver 
que exatamente, e sem contendas e da mesma sorte os passageiros que 

quando por parte desta ou de outras se cometam alguns insultos o dito 

Capitão-mor prenderá aos delinquentes, e os remeterá com segurança 

as justiças onde pertencerem para se tomar conhecimento, e se dará o 
competente castigo o que mormente conforme as Leis de Sua 

Majestade453. 

Tomé Rodrigues Nogueira construiu sua casa às margens do rio Baependi, no 

lugar chamado Engenho, onde morava com sua mulher, Maria do Leme Prado, e filhos454. 

Ao lado da casa ergueu uma rústica455 capela onde colocou a imagem de Nossa Senhora 

de Monserrate456, que provavelmente havia trazido de Portugal, iniciando a devoção à 

santa que se tornaria padroeira da cidade. Em 1723, Tomé R. Nogueira solicitou, em seu 

nome e dos moradores do “Caminho Velho das minas”, a assistência de padre para sua 

capela. No documento solicitava a permanência do  

Reverendo Padre Frei Baltasar do Monte Carmelo nesta Igreja, e 

freguesia de Nossa Senhora do Montserrat de Baependi, empenhando 
o respeito de Vossa Excelência que a permissão de seu Reverendo 

Provincial, e como a dita Igreja esteja no meu sitio, e eu dela seja o 

protetor, (...) com meus rogos em ordem a assistência do dito religioso 
por concorrerem nele as prendas que pede semelhante ocupação, e 

assistência da minha casa, quando a necessidade, em que nos achamos 

de sacerdote secular, (...), e (...) eu ficarei devendo a minha fortuna 

 
453 APM, SC-21, Livro de Registro de Cartas Patentes, Provisões etc., 1721-1725, ff. 130v e 131. 

Grifo nosso. 
454 Existe certa controvérsia quanto ao número de filhos do casal, oscilando entre 9 ou 15. Para 

uma comparação entre genealogistas ver: CAMPOS, 1995, p. 161-169. 
455 A rusticidade, aqui indicada, decorre da simplicidade e fragilidade dos materiais utilizados para 

sua edificação, sendo feita de taipa, sem cobertura de telhas e sem capela-mor. Esses itens foram descritos 

por visitadores do Bispado de Mariana, justificando a edificação de um novo templo (PELÚCIO, 1942a).  
456 O culto a Virgem Senhora do Montserrat remonta aos primeiros tempos do cristianismo e faz 

referência ao apóstolo São Pedro, que segundo a tradição, levou em sua viagem a península Ibérica uma 
imagem da Virgem Maria, esculpida em madeira e conhecida como a Senhora Jerusalemitana. Pelo ano de 

546, na Cataluña, ao sul da Espanha, um monge chamado Querino, fundou um rudimentar mosteiro 

consagrado à referida imagem, que alguns séculos antes, fora trazida por São Pedro. No tempo das invasões, 

pelos árabes a imagem foi escondida numa caverna e só encontrada dois séculos depois por pastores da 

região, que a levaram de volta ao mosteiro em solene procissão.  
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possuir o bem que desejamos, pois só me leva o bem espiritual, com 

que o dito religioso nos sabe encaminhar. (...). Baependi, 4 de abril de 
1723. De Vossa Excelência o mais fiel criado. Thomé Rodrigues 

Nogueira do Ó457. 

Como se vê acima, ao ser solicitada a assistência contínua de Frei Baltasar do 

Monte Carmelo, foi indicada a capela como freguesia, ou seja, já havia sido criada a 

instância administrativa eclesiástica. A licença foi alcançada, o que pode refletir o 

prestígio do capitão-mor junto aos representantes da Coroa. Waldemar de Almeida 

Barbosa considera o ano de 1723 para a fundação da igreja458 e Conego Raimundo 

Trindade refere-se à freguesia como sendo de “antiga tradição canônica”459, confirmando 

a data.  

Certo é que, no ano de 1723, consta o registro da primeira celebração de batismo 

na capela, realizada por Frei Baltasar. Ali atuou por um ano, sendo o último batismo sob 

sua condução datado para 04 de fevereiro de 1724460. Segundo o primeiro Livro de 

Assentamento de Batismo da Freguesia de Baependi, um batismo já havia sido realizado 

dois meses antes da solicitação do patrono da capela pela “assistência de sua casa”. Este 

dado corrobora a assertiva de Francisco E. de Andrade de que, as atividades das capelas 

iniciavam antes das licenças concedidas para a administração dos sacramentos461. 

Os registros permitiram identificar uma sociedade que contava com a presença de 

militares de diferentes patentes, fazendeiros, cativos africanos, administrados (sem 

indicação de nação) e “carijós” que acorreram à capela edificada pelo capitão-mor para 

batizar seus filhos, ou como padrinhos de outras crianças. Os registros de batizados foram 

divididos na ordenação do Livro de Assentos, vindo primeiro os brancos e índios e, ao 

final, constam aqueles que se referem aos escravos africanos.   

A área de jurisdição da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi 

sofreu alteração, entre os séculos XVIII e XIX, com a perda de parte de sua extensão, 

mantendo, no entanto, os limites com as mesmas freguesias desde sua fundação até o 

século XIX. O documento que acessamos para a delimitação espacial da instância 

 
457 APESP-SH. Solicitação em nome dos moradores de Baependi, de interseção junto a uma 

autoridade eclesiástica para permanência de religioso no lugar, 04/04/1723. APESP - 88-2-22. 

Transcrição 7 – Fólio 1r. Cópia disponível no Arquivo Histórico Municipal de Baependi.  
458 BARBOSA, 1971, p. 56 
459 Segundo o Conego Raimundo Trindade, a freguesia datava para o ano de 1723, “conforme o 

Livro da relação das freguesias do bispado, 1832, manuscrito da Cúria Metropolitana TRINDADE, 1945, 

p. 51.  
460 LIVRO DE BATISTMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, f. 1-2. O índice 

que acompanha o arquivo digital percorre todo o livro. 
461 ANDRADE, F., 2005. 
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eclesiástica remonta ao ano de 1747, quando a freguesia tinha a capela como sede. Neste 

documento foram descritas as confrontações eclesiásticas da freguesia de Baependi, entre 

outras X que se encontravam como objeto de litígio entre os bispados de São Paulo e Rio 

de Janeiro462. Em 1747, a freguesia de Baependi delimitava-se pelas seguintes partes. 

Da informação que ao mesmo respeito mandou o Pároco da freguesia 

de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi consta o seguinte. (...); 

compreende de Norte a Sul doze léguas; e parte pelo Norte com a 

freguesia das Carrancas, em distância de oito léguas, e pelo Sul com o 
Pouso Alto em distância de quatro léguas; e pelo Poente com a 

freguesia da Campanha do Rio Verde, em distância de doze léguas463. 

A demarcação inclui referências geográficas que reportam ao Caminho Velho e à 

confluência entre as divisas entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Carrancas era o 

rumo, ou sentido, do percurso entre a Mantiqueira e o rio Grande, representada nos mapas 

que indicavam os trajetos de entrada para o sertão dos Cataguases (Fig. 11-13). Pouso 

Alto, além de estar localizada no caminho para a Mantiqueira, foi uma das freguesia que 

compôs o Termo da vila de Baependi, no século XIX. Campanha, como área de novos 

descobertos auríferos, atraiu moradores da região de Baependi para ali se instalarem, 

como o Sargento Mor Manuel Nunes de Gouveia, sua filha e genro, em 1737. A freguesia 

de Aiuruoca não é mencionada, estando localizada na direção Leste de Baependi464.  

A identificação dos locais de moradia daqueles que participaram do sacramento 

de batismo, como pais ou padrinhos, na capela de Nossa Senhora de Monserrate da 

Fazenda do Engenho permitiu determinar o assentamento destes nos limites territoriais 

do distrito do Caminho Velho e da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate, nas 

paragens da Capela do Rio Verde, Vira Mundo, Morro Cavado465, Índia Grande, Rio 

Acima, Encruzilhada, Sitio da Palmeira, Sitio Bombaça, freguesia de Aiuruoca, paragem 

de Caxambu, Morro Queimado, freguesia de Pouso Alto e fazenda do Favacho466.  

 
462 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644, Carta cópia da do Bispo do Rio de Janeiro (D. 

Frei Antônio do Desterro) ao Bispo de SP (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dizendo que recebera uma 

carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo e outra pelo reitor da Companhia (de Jesus). 

Conselho Ultramarino, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, f. 8 
463 Não consta divisa pelo nascente. AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644, f. 8. 
464 As freguesias mencionadas como confrontantes de Baependi são as mesmas que foram 

“abrangidas pelas pretensões da Capitania de São Paulo que sustentavam a divisão [entre as vilas de 

Guaratinguetá e São João del Rei] pelo morro de Caxambú” (DOCUMENTOS Interessantes para História 

e Costumes de S. Paulo, v. XI, 1896, p. LXIV). 
465 O Morro Cavado aparece como local de moradia do Sargento Mor Manoel Nunes de Gouveia, 

concunhado de Tomé Rodrigues Nogueira, que em 1726 solicitou carta de sesmaria de terras que havia 

comprado do Alferes Alberto Pires Ribeiro. GUIMARÃES, 1996, p. 261-270 
466 A sesmaria do Favacho, que deu origem a fazenda e distrito com a mesma denominação, foi 

solicitada por José Vieira de Almeida, em 1725, teve sua confirmação em 1774. Após seu falecimento, foi 

adquirida por João Francisco Junqueira, em 1785. As sesmarias eram limítrofes, como se atesta pelo 



162 

 

Consideramos que estas informações são indicativas da rede de relações sociais, 

comerciais e de parentela que se formou entre os moradores daquele território, tendo 

como um dos pontos de convergência a capela de Nossa Senhora de Monserrate de 

Baependi. Para além das terras sob jurisdição da freguesia, o que sugerimos é a existência 

de uma territorialidade que está diretamente associada à experiência social e cultural dos 

indivíduos que ali habitavam, que extrapola a delimitação territorial jurídico-política das 

instâncias administrativas e eclesiásticas do Distrito do Caminho Velho e das freguesias 

de Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto.   

A territorialidade permite compreender as relações entre os indivíduos, sendo 

entendida como um “sistema de comportamento” relacionado a um grupo localizado em 

determinado espaço. Desta maneira, o conceito diz respeito às relações estabelecidas entre 

os indivíduos/coletivos e o espaço em que se localizam, nas diferentes escalas 

geográficas, elaborando normas e valores de convivência nas dimensões cultural, política, 

econômica e social467. Para Marcel Roncayolo nos modos de comportamento “ligados à 

territorialidade, os modelos culturais e sociais estão duplamente presentes”468.  

Neste sentido propomos que a presença de Tomé Rodrigues Nogueira, sua mulher 

e filhos de maneira recorrente como padrinhos está vinculada à elaboração de vínculos 

sociais que espacialmente não se limitam à freguesia de Baependi. Como propõe Juliano 

Tiago Viana de Paula, a partir do conceito de justiça distributiva, os laços entre os 

habitantes daquelas paragens, foram construídos por “relações de reciprocidade 

desiguais” entre indivíduos “que pertenciam a diversas camadas da sociedade” 469.  

Esta perspectiva interessa na medida que foi possível identificar nos primeiros 

assentos da capela da Senhora de Monserrate, uma gama de relações de compadrio entre 

diferentes agentes sociais incluindo vínculos de parentesco de sangue e por matrimônio, 

entre os moradores e os vigários que celebravam os sacramentos. Também os viandantes 

e os moradores das demais freguesias e distritos do entorno de Baependi aparecem como 

 
documento de solicitação de confirmação da propriedade, indicando suas delimitações 

(AHU_ACL_CU_011, Cx. 105/Doc. 48, Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, pedindo 

confirmação de sesmaria de duas léguas de terras que possui na freguesia do Baependi e Carrancas, f. 2). 

As fazendas trouxeram reconhecimento internacional à família Junqueira pelo desenvolvimento da raça 

cavalar Mangalarga Marchador, iniciada por Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas. Cf.  

http://www.familiajunqueira.com.br.  
467 ALBAGLI, 2004, p. 28-29. 
468 RONCAYOLO, 1986, p. 265. 
469 Juliano Tiago Viana de Paula analisa as relações de compadrio em Baependi, ao longo do século 

XIX, a partir da noção de justiça distributiva, indicando as possibilidades de estabelecimento de 

reciprocidades entre indivíduos conforme sua posição na hierarquia social. PAULA, 2016, p. 63. 

http://www.familiajunqueira.com.br/
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padrinhos ou procuradores destes. Algumas das relações de parentesco e por matrimônio, 

antecediam a fixação no território da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate de 

Baependi470, com destaque para a família da esposa de Tomé R. Nogueira, D. Maria Leme 

do Prado. 

Dentre as localidades citadas nos assentos analisados, o Morro Cavado era o local 

de moradia do Sargento Mor Manuel Nunes de Gouveia. Entre 1723 e 1728, batizou três 

de seus filhos na capela de Nossa Senhora de Monserrate, na fazenda do Engenho471: José 

(1723), Maria (1724) e Antônia (1728). Sua filha Ana Isabel de Gouveia, natural de 

Baependi, comparece como madrinha nos anos de 1728 e 1731, sendo indicada como 

solteira.  

O sítio que Manuel Nunes de Gouveia havia comprado, em 1726, tinha como 

antigo proprietário o Alferes Alberto Pires Ribeiro, este também frequentador da capela 

da Senhora de Monserrate. Ele e sua mulher, Lucrécia Leme Bicudo, constam nos 

registros de padrinhos, entre os anos de 1723 e 1738. O Alferes, morador na paragem o 

Caxambú, foi um dos signatários do Auto de Demarcação das Vilas de Guaratinguetá e 

São João del Rei, no ano de 1714, delimitação que gerou a contenda entre os bispados de 

São Paulo e Rio de Janeiro472.  

Após a fundação da freguesia da Campanha do Rio Verde, em 1737, Manuel 

Nunes de Gouveia teria se deslocado para a localidade “sendo dos primeiros membros da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, ali fundada em 1745”. Seu genro, Bernardo da 

 
470 Em obra dedicada à Andrelândia, o Promotor Marcos Paulo Miranda traz dados sugestivos para 

inúmeros moradores da área limítrofe à Baependi. André da Silveira, natural do arquipélago dos Açores, 

foi doador do patrimônio de “parte da fazenda das Bicas” para a capela de Nossa Senhora do Porto do 

Turvo, onde se formou o arraial do Turvo, atual Andrelândia (MIRANDA, 2014, p. 13). Em 1730, na serra 

dos Dois Irmãos, fixou-se o Sargento-Mor Lourenço Correa Sardinha (1685-1747), originário da Ilha da 

Madeira, onde instalou serviços de exploração aurífera nos ribeirão do Sardinha e no rio da Aiuruoca 
(MIRANDA, 2014, p. 36-37). Cita a presença de ocupação açoriana, no século XVIII, na área do 

Congonhal, na margem direita do rio Turvo Grande (MIRANDA, 2014, p. 39-40). Consideramos sugestivo 

que tantos ilhéus tenham se fixado em áreas contíguas à freguesia de Baependi, sendo uma indicação para 

futura pesquisa.  
471 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora do Monserrate > Batismos 1723-1745, f. 1, 

2 e 7.  
472 A delimitação entre os bispados de São Paulo e Rio de Janeiro e, posteriormente, entre as capitanias de 

São Paulo e Minas, foi contenda que atravessou o século XIX. Para a questão dos limites ver: 

DOCUMENTOS Interessantes para a História e Costumes de S. Paulo, v. XI, Divisas de S. Paulo e Minas 

Gerais. São Paulo, Typ. a Vap., 1896; AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 25/doc. 2405  Ofício nº 18 do 

governador e capitão general da capitania de SP D. Luis Antônio de Sousa, (Botelho Mourão, morgado de 
Mateus) para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

conde de Oeiras, dizendo o que pensa acerca dos limites da dita capitania. Conselho Ultramarino, Brasil, 

São Paulo, 09/05/1768; ROVARON, 2011. Para os registros de batismo na capela de Nossa Senhora de 

Monserrate na fazenda do Engenho ver: LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora do Monserrate, 

1723-1745, f. 5, 34 e 36. Disponível em: Family Search – www.familysearch.org. 

http://www.familysearch.org/
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Cunha Cobra, natural de Santiago da Vila de Almada, Patriarcado de Lisboa, também é 

citado como integrante da Irmandade do Santíssimo de Campanha, tendo passado a viver 

na localidade, em 1742, junto com sua esposa Ana Isabel de Gouveia473. 

Casado com Catarina Leme do Prado, o Alferes Pedro da Silva de Gois também 

era concunhado de Tomé R. Nogueira do Ó, e compareceu à capela para batizar seus 

filhos. Entre os anos de 1723 e 1741, foram batizados 8 filhos do casal Pedro da Silva 

Gois e Catarina Leme do Prado. Dentre os padrinhos o Sargento-mor Manuel Nunes de 

Gouveia, o Capitão-mor de Aiuruoca Manoel Garcia de Oliveira, o sobrinho Nicolau 

Antônio Nogueira e Manuel de Sá, morador no sítio da Encruzilhada474.  

Também aparentados do patrono da capela o casal Artur da Rocha Lourenço Leme 

e Maria das Neves, sendo Arthur seu cunhado. Batizou ali cinco dos seus filhos. Dos 

cinco filhos batizados, dois deles foram apadrinhados pelo tio Tomé Rodrigues Nogueira 

e pelas tias Rosa Maria do Prado e Catarina Leme do Prado475. Podemos sugerir que a 

presença de inúmeros integrantes da família de Maria Leme do Prado, já que seu marido 

era natural da ilha da Madeira, estaria em conformidade com a movimentação de paulistas 

– especificamente de Guaratinguetá – para a área de conquista junto à Mantiqueira, nas 

primeiras décadas do setecentos. 

Dentre os padrinhos que compareceram à capela da Fazenda do Engenho, Estácio 

da Silva, “filho da cidade de Lisboa”476, foi padrinho de dois netos de Tomé R. Nogueira 

e representou o Capitão Antônio de Freitas no batizado de uma das filhas do Sargento-

mor Manuel Nunes de Gouveia. Proprietário da Fazenda do Caxambu, foi casado com 

Maria Vitória Bajana477, a quem legou seus bens. No ano de 1743, solicitou licença para 

a edificação de uma capela em sua fazenda, tendo recebido em 1748 provisão permitindo 

a construção do templo478, com invocação de Nossa Senhora dos Remédios, que tornou-

se padroeira de Caxambu, denominação que passou de sua propriedade para a povoação 

que ali posteriormente se instalou. 

Para Fernando V. Aguiar Ribeiro, a fundação de vilas por paulistas estaria 

associada às práticas de movimentação híbridas, associando costumes portugueses e 

 
473 VALADÃO, 1912, p. 64-65 apud GUIMARÃES, 1996, p. 261. 
474 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, f. 1, 4, 6, 8, 12, 

22, 34, 56. 
475 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, f. 1, 3, 5, 7, 10. 
476 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, naturalidade, f. 

41; como padrinho, f. 7, 13, 41, 54, 57, 60, 66. 
477 AMRSJDR, Cx. 479. Inventário de Maria Vitória Bajana, 1756. 
478 TRINDADE, 1945, p. 92. 
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indígenas. Nessa perspectiva, a movimentação constante teria origem no costume nativo 

de mudar de lugar em busca de provimentos. Já a instalação dos poderes municipais, seria 

originário do Reino, imprimindo para estas fundações um caráter de especificidade. Esta 

característica estaria associada a “um jogo de equilíbrio entre os diversos grupos políticos 

locais” possível pela criação de novas povoações.  

A criação de novos municípios representa não somente o 

estabelecimento de novas estruturas político-administrativas. Ao dotar 

um grupo com o mando de uma Câmara, confere o acesso e, 

principalmente o controle, às propriedades urbanas. // Cabe destacar 

que ao seu proprietário, notadamente no período colonial, confere não 
somente relevância econômica, mas principalmente propicia a seu 

titular a distinção social tão relevante para essa sociedade479. 

Baependi não se tornou vila no século XVIII e, tampouco, foi instalada qualquer 

instância administrativa direta local. No entanto, é sugestiva a proposta de análise de 

Fernando V. Aguiar Ribeiro, no que diz respeito à movimentação em direção às Minas, 

em processo desvinculado da política de povoamento e de criação de vilas pela Coroa. 

Tendo como referência Heloísa Bellotto e Sergio Buarque de Holanda, Fernando Ribeiro 

indica a tradição paulista de implantação de povoações desvinculados de “um 

povoamento sistemático”480. Segundo Sergio Buarque de Holanda 

o nascimento de um povoado pode, em realidade, originar-se da simples 

escassez no termo da vila madre, de espaço disponível e acessível para 

a abertura de roçados, quando todo ele, ou a maior parte, já tinha donos, 

ou por qualquer outro motivo se ache sem préstimo para as lavouras. 

Em tais circunstâncias, os habitantes desejosos de terrenos para os 
granjeios vão naturalmente acorrer à situação de proprietários de bens 

rústicos, a qual se não é inerente à da cidadania, lhe dá entretanto, mais 

realce e dignidade481. 

Nesta perspectiva, é interessante pensar em como o deslocamento desses casais 

não se limitou, pelo menos para o caso do Sargento Mor Manuel Nunes de Gouveia, à 

passagem da capitania de São Paulo para o território das Minas, no Distrito do Caminho 

Velho, alcançando as fronteiras à oeste, na Campanha do Rio Verde. Cabe, neste caso, 

retomar o conceito de fronteira – como propuseram Claudia Damasceno Fonseca e 

Laurent Vidal – para se refletir sobre as alterações da ocupação das terras da colônia 

portuguesa na América. Para Damasceno Fonseca, o movimento de ampliação das 

fronteiras estaria associado à ocupação de áreas vazias e à instalação de estruturas que 

 
479 RIBEIRO, 2015, p. 7. Grifo nosso. 
480 BELLOTTO, 2007, p. 147 
481 HOLANDA, 1966, p. 56 
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permitissem a fixação e sustento futuros482. Em perspectiva menos estável, as ilhas de 

espera sugeridas por Vidal, com a ocupação “em saltos”483. Adentrar as fronteiras 

pressupunha algum conhecimento e, este, poderia ser acessado pelos colonos, junto à 

população nativa ou aos paulistas, que dominavam o tupi.  

Francisco Eduardo de Andrade, ao abordar a construção das narrativas e trajetórias 

dos pioneiros nas descobertas484 de ouro, aponta a característica híbrida das práticas 

sertanistas, tendo como referência a reflexão de Sergio Buarque de Holanda. Holanda 

afirma ser a capacidade demonstrada pelo “sertanista paulista” decorrente da 

“apropriação do modus operandi indígena” que transmitia a “arte de saber-fazer das 

coisas do sertão”, permitindo a “adaptabilidade ao meio natural (...), resultando em 

soluções socioculturais condizentes com a necessidade de sobrevivência” e imprimindo 

no texto e no espaço as “experiências significativas desses agentes”485. Segundo 

Francisco de Andrade 

O conteúdo comum dessas entradas bandeiristas era sobretudo, 

simbólico e ligava-se às táticas de um saber sertanista e militar, pois, 

desde os primeiros descobertos de ouro, as entradas de envergadura no 

sertão, quando recebiam o nome de bandeiras, contavam com a 

possibilidade da qualificação que a forma tática da tradição militar 

conotava486. 

Desta maneira, é factível que o alargamento das fronteiras pelas levas de 

sertanistas pôde se favorecer do contato com os índios administrados ou domesticados. 

Nos registros do primeiro livro de batismo de Baependi, consideramos relevante a 

identificação de índios administrados presentes aos sacramentos na capela de Nossa 

Senhora de Monserrate. Encontramos, para alguns casos, a nação correspondente aos pais 

e a quem estavam submetidos. Estes dados nos levam a refletir sobre as levas de cativos 

vindos da capitania de São Paulo com aqueles que se estabeleceram naquela comunidade, 

 
482 FONSECA, 2011, p. 56. 
483 VIDAL, 2012, p. 419. 
484 O pesquisador faz uma diferenciação entre descobrimentos e descobertos. “O descobrimento 

era um processo mais complexo do que um ‘descoberto’; [sendo associado a] uma lavra de rendimento 

constante que, reconhecida pela Coroa, seria lucrativa à Fazenda Real e aos súditos. Isso se conseguia com 
a colonização em função do Estado, com os arraiais, as roças e a circulação dos coloniais”. Para Andrade, 

o “descoberto” não era suficiente para a manutenção dos indivíduos (ANDRADE, F. 2008, p. 162-163). 
485 ANDRADE, F., 2008, p. 157-158. Ver: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e fronteiras. 

3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994 
486 ANDRADE, F., 2008, p. 159. 
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expandindo para Baependi as práticas costumeiras de apresamento, tema ainda não 

abordado em pesquisas sobre a localidade487.  

Consideramos instigante o desenvolvimento de pesquisa sobre o cativeiro 

indígena nos primeiros momentos de ocupação do território que passou a fazer parte da 

freguesia de Baependi, especialmente pelas recentes descobertas de sítios arqueológicos 

com pinturas rupestres. Como visto no primeiro capítulo, as primeiras análises permitem 

associar os registros pictóricos à tradição do Alto do Rio Grande, incluindo Baependi ao 

conjunto de vestígios já conhecidos entre o Campo das Vertentes e a Mantiqueira. A 

existência de instrumentos líticos, encontrados na década de 1970, em área de fazenda 

particular formando um conjunto de pedras polidas reforça a importância de se debruçar 

sobre o tema488.  

Os memorialistas locais não mencionam a presença de cativos indígenas em suas 

obras sobre a origem de Baependi, sendo a relação da toponímia o vínculo recorrente nos 

títulos sobre o município. José Alberto Pelúcio, ao tratar das traduções do topônimo, 

menciona a ascendência nativa relacionada à família Nogueira de Sá, ou seja, à família 

de Tomé Rodrigues Nogueira, a quem é atribuída a fundação de Baependi489. Não é 

consenso que os índios dessa região seriam os cataguá, havendo estudos sobre os puris 

na atual cidade de Resende490. 

Procuramos aqui apresentar a sistematização das informações existentes sobre os 

índios no registro do primeiro Livro de Batismo da capela de Nossa Senhora do 

Monserrate de Baependi. Consideramos que a presença de indígenas nesta sociedade 

estava associada à interiorização da colônia e ao suprimento de mão-de-obra para as 

atividades produtivas desenvolvidas pelos moradores daquelas freguesias. Os dados 

foram organizados segundo a ascendência, sua etnia, o titular da administração e aqueles 

com pais incógnitos.  

Foi possível perceber que poucos eram os casais formados por indígenas nos 

registros de batismo. Chama também a atenção que a ascendência materna seja em maior 

número que a paterna, com inúmeras crianças com pais incógnitos. Três das crianças 

 
487 No ano de 2017, na Semana Nacional de Museus, foram realizadas atividades sobre a temática 

indígena em Baependi. Participei como colaboradora na elaboração e execução das atividades, em escolas 

rurais do município, projeto coordenado pelo professor Francislei da Silva e participação dos alunos Beatriz 

Souza Oliveira, Tamiris Silva e Weber Moreira do curso de História da Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG), unidade Campanha.  

488 Vem sendo desenvolvidas pesquisas sobre as pinturas pictóricas de Baependi, por pesquisadora 

da UFMG e aluna de mestrado ligada a instituição.  
489 PELÚCIO, 1942a, p. 6.  
490 OLIVEIRA, 2002.  
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batizadas eram filhos naturais, sendo dois deles de Manuel Ferreira de Mello. Nestes 

casos, as mães eram suas administradas. Os registros identificados têm como limites 

temporais os anos de 1743 e 1742.  

 

Tabela 5 – Ascendência paterna 

Pais Mãe Ano 

Anacleto carijó Francisca Correia carijó 1738-02-26 

Domingos Fernandes carijó Antônia Fragoso carijó 1739-06-02 

Anacleto de Souza carijó Francisca Correia [carijó] 1740-06-01 

Manuel carijó (administrado) Maria 1740-08-21 

Tabela 5 – Levantamento de batizados por ascendência paterna. LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa 

Senhora de Monserrate, 1723-1745. 

Tabela 6 – Ascendência materna 

Pai Mãe Ano 

Faustino Isabel Madureira Carijó 1738-01-05 

Anacleto carijó Francisca Correia carijó 1738-02-26 

Incógnito [ilegível] carijó 1739-05-17 

Domingos Fernandes carijó Antônia Fragoso carijó 1739-06-02 

Incógnito Inácia carijó 1740-01-07 

Inácio Portes Juliana carijó 1740-05-07 

Anacleto de Souza carijó Francisca Correia [carijó] 1740-06-01 

Manuel Ferreira [ilegível] carijó 1740-08-22 

Manuel Ferreira de Melo Florença carijó 1740-08-22 

Tabela 6 – Levantamento de batizados por ascendência materna. LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa 

Senhora de Monserrate, 1723-1745. 

Tabela 7 – Administração, ascendência e condição de nascimento 

Observações Pai Mãe Ano 

administração de Paula Gonçalves Incógnito Joana (bastarda) 1734-08-21 
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mãe administrada de [ilegível]; padrinho solteiro 
filho de Domingos Teixeira de Morais; madrinha 

c.c. Francisco Ribeiro de Aguiar 

Incógnito Juliana [carijó] 1738-08-24 

Enjeitada, em 21-09-1738 a Tomé de Souza, 

achada por Juliana, administrada do mesmo; 

padrinho solteiro; madrinha c.c. Tomé de Souza 

Incógnito Incógnita 1738-09-29 

mãe solteira, administrada de Salvador Rodrigues; 

padrinho filho de Salvador Rodrigues; madrinha 
c.c. Salvador Rodrigues 

Incógnito [ilegível] carijó 1739-05-17 

mãe solteira, administrada de Tomé de Souza; 
padrinhos solteiros, ambos filhos de Tomé de 

Souza 

Incógnito Joana 1739-09-08 

filha natural; pai filho de José Portes; mãe 
administrada de Tomé de Souza; padrinho casado; 

madrinha filha de José Portes 

Inácio Portes Juliana carijó 1740-05-07 

pai carijó, da administração de [ilegível] Ferreira; 

madrinha c.c. Miguel Antônio da Cunha 
Manuel carijó Maria 1740-08-21 

filho natural; mãe carijó sem indicação de situação 

de administrada; padrinho solteiro 
Manuel Ferreira [ilegível] carijó 1740-08-22 

mãe da administração de Manuel Ferreira de Melo; 

padrinho casado; madrinha casada 

Manuel Ferreira de 

Melo 
Florença carijó 1740-08-22 

natural; mãe solteira, filha de [ilegível] 
administrada de Tomé de Souza; madrinha solteira, 

filha de Miguel Antônio da Cunha 

Incógnito Joana  1742-08-25 

Tabela 7 – Levantamento de batizados por ascendência paterna. LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa 

Senhora de Monserrate, 1723-1745. 

Os dados indicam que a sociedade da Freguesia de Nossa Senhora de Monserrate 

e arredores, na primeira metade do setecentos, se apresentava de maneira complexa com 

indivíduos oriundos do Reino, planalto paulista e nativos que não pertenciam diretamente 

à área da Mantiqueira. Estas informações são relevantes na medida em que é possível 

perceber parte da formação daquela sociedade, neste caso os que compartilhavam o 

sacramento do batismo, e o silêncio das obras sobre a formação histórica de Baependi em 

relação à população nativa.  

Para o século XVIII, encontramos uma estimativa para seu alcance quantitativo, 

constando as informações sobre a população da freguesia, de modo genérico491. Segundo 

o pároco Bento de Araújo Freitas492 a freguesia contava com “cento e oitenta fogos, e 

pessoas maiores e menores mil e quatrocentas, pouco mais ou menos”. O Pároco recebia 

 
491 Para o século XIX, conseguimos compilar dados para os anos de 1816, 1824 – sede da vila e 

termo – e 1825, com organização por gênero e qualidade. Para os anos de 1832, 1833, 1839 e 1840 as Listas 

Nominativas permitem aproximar o conjunto da população da vila, mas para a sede não existe listagem 

conhecida.  
492 Segundo o Conego Raimundo Trindade, integrante do clero encontrado por D. Frei Manuel da 

Cruz, ao assumir o Bispado de Mariana, em 1748. PELÚCIO, 1942b, p. 43; TRINDADE, 1945, p. 360 
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“de conhecenças trezentos e vinte [réis]” e a freguesia não contava com “côngrua da 

Fazenda Real, nem coadjutor”493.  

No ano de 1752, por Alvará Régio de 02 de agosto, a freguesia de Baependi 

recebeu o título de colativa. Constam dois documentos no Arquivo Histórico Ultramarino 

que trazem corpo de texto idêntico, sendo diferenciados pelas informações acerca da 

resolução real no encerramento do registro. Nos documentos são expostas as justificativas 

que dizem respeito à necessidade de “Pastores próprios, que com amor, e caridade possam 

cuidar no bem Espiritual de suas almas, cujos prejuízos sendo tão graves” justificariam a 

criação da 

nova vigairaria colada a Igreja de N. Sr.ª de Monserrate de Baependi 

(Beapandi) do Bispado de Mariana, com a côngrua de duzentos mil réis 

anualmente pagos pela [minha] Real Fazenda que vencerá o Pároco que 

for provido do dia em que tomar posse em diante494. 

No Livro de Assentos foi possível identificar os ministros que atuaram na capela 

e matriz, no século XVIII, e cotejar com as solicitações de confirmação no cargo e o 

pagamento de côngruas, concursos para o cargo de vigário, bibliografia sobre a história 

local e eclesiástica em Minas. Dentre as obras, o livro de José Alberto Pelúcio, onde foram 

publicadas listas que fazem menção aos párocos e seus ajudantes495 e, na obra Instituições 

de Igrejas no Bispado de Mariana, do Cônego Raimundo Trindade496, listagem para os 

vigários colados. Estes dados não foram convergentes, havendo desencontro de 

informações acerca dos integrantes do quadro religioso na igreja matriz ou das datas de 

exercício dos vigários. 

Optamos por dividir por período a listagem dos capelães e párocos para que 

possamos apresentar as transformações que a freguesia de Nossa Senhora de Monserrate 

sofreu entre a primeira e segunda metade do século XVIII, visto a transferência do templo 

de um espaço privado para um espaço público, onde até hoje se encontra. Este 

deslocamento interferiu na ordenação daquele território que passou a ter atribuições que 

não mais se restringiam ao atendimento espiritual. Na Tabela 8, é possível identificar os 

 
493 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644 - Carta cópia da do Bispo do Rio de Janeiro (D. 

Frei Antônio do Desterro) ao Bispo de SP (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dizendo que recebera uma 

carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo e outra pelo reitor da Companhia (de Jesus). 
Conselho Ultramarino, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, f. 8. 

494 AHU_ACL_CU_011, Cx.59, Doc. 37 - Alvará de criação da nova vigairaria de Nossa Senhora 

de Monserrate de Baependi côngruas de 200 mil reis f. 1-1v. Grifo meu.  
495 PELÚCIO, 1942b, p. 43-47. 
496 TRINDADE, 1945, p. 51-52. 
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responsáveis pelos sacramentos entre os anos de 1723 e 1754, data limite para a capela 

nas terras da fazenda do Engenho.  

Em 1754, foi feita a doação do patrimônio – em terras – para a edificação da nova 

igreja, no Campo do Formigueiro. Dentre os clérigos, identifica-se o Frei Baltazar do 

Monte Carmelo, o primeiro a ministrar o sacramento do batismo naquela capela, antes 

mesmo da solicitação de licença para padre permanente, em abril de 1723. 

 

Tabela 8 – Capelães e Párocos na Igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora de 

Monserrate 
Título  Nome  Período  

Frei  Baltazar do Monte Carmelo 1723 - 1724 

Frei  Miguel da Anunciação 1723-1728 

Padre  João de Matos 1732/1729-1734 

Padre Manuel Esteves da Costa 1737-1738 

Padre  Antônio Ribeiro da Cruz 1738-1743/1747 

Padre Bento de Araújo Freitas 1747-1749 

Padre  Caetano de Araújo Freitas 1749-1750 

Padre Francisco George Martins 1750-1754 

Vigário colado Antônio Batista497 1753-1755 

Encomendado  Antônio de Oliveira Mendes  1755-1757 

Tabela 8 – Elaborada a partir das informações sobre capelães e párocos nas obras de José Alberto Pelúcio 

e Cônego Raimundo Trindade498.  

Após o frei, ainda atuaram na capela oito padres sem côngrua, visto a freguesia 

ter sido criada em “nova vigairaria colada” no ano de 1752, por Alvará de 16 de 

fevereiro499. Bento Araújo de Freitas, antes ainda da criação da freguesia encomendada, 

esteve à frente da capela. A partir da informação de José Alberto Pelúcio, foi possível 

identificá-lo como o responsável pelas informações dadas ao Bispo de São Paulo, D. 

Bernardo Rodrigues Nogueira, em 1747, período em que ocorreu a apropriação por aquele 

bispado das freguesias de Baependi, Aiuruoca, Carrancas, Pouso Alto e Campanha do 

Rio Verde, tema a ser tratado no tópico seguinte. 

Dos párocos que realizaram as celebrações na paróquia de Baependi, alguns deles 

se envolveram em situações que não eram abonadoras para um clérigo e, tampouco, 

civilizadas a se pensar nas exigências voltadas ao comportamento, como demonstra 

 
497 Apresentado por Carta Régia em 04/08/1752, colado em 01/05/1753 (TRINDADE, 1945, p. 

51). Em 17 de agosto de 1752, solicitou alvará de mantimento de côngrua, como se vê em documento do 
Arquivo Histórico Ultramarino, confirmando a indicação do Conego Trindade. AHU_ACL_CU_011, Cx. 

60/Doc. 35 
498 PELÚCIO, 1942b, p. 43-45; TRINDADE, 1945, p. 51-52. 
499 AHU_ACL_CU_011, Cx. 59/Doc. 38(1); AHU_ACL_CU_011Cx.59, Doc. 37. Alvará de 

criação da nova vigairaria de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi côngruas de 200 mil reis, 1752. 
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Norbert Elias: “autocontrole, a regulação precisa e organizada das próprias emoções” 

postura que proibia “a violência física e as explosões emocionais diretas”500.  

O Padre Manuel Esteves da Costa, que atuou entre os anos de 1737 e 1738 na 

capela da fazenda do Engenho, não estaria se comportando de maneira adequada ao 

exercício do cargo pela indignidade das expressões utilizadas501. Na Devassa Eclesiástica, 

que ali aconteceu no ano de 1738, o depoimento de uma testemunha o descreveu como 

“destemperado”, de “mente impudente”, “sempre colérico e com mau modo” por oferecer 

“pancadas a muitos” dos seus fregueses. Ainda pior, teria sido indecoroso ao comentar a 

impossibilidade de um morador na área rural cumprir a confissão502. 

Chama a atenção que não haja nas listas de José Alberto Pelúcio, e sem qualquer 

menção por parte de Conego Raimundo Trindade, sobre a atuação de Padre Lourenço de 

Toledo Taques503 na capela do Engenho, antes que fosse construída a nova igreja. Tendo 

atuado como Vigário, entre 1734 e 1740, com registros para 1734, 1736, 1737, 1739 e 

1740 como pároco responsável pelo templo, foi celebrante de batismos nos anos de 1724 

e 1725, quando estavam à frente da capela Frei Baltazar do Monte Carmelo e Frei Miguel 

da Anunciação504. 

Foi provido em Aiuruoca como Vigário pelo Bispo de São Paulo D. Bernardo 

Rodrigues Nogueira, em 1747, quando teria pretendido “ocupar as Igrejas além do Rio 

Grande”, conforme Cônego Raimundo Trindade505. Sendo ele de São Paulo, poderíamos 

cogitar sua defesa da incorporação daquela região à capitania que anteriormente 

administrava as Minas. Ao final da década de 1740, as freguesias de Baependi, de Nossa 

Senhora da Conceição dos Pousos Altos, Nossa Senhora da Conceição das Carrancas, 

Santo Antônio da Campanha do Rio Verde e Nossa Senhora da Conceição da Aiuruoca 

foram alvo de litígio entre os Bispados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 
500 ELIAS, v. II, 1993, p. 225-226. 
501 SOUZA, 1986, p. 176. 
502 AEAM, Devassas – 1738, fls. 143v apud SOUZA, 1986, p.175. 
503 Foi mencionado como um dos herdeiros de Antônio Machado de Oliveira, primeiro sesmeiro, 

em1717, de propriedade localizada no Distrito do “Caminho Velho de São Paulo para estas Minas”. Junto 

ao padre o Sargento-Mor Manuel Nunes de Gouveia, Estácio da Silva em solicitação de demarcação do 

sítio Mombaça, em Caxambu. Ambos casados, o primeiro era cunhado de Maria Leme do Prado e, o 

segundo, com Maria Vitória Bajana. Já falecido em 1755, Estácio da Silva deixou como herdeira sua esposa. 

A terra pleiteada pelo Suplicante João José Pinheiro, casado com a viúva Maria Vitória Bajana, era parte 
integrante da sesmaria de Antônio Machado de Oliveira e, por ser “tão antiga e [de] legítima posse” indicava 

não haver contestação de sua propriedade. APM - CC Cx. 146 - 21376, rolo 544 A, 0556-0563. 
504 LIVRO DE BATISMO. Baependi. Nossa Senhora de Monserrate, 1723-1745, f. 2-4, 27-30, 31, 

35, 44, 48, 52, 53. 
505 TRINDADE, 1945, p. 329. 
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Em documento existente no Arquivo Histórico Ultramarino, é possível 

acompanhar a contenda através das informações sobre as respectivas freguesias: 

dimensão, confinantes, distâncias, número de fregueses e fogos. Inclui carta remetida pelo 

Bispo do Rio de Janeiro endereçada ao Bispo de São Paulo, onde apresenta as 

justificativas para as ditas freguesias pertencerem ao seu bispado. No ano de 1745, pela 

Bula Candor Lucis Aeternae do Papa Bento XIV, foram criados os bispados de São Paulo, 

Mariana e Goiás demarcando a jurisdição territorial, limites que “admitiam diversas 

interpretações”506.  

O mérito da organização destes territórios é relevante para se refletir sobre a 

delimitação da “fronteira ao sul do sertão das Minas” como define Edna Mara Ferreira da 

Silva507 e, também, como conjuntura para se compreender sobre a insistência da 

edificação de igreja com capela mor e em sítio que se atendesse mais fregueses, visto a 

capela estar situada em propriedade particular. Estas ordens podem estar associadas ao 

trânsito de pessoas cada vez maior para a região sul da capitania de Minas Gerais, 

tendência que foi indicada pelo crescimento de solicitações de terras nas freguesias que 

compuseram o termo da vila de Baependi.   

 

3.2 Do sertão que foi tomado para as Minas Gerais: disputa territorial em área de 

atividades agropecuárias na comarca do Rio das Mortes 

Em trabalhos anteriores, o contexto da transferência do local de assento da igreja 

da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate teve como perspectiva analítica as 

prescrições eclesiásticas para a fundação de igrejas, que estabeleciam o espaço a serem 

implantadas e as condições para sua edificação, determinando o controle espacial e social 

a partir do atendimento espiritual. No caso específico da capela familiar de Tomé 

Rodrigues Nogueira, as recomendações se voltavam para a necessidade de uma nova 

igreja, que contornasse o estado de ruína da capela.  

O novo edifício deveria incluir uma capela mor e sua construção deveria ser em 

lugar mais próprio, que permitisse a ampliação do atendimento à população que, segundo 

os indícios, estava em crescimento. A se contextualizar o período em que esta 

transferência foi proposta, em meados do século XVIII, destacamos como aspectos a 

 
506 DOCUMENTOS Interessantes para a História e Costumes de S. Paulo, v. XI, Divisas de S. 

Paulo e Minas Gerais. São Paulo, Typ. a Vap., 1896, p. LXIV. 
507 SILVA, E., 2009.  
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serem abordados o incremento demográfico da Comarca do Rio das Mortes, com a 

povoação do sertão por sesmarias para o cultivo e criação. Neste mesmo período, 

ocorreram disputas territoriais, entre as capitanias de São Paulo e Minas, que não se 

restringiam à administração eclesiástica, com a recorrente apropriação de “descobertos” 

pelos governantes de ambas as capitanias na fronteira oeste, junto ao Sapucaí.  

O avanço do bispado de São Paulo sobre territórios de freguesias mineiras, incluiu 

a tomada das freguesias com informação completa sobre cada uma delas508; a provisão de 

vigário para a freguesia de Aiuruoca – Padre Lourenço de Toledo Taques – e a criação da 

“Igreja de Santa Ana do Sapucaí com o Vigário Lino Esteves de Abreu a 8 de janeiro de 

1747, sendo talvez do mesmo ou anterior tempo a Igreja de Itajubá aquém do Sapucaí”509. 

Como consequência, a viagem empreendida pelo Capitão General Luiz Diogo Lobo da 

Silva indo pessoalmente dar vistas naquela parcela do território510 quase vinte anos 

depois, intervalo de tempo que não é insignificante. 

Dos pontos assinalados, consideramos inicialmente aquele que traz informações 

acerca de uma tendência de redistribuição populacional, indicando o incremento 

demográfico da parcela territorial ao sul do rio Grande, que permite argumentar sobre um 

processo de regionalização econômica em decorrência de uma maior concentração de 

lavradores e pecuaristas neste recorte geográfico. A fixação de maior número de 

moradores justificaria as orientações para a nova edificação de capela para a freguesia de 

Baependi e, também, sua elevação à freguesia com pároco “proprietário”.  

Kenneth Maxwell atentou para as transformações que se operavam em Minas 

Gerais, ao tratar sobre a Inconfidência Mineira, afirmando que “nos limites da capitania 

a população era desigualmente distribuída”. Procurou demonstrar que, em fins do 

setecentos, ocorreu um redimensionamento da ocupação nas Minas, com um 

“considerável movimento migratório interno”511. 

A mudança da população para o sul indicava profunda alteração das 

funções e da economia de Minas Gerais, após a década de 1760. O 

declínio de Vila Rica e a ascensão do sul refletiam a queda do papel 

predominante da mineração e a crescente importância das atividades 

agrícolas e pastoris 512.  

 
508 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.18, doc 1697; DOCUMENTOS interessantes para a História e 

Costumes de São Paulo, v. XI, São Paulo: Typ. a Vap., 1896 
509 TRINDADE, 1945, p. 329. 
510 ROVARON, 2011. 
511 MAXWELLl, 1995, p. 110 
512 MAXWELL, 1995, p. 110. Como já indicado, estas alterações na predominância das atividades 

econômicas não eram excludentes, visto a convivência da agropecuária e mineração desde o início da 
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Consideramos que, para o território das freguesias que compõe o recorte deste 

estudo, esta migração teria conhecido crescimento a partir de meados do século XVIII, 

pela identificação de Cartas de Sesmarias localizadas naquelas paragens da comarca do 

Rio das Mortes. Estes índices podem sugerir um movimento ascendente, corroborando os 

dados demográficos que informam que a comarca havia quase triplicado sua população. 

Ao fim do século XVIII, os indicadores atestam uma concentração de pedidos de 

propriedades em limites menos difusos, sendo especificamente relacionados às freguesias 

de Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto513.  

Na Tabela 9, são apresentados os resultados totais por década, que inclui as áreas 

relativas às três freguesias. Os períodos grifados foram os com maior emissão de registros 

voltados à confirmação de propriedades, entre as décadas de 1740 e 1790. 

 

Tabela 9 – Sesmarias por ano 

Década  Solicitações de sesmaria 

1710 13 

1720 12 

1730 05 

1740 72 

1750 17 

1760 16 

1770 09 

1780 06 

1790 69 

Total  219 

Tabela 9 – Levantamento cronológico das cartas de sesmarias, como concentração na parcela sul da 

comarca do Rio das Mortes. Elaboração a partir da documentação do Arquivo Público Mineiro (Revista, 

Seção Colonial e Casa dos Contos) e Arquivo Histórico Ultramarino. 

Na década de 1740, que tem como ano final 1748, foi solicitado um conjunto de 

setenta e duas cartas de sesmarias, que abarcam áreas como paragens, caminhos, 

freguesias, vilas e o território da comarca do Rio das Mortes, de modo mais genérico. A 

maior parte das solicitações estavam concentradas em propriedades que tinham como 

referência as Vilas de São João e São José del Rei, seguido da freguesia de Aiuruoca, uma 

para Pouso Alto e, no que se refere à Baependi, foi considerada sua inserção no Caminho 

Velho.  

 
ocupação da área central da futura capitania. Além do citado estudo, são referências sobre a diversidade 

produtiva em Minas setecentista os trabalhos de ZEMELLA, 1990; LINHARES, 1978; GUIMARÃES; 

REIS, 1986; ANDRADE, F., 2008. 
513 O levantamento apresentado por Maxwell indica a comarca do Rio das Mortes, adentrando o 

século XIX, com mais de 200 mil habitantes (MAXWELL, 1995, p. 110; 300).  
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Em 1747, os Bispos de São Paulo e Rio de Janeiro já viviam uma contenda sobre 

os limites jurisdicionais de seus bispados. D. Bernardo Rodrigues Nogueira, à frente do 

Bispado de São Paulo, havia se apossado de freguesias que estavam dentro dos limites da 

Comarca do Rio das Mortes e Termo da vila de São João del Rei, que integravam o 

Bispado do Rio de Janeiro, como consta em documentos sob guarda do Arquivo Histórico 

Ultramarino514.  

Na publicação Documentos Interessantes para a história de São Paulo515, que 

aborda exatamente a temática das divisas entre as duas instâncias administrativas, foi 

transcrito o Auto de Demarcação entre as vilas de Santo Antônio de Guaratinguetá e São 

João del Rei, registro datado para o ano de 1714, indicando que as disputas de limites 

eram longevas. Segundo o documento, “na paragem chamada o Caxambú, sítio e lugar 

onde mora o Alferes Alberto Pires Ribeiro, (...) [a] dita posse tomaram os ditos oficiais 

pública e canonicamente com os mais Republicanos”516. Questão novamente tratada em 

Provisão Régia de 1731, pois havia sido retirado o marco do Morro de Caxambu, 

ordenando-se a refazer a divisa, para “que se [alargassem] para os montes” que ficam 

entre as duas vilas517. 

Esta delimitação não foi mantida, mas o interesse na apropriação daqueles 

territórios sim. Teria partido de D. Bernardes Rodrigues Nogueira a iniciativa de 

incorporação das freguesias de Baependi, de Pouso Alto, Carrancas, Campanha do Rio 

Verde e Aiuruoca ao território de seu prelado. Assim se depreende de documento no qual 

os párocos foram orientados a apresentar informações para as ordens para o aumento   

do número de igrejas na capitania, baseando-se nas opiniões dos 

párocos das várias freguesias. Por elas, se concluía serem precisas mais 

igrejas, sacerdotes e ornamentos. À exceção da cidade de SP e das vilas 

de Santo Antônio de Guaratinguetá e de Nossa Senhora da Candelária 

 
514 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.18/Doc. 1697 - Carta do Bispo de S. Paulo, D. Bernardo 

(Rodrigues Nogueira) para D. João V a informar, como lhe ordenou pela Provisão de 7 de maio de 1746, 

sobre a necessidade do aumento do número de igrejas na capitania, baseando-se nas opiniões dos párocos 

das várias freguesias. 
515 DOCUMENTOS interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. XI, São Paulo: Typ. 

a Vap., 1896. 
516 O Alferes Alberto Pires Ribeiro, consta como padrinho nos registros de batismo da capela da 

fazenda do Engenho e como vendedor de terras ao Sargento-mor Manuel Nunes de Gouveia. 

DOCUMENTOS interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. XI, São Paulo: Typ. a Vap., 

1896, p. 5 
517 DOCUMENTOS interessantes para a História e Costumes de São Paulo, v. XI, São Paulo: Typ. 

a Vap., 1896, p. 7-8 
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de Itu, todas as freguesias estão sem coadjutor. Representa a escassez 

da côngrua dos párocos que a população não acrescenta518. 

Dentre as informações a serem fornecidas, os párocos deveriam criar um livro 

“tombo da igreja” onde estariam os dados referentes ao “nome completo da freguesia, 

ano da fundação, área que compreende, quantos habitantes encerra, a distância a que se 

encontra da Matriz” além da existência ou não de côngrua, se a mesma possuía capelas 

filiais e oratórios particulares, além do número de fregueses e as “obrigações do pároco, 

como missas, etc”. Como justificativa para a remessa e registro dos dados relativos às 

freguesias, a “falta de notícias do Bispado, e de tempo e meios para a visita dele”. 

Solicitava que fossem remetidas as informações para que pudesse ter “o necessário 

conhecimento do estado das coisas para se poder aplicar o conveniente remédio” 519.  

Nos anos de 1746 e 1747, correspondências entre os bispos de São Paulo e Rio de 

Janeiro, explicitam os argumentos de cada um para a gerência dos territórios em litígio. 

Para D. Frei Antônio do Desterro, bispo do Rio de Janeiro, a jurisdição era inquestionável 

pela sua divisão estar baseada na administração secular, ou seja, nos limites entre as 

capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que regulavam o Motu próprio520.  

[Visto] o Motu próprio [mandar] que a parte que medeia do Rio Paraíba 

até o Rio Grande se divida para os dois Bispados de São Paulo, e 
Marianense, por onde se dividam as Prefeituras ou Governos, e bem se 

manifesta da Certidão que junta remeto, também fica [?] e indubitável 

que só ao dito Bispado Marianense pertencem as ditas freguesias521. 

Considerando esta matéria “grave de divisão, e de partes confinantes (...) como 

tão grande letrado não ignora” propõe que  

o que Sua Majestade ordenar, e declarar a respeito do Motu proprio, 

isso se observará pontualmente, e pelo meu desejo estimaria que a ele 

ordenasse que tudo quanto eu administro deste Bispado se prove se nas 

mãos do governo de V. Exc.ª, pois tudo ofereço as suas determinações, 
e este me parece o meio mais suave e livre de desordens que entre os 

Prelados sempre são ao povo escandalosas522. 

 
518 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.18/Doc 1697 - Carta do Bispo de S. Paulo, D. Bernardo 

(Rodrigues Nogueira) para D. João V a informar, como lhe ordenou pela Provisão de 7 de maio de 1746, 

sobre a necessidade do aumento do número de igrejas na capitania, baseando-se nas opiniões dos párocos 

das várias freguesias, f. 1. Grifo nosso. 
519 Idem, f. 1. 
520 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644 - Carta cópia da do Bispo do Rio de Janeiro (D. 

Frei Antônio do Desterro) ao Bispo de SP (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dizendo que recebera uma 
carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo e outra pelo reitor da Companhia (de Jesus), f. 1 

521 Idem, f. 1 
522 AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644 Carta cópia da do Bispo do Rio de Janeiro (D. 

Frei Antônio do Desterro) ao Bispo de SP (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), dizendo que recebera uma 

carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo e outra pelo reitor da Companhia (de Jesus), f. 1 
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O registro do giro do governador Luís Diogo Lobo da Silva em mapa, indicando 

o percurso e localidades onde esteve, pode ser entendido como registro para a 

confirmação de domínio sobre a área visitada em registro anterior ao efetuado por José 

Joaquim da Rocha. Em artigo sobre a configuração territorial “ao sul do sertão das 

Minas”, Edna Mara Ferreira da Silva argumenta sobre a longevidade do litígio entre as 

capitanias e a “fragilidade em relação à posse e demarcação das terras no sul de Minas”523.  

Em sua análise, considera que a criação da Vila da Campanha da Princesa, como 

ação administrativa, tinha como objetivo definir os limites entre as capitanias, iniciativa 

que não teria conseguido dar um fim às contendas. Para a historiadora, as disputas 

daquelas áreas estavam relacionadas às influências “política e cultural da capitania de São 

Paulo na região” que não teriam sido interrompidas pelo estabelecimento da fronteira 

administrativa entre as capitanias, pois extrapola o “estatuto da fronteira colonial”524.  

Para Claudio Eduardo Rovaron, as questões territoriais nas divisas entre a 

capitania paulista e mineira tinham desdobramentos políticos, econômicos e “mais 

especificamente fiscais”525. Para sustentar seu argumento, aborda as ações promovidas 

pelo governador Luiz Diogo Lobo da Silva para a expansão da fronteira de Minas. 

Rovaron aponta que as disputas teriam origem na Provisão Régia, de 9 de maio de 1748, 

na qual foram estabelecidas as delimitações das novas Capitanias de Goiás e Mato 

Grosso, subordinando parcelas das capitanias de São Paulo e Minas, ao Rio de Janeiro.  

Concomitante a esta reordenação territorial, a demarcação “dos limites entre as 

Capitanias de São Paulo e Minas Gerais pelo Rio Grande e pelo Rio Sapucaí” 

empreendida pelo Ouvidor de São João del Rei, Tomaz Rubim, por ordem do dito 

governador Gomes Freire de Andrade, o Conde de Bobadella. 

Nas instruções para a demarcação recomendou utilizar elementos 

geográficos como balizas, dentre os quais os cumes da Serra da 

Mantiqueira, a Serra de Mogi-Guaçu (Maciço de Poços de Caldas), o 
Morro do Lopo (em Atibaia – MG) – ambos parte da Mantiqueira – os 

rios Grande, Sapucaí, Mogiguassú, Pardo, etc.526.  

Esta disputa territorial não se restringiu à primeira metade do setecentos, 

provocando a viagem, ou giro, do governador Luiz Diogo Lobo da Silva, em 1764 pela 

comarca do Rio das Mortes. Carlos Eduardo Rovaron ressalta o descontentamento da 

 
523 Em seu artigo procurou “discutir as aproximações e rupturas nos discursos político-

administrativos que consolidaram a definição desta fronteira”. SILVA, E., 2009, p. 2. 
524 SILVA, E., 2009, p. 2 
525 RONVARON, 2011, p. 2. 
526 ROVARON, 2011, p. 3. 
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população de Minas “com o pesado imposto das cem arrobas de ouro” em substituição 

“aos quintos reais”. A cobrança teria impulsionado o Capitão General das Minas a 

“contornar” o problema através do aumento da “área contribuinte” e, consequentemente, 

a diminuição individual da parcela que seria dividida entre um número maior de 

contribuintes527.  

Em sua viagem, Luiz Diogo Lobo da Silva tomou inúmeras providências relativas 

à contenção dos descaminhos do ouro, como vinha ocorrendo em Aiuruoca, pela ausência 

de capitão-mor desde o falecimento de João de Toledo Piza e Castelhanos, em 1748. Em 

sua passagem na localidade, nomeou para o cargo de capitão-mor Regente Bento Pereira 

de Sá e a transferência para Campanha “da sede do Escrivão das datas”, justificada 

segundo José Mauro Maciel, pelos “maiores problemas jurídicos e de contrabandos” 

naquelas paragens528. Maciel informa sobre as “diversas reações contrárias” à 

transferência “sobretudo por parte das antigas capitanias-mores da região, isto é, a da 

Aiuruoca (1708) e a do Caminho Velho/Baependi (1723)”529.  

A resistência à nomeação seria o resultado de uma “disputa política entre 

Campanha e Aiuruoca” que teria tido um “novo arranque” em função da retirada do 

funcionário metropolitano do arraial da Aiuruoca. Entendemos que a estratégia do 

governador seria a de estabelecer o maior número de representantes da capitania na 

localidade, pois na redação de Ordem, datada para 18 de agosto de 1765, incluiu os 

distritos em disputa com a capitania de São Paulo como integrantes do território sob 

administração de Minas Gerais (Mapa 29).  

O Capitão mor dos Distritos do Sapucaí (Sapucahí), Campanha do Rio 

Verde, Aiuruoca (Ajuruoca), Ibitipoca, São Pedro do Jacuí (Jacuhy), 

Cabo Verde, Ouro Fino, Jaguari (Jagoari), Camanducaia 

(Camandocaya), Itajubá (Tajubá) e Intendente do Ouro dos referidos 
Distritos Bento Pereira de Sá passa aos mesmos em diligências das suas 

jurisdições (...) para o que as Milícias dos sobreditos Distritos, e seus 

habitadores o reconhecerão sem disputa, ou contradição por seu Capitão 

maior, e Intendente do Ouro530. 

 
527 DERBY, 1896, p. LII apud RONVARON, 2011, p. 4. 
528 Agradeço a José Mauro Maciel, autor da obra, pelo envio da publicação. MACIEL, 2014, p. 

28. 
529 MACIEL, 2014, p. 27. 
530 APM-SC-118. Livro de Registro de Ordens, Portarias e Editais, 1755-1766, f. 110v-111. 
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Mapa 29 – Detalhe das áreas incorporadas à capitania de Minas Gerais, após o “giro” do governador Luiz 

Diogo Lobo da Silva. Carta corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de São Paulo. 62,7 

x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 (data incerta). Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São Paulo. Arquivo 

Público Mineiro. APM – SI – 003(07). 

Abaixo, na íntegra, o mapa Carta corográfica dos limites do Estado de Minas 

Gerais com o de São Paulo (Mapa 30) vendo-se na cartela (margem inferior) o título do 

mapa e uma Explicação sobre seu conteúdo, reforçando o caráter de apropriação 

territorial para a fatura do documento. O detalhe explicativo indicando a integração destes 

lugares à capitania das Minas, registra a posse e domínio pela presença do representante 

legal naquelas localidades. Na legenda: 

A Estrada lavada com aguada carmim denota as marchas que fez o 

Governador Luiz Diogo Lobo da Silva, de Villa Rica para a de S. João 

del Rei e dela pelos Arraiais, Regiões, lugares do Continente da dita 
Comarca até se (voltar?) a mesma Villa de S. João, e dela a Capital das 

Gerais 531.  

 

 
531 APM – SI – 003(07). Carta corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de São 

Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 (data incerta). Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São 

Paulo. Arquivo Público Mineiro.  
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Mapa 30 – Foram destacados os rios, em azul, e o percurso, em vermelho, próximos à Baependi, Pouso Alto e Aiuruoca (lateral esquerda do mapa), que se confunde como o Caminho Velho de São Paulo para as Minas. Identificamos o Caminho Novo (à 
direita, em vermelho), permitindo a visualização das vias de comunicação da capitania, na segunda metade do século XVIII. Carta corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de São Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 (data incerta). 

Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São Paulo. Arquivo Público Mineiro. APM – SI – 003(07). 
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A carta acima apresenta os limites dos Estados de Minas e São Paulo, no século 

XVIII. Dentre os acidentes geográficos representados vemos o litoral desde Santos até a 

foz do rio Paraíba, as cadeias de montanhas que separam o litoral do hinterland e os 

sistemas fluviais, com os principais rios e seus afluentes. Em colorido, os Caminhos 

Velho (azul), à esquerda, e o Caminho Novo, à direita (vermelho). Contém a rosa dos 

ventos e indicação do Trópico de Capricórnio, na parcela inferior. Na parcela superior 

existe inscrição à lápis colorido (Fig. 1), que associa esta cópia ao seu original, 

informando fazer parte do volume XI, dos Documentos Interessantes do Arquivo do 

Estado de São Paulo.  

Figura 1 – Detalhe da inscrição à lápis, com indicação de publicação do registro cartográfico. Carta 

corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de São Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-

1895 (data incerta). Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São Paulo. Arquivo Público Mineiro. APM – 

SI – 003(07). 

No giro dado pelo governador nos interessa sua passagem nas povoações que 

integravam o entorno de Baependi, e sua localização no território administrativo da 

comarca. Dentre estas o Registro de Itajubá, o Embaú, em seguida o Pinheirinho, Capivari 

(Itanhandu), Pouso Alto, Baependi (Maependi), Lagoa da Juruoca, Arraial de Aiuruoca. 

Interessante que Caxambú foi marcado em lugar diverso do que normalmente é 

registrado, estando à frente de Aiuruoca. São registrados os arraiais do Rio Verde e de 

Aiuruoca.  

Para o percurso entre o rio Verde e a vila de São João del Rei, fica nítida a 

utilização dos rios como guia para os caminhos de entrada para as Minas (Mapa 31). Junto 

às localidades Vila da Piedade, Capivari, Sapucaí e Mandú, foram acrescentadas as 

toponímias atualizadas, logo abaixo da legenda, sendo a Vila da Piedade atualmente 

Lorena; Capivari é Itanhandu; Sapucaí é Ouro Fala e Mandú refere-se à Pouso Alegre. 

Não há legenda explicativa, deduzindo-se que o documento foi produzido e acessado por 

pessoas que compreendiam o vocabulário simbólico ali inscrito.  
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Mapa 31 – Detalhe do percurso de Luiz Diogo Lobo da Silva pelas localidades de Itajubá, Embaú, 

Pinheirinhos, Capivari, Pouso Alto, Baependi, Aiuruoca e Caxambú. Carta corográfica dos limites do 

Estado de Minas Gerais com o de São Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 (data incerta). 

Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São Paulo. Arquivo Público Mineiro. APM – SI – 003(07). 

As referências à hierarquia urbana e eclesiástica foram determinadas a partir de 

padrão cartográfico facilmente compreensível, sendo as vilas representadas com duplo 

círculo, os pousos com círculo vazado e, as paróquias com círculo encimado com cruz. 

Para o Caminho Velho (azul) foram destacadas com pontos (vermelhos) as freguesias 

existentes para o percurso para as Minas por Baependi. Com esta marcação fica patente a 

baixa ocupação fundiária no percurso do Caminho Velho, podendo ser considerado como 

sertão a região onde se localizam Baependi, Capivari, Pouso Alto, Aiuruoca. 

Em termos comparativos, no Caminho Novo o que se apresenta é uma sequência 

de pontilhados representando os pousos, fazendas, ranchos e freguesias. As distâncias 

entre os lugares de parada ou mesmo de assentamentos são bem menores que aquelas 

encontradas no caminho por Baependi, reforçando a intensa ocupação daquele espaço. O 

que podemos concluir é que a administração do território, ao sul do Rio Grande, na 

capitania de Minas tem a Igreja como ponto de convergência, visto a predominância de 

freguesias e a ausência de vilas. As freguesias foram criadas ao longo dos Caminhos, 

sobrepondo duas instâncias de controle, a secular e a eclesiástica (Mapa 32).
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Mapa 32 – Detalhe dos Caminhos Velho, à esquerda, e Novo, à direita, vendo-se neste último os pontilhados de propriedades e povoações. Carta corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de São Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 

(data incerta). Estabelecimento Graphico V. Ste[?]del, São Paulo. Arquivo Público Mineiro. APM – SI – 003(07). 
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A área em disputa foi efetivamente incorporada à capitania mineira, como se vê 

em mapa, com data incerta, de autoria de Francisco Tosi Columbina (Mapas 33 e 34). O 

título incluso em quadro junto à legenda indica esta incorporação territorial (Fig. 2). 

Figura 2 – Detalhe da legenda indicando a supressão do território dos “descobertos” pela capitania de Minas 

Gerais. Mappa da capitania de S. Paulo, e seu sertão em que devem os descobertos, que lhe forão tomados 

para Minas Geraes, como tambem o camiho de Goyazes, com todos os seus pouzos, e passagens 

[Cartográfico] / delineado por Francisco Tosi Columbina. [17_ _], 1 mapa ms.; col., desenhado a nanquim 
; 65 x 45,2cm em f. 66,5 x 48. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg. Acesso em 14 dez. 

2019.

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg
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Mapas 33 e 34 – À esquerda, mapa na íntegra. À direita, detalhe do registro indicando o trecho do Caminho Velho que 

cruzava Caxambu, Aiuruoca e Baependi, em direção ao Rio das Mortes. Mappa da capitania de S. Paulo, e seu sertão 

em que devem os descobertos, que lhe forão tomados para Minas Geraes, como tambem o camiho de Goyazes, com 

todos os seus pouzos, e passagens [Cartográfico] / delineado por Francisco Tosi Columbina. [17_ _], 1 mapa ms.; col., 

desenhado a nanquim ; 65 x 45,2cm em f. 66,5 x 48. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg. Acesso em 14 dez. 2019. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg
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Como tentativa de solução para “a situação conflituosa” buscou-se a composição 

de uma junta com “pessoas que melhor conheciam a região em litígio”532. Como decisão 

final a divisa  

pela Serra da Mantiqueira e pelo Rio Sapucahy por seu braço principal 

(Sapucahyguassú), sendo para notar que este último detalhe era uma 

emenda do Vice-rei à proposta da junta para dividir o terreno entre os 

dois braços do Sapucahy533.  

Concordamos com a hipótese de Carlos Eduardo Rovaron, que concluiu que a área 

em disputa (Fig. 34 e 35) “tinha considerável importância econômica já nos anos 60 do 

século XVIII”, daí resultando o interesse de Luiz Diogo Lobo da Silva e a “resistência do 

governo da recém-restaurada Capitania de São Paulo em abrir mão dela”534. Importância 

esta que o comandante da capitania de Minas soube capitar em seus argumentos fiscais, 

convergindo os interesses regionais e metropolitanos, resultando em “demorado silêncio 

da Coroa a respeito, [e] verdadeira omissão desvantajosa para São Paulo”535.  

Esta sequência de atos de Luiz Diogo – lembrando-se que, acima de 

tudo, era representante do Império na capitania economicamente mais 

visada na América Portuguesa – mostra uma maior preocupação da 
Coroa com o controle do território que esteve estreitamente vinculado 

a um esforço de racionalização da arrecadação fiscal não só dos 

antigos distritos mineradores, mas também da área ao sul do Rio 
Grande e oeste do Rio Sapucaí tomada de São Paulo e anexada ao 

território de Minas536.  

Para a década de 1790, os pedidos concentraram-se nas freguesias de Aiuruoca, 

Baependi e Pouso Alto (Tabela 9). Dos sessenta e nove registros, trinta e quatro deles se 

localizam na freguesia de Baependi, quatro em Aiuruoca e vinte e sete em Pouso Alto. 

Considera-se que esta convergência é indicativa do crescente incremento das atividades 

agrícola, pecuarista e mercantil naquelas freguesias. Na divisa entre Aiuruoca e Baependi, 

consideramos a concorrência da atividade de mineração, visto serem identificadas duas 

citações ao rio Gamarra em solicitações de sesmaria. 

Relevante que as principais estradas de ligação entre as unidades produtoras de 

gêneros alimentícios, no sul de Minas, com a cidade do Rio de Janeiro se concentrassem 

na Mantiqueira sendo área bastante atrativa para lavradores, roceiros, criadores e, claro, 

comerciantes. Assim, a crescente instalação de Registros na Mantiqueira e na picada de 

 
532 DERBY, 1896, p. LIV apud ROVARON, 2011, p. 8. 
533 DERBY, 1896, p. LIV-LV apud ROVARON, 2011, p. 9. 
534 ROVARON, 2011, p. 7. 
535 ROVARON, 2011, p. 10. 
536 ROVARON, 2011, p. 11. 
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Aiuruoca (Geruoca), como nas demais passagens – em pontes e rios por canoa – que 

controlavam o trânsito de pessoas e cargas. A partir de um quadro com os atributos 

representados em dois mapas de Jose Joaquim da Rocha537, José Flávio Morais Castro e 

Oswaldo Bueno Amorim Filho procederam à análise dos documentos com vistas a 

identificar e mensurar as alterações que se realizaram no período de interstício da 

produção dos registros cartográficos.  

Tomam como fonte relevante para o estudo das questões urbanas os mapas 

intitulados Mapa da Capitania de Minas Gerais com a deviza de suas comarcas (1778)538 

e Mappa da Capitania de Minas Gerais (1793)539. A escolha decorreu dos atributos ali 

apresentados como os dados históricos, geográficos, cartográficos540, socioeconômicos e 

algumas das povoações com representação que permitiram identificar aspectos das 

relações entre hierarquia urbana e hierarquia social, na perspectiva apresentada por 

Claudia Damasceno Fonseca541.  

Segundo José Flávio Morais Castro e Oswaldo Bueno Amorim Filho, o 

cotejamento dos dados de cada mapa permitiram a identificação de um número três vezes 

maior de capelas, entre 1778 e 1793, enquanto as paróquias não indicaram qualquer 

aumento. Para a administração secular, o número de vilas teve aumento discreto, já os 

Registros contaram com aumento significativo. Para as fazendas, um crescimento 

relevante, com o acréscimo de quase 100% de unidades. Para os pesquisadores, os 

resultados demonstraram o “crescimento social e econômico da capitania” em todas as 

áreas, urbana e rural542.  

Acrescentamos este dado como um indício para o aumento do trânsito nos 

caminhos e estradas que cruzavam as serras entre os arraiais sul-mineiros e o Rio de 

Janeiro, especialmente após a chegada da corte portuguesa, em 1808. Apresentamos o 

mapa na íntegra e dois recortes com diferentes escalas. A peça documental traz seu título 

em cartela, na margem superior direita:  

 
537 “José Joaquim da Rocha foi um engenheiro militar português que serviu no Brasil na segunda metade 

do século XVIII. Durante sua estada em Minas Gerais, escreveu três importantes Memorias Históricas 

sobre a capitania, e também ficou conhecido por sua pujante produção cartográfica”. FURTADO, 2009, p. 

155 
538 ROCHA, 1995. (Coleção Mineiriana) 
539 GARCIA, 2011. (CD-Rom). 
540 FURTADO, 2009, p. 173; CASTRO; AMORIM FILHO, 2018, p. 351. 
541 Ao analisar a produção de José Joaquim da Rocha, Júnia Furtado se baseou na perspectiva 

proposta por Claudia Damasceno Fonseca da materialização espacial da hierarquia social em uma sociedade 

de Antigo Regime. Fonseca, 2011; FONSECA, 2003. 
542 CASTRO; AMORIM FILHO, 2018, p. 364 
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Mapa da Comarca do Rio das Mortes pertencente a Capitania de Minas 

Gerais que mandou descrever o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
D. Antônio de Noronha Governador e Capitão General da mesma 

Capitania segundo as mais exatas informações. Ano de 1777543.   

Na parte inferior, a legenda – Explicação – é acompanhada pela Rosa dos Ventos, 

à esquerda e, abaixo desta, um felino (onça pintada?) e sua presa. Da hierarquia urbana 

são elencadas as Vilas, Paróquias, Capelas, Sítios e Fazendas, Destacamento de soldados 

e Caminhos (Mapa 35). Destacamos para o mapa na íntegra, os rios (azul) para uma visão 

do território no entorno de Baependi em relação à comarca do Rio das Mortes. Em seguida 

realizamos duas aproximações de escala, com o recorte para Baependi e arredores, 

permitindo identificar os atributos existentes para a localidade 

Na segunda imagem (Mapa 36) o detalhe das sedes de freguesia de Baependi, 

Aiuruoca e Pouso Alto, as vias fluviais (azul) orientando os caminhos e o estabelecimento 

de freguesias (vermelho) e registros (verde).  É possível identificar os traçados do 

Caminho Velho de São Paulo para Minas cortando as terras que se localizam entre o rio 

Verde e os rios Baependi e Aiuruoca. Dentre os registros o que foram instalados na Picada 

de Aiuruoca, ponto de extravio de ouro, na Mantiqueira (atual Passa Quatro) e em Itajubá 

(atual Delfim Moreira).   

Na imagem seguinte (Mapa 37), a representação de Baependi, Aiuruoca e Pouso 

Alto em relação à serra da Mantiqueira, com a indicação da rede de povoados; das 

freguesias e capelas; dos pontos de guarda e alfandega. Os caminhos que passavam pelas 

freguesias (marrom) em lente mais próxima, vendo-se a região limítrofe entre Minas 

Gerais e as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. Nos recortes (Mapas 36 e 37) 

apresentados estão visíveis os trilhos ilustrando as estradas e, nos pontos de passagem os 

arraiais e fazendas.  

 
543 Mappa da Comarca do Rio das Mortes, pertencente a Capitania das Minas Gerais que mandou 

descrever o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Antônio de Noronha Governador e Cap.am General 

da mesma Capitania segundo as mais exactas informações/Jozé Joam. da Rocha o fes. 1 mapa ms; desenho 

a tinta; 50 x 59 cm em f. 56 x 66. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. ARC.030,01,007 – Cartografia. 
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Mapa 35 – Destaque para os rios (azul) do entorno de Baependi. Mappa da Comarca do Rio das Mortes, pertencente a Capitania das Minas Gerais que mandou descrever ....................Jozé Joaquim. da Rocha o fes. 1 mapa ms; desenho a tinta; 50 x 59 cm 

em f. 56 x 66. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Janeiro. Disponível em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html
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Mapa 36 – Recorte demonstrando Baependi e o entorno da serra da Mantiqueira. Mappa da Comarca 

do Rio das Mortes, pertencente a Capitania das Minas Gerais [Cartográfico]: que mandou descrever o 

Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor D. Antônio de Noronha Governador e Cap. am General da mesma 

Capitania segundo as mais exactas informações. José Joaquim da Rocha, 1777. 1 mapa ms., desenho a 

tinta, 50 x 59,5 cm em f. 56 x 66. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 37 – Recorte demonstrando os registros e os caminhos que cortavam as freguesias de Baependi, Pouso Alto e Aiuruoca. 

Mappa da Comarca do Rio das Mortes, pertencente a Capitania das Minas Gerais [Cartográfico]: que mandou descrever o 

Ilustrissimo e Excelentissimo Senhor D. Antonio de Noronha Governador e Cap. am General da mesma Capitania segundo as 

mais exactas informações. José Joaquim da Rocha, 1777. 1 mapa ms., desenho a tinta, 50 x 59,5 cm em f. 56 x 66. Disponível 

em: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html. 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,6,3,1478,1,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,6,3,1478,1,'resultado',1);
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,6,3,1478,1,'resultado',1);
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html
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Estas características permitem afirmar que as terras ao sul da capitania podem ser 

entendidas como uma região pela “ação contínua, positiva ou negativa que seja, de um 

determinado grupo ou de uma certa forma de organização social” que permitem a reflexão 

sobre “os aspectos duma dada paisagem, dum conjunto geográfico apreendido 

intuitivamente ou reconstituído historicamente”544. A partir da materialidade da paisagem 

é possível refletir sobre a intervenção das sociedades ali instaladas.  

É na perspectiva apresentada por Lucien Febvre545 que Roncayolo se baseia para 

propor a noção de região, entendendo que o grupo humano é o “único princípio de 

organização regional”, que as estruturas territoriais são dependentes das técnicas de 

produção e de organização do espaço sendo os meios de ação da sociedade que irão 

determinar a homogeneidade da região. Assim, região deixa de ser adjetivada como 

natural, passando a ser região humana546, com diferentes temporalidades ali inscritas. 

Entendemos que a edificação de uma nova igreja como matriz da freguesia de 

Baependi pode estar relacionada às novas configurações demográficas e produtivas na 

comarca do Rio das Mortes, permitindo inseri-la como integrante da região abastecedora 

de gêneros alimentícios à própria capitania e ao Rio de Janeiro.  

As disputas empreendidas entre as capitanias e bispados de Minas e São Paulo 

podem ter suscitado o interesse em estabelecer freguesias de maneira mais eficaz, com 

igrejas edificadas em pedra, vigários encomendados e com alcance mais alargado em 

termos de atendimento aos moradores delas.  

Na América portuguesa, as freguesias eram uma referência para a identificação 

dos moradores e de suas atividades, funcionando como instrumento de controle da 

população e do espaço, tanto no âmbito do sagrado quanto do profano547.  Sempre bom 

relembrar a sujeição da Igreja nas possessões portuguesas e espanholas à Coroa pela 

instituição do Padroado548. Desta maneira, a adequação ao ofício religioso e o 

atendimento a um “maior número de fregueses”549 permite relacionar a doação do 

patrimônio da igreja matriz, por Luiz Pereira Dias e Maria Nogueira do Prado, como a 

instalação do “controle social” por meio da instância religiosa550.  

 
544 RONCAYOLO, 1986, p. 167.  
545 FEBVRE, 1970, p. 74 
546 RONCAYOLO, 1986, p. 167. 
547 Da população através dos registros de batismo, casamento e óbito. Quanto às atividades 

econômicas, a divisão territorial para a cobrança de tributos como o dizimo e as licenças para as vendas e 

casas de negócio. 
548 Ver BOXER, 2013, p. 87-89; BOXER, 2017, p. 227-228;  
549 VIDE, , 2007, Título XVII, nº 687, p. 252. 
550 MATA, 2006, p. 50 
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Deduz-se que até 1754 não havia um patrimônio determinado para a sede da 

freguesia de Baependi, coincidindo a transferência do templo para o Campo do 

Formigueiro com a intensificação das atividades de produção e comércio de gêneros de 

abastecimento. A implantação de prédio religioso segundo as normas prescritas e com 

padre permanente viabilizava o monitoramento da população e dos trânsitos. A elevação 

da freguesia à colativa e a criação do arraial em simultâneo à doação do patrimônio, para 

a transferência da igreja para lugar “mais próprio”, comprovam a sujeição daquele 

território ao Bispado de Mariana e, consequentemente, à capitania de Minas.  

 

3.3 A criação do arraial em “terra de santo” no Campo do Formigueiro: 

sobreposição dos espaços sagrado e profano na ordenação urbana de Baependi. 

O tema do patrimônio religioso para o estudo urbano na América portuguesa é 

relevante, por conjugar as perspectivas de análise de implantação de povoados e de sua 

ordenação espacial, como propõe Sergio da Mata e Murillo Marx551. A constituição de 

patrimônio para a edificação de capelas e igrejas era ponto de regulação estabelecido pelas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, formalizando a ocupação dos espaços 

e denotando a construção da paisagem, fosse essa rural ou urbana.  

Murillo Marx, propõe que a profusão de capelas e as “formas de apropriação da 

terra e suas implicações sobre a trama urbana” permitem problematizar o processo de 

urbanização nas Minas552. Luiz Carlos Villalta, ao analisar como os outeiros podem servir 

para compreender a sociedade mineira colonial, afirma serem estes artefatos “metafóricos 

e concretos” por expressarem, por um lado, “as normas e práticas do Estado português e 

da Igreja e, de outro [lado], os interesses e as práticas dos grupos e instituições de que se 

constituía a sociedade mineradora”553.  

Tendo como proposta analisar a morfologia urbana da cidade de São Paulo, 

Murillo Marx perpassou o trato dado pela administração em diferentes escalas, a 

metropolitana e a local, no que diz respeito à constituição do espaço comum, ou público, 

com vistas a identificar a base de sua implantação. Por meio de comparações entre a 

legislação existente – para o estabelecimento de povoações em solo americano nos 

impérios português e espanhol –, concluiu que a chave de leitura das vilas e cidades 

 
551 MARX, 1989; MATA, 2002. 
552 MARX, 1992, p. 389. 
553 VILLALTA, 1998, p. 67 
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brasileiras estaria nas diferenças da ação administrativa empreendida por Espanha e 

Portugal em seus domínios ultramarinos: a criação de corpo legislativo para a conquista 

espanhola na América, que foi ausente na administração portuguesa naquele território, e 

a relação entre Estado e Igreja nos dois reinos. 

Se as Leyes de las Indias foi categórica no que diz respeito às regras de 

organização e ordenação do espaço nas conquistas hispano americanas, para a colônia 

portuguesa no território americano essa máxima não pôde ser confirmada, não havendo 

uma legislação específica para a implantação de núcleos de povoamento naqueles 

domínios. Neste sentido, considera-se que o povoamento empreendido nas terras 

coloniais pela coroa lusa contou com a orientação e o uso da experiência, do costume e 

da conveniência.  

Enquanto Sergio Buarque de Holanda menciona a experiência como prática 

administrativa desprovida de racionalidade e coordenação entre si554, Rodrigo de Almeida 

Bastos propõe que a conveniência foi utilizada como base da fundação de povoações 

relacionando esta noção à de decoro, entendidas como “disciplina das construções com 

objetivo de conformação de objetos e espaços de modo conveniente” na instalação de 

vilas e cidades555.  

Uma marca pode ser identificada junto a esta tradição costumeira: a presença das 

instalações iniciais tendo como base onipresente a Igreja. Uma capela ou a edificação da 

matriz de uma freguesia colada sendo, na maioria dos casos, o núcleo inicial de um 

povoado, arraial ou vila – como bem atestam as pesquisas de Claudia Damasceno Fonseca 

e Sergio Ricardo da Mata556 – construindo uma teia intricada entre as propriedades 

fundiárias temporais e religiosas. 

Aquela aptidão do sítio – propriedade irrefutável para escolha do lugar 

de implantação de qualquer edifício laico ou povoação – era 

compreendida, diante do edifício religioso, como uma decência. (...) 

uma condição anterior requerida para o lugar de [sua] implantação557. 

Manuel C. Teixeira e Margarida Valla, consideram que as cidades de origem 

portuguesa eram fundadas e se estruturavam em um “delicado equilíbrio entre os poderes 

religioso e civil”558. Os espaços externos dos prédios religiosos – como os adros, terreiros 

 
554 HOLANDA, 1988, p. 76 
555 BASTOS, 2014, p. 37; 75 
556 MATA, 2002; FONSECA, 2011. 
557 BASTOS, 2014, p. 86. 
558 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 218 
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e pátios – construídos em frente ou no seu entorno, eram os espaços públicos por 

excelência para os povoados. Segundo Bastos, “a capacidade do sítio” estava diretamente 

ligada à satisfação do “número de fiéis que se pretendia acomodar”559.  

Murillo Marx ressalta que nesta perspectiva, o estabelecimento do espaço 

eclesiástico como ponto de origem de uma localidade revela inúmeros desdobramentos 

para a configuração dos espaços comuns ou públicos nas povoações brasileiras. A relação 

intrínseca entre o adro (espaço sagrado) e os espaços comuns (praças, ruas e largos) e a 

escolha da topografia privilegiada para a instalação dos prédios de maior prestígio na 

hierarquia religiosa, seguia a prática metropolitana secular560. Marcados por rituais 

predominantemente religiosos, ao longo do tempo estes espaços sagrados foram se 

tornando secularizados com a introdução de eventos profanos.  

Nesse sentido, as associações entre o espaço sagrado e profano sempre foram 

constantes, especialmente para a instalação dos símbolos do poder municipal. A Casa da 

Câmara e Cadeia, o Pelourinho e rituais ligados aos eventos do Reino e civis, estiveram 

em geral associados aos espaços religiosos – os adros das matrizes, capelas de irmandades 

e ordens leigas, conventos, mosteiros. Relação esta – entre os poderes secular e 

eclesiástico – que se desdobra em mútua influência nas formas de materialização do 

urbano. 

A formação de um arraial a partir de uma capela e do seu patrimônio 

em terras é um processo dotado de tal força e regularidade que não 
hesitamos em qualificá-lo como estrutural. // Estrutural no sentido da 

longa duração de Braudel: (...). Quando se estuda o impacto da religião 

na sociogênese dos arraiais fica evidente a continuidade de 

determinados padrões por praticamente dois séculos561. 

Podemos sugerir que a instância religiosa foi utilizada como um instrumento de 

controle do espaço nos processos de ocupação e de apropriação. Em sua análise sobre a 

formação da capital paulista, Murillo Marx apresenta a discussão acerca da legislação 

para a ordenação do espaço urbano, comparando o modelo português ao espanhol. 

Interessa-nos argumentar sobre a aplicação de normas do Reino para o estabelecimento 

de vilas e cidades em sua colônia americana. Em sua abordagem, Marx ressalta a ausência 

de corpo legislativo específico da Coroa portuguesa para a implantação de núcleos de 

 
559 BASTOS, 2014, p. 87. 
560 MARX, 1988, p. 129-130. 
561 MATA, 2002, p. 223. Grifo nosso. 
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povoamento, “enquanto as determinações da Igreja eram claras e categóricas sobre alguns 

temas próprios da vida e da paisagem urbana”562. 

Assim, se era claro o estipulado para se implantar um templo ou uma 

nova casa religiosa, em relação à topografia, aos congêneres 
preexistentes e ao casario circundante, não o era o plano citadino em 

geral, seu arruamento e sobretudo o parcelamento do solo563. 

Vejamos como as determinações da Igreja podem orientar a análise sobre a 

formação do arraial “em terra de santo”. Consta no item 689, título XVII, das 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, a obrigatoriedade da atribuição de 

dote às capelas e a “cada uma das Igrejas Paroquiais (...) de que S. Majestade é perpetuo 

administrador”, sendo o pagamento de “seis mil réis a cada Igreja, e oito para as que 

estão em Vilas”564. Inclui na mesma ordem a doação de “grossas esmolas” para a 

edificação e reedificação delas.  

A freguesia de Baependi teria seguido esta orientação, estabelecendo seu 

“patrimônio em terras” o que, para Sergio da Mata, seria a demonstração de “que os 

doadores estavam certos de que em torno da capela surgiriam casas”565. Não faltam 

exemplos de arraiais que, no entorno de Baependi, tiveram semelhante origem. Dentre 

aquelas que fizeram parte do Termo da Vila de Santa Maria de Baependi, podemos citar 

Andrelândia e São Tomé das Letras.  

André da Silveira, era natural do Arquipélago dos Açores, com sua mulher Maria 

do Livramento e a contribuição de Manoel Caetano da Costa que formaram o “patrimônio 

do templo, garantindo renda para sua manutenção e funcionamento”566. O terreno foi 

constituído por parte “da Fazenda de Bicas” e, no ano de 1749, foi feito requerimento 

para a edificação de uma capela “no lugar denominado Turvo Grande e Pequeno, da 

freguesia de Aiuruoca, sob a invocação de Nossa Senhora do Porto do Turvo”567.  

Segundo Marcos Paulo de Souza Miranda, a doação das terras para a construção 

da capela teria sido lavrada em São João del Rei, no dia quatorze de março de 1754, dois 

meses depois do registro de escritura de doação por Luiz Pereira Dias e Maria Nogueira 

do Prado para a matriz de Baependi. No termo de doação consta que doavam “metade dos 

 
562 MARX, 1988, p. 42. 
563 MARX, 1988, p. 42. Grifo nosso.  
564 VIDE, 2007, Título XVII, nº 689, p. 253. Grifo nosso. 
565 MATA, 2002, p. 200. 
566 MIRANDA, 2014, p. 13. 
567 Teria sido a doação do patrimônio para a edificação da capela que suscitou a alteração da 

toponímia local, homenageando André da Silveira como fundador da localidade (BARBOSA, 1971, p. 35). 
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matos que compunham o sítio das Bicas” para formar o patrimônio da capela, com 

rendimento anual estimado em nove mil réis para sustentar as despesas da manutenção 

do templo568. 

A provisão concedendo licença para que os “moradores da paragem chamada 

Turvo Grande e Pequeno” construíssem a capela foi emitida em quatro de janeiro de 1752, 

por D. Frei Manoel da Cruz. A benção da capela, contemporânea à edificação da capela 

de Baependi, foi realizada em vinte e dois de junho de 1755, pelo Padre Francisco de 

Cerqueira Campos que considerou a capela “com decência e com os ornamentos das 

quatro corres e tudo o mais preciso para se celebrar o santo sacrifício da missa”569. A 

igreja teria contado com o trabalho do pintor Natividade, no entanto, o forro onde estava 

a pintura sofreu dano que impediu sua reintegração ao conjunto da edificação. 

Como ocorreu em Baependi, em torno da capela formou-se o arraial do Turvo. 

Quando já havia sido elevada à matriz, em sítio oposto ao da capela da Senhora do Porto, 

foi construída uma outra dedicada à Nossa Senhora do Rosário, com obras concluídas no 

ano de 1840. Consideramos que esta distribuição das capelas no espaço do arraial 

reafirma a associação entre os espaços sagrados e a ordenação urbana, visto a malha 

urbana ter se formado no espaço entre as capelas. Atualmente, ambas integram o centro 

histórico da cidade, assim como ocorre em Baependi e São Tomé das Letras.  

Para a ermida erigida na serra de Itaguatiara são encontradas narrativas que 

envolvem não apenas o proprietário das terras, origem do patrimônio doado para a capela. 

O aparecimento da imagem de São Tomé, a devoção local, possui narrativas com 

referências místicas. Para Bernardo Saturnino da Veiga seria a presença de “um santo 

jesuíta, desejoso de santificação” que teria junto de si uma imagem do apóstolo Tomé que 

teria sugerido a construção da capela, ladeando a gruta “das Letras”. Para Monsenhor 

Lefort seria a existência de “lenda espalhada entre os índios” sobre um “varão 

extraordinário [que] andou pelos sertões, [em tempos remotos], pregando doutrinas e 

praticando virtudes”570.  

Em uma terceira versão, que consideramos inverossímil, a construção da capela 

teria origem na fuga – e retorno – de um escravo à propriedade onde era cativo, sendo o 

 
568 Para Marcos Paulo Miranda, a área doada se localizava, ao que tudo indica, no município de 

São Vicente de Minas, junto ao rio Aiuruoca, no local denominado “Patrimônio” (MIRANDA, 2014, p. 

168). 
569 Três anos após os primeiros ofícios, em vinte e sete de setembro de 1758, a capela foi “elevada 

a curato, como filial da matriz de Aiuruoca” (MIRANDA, 2014, p. 168). 
570 BARBOSA, 1971, p. 480. 
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proprietário do plantel e das terras o português João Francisco Junqueira. Segundo esta 

versão, ao encontrar um velho na gruta este teria orientado o escravo a voltar ao plantel, 

levando a imagem de São Tomé, junto com um bilhete onde seria solicitada a edificação 

da capela, o perdão pela fuga e a suspensão de qualquer castigo.  

Independente da narrativa escolhida para a construção de uma capela em 

topografia tão elevada, o que se pode afirmar é que em torno do templo organizaram-se 

as casas para os dias litúrgicos, casas essas que pertenciam aos fazendeiros das 

redondezas. Consta como provisão para a capela primitiva uma licença datada para vinte 

e três de março de 1770, a pedido do Padre Francisco Alves Torres e, na edificação atual, 

o ano de 1795, que corresponde à construção de um novo edifício, este todo em pedra e 

que possui obras de pintura de camarim e forro – tanto da nave quanto da capela mor – 

atribuídas ao pintor José Joaquim da Natividade, que também atuou nas igrejas de 

Baependi e Andrelândia. 

Baependi concorre ainda com os exemplos de Santa Rita do Turvo (atual Viçosa), 

freguesia da Prata e São Sebastião das Correntes (atual Sabinópolis) pela similitude da 

criação destes arraiais em “terra de santo”. Como no caso de Baependi, os registros de 

doação para o patrimônio daquelas igrejas incluíram a criação do arraial. 

A documentação sobre os patrimônios religiosos em que se formaram 

arraiais setecentistas é rara. Pedidos de provisão aos bispos e livros do 
tombo (que contêm os dados referentes à história do templo) se 

perderam571. 

Contando com a religiosidade de Maria Nogueira do Prado, uma das filhas do 

capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, foi solicitado ao Vigário Antônio Baptista 

que testemunhasse e redigisse o Termo de Doação “de uma sorte de Campos à N. Snrª 

para a fatura de nova Matriz”572. Estabelecido por escritura, o registro de uma doação 

seguia o modelo de legitimação para a transmissão de bens, neste caso entre os 

proprietários das terras e a Senhora de Monserrate. As escrituras obedeciam às normas 

estipuladas pelas Ordenações Filipinas, podendo servir para o entendimento da “estrutura 

fundiária, ou estrutura de posse, da sociedade em questão”573 e da dinâmica da gênese dos 

arraiais, como propôs Sérgio da Mata574.  

 
571 MATA, 2002, p. 202. 
572 José Alberto Pelúcio traz em seu livro a transcrição completa do registro, indicado para o Livro 

2º das Pastorais, da Matriz de Baependi, f. 25v. PELÚCIO, 1942a, p. 45-48.  
573 BATISTA, et al., 2013, p. 14.  
574 MATA, 1998, pp. 11-43  
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O termo de doação, possui como partes contratadas de um lado os doadores do 

patrimônio da igreja, o ilhéu Luiz Pereira Dias e sua esposa Maria Nogueira do Prado, e 

na outra parte, a igreja de Nossa Senhora de Monserrate e o “arraial franco e livre”575 

constituídos no mesmo documento. O documento apresenta a descrição da propriedade 

doada com sua localização e os confrontantes, estabelecendo o terreno para o patrimônio 

que com a instalação da vila se confundiu com o rossio576. Não há uma metrificação do 

terreno, nem minúcia na divisão para o logradouro público e o foro no arraial criado.  

(...) uma sorte de campos, as quais principiam acabando as terras do 

Sitio de Baependi correndo a estrada abaixo para a parte onde 

moramos no Sitio da Palmeira: (...), que se donde começam até o fim 

do Campo do primeiro Ribeirão, indo para a Palmeira, e não mais; 
correndo o dito Ribeirão para a parte do morro, que nos há de servir 

de divisa onde tem de fundo até o caminho, que vai para o Sitio de 

Manoel Francisco, o que melhor constará dos Marcos para dentro, que 

lhe pusermos577. 

Apresentamos três imagens, sendo as duas primeiras plantas da cidade em 

diferentes momentos. A primeira publicada em mapa organizado pelo Serviço Geográfico 

de Minas Gerais, sob guarda do Arquivo Público Mineiro, de 1939, e a segunda imagem, 

uma Planta geral do município de Baependi, de 2005. Ambas permitem a visualização 

aproximada da delimitação do terreno doado. O sítio Baependi, ou fazenda do Engenho, 

localiza-se na direção Norte e, em direção contrária, o sítio Palmeira onde moravam os 

doadores, na direção Sul.  

Na primeira planta (Planta 1), o ribeirão Palmeira (azul) serve de orientação para 

os limites do terreno. Ao Sul o limite da doação tem como referência o córrego do Lava-

pés, o “primeiro ribeirão” que sobe o morro, como divisa. Existe no morro, chamado Toca 

dos Urubus, um muro de pedras que pode ser cogitado como os Marcos citados no registro 

cartorial. Ao Norte, o ribeirão Palmeira desagua no rio Baependi, onde seria o fim do sítio 

Baependi. Sugerimos que a linha que contorna o perímetro suburbano (amarelo) possa 

ser considerada como a área doada para a edificação da nova igreja e do arraial franco e 

livre578. 

A consideração desta hipótese seria possível ao se admitir que os doadores já se 

supunham a edificação de casas no entorno da nova igreja e que, ao instituir o arraial, 

 
575 PELÚCIO, 1942a, p. 45. Grifo meu. 
576 MATA, 2002, p. 201. O rossio era dividido em duas partes: o logradouro público – que servia 

ao uso comum dos habitantes – e o foro – onde se estabeleciam as novas edificações – que revertia em 

renda para a Câmara Municipal.  
577 PELÚCIO, 1942a, p. 46.  
578 PELÚCIO, 1942a, p. 46.  
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seria necessário que se estabelecesse uma área comum, para o uso de lenha e água, além 

de contar com a expansão do perímetro urbano. Tendo como referência esta hipótese, 

consideramos que as terras estipuladas para foro não chegavam ao Bairro da Lavrinha, 

mas incluía o alto da Cavalhada. Ao limitar a divisa entre o patrimônio religioso e sua 

fazenda, Luiz ´Pereira Dias e Maria Nogueira do Prado estabeleceram como ponto de 

referência o córrego do Lava-pés, ponto final das terras para ocupação pelo arraial.  

Importante ressaltar a centralidade das igrejas para as comunidades coloniais, 

sendo o ponto de convergência das atividades religiosas e profanas. Funcionava, como já 

visto, como ponto de referência para a ordenação do espaço urbano sendo, inclusive 

critério para a avaliação do grau de urbanidade e civilidade das povoações. 
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Planta 1 – Definição dos perímetros urbano (vermelho) e suburbano 

(amarelo). O ribeirão Palmeira (azul), ao Norte, desagua no rio 

Baependi e, ao Sul, encontra o primeiro córrego chamado do Lava-

pés. Planta da cidade de Baependi, publicada no Mapa do Estado de 

Minas Gerais – Município de Baependi, colorido, 112 x 90 cm, 

Ulysses Fadini, 1939. Arquivo Público Mineiro. APM – SVOP-224.  
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Na planta atualizada, à direita na direção Norte, o bairro da Lavrinha tem 

topônimo que sugere uma primeira área de extração de ouro, mas não encontramos 

documentos que comprovem esta hipótese (Planta 2). Acredita-se que teria sido no lugar 

em que Tomé Rodrigues Nogueira assentou sua propriedade – na fazenda do Engenho – 

que haveria “a notícia de ouro”. Para o sítio Palmeira, consideramos sua localização pelo 

bairro que tem sua designação correspondente: bairro Jardim Palmeira. No entanto, as 

referências para o perímetro, segundo a planta de 1939, estaria nos pontos extremos do 

ribeirão da Palmeira (setas vermelhas). 

Este registro apresenta a ocupação recente do espaço urbano de Baependi, 

permitindo uma comparação entre as duas plantas, de 1939 e de 2005. A primeira planta 

indica uma expansão modesta, sem a tomada de toda a extensão do terreno doado. Este 

dado permite que se aproxime esta representação cartográfica para a identificação do 

centro histórico, ou originário do processo de urbanização. Já a versão de 2005 apresenta 

o crescimento da ocupação e como a área do patrimônio foi extrapolada.  

O caminho que leva ao bairro Jardim Palmeira era a saída para a estrada que ligava 

Baependi ao arraial de Pouso Alto e, paralelo a este, a linha da Estrada de Ferro Rio-

Minas de Viação579. A intensificação da ocupação destas áreas permite associar os 

caminhos e estradas nos processos de edificação de moradias em Baependi, assim como 

outros núcleos de povoamento ligados ao Caminho Velho de São Paulo às Minas.  

A terceira imagem foi produzida a partir do mapa de satélite, captado pelo Google 

Maps, com objetivo de estabelecer a visualização da extensão do patrimônio doado, em 

relação à malha urbana atual (Planta 3). Ao centro, a localização da igreja matriz, no 

Campo do Formigueiro, lugar estipulado para a edificação580. Para a medição de rossio, 

o pião estaria junto à igreja matriz, entendida como ponto central do povoado, bem como 

para a delimitação da freguesia pela informação contida no manuscrito das Visitas 

Pastorais de D. F. José da Santíssima Trindade581. 

 

 
579 Inaugurada em 1884. Até o início do século XX, a estação ferroviária estava localizada em 

ponto anterior à ponte do ribeirão Palmeira, sendo a edificação da nova estação a partir dos anos 1930.  
580 A benção da nova matriz teria ocorrido em 1756 (PELÚCIO, 1942b, p. 10-12).  
581 TRINDADE, 1998, P. 206.,  
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Planta 2 – Planta geral do município de Baependi – delimitação aproximada 

da área doada por Luiz Pereira Dias. Engenheiro Celso Watanabe, out 2005. 

Acervo Prefeitura Municipal de Baependi582. 

Planta 3 – Localização do perímetro do patrimônio de Nossa Senhora de 

Monserrate, com a indicação dos vértices – ao Norte a Fazenda do Engenho 
(rosa), ao Nascente, o bairro da Lavrinha (amarelo) e, ao Sul o sítio Palmeira 

(amarelo) – tendo, ao centro, o Campo do Formigueiro e lugar de edificação 

da igreja matriz (vermelho).  

 
582 A Planta Municipal de Baependi foi gentilmente cedida pelo arquiteto Job Passos, por intermediação de Marilze Faria Pereira. A configuração do arquivo dwg para imagem foi realizada por João Vilhena Jordan.  



204 

 

Sobre a edificação da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi 

não conseguimos identificar documentos que elucidassem maiores detalhes como quem 

a projetou, quais operários participaram de sua construção e de onde eram naturais. As 

informações compiladas se encontram no livro de José Alberto Pelúcio, Templos e 

crentes. Baependi, publicado no mesmo ano em que o título Baependi, indicando que a 

benção do templo teria ocorrido em 1756.  

As igrejas eram um dos quesitos fundamentais para o ornato das vilas e cidades, 

e por isso mesmo, deveriam ser decentes e com espaço externo suficiente para o 

atendimento dos fiéis de toda a paróquia, o que incluía o arraial e demais distritos da 

freguesia. Relevante, também, sua aparência no que diz respeito aos cuidados com a 

ornamentação e utensílios para os usos litúrgicos. Enquanto os templos contribuíram para 

o grau de urbanidade dos espaços urbanos coloniais, a postura e comportamento de seus 

vigários e coadjutores podem ser considerados como referência para o grau de civilidade 

destas comunidades.  

Marco Antônio Silveira, indica que nas Minas havia um “desejo de superar a 

aparência rústica de um mundo erigido no sertão” através de ações que tornassem as vilas 

espaços com maior índice de urbanização, tendo na edificação de templos um dos pontos 

que atribuíam urbanidade aos povoados583. Neste discurso são mobilizadas as noções de 

deformação, de desencontro e desarticulação assentado na compreensão de que o clima 

tropical seria avesso à civilidade584.  

Em nota, o pesquisador aponta como referência para se refletir sobre o urbanismo 

dos séculos XVII e XVIII, a obra de Jean-Louis Harouel na qual o autor elenca, dentre as 

demais características do urbanismo do período, “os imperativos da circulação; (...) as 

exigências de salubridade; (...) a retitude das ruas; (...) o traçado urbano; (...) a 

regularidade das fachadas”585. A crítica à falta desses elementos considerados como 

essenciais para a adequação da área citadina aos parâmetros de urbanidade, fundamentou, 

no que diz respeito às Minas Gerais, um discurso em que despontam a rusticidade e, 

consequentemente, a “pouca civilidade” da população.  

Serviu, ainda, para estabelecer um padrão de comportamento voltado para a 

adequação dos indivíduos ao ambiente e status social. 

 
583 SILVEIRA, 1997, p. 59 
584 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012, p. 44. 
585 HAROUEL, 1990, p. 61-100 apud SILVEIRA, 1997, p. 61-62, nota 5. Grifo nosso. 



205 

 

Percebe-se, [nas descrições e relatos], que a região mineira apresentava 

irregularidades imanentes e imutáveis; o tortuoso registrava-se tanto no 
sentido horizontal – graças as sinuosidades das ruas –, como no vertical 

– por conta do sobe-desce dos morros. Ocorria, portanto, um problema 

espacial em Vila Rica [extensivo à Baependi e muitas outras cidades 
das Minas], que dificultava o regalo da vida: o desagradável esforço de 

locomoção em um terreno montuoso acompanhava o desprazer causado 

pela impossibilidade de se ver a vila como um todo. De outra parte, 

revela-se todo um modelo de arranjo urbano, presente na visão desses 
memorialistas, definido pela disposição plana, bem orientada e aberta 

do espaço586. 

Objetivando a compreensão do processo de ordenamento do território de Minas 

Gerais, em suas representações e formulações, e o entendimento de civilidade e 

urbanidade para aquela população, Patrícia Vargas Lopes de Araújo e Thiago Henrique 

Mota Silva587 buscaram como fontes os textos produzidos por dois funcionários da Coroa 

Portuguesa, entre o final do setecentos e princípio do oitocentos: os textos de José João 

Teixeira Coelho (1780) e de Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos (1807)588.  

Mobilizando estas narrativas, os autores procuraram apresentar o debate em torno 

do que se compreendia por “civilidade” na sociedade de Minas Gerais, na virada do século 

XVIII para o XIX, no que diz respeito às “representações da cidade, do espaço e das 

relações sociais”589. Segundo os pesquisadores, os estratos privilegiados da sociedade das 

Minas buscavam “valores da civilização, em contraposição à rusticidade na qual se 

vivia”590, no mesmo sentido que Marco Antônio Silveira propõe para o processo de 

urbanização como instrumento de implantação de civilidade. 

Em sua análise os autores procuraram identificar as afinidades entre a busca pela 

polidez dos costumes, a ocupação e a ordenação do espaço como processo de 

incorporação desse espaço social na estrutura político-administrativa do Império, 

atrelados aos valores concebidos pela Ilustração luso-brasileira e pelo esforço de 

complementaridade entre Portugal e Brasil, nos finais do século XVIII591. Para Patrícia 

Araújo e Thiago Silva, o ordenamento deveria estar de acordo com a “boa disposição das 

ruas e casas” e “sobretudo” com os comportamentos voltados à cortesia, à polidez e à 

 
586 SILVEIRA, 1997, p. 61. 
587 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012. 
588 COELHO, 1994; VASCONCELOS, 1994. 
589 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012, p. 35. 
590 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012, p. 34-35 
591 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012, p. 35 
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civilidade estabelecendo um paralelo entre o espaço arquitetônico, de fruição e o 

comportamento de seus habitantes592.  

Para o atendimento espiritual da freguesia de Baependi contribuíram inúmeros 

clérigos. Destes procuramos estabelecer uma cronologia, que tem como limites temporais 

a transferência dos sacramentos da capela do Engenho para a igreja no Campo do 

Formigueiro – na década de 1750 – e, como último vigário Joaquim Gomes Carmo pelo 

recorte desta pesquisa para o ano que Baependi foi elevada a cidade (Tabela 10)593. Dentre 

os vigários que atenderam em Baependi, consideramos relevante o processo da 

candidatura de Domingos Lopes de Matos, datada para o final do século XVIII, como 

exemplo para a qualificação dos indivíduos e espaços em seus graus de civilidade e 

urbanidade. 

No processo de provimento do lugar de pároco para a igreja matriz de Baependi, 

pudemos identificar estes parâmetros para o Bispo de Mariana. Como elementos 

determinantes para o estabelecimento de uma sociedade civilizada foram prescritas regras 

que normatizavam as formas de estar no espaço e horários para esta fruição, 

considerando-se como lugar da civilização a cidade, que molda os aspectos morais da 

formação social594.  

 

 Tabela 10 – Párocos na Igreja Matriz da Freguesia de Nossa Senhora de Monserrate 

Titulação  Nome  Período  

Padre  Manuel Caetano Rodrigues595 1757-1760 

 João [Barbosa] Maciel da Costa596 1762-1765 

 André Bernardes de Gusmão 1765-1776 

 Carlos Ribeiro da Fonseca 1776-1781 

 Bento Pacheco de Almeida (ou Andrade) 1781-1783 

 
592 ARAÚJO, P.; SILVA, 2012, p. 41 
593 Não foi incluído nesta listagem Monsenhor Marcos Pereira Gomes Nogueira, pelo seu 

paroquiato ter avançado no século XX. Não obstante, devemos assinalar que foi pela iniciativa do pároco 
que a Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi tem o aspecto atual, no que diz respeito ao seu 

partido, à sua ornamentação e torres sineiras. Sobre a pesquisa no âmbito da História da Arte para a igreja 

matriz de Baependi ver: AZEVEDO, 2011. 
594 Araújo; Silva, 2012, p. 46 
595 Solicitação de Alvará de mantimento de côngrua, em fevereiro de 1756. AHU_ACL_CU_011, 

Cx. 69/Doc. 44. Requerimento do Pe. Manuel Caetano Rodrigues, vigário da Igreja de Nossa Senhora de 

Monserrate de Baependi, no Bispado de Mariana, solicitando alvará de mantimento para receber a sua 

côngrua, 1756 
596 Apresentado por Carta Régia, em 10/07/1761, colado em 01/04/1762 (TRINDADE, 1945, p. 

51). Solicitação de Alvará para mantimento de côngrua. AHU_ACL_CU_011, Cx. 78/Doc. 76. 

Requerimento do pe. João Barbosa Maciel, da Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, do 
Bispado de Mariana solicitando a mercê de lhe passar alvará do mantimento. Cinco anos depois, em 1766, 

solicitou provisão para pagamento das côngruas “que tiver vencido”. AHU_ACL_CU_011, Cx. 89/Doc. 

23. Requerimento do Padre João Barbosa Maciel, pedindo provisão por duas vias para o provedor da 

Fazenda Real lhe pagar as côngruas que tiver vencido, como vigário colado na Igreja de Nossa Senhora 

do Monserrate de Baependi, Bispado de Mariana, 1766. 



207 

 

 Manuel Afonso da Cunha Pereira 1783 

 Domingos Lopes de Matos 1783-1795 

 Domingos Rodrigues Afonso 1795-1833//1806-1832 

Cônego  Manuel Pereira de Souza597 1833-1842 

 Julião Carlos Rangel da Silva598 1843-1847 

 Custódio de Oliveira Monte-Raso 1847-1851 

 Joaquim Gomes Carmo599 1851-1866 

Tabela 10 – Elaborada a partir das informações sobre capelães e párocos nas obras de José Alberto Pelúcio 

e Cônego Raimundo Trindade600.  

Sob guarda do Arquivo Histórico Ultramarino, no processo de provimento da vaga 

de pároco colado para Baependi foi possível identificar a desaprovação do candidato pelo 

Bispo de Mariana, por considerá-lo impróprio. Além de sua avaliação, Dom Pontevel 

enviou consulta à Mesa de Consciência e Ordens, chegando às mãos da Rainha para a 

decisão final. O cargo havia ficado vago por desistência do padre anteriormente 

apresentado e, sendo publicado o Edital, apenas um opositor compareceu.  

Padre Domingos Lopes de Matos, foi aprovado pelos examinadores nomeados por 

Dom Pontevel, que expressou sua contrariedade nesta nomeação, em carta dirigida à 

Rainha. Disse o prelado que o candidato “não deu a conhecer mais que uma mediana 

instrução”, que considerava como suficiente “para conhecer a sua obrigação Paroquial”. 

Completava que sua capacidade seria suficiente, pois concorria ao cargo “em uma Igreja 

Rural como a de Baependi”601.  

A atribuição do conceito de ruralidade à igreja de Baependi pode explicitar a visão 

de urbano do bispo. Podemos considerar como referência a cidade de Mariana, sede do 

Bispado de Minas Gerais, onde foram realizadas públicas de ordenamento da malha 

urbana, a construção de igrejas e Casa da Câmara e Cadeia, para a sua adequação ao status 

de cidade e sede de Bispado, quase quarenta anos antes. Patrícia Vargas Lopes de Araújo 

diz que a vinculação entre a cidade e uma determinada concepção de mundo são expressos 

materialmente, na dimensão física, e na dimensão abstrata, são as “atitudes e 

comportamentos” que estabelecem esta associação conceitual. Desta maneira, a 

organização e ordenação do espaço – com seus edifícios, ruas e praças – permitem 

identificar as concepções de cidade ali registradas, pois estas “não se constroem de 

 
597 Natural de Pouso Alto, filho do capitão mor Manuel Pereira Pinto, possui lápide de mármore 

na frontada da igreja matriz, indicando o período de seu paroquiato: 1833-1842. Apresentado por Carta da 

Presidência da Província., em 07/11/1832, colado em 12/12/1832 (TRINDADE, 1945, p. 51) 
598 Natural de Pitangui, também auxiliar. 
599 Colado, recebeu ordens, em 13 de abril de 1845, do Exmo. Sr. Dom Viçoso. Apresentado por 

Carta Imperial, em 29/06/1861, colado em 19/11/1861 (TRINDADE, 1945, p. 51-52) 
600 PELÚCIO, 1942b, p. 43-45; TRINDADE, 1945, p. 51-52. 
601 AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 50. Consulta da Mesa da Consciência e Ordens sobre o 

concurso a Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, no Bispado de Mariana, f. 3 
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maneira isolada, elas estão necessariamente ligadas aos valores e aos princípios que 

norteiam uma época”602.  

Os comprovantes entregues por Domingos Lopes de Matos informavam que era 

habilitado e tinha experiência como vigário. O maior dos problemas era “a notícia que 

dele [teve o bispo] por informações particulares” além das “repetidas queixas que contra 

ele se fizeram”603. Dentre os problemas causados pelo clérigo, Dom Pontevel cita a sua 

passagem pela paróquia, e seu comportamento inadequado como Vigário encomendado 

na Freguesia de Pouso Alto. Considerava-se que a colocação em paróquia distante haveria 

de fazê-lo se emendar de atitudes impróprias ao seu exercício paroquial.  

Segundo o bispo, ao aceitar sua indicação para esta freguesia tinha como pretensão 

que “pela distância aspereza e solidão do sítio ficaria bem castigado”, no entanto, “senão 

conservou lá mais de um ano”. No relato, foi ressaltada a dificuldade de sua manutenção 

naquela paróquia pelas “desordens do seu procedimento e do seu gênio inclinado a 

valentia e a prometer pancadas”604. Neste relato é possível concluir que o pároco que se 

candidatava à igreja de Baependi possuía comportamento inconveniente ao exercício 

espiritual devido à sua inquietação, desordem e “irregularidade de procedimento”605.  

Sua permanência em lugar distante, áspero e solitário seria uma forma de 

“castigo” levando a concluir que aquele lugar seria desprovido de aglomeração de 

pessoas, especialmente civilizadas por se tratar de lugar áspero. Partindo desta premissa, 

deduz-se que as freguesias de Baependi e Pouso Alto eram reconhecidas por seu aspecto 

rural, pela “distância e aspereza” e pela “solidão”, indicando que nestes lugares não havia 

elementos que permitissem diferenciar os arraiais, onde as matrizes estavam situadas, e o 

seu entorno rural.  

Patrícia Vargas Lopes de Araújo, em sua tese sobre a Vila da Campanha da 

Princesa, apresenta um panorama sobre as cidades europeias, entre o século XVIII e 

primeira metade do século XIX. Tendo como referência Marcel Roncayolo, afirma a 

predominância da ruralidade entre as cidades da Europa, para o mesmo período. Nesse 

sentido, urbanidade e civilidade são qualidades que caminham juntas e, em oposição, os 

aspectos ligados à ruralidade deviam ser associados à aspereza, à solidão e às funções 

agrárias. 

 
602 Araújo, 2008, p. 25. 
603 AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 50 - Consulta da Mesa da Consciência e Ordens sobre o 

concurso a Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, no Bispado de Mariana, f. 3v 
604 AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 50, f. 3v. Grifo nosso.  
605 AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 50, f. 3v. Grifo nosso.  
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Magnus Roberto de Mello Pereira, em artigo em que aborda as noções de 

civilidade e urbanidade, afirma que a “autocontenção da violência e sublimação dos 

impulsos são, antes, inerentes à condição urbana”606. A partir desta afirmativa, depreende-

se das informações apresentadas pelo Bispo de Mariana que, ao final do setecentos, 

Baependi não era considerada como localidade urbana, provavelmente em oposição aos 

elementos de caráter citadino presentes na sede do Bispado, a cidade de Mariana.  

Alinhamento de ruas e regularidade de fachadas, a instalação de administração 

local e seus símbolos, a edificação de templos com ornamentação condigna. Estes não 

eram elementos existentes – segundo a visão do bispo – no arraial onde estava situada a 

matriz da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate. A aprovação do padre Domingos 

Lopes de Matos pode indicar que tanto Pouso Alto, freguesia na qual havia sido vigário 

encomendado, quanto Baependi, onde atuou até os primeiros anos do século XIX, não 

eram consideradas áreas em que a urbanidade e a civilidade estavam presentes por 

aceitarem comportamentos desprovidos de controle pessoal.  

Apesar da controversa nomeação do único opositor, foi possível comprovar o 

exercício do paroquiato por Domingos Lopes de Matos, na freguesia de Baependi. Em 

treze de maio de 1784, “batizou e pôs os santos óleos” a Antônio, filho legitimo de 

Domingos Rodrigues Cobra e Dona Caetana Nogueira de Lemos na matriz de Nossa 

Senhora de Monserrate607. Em requerimento de suas irmãs, solicitando o pagamento de 

côngruas vencidas, foi identificada sua atuação na matriz de Nossa Senhora de 

Monserrate608. Se esta estadia foi um castigo, para o pároco ou para a população, não 

conseguimos descobrir, visto não terem sido localizados registros sobre sua passagem.  

José Alberto Pelúcio apresenta como data para o começo das primeiras reformas 

na igreja matriz o ano de 1795, quando teria assumido a paróquia Domingos Rodrigues 

Affonso609. No entanto encontramos a indicação para sua apresentação por Carta Régia, 

 
606 PEREIRA, 1999, p. 115 
607 Antônio Gomes Nogueira Cobra era neto paterno de Bernardo da Cunha Cobra e Dona Ana 

Isabel de Gouveia, filha do sargento-mor Manoel Nunes Gouveia, e neto materno de João Gomes de Lemos 

e Dona Joana Nogueira, filha de Tomé Rodrigues Nogueira do Ó. Casou-se com Maria Custódia Cândida 

de Meirelles, em 1808. Entre 1833-1836 foi vereador no senado local. Aparece nas listagens da Décima 

dos Prédios Urbanos com morada no Largo da Matriz e rua da Soledade (AHMB – LA. Livro de Atas da 

Câmara, 1833-1837; APM-CC – Décima dos Prédios Urbanos, 1824-1833).  
608 [ORDEM do marquês de Aguiar à Junta da Real Fazenda determinando o pagamento de 

côngrua vencida em resposta ao requerimento de Teresa de Jesus Maria e Francisca Maria da Anunciação, 

herdeiras e irmãs do padre Domingos Lopes de Matos]. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 22 abr. 1816. 2 p. 

Disponível em: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=74615.  
609 Seu pai aparece como integrante na lista da Guarda Nacional, de 1832, como morador na 

Piracicaba. Segundo José Alberto Pelúcio, Domingos Rodrigues Afonso, pai, era natural de Portugal e 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=74615
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em vinte e seis de agosto de 1805, tendo sido o pároco colado quase um ano depois, em 

oito de agosto de 1806610. Fato é que foi em seu paroquiato que foram realizadas as obras 

de ornamentação interna na igreja, obras ainda existentes nos altares laterais e colaterais 

da nave.  

Um dos nomes que se perpetuaram, nas intervenções promovidas por Domingos 

Rodrigues Affonso, foi o pintor José Joaquim da Natividade que teria, inclusive, vivido 

na vila de Baependi. Embora tenha registro de seu falecimento com missa de corpo 

presente realizada na matriz de Baependi, não foi encontrada menção ao pintor nas 

listagens da Décima dos prédios urbanos. Dentre as hipóteses sobre sua ausência nas listas 

podemos cogitar que viveu em casa fora do “perímetro urbano” da vila; que seu trabalho 

era intermitente atuando pontualmente nas pinturas, na encarnação e douramento de 

imagens, o que permitia sua mobilidade constante.  

Certo é que, em 1824, o altar mor foi entregue pronto e sem douramento, como 

consta do relato de D. José da Santíssima Trindade sobre a matriz de Baependi. As obras 

de ornamentação e fatura do altar mor ocorreram em momento concomitante à criação do 

arraial em vila, sendo uma das exigência de adequação dos povoados ao novo status na 

hierarquia urbana.  

Podemos concluir, pela certidão de solicitação de criação do arraial em vila, que 

os moradores das freguesias de Baependi e de Pouso Alto consideravam que os 

equipamentos urbanos existentes no arraial de Baependi seriam suficientes para que este 

sediasse a nova unidade. Esta afirmação contraria a narrativa construída pelo Bispo de 

Mariana que qualifica Baependi e Pouso Alto como lugares rurais, distantes e ásperos, 

na década de 1780, o que leva ao questionamento sobre os conceitos de urbano e rural 

para aquele período e para o território em análise.  

Tendo como parâmetro a documentação das sesmarias poderíamos classificar 

estes espaços como predominantemente rurais, pela especificidade das atividades 

econômicas que se desenvolveram nestas freguesias, quais sejam a agricultura e a 

pecuária para o abastecimento do mercado interno. Como contraponto, as áreas de 

mineração da região central da capitania de Minas Gerais receberam incremento de suas 

áreas urbanas, contando com malha viária mais complexa e instalação de equipamentos 

 
casado com Dona Isabel Caetana de Faria, natural de São João del Rei (PELÚCIO, 1942b, p. 43). 

Apresentado por Carta Régia, em 26/08/1805, colado em 08/08/1806 (TRINDADE, 1945, p. 51). 
610 TRINDADE, 1945, p. 51. 
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para o atendimento da população como a abertura de ruas, a construção de calçadas, a 

instalação de fontes e chafarizes para o abastecimento de água.  
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IV – A VILA DE SANTA MARIA DE BAEPENDI ENTRE O URBANO E O 

RURAL 

(...) o coruchéu do velho templo; o chafariz de pedra na praça 

ensolarada e muda: os longos muros de adobe cercando o 

arvoredo do pomar da casa-grande ou do sobrado de gradil de 

ferro; as casas de dois lances e janelões sem vidraça e porta 

emoldurada em batentes largos; os densos paredões de taipa que 

suportam o telheiro escuro, esverdeado de fungos: o cruzeiro 

numa rua morta; os santos seculares nos retábulos dourados, 

rendados na madeira; as travessas estreitas, cheias de sombra, 

emparedadas entre casas velhas de beirais muito largos com os 

caibros roliços à vista; as pedras irregulares, os pés-de-moleque 

polidos só pelo uso e pelo tempo, ondulando a rua, e as lajes 
enormes, regulares, simétricas, formando a calçada estreita! 

Aqui e ali um lampião suspenso por um braço de ferro que se 

amarra à parede, ou um frade-de-pedra com argolas pendentes à 

espera do alazão do Sinhô e do pequira de Ioiô que partiram 

numa viagem sem fim611. 

Em diálogo com a História da cidade e do Urbanismo, buscou-se compreender as 

intervenções realizadas na sede de uma vila onde a alteração e ordenação do espaço 

edificado, sugere sua relação com um projeto de sociedade.  Entendendo o espaço como 

elaboração da ação social coletiva na paisagem natural e sendo representativo de uma 

coletividade em suas relações conflituosas, considera-se que o espaço socialmente 

produzido pode expressar momentos de negociação, de imposição de valores e gostos à 

configuração de um lugar, apresentando como resultado uma paisagem complexa e 

prenhe de memória.  

Tendo como objeto dos próximos capítulos a análise dos processos que resultaram 

na configuração de um espaço urbano na Vila de Santa Maria de Baependi, iniciamos por 

definir o que se entende por cidade e urbano. A definição do conceito de cidade, 

aparentemente simples, revela grande dificuldade pela sua variação no tempo e pela 

“dificuldade de apropriação conceitual de um objeto tão complexo”612. Em seu artigo 

Observações sobre o conceito de cidade e urbano, Sandra Lencioni propõe abordar a 

discussão a partir da análise etimológica da palavra cidade que auxilia “a situar no tempo 

 
611 Pequira. s.m. e adj. (Bras.) diz-se de um cavalo pequeno. Peixe miúdo. Individuo sem 

importância. Disponível em: http://www.aulete.com.br/pequira . Segundo o Dicionário informal, a palavra 

vem do tupi-guarani, significando cavalo de pequeno porte, é uma raça genuinamente brasileira “Ponei 

Pequira”, cavalo dócil, marchador e de fácil manejo. Disponível em: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/pequira . Acesso em 29/01/2017. OMEGNA, 1961, p. 3-4. Grifo 

nosso.  
612 VASCONCELOS, 1999, p. 12. 

http://www.aulete.com.br/pequira
http://www.dicionarioinformal.com.br/pequira%20.%20Acesso%20em%2029/01/2017
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o que a palavra busca representar”613, recurso também utilizado por Pedro de Almeida 

Vasconcelos em seu texto As metamorfoses do conceito de cidade614. 

Marcel Roncayolo reafirma a assertiva ao defender que a cidade deve ser 

entendida em sua historicidade e na múltipla relação entre a sociedade e o espaço. Neste 

sentido, diz que o acúmulo de “experiências históricas” se projeta no espaço e, assim, as 

formas urbanas podem ser compreendidas como um produto das relações entre 

população, atividades produtivas, especialização do trabalho, formas de sociabilidade e 

experiências culturais em determinado espaço físico. Para Roncayolo “o conceito de 

cidade poderá vir a ser substituído por uma reflexão geral sobre as formas espaciais e a 

sua relação com as sociedades”615. 

Pedro de Almeida Vasconcelos parte dos vocábulos do latim: civitate, noção 

próxima de civitas que deu origem as palavras cidadão e civilização; urbs que também 

significa cidade; glomus, glomero para a noção de aglomeração e, do grego, polis que 

significam cidade e politikos616. Datado, provavelmente do século XIII, e originado da 

palavra latina civitas-atis, cidade aparece no Dicionário da Língua Portuguesa e Latina 

– elaborado pelo jesuíta Raphael Bluteau no século XVIII – como “multidão de casas, 

distribuídas em ruas e praças, cercadas de muros e habitadas de homens, que vivem com 

sociedade e subordinação”617. Em sua acepção atual cidade significa: 

aglomeração humana de certa importância, localizada numa área 

geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, 
destinadas à moradia e/ou a atividades culturais, mercantis, 

industriais, financeiras e a outras não relacionadas com a exploração 

direta do solo618. 

Lencioni identifica a ausência do termo urbano no dicionário de Raphael Bluteau 

o que, para a pesquisadora, permite afirmar que existe uma precedência da noção de 

cidade em relação ao conceito de urbano. Nesse sentido, atribui a relação do conceito de 

urbano com um fenômeno historicamente datado – para diversos autores o 

desenvolvimento da sociedade industrial – seja no Brasil ou fora dele. Em sua análise 

Vasconcelos identifica que urbano é um conceito menos polêmico que o conceito de 

cidade.  

 
613 LENCIONI, 2008, p. 113-114 
614 VASCONCELOS, 2015. 
615 RONCAYOLO, 1986, p. 397. 
616 LACOSTEe, 2005, p. 21, 80, 315. 
617 BLUTEAU, 1728, v. 2, p. 309 
618 LENCIONI, 2008, nota 2. Grifo nosso. 



214 

 

A partir de verbete do Dictionnaire de L’Urbanisme et de L’Aménagement, teria 

sua origem no latim urbanus que significa “cidade, citadino, polido, de bom tom”619. Para 

Françoise Choay, uma das organizadoras do dicionário, o termo utilizado de forma 

adjetiva caracterizaria uma oposição ao rural visto designar um comportamento típico dos 

moradores das cidades. Se urbanidade e civilidade são características apresentadas pelo 

comportamento daquele que vive na cidade, podemos concluir que quando Dom Pontevel 

classifica a igreja de Baependi como “igreja rural”, estaria subentendido que seus 

moradores não seriam polidos, e que o espaço de inserção do templo não possuiria 

elementos que o definissem como urbano.  

A característica de qualificação de urbano seria confirmada por Vasconcelos, 

encontrando uma confluência a respeito do entendimento de urbano entre diferentes 

autores. Para Louis Wirth, Henri Lefebvre e Milton Santos, urbano teria sua utilização 

relacionada à qualificação de um espaço, sendo entendido como “modo de vida”, uma 

abstração620.  

Tanto a cidade, como objeto, como o urbano, como fenômeno, se situa 

no âmbito das reflexões sobre o espaço e a sociedade, pois são produtos 
dessa relação; mais precisamente, são produzidos por relações sociais 

determinadas historicamente621 

Para analisar a construção do conceito de cidade, Vasconcelos opta por uma 

periodização na qual destacará as “tentativas de conceituar as cidades por autores 

originários de diferentes disciplinas e mesmo de autores não acadêmicos” em uma 

abordagem que considera os períodos históricos de construção dos conceitos. Na primeira 

metade do século XIX, Marx e Engels definiram cidade a partir da relação entre a 

ocupação de um espaço geográfico por uma população densa e suas habitações, em área 

de concentração de atividades econômicas – com concentração de capital e meios de 

produção – e de relações individuais e coletivas622.  

Friedrich Ratzel, por sua vez, definiu a cidade como um espaço em que se 

estabelece uma “reunião durável de homens e habitações humanas” situada em local em 

que se cruzam “grandes vias comerciais”623. Entre o final do século XIX e primeira 

década do século XX, a institucionalização das Ciências Sociais aprofundou as definições 

 
619 VASCONCELOS, 1999, p. 13. Grifo nosso. 
620 Sandra Lencioni fez a mesma opção trabalhando com o vocábulo urbano enquanto 

substantivação do adjetivo. LENCIONI, 2008, p. 114. 
621 LENCIONI, 2008, p. 114. 
622 VASCONCELOS, 2015, p. 18. 
623 VASCONCELOS, 1999, p. 11. 
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em função de uma realidade que se complexificava, introduzindo o caráter mundial e a 

diversidade das aglomerações urbanas em “um espaço relativamente restrito”624. É desse 

mesmo período o surgimento da noção de espaço social que René Maunier define como 

“a projeção da sociedade na parte do espaço físico que ele ocupa”625. 

Em 1938, Lewis Munford apresentou três conceituações em seu livro A Cultura 

das Cidades. Como ponto de concentração máxima de poder e de cultura de uma 

comunidade, a cidade seria um lugar de concentração da cultura e tradição de uma 

sociedade, de intercâmbio e interação sociais contínuas incrementando as atividades da 

comunidade ao ponto do estabelecimento da organização espacial como um artefato 

dessas relações626.  

No período pós-guerra, ganham destaque as definições sociológicas e de 

geógrafos que trazem as dimensões espaciais e demográficas para refletir sobre as 

aglomerações urbanas. Para Louis Wirth, integrante da Escola de Chicago, cidade seria 

definida a partir de sua grande extensão, de sua sedentarização, de sua densidade 

populacional e de sua heterogeneidade social. Henri Lefebvre abordaria a cidade a partir 

da projeção espacial da sociedade definindo a cidade como “uma realidade presente, um 

dado prático-sensível, arquitetônico”627. 

No Brasil, Milton Santos propõem uma contraposição entre cidade – entendida 

como particular, concreto e interno – ao urbano – definido como abstrato, geral e externo. 

Os elementos essenciais e gerais que definem uma cidade seriam a aglomeração de 

pessoas, o sedentarismo, a existência de mercado e de administração pública. Nesse ponto 

de vista, o número de pessoas não seria determinante para a existência de uma cidade, 

visto que a “cidade depende de formas políticas e sociais (...) forças que a caracterizam e 

que lhe dão individualidade”628.  

Estaria o fenômeno urbano presente em todas as cidades? Como explicar o 

conceito a partir da experiência brasileira?  

Recusando o reducionismo da identificação direta entre o surgimento do urbano e 

o desenvolvimento da industrialização, Sandra Lencioni propõe que é possível 

estabelecer leituras diversas do mesmo fenômeno levando em consideração 

 
624 VASCONCELOS, 2012, p. 92-103. 
625 MAUNIER, 2004, p. 14 apud VASCONCELOS, 2015, p. 19. 
626 VASCONCELOS, 1999, p. 12. 
627 VASCONCELOS, 1999, p. 12. Para Henri Lefebvre o urbano seria “a realidade social composta 

de relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento” LEFEBVRE, 2001, p. 54. 
628 LENCIONI, 2008, p. 116. 
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interpretações que desvinculam o urbano da matriz industrial e capitalista, permitindo 

situá-lo em períodos anteriores aos aqui mencionados. Para Marcel Roncayolo o 

fenômeno da urbanização, entendido como processo social de transformação do espaço, 

impede o entendimento da cidade como conjunto “acabado e topograficamente distinto”.  

Roncayolo ressalta que a associação entre os conceitos de urbanização, 

industrialização e burocratização deve ser problematizada para que não se caia na 

armadilha de se apresentar o processo de urbanização como um processo evolutivo, tendo 

como referência única as experiências históricas da Europa Ocidental. A partir desta 

perspectiva teórica, seria possível a compreensão do urbano no Brasil desde o início da 

colonização, visto o território ter nascido “sob a égide da sociedade capitalista, em sua 

fase mercantil”629.  

Como pensar a urbanização e as intervenções no espaço citadino em uma cidade 

não industrial?  

Para Patrícia Vargas Lopes de Araújo a dimensão do espaço ocupado e o 

quantitativo demográfico não seriam critérios exclusivos para a definição de urbano. 

Seriam os símbolos edificados da organização da administração pública e eclesiástica, a 

presença de indivíduos que, além da riqueza material, possuíam “privilégios políticos e 

sociais” o que permitiria entender o fenômeno urbano630. Em seu texto Cidade e 

História631, Maria Stella Bresciani desenvolveu argumento no qual desconsidera o 

urbanismo como objeto de estudo acabado, pronto.  

Em sua reflexão, indica que o debate político que estrutura a questão urbana 

revela “o solo tenso e conflituoso de sua formação” que teria sido formulada em processo 

marginal ao da industrialização632. Para justificar a renúncia a um percurso único, evoca 

a proposição de Michel Foucault na busca dos começos – no plural – da formação do 

saber sobre a cidade que seria “tributário de vários outros saberes, que, situados em 

campos diversos, (...) enfeixam um saber multifacetado sobre a cidade”633. 

Estruturando cronologicamente sua apresentação sobre a formação do saber sobre 

a cidade, parte das concepções de cidade convencional, cidades ideais ou utópicas 

elaboradas no século XVIII. Para a definição da cidade convencional, se baseia no verbete 

 
629 LENCIONI, 2008, p. 121. 
630 ARAÚJO, P., 2008, p. 24. 
631 O artigo é resultado da participação da autora no Seminário “Cidade: urbanismo, patrimônio e 

cidadania” realizado na Fundação Getúlio Vargas, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2001.  
632 BRESCIANI, 2002, p. 19. 
633 BRESCIANI, 2002, p. 23. 
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da Ecyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences et des Métiers634 que, para a 

descrição da cidade tem como referência as tratadísticas arquitetônicas, neste caso 

específico, a Tratadística de Vitrúvio.  

Nessa descrição, os elementos fundadores dos núcleos citadinos são os moradores 

e a concentração de suas habitações, inseridas em um cercamento de muros ou fossas. As 

regras de edificação deveriam seguir a observância do belo e da ordenação das ruas para 

que “na medida do possível, fossem perpendiculares umas às outras”635 formando ângulos 

retos nas esquinas, o que remete às quadriculas que orientaram a conformação espacial 

das povoações da América espanhola.  

São fatores de destaque neste verbete a salubridade do lugar para a instalação da 

cidade, com sua localização em lugar de saliência na topografia e a preocupação com os 

procedimentos para sua ordenação e segurança. Estabelecendo uma sequência para sua 

edificação, determina a localização dos “edifícios comuns a toda a cidade” – civis e 

religiosos – que deveriam atender à “utilidade e comodidade do público” situando o 

“tesouro público, a prisão e a prefeitura [na] praça”. Aos templos a imposição do 

direcionamento de sua edificação, com seus altares voltados para o oriente636 aproxima 

as prescrições contra reformistas católicas e as tratadísticas arquitetônicas.  

Para Claudia Damasceno Fonseca, seria lícito se utilizar do urbanismo para o 

tratamento das questões relativas às intervenções nos espaços citadinos em período 

anterior ao século XIX. Baseando-se em Bernard Lepetit, sustenta que, apesar da 

ocorrência do termo ser recente, a prática é antiga, consistindo em intervenções técnicas, 

administrativas e econômicas atribuindo autonomia às aglomerações humanas. Elenca 

como aspectos urbanísticos a delimitação e gestão dos rossios e dos chãos foreiros; o 

direito de utilização das nascentes; o sistema de adução d’água; a abertura, regularização, 

pavimentação e conservação de ruas e praças; o financiamento e construção de pontes e 

chafarizes637.  

Rodrigo de Almeida Bastos busca explicitar a utilização do termo “urbanismo” 

em sua reflexão sobre a regularidade e a ordem nas povoações das Minas setecentistas. 

Concordando com Rafael Moreira, que alerta para o uso do termo para a implantação das 

cidades coloniais luso-brasileiras, Bastos define “urbanismo” como o “conjunto de 

 
634 Ecyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences et des Métiers, 1751-1752;447-450; 1778 
635 BRESCIANI, 2002, p. 21. 
636 BRESCIANI, 2002, p.  20; VIDE, 2007, p. 253. 
637 FONSECA, 2012, p. 90. 
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tradições, práticas e princípios que condicionaram os processos de implantação, aumento 

e conservação de povoações”638 aproximando-se da definição defendida por Fonseca. 

Apesar da permanência de proposições voltadas para a concepção das cidades 

ideais, o século XIX inaugurou a preocupação com os problemas sociais no planejamento 

das cidades. As pesquisas realizadas na Inglaterra, entre 1840 e 1850, podem ser 

consideradas como marco do momento histórico em que ocorreu um amplo processo “de 

redistribuição e reorganização dos serviços que asseguram o funcionamento de uma 

cidade”. Este movimento pode ser examinado a partir de suas dimensões técnicas – que 

apoia a empreitada sanitária e de higiene – e as consequências destes aparelhos de 

controle sobre o regime de habitação e a “concepção de conjunto do espaço urbano”639.  

A originalidade das obras empreendidas no início do século XIX, estaria associada 

ao investimento sob uma lógica da salubridade que se distingue pela inspiração nas 

grandes obras da Roma Antiga, pelas descobertas sobre a circulação sanguínea e pelos 

progressos da tecnologia. A introdução da elaboração de dados para a implantação de 

projetos urbanos estabeleceu “uma nova apreensão do espaço urbano e do próprio 

desenho urbano”640 representado pelas informações de levantamento topográfico para a 

instalação do sistema sanitário.  

A topografia passou a informar sobre as características do terreno na abertura de 

ruas e na orientação da canalização de água e gás. A geologia serviu à viabilização de 

todos os trabalhos e à escolha racional dos terrenos para a construção de novos edifícios. 

Para este projeto de cidade, ao arquiteto caberia considerar os dados apresentados para o 

devido ajuste entre projeto e dados técnicos. 

As consequências destes desenvolvimentos técnicos são importantes 

por várias razões. (...) [os] princípios de localização e de distribuição, 
que tinham no século precedente uma grande importância, deram lugar 

a princípios teóricos e técnicos referentes à gestão dos fluidos. (...) O 

habitável então não tem mais limites naturais e sim limites técnicos, 

econômicos e políticos641. 

Desta maneira, o desenvolvimento das teorias médicas e de engenharia romperia 

com “o sensível” de maneira profunda, ao estabelecer critérios “teóricos e técnicos” para 

as intervenções sanitárias e como realizá-las. Insiste dizendo que o urbanismo moderno 

nasceu das técnicas empreendidas para a compreensão e a quantificação dos fenômenos 

 
638 BASTOS, 2007, nota 16, p. 37. 
639 BEGUIN, 1991, p. 41. 
640 BEGUIN, 1991, p. 43. 
641 BEGUIN, 1991, p. 42-43. 
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urbanos, que permitiram “fabricar novas imagens da cidade, captar e distribuir água, 

organizar a drenagem, mas também iluminar as ruas, vigiar os habitantes, etc.”642.  

Ao questionar se a abordagem da história das cidades de Paris, Londres ou Berlim, 

não teria sido confundida com a história do urbanismo, levando a uma leitura negativa da 

história urbana, alerta para a necessidade da distinção mais clara entre “o 

desenvolvimento de um saber e de uma tecnologia do urbano” com a consequente 

influencia na “materialidade urbana”, em fins do século XVIII643. 

Bresciani ao propor a retomada da leitura da cidade como operadora de 

memorização, define que esta memória está contida nos monumentos e no espaço público, 

viabilizando uma leitura da materialidade da cidade a partir das intervenções urbanas. 

Nesta proposição a cidade se apresenta problematizada, como lugar de tensão e espaço 

politizado.  

É na cidade que a história se exibe, (...). Na cidade, a história se constrói 

no espaço e no edifício público; nesses espaços, instauram-se 

possibilidades de ação pela presença coletiva dos atores sociais e pelo 

registro dessa presença dramatizada em espetáculo644. 

Constituída pela ação de sujeitos e grupos sociais sobre o espaço natural, a cidade 

expressa os diferentes processos históricos de domínio político, social e cultural na 

materialidade de seus artefatos – traçados de ruas, instalação de praças e prédios, sejam 

civis ou religiosos. Como expõe Henri Lefebvre, a cidade “tem uma história; ela é obra 

de uma história”645 e materializa no espaço “um suporte de memória” que orienta “o 

conhecimento ou o reconhecimento” dos indivíduos646. 

As intervenções efetivadas no espaço urbano promovem a alteração do 

comportamento e da experiência humana, conjugando urbanidade e civilidade. É neste 

espaço que se deveria ter acesso às condições de vida que estivessem associadas ao 

comportamento civilizado, à razão, ao bom gosto, ao refinamento, à liberdade e à ordem. 

As ideias que embasavam estas proposições estavam, na segunda metade do século 

XVIII, associadas ao movimento iluminista que apontava para o desenvolvimento da 

sociedade rumo ao progresso, ao bem-estar dos povos que se traduziriam na noção de 

 
642 BEGUIN, 1991, p. 43-44 
643 BEGUIN, 1991, p. 44 
644 BEGUIN, 2002, p.  30 
645 LEFEBVRE, 2001, p. 52. 
646 BRESCIANI, 1998, p. 238. 
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civilização entendida como um processo em busca de constante “aprimoramento da 

condição do homem”, do “ideal de prosperidade pública”647 e do “benefício dos povos”648  

Identificando a relação entre as noções de civilidade e civilização, Patrícia Araújo 

apresenta uma análise etimológica da palavra civilização com vistas ao entendimento de 

sua interferência na organização da cidade, em termos tanto espaciais quanto 

comportamentais. Os hábitos à mesa, a expressão corporal, a postura durante uma 

conversação eram comportamentos que diziam “respeito às condutas de um homem com 

(...) refinamento, entendimento e execução de uma conduta”649 que tinha como espaço 

privilegiado a cidade, em especial na Europa. 

Essa mesma associação, entre civilidade e Europa, é levantada por Ramon 

Gutiérrez ao discorrer sobre os planos de configuração espacial das cidades na América 

espanhola pós-independência. Para o pesquisador, o binômio barbárie-civilização será o 

princípio de orientação dos projetos urbanísticos desenvolvidos naquele território, sendo 

o primeiro associado às terras americanas, enquanto a referência de bom gosto estaria 

diretamente ligada ao velho continente650.  

Para o povoamento das terras portuguesas, especialmente no que diz respeito à 

instalação de núcleos de povoamento, Nestor Goulart Reis Filho apresentou – em 

oposição ao entendimento de uma ocupação espontânea e desprovida de planejamento – 

a existência de intervenções pontuais e direcionadas a eventos específicos, no processo 

de implantação de núcleos de povoamento no território colonial português na América, 

decorrente de uma política voltada ao controle e domínio de um território em expansão651.  

Esta proposição desencadeou pesquisas, dentre as quais a de Roberta Marx Delson 

que defende a busca, pelos administradores metropolitanos, de meios que garantissem e 

ampliassem seu controle sobre o território, a partir da fundação de vilas planejadas 

segundo princípios arquitetônicos eruditos652.  

Aliado à perspectiva de diferentes planejamentos para a intervenção portuguesa 

no território brasileiro, Manuel Teixeira entende que o urbanismo português estaria 

presente no Brasil em “dupla vertente”: vernácula e erudita. A vertente vernácula, a que 

se refere Manuel Teixeira, em que a cidade é projetada em atenção às peculiaridades da 

 
647 ARAÚJO, P., 2008, p. 28. 
648 POETTERING; RODRIGUES, 2016. 
649 ARAÚJO, P., 2008, p. 29. 
650 GUTIÉRREZ, 2013, p. 140. 
651 REIS FILHO, 1968.  
652 DELSON, 1997.  
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topografia, não rejeitaria ou seria desprovida de racionalidade ou conhecimentos técnicos. 

Decorreria de uma escolha e fundamento de adequação aos sítios de ocupação, que 

remontaria aos primeiros assentamentos humanos na região de Portugal, os castros, que 

teriam como característica a ocupação de pontos culminantes na topografia653.  

Na mesma linha de raciocínio segue o arquiteto Rodrigo de Almeida Bastos, ao 

conceber o conceito de urbanismo conveniente luso-brasileiro. Em sua pesquisa sobre a 

formação de povoações em Minas Gerais no século XVIII, as noções de “regularidade” e 

“ordem” não obedeceriam aos princípios geométricos de maneira estrita e sim a princípios 

mais complexos e abrangentes. O atendimento à conveniência e à adequação aos 

contextos de implantação e ordenação das vilas e cidades em solo colonial, seriam os 

princípios racionais seguidos pelos engenheiros e governadores, aos quais eram atribuídas 

as ordens de criação de vilas e cidades654.  

Nesse sentido, a instalação de uma planta geométrica ou o acompanhamento da 

topografia para o “efeito proveitoso” obedeceriam aos propósitos de produção 

cenográfica da cidade e à ocupação do território para o controle metropolitano a partir de 

uma concepção de “cidade racional, planeada, geométrica” expressando espacialmente 

“o poder: quanto maior e mais centralizado o poder, mais a racionalidade e a geometria 

se afirmam”655. As descobertas auríferas implicariam numa rápida ação das autoridades 

metropolitanas para o estabelecimento da administração estatal através da fundação de 

vilas e cidades, inaugurando a presença do Estado na região, o que marcaria de maneira 

distintiva a formação de uma sociedade com forte traço urbano.  

O ordenamento do espaço, a instalação do poder régio, a prescrição de 

normas de comportamento e a preocupação com a urbanidade e a 

civilidade são traços perceptíveis dos discursos emitidos pelas 

autoridades desde o começo da ocupação do território mineiro. Existe 
desde logo a preocupação com a regularidade das vilas, com seu 

aformoseamento e sua aparência. Poder-se-ia dizer que o ordenamento 

espacial expressaria, não apenas pela boa disposição de ruas e casas, 

mas também e, sobretudo, pela cortesia, pela polidez e pela civilidade 

de seus habitantes656. 

A formação dos espaços urbanos no território colonial na América portuguesa tem 

em Minas um amplo campo de estudos, visto a prematura urbanização das áreas 

mineradoras. A exploração aurífera foi a motivação da primeira leva de ocupação do 

 
653 TEIXEIRA; VALLA, 1999.  
654 BASTOS, 2007 
655 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 13 
656 ARAÚJO, P., 2008, p. 72. 
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território das Gerais, com as datas minerais e o patrimônio religioso se apresentando como 

as formas predominantes na origem de suas povoações, delineando e configurando as 

paisagens das Minas. 

No entanto, a diversidade de atividades econômicas que se desenvolveu no 

território que compunha a extensa capitania evidenciou diferentes formas de organização 

para as povoações ao longo de sua história. As roças e criação de gado, as vendas, pousos 

e ranchos, os postos militares e alfandegários, dentre outros seriam desencadeadores de 

assentamentos que originariam, posteriormente, povoados de diferentes características e 

dimensões, o que levou à diversidade das formas de apropriação e ordenação do espaço 

nos arraiais, vilas e cidade mineiras. 

Se a mineração fez surgir uma sociedade com maior concentração urbana, com 

maior convergência de pessoas em um mesmo espaço, as atividades agropecuárias 

geraram uma sociedade que desenvolveu certo grau de dispersão espacial e maior 

autonomia em relação aos serviços citadinos. Mesmo concentrando seus moradores em 

fazendas, nem por isso prescindiram da convivência social proporcionada pelas missas e 

festas do calendário litúrgico e civil, edificando prédios religiosos e moradas, instalando 

vendas e lojas para o atendimento dos fazendeiros e suas famílias, nos arraiais e vilas em 

processo de organização. 

Em que medida podem ser identificados, nas povoações sul-mineiras, os registros 

de história nos aspectos materiais de suas vilas? Constituíram esses núcleos centros 

providos de urbanidade e civilidade? 

Uma resposta imediata seriam as paisagens barrocas com suas igrejas, largos e 

praças e chafarizes. Entendida como uma ação humana ligada a maneira de ver o mundo 

a paisagem é “criação racionalmente ordenada”657, afetada diretamente pelas relações 

culturais e de poder. Nesse sentido, a paisagem expressa a atuação do homem por ser a 

composição espacial de sua apropriação e transformação do meio ambiente658. Estes 

símbolos e significados têm, como intuito, a reprodução de normas e valores culturais de 

grupos dominantes659, configurando a “qualidade visual” do espaço urbano.  

O período entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, a 

América portuguesa conheceu alterações políticas, com o processo de autonomização do 

Brasil; econômicas com a afirmação do setor agropecuário no Centro-Sul e sociais, 

 
657 COSGROVE, 1998, p. 99. 
658 COSGROVE, 1998, p. 108. 
659 COSGROVE, 1998, p. 106 
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relacionadas aos movimentos anteriores, levando ao surgimento de “dois grupos distintos 

de proprietários que (...), passaram a apresentar comportamento político também distinto 

entre si”660. 

A instalação da capital do império na América Portuguesa, alterou o território 

colonial, pois a “nova conjuntura aberta após 1808” teria imposto ao governo joanino, o 

incentivo da “produção de gêneros de primeira necessidade, bem como a resolver o 

problema do escoamento das mercadorias, dada a insuficiência de meios de comunicação 

interna”661. Lenharo afirma que enquanto o grupo “abastecedor do mercado carioca, 

crescia politicamente em nível local e provincial”662, aquele “recrutado principalmente 

no alto comércio, nobreza e alta burocracia de estado” despontou, especialmente, no 

Primeiro Reinado663.  

O Sul de Minas, principal núcleo produtor, contribuiu decisivamente 

para a composição social e política deste grupo. Mas ele era também 

extensivo a outras regiões mineiras, paulistas e fluminenses, onde, por 
sinal, torna-se difícil, às vezes, precisar os limites entre produção 

mercantil de subsistência e produção típica de exportação664. 

No contexto imperial, até os anos 1830, a produção agropecuária voltada à 

subsistência teria deslanchado o crescimento deste setor tendo como um dos mercados de 

escoamento das mercadorias a Corte, no Rio de Janeiro.  

As rotas de abastecimento facilitaram a penetração e colonização da 

região, cujas estradas foram povoadas principalmente para dar 
cobertura aos tropeiros e viajantes que por aí transitavam. Isto para não 

falar no contingente migrante e no capital oriundo das zonas mineiras 

em crise e das áreas abastecedoras propriamente ditas665.  

Estabelecendo dois grupos sociais que despontaram politicamente no contexto da 

primeira metade do século XIX, especialmente na política joanina, Primeiro Reinado e 

Regência, Alcir Lenharo informa sobre o processo de inserção destes na política central. 

O núcleo produtor, associado espacialmente ao Sul de Minas, é o que nos interessa. Sua 

“projeção política” não conheceu o imediatismo, sendo feita “descompassadamente em 

 
660 LENHARO, 1993, p. 24 
661 LENHARO, 1993, p. 23 
662 LENHARO, 1993, p. 24. Ver também: SILVA, F., 1991, (tese de doutorado em História); 

FRAGOSO, 1992; ANDRADE, M., 2008; ANDRADE, F., 2008. 
663 Alcir Lenharo, ao apresentar o objeto de seu estudo, delimita os espaços de ação destas elites 

situadas geográfica e economicamente no Centro-Sul do Brasil. Como grupos sócio-políticos emergentes 
no contexto de alteração político administrativa da colônia portuguesa, ressalta o descompasso entre a 

“projeção política do setor abastecedor” e sua integração das “áreas produtoras [ao] seu mercado 

consumidor” (LENHARO, 1993, p. 24). 
664 LENHARO, 1993, p. 24 
665 LENHARO, 1993, p. 23.  
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relação à penetração dos produtores no mercado”. Somente em 1831, seria aberta a 

“oportunidade em que políticos interioranos das zonas abastecedora despontaram e 

conduziram as lideranças da classe como um todo no processo político”666 

O período regencial seria especialmente relevante para as elites sul-mineiras, com 

sua inserção no campo político contando com representantes na Assembleia Legislativa 

da Província. Segundo Marcos Ferreira de Andrade, os proprietários de terras e escravos 

do sul de Minas ligados à produção agropastoril e ao comércio de gêneros de 

abastecimento – com vínculos nos centros de convergência do mercado interno como São 

João del Rei, Campanha e o Rio de Janeiro – através de sua “inserção na política” 

desempenharam papel relevante na construção do Estado imperial667. 

Em dimensão regional, a criação de novas unidades administrativas estaria 

relacionada a ocupação das “regiões periféricas” da capitania668, com a expansão 

demográfica para a região sul das Gerais.  O crescimento das atividades agropecuárias e 

mercantis, na comarca do Rio das Mortes669 e o conflito de jurisdição territorial entre as 

capitanias de Minas e São Paulo – com desdobramento na instância eclesiástica – impôs 

ações para alcançar a estabilidade daquela parcela do território670.  

Seria a partir da criação das vilas da Campanha, São Carlos do Jacuí e Santa Maria 

de Baependi, últimas vilas do período colonial na capitania do ouro, que a estabilidade 

teria sido alcançada. Nesse contexto foi alçado à vila o arraial de Baependi estabelecendo, 

como seu Termo, a soma dos territórios de sua freguesia e das freguesias de Aiuruoca e 

Pouso Alto, já contíguos. Iniciaremos com a sua instalação e os procedimentos 

burocráticos e urbanísticos exigidos para uma nova unidade administrativa. Os agentes 

envolvidos, os custos e as providências tomadas serão abordados no primeiro tópico deste 

capítulo, utilizando-se da documentação produzida pela Câmara instalada para a 

administração da vila.  

Tendo como referência o debate sobre a implantação de núcleos de povoamento 

nas colônias americanas, em especial no que toca ao conceito de regularidade, o segundo 

ponto a ser abordado propõe a análise deste conceito a partir do estudo de caso da 

povoação de Baependi, de maneira a se perceber as influências urbanísticas herdadas, e 

inscritas, no espaço deste arraial e depois vila. Neste sentido, a construção da paisagem 

 
666 LENHARO, 1993, p. 24. 
667 ANDRADE, M., 2008, p. 20 
668 FONSECA, 2012, p. 84. 
669 ANDRADE, M., 2008; GRAÇA FILHO, 2002; 2010 
670 CHAVES, 2013, p. 86 – 91. 
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local pode ser associada aos modelos de vilas e cidades portuguesas considerando uma 

“tradição urbanística portuguesa” que orientava a configuração espacial dos povoados, 

mesmo sem a atuação direta de engenheiros para a planificação do espaço urbano.  

Para esta análise serão utilizadas as listagens produzidas pelos agentes camarários 

ao realizarem o levantamento das Décimas dos Prédios Urbanos, pois estes documentos 

permitem sugerir – em análise comparativa com plantas oficiais posteriores – o 

estabelecimento de uma regularidade voltada à instalação de prédios religiosos, o seu 

vínculo com praças e largos, para a configuração dos espaços públicos da vila de 

Baependi. A disposição das moradias e a avaliação dos prédios são informações que 

permitem identificar as áreas com maior concentração e, consequentemente qualificação 

espacial urbana. A partir da identificação de seus proprietários e moradores, buscou-se 

analisar como se processou a qualificação, ou desqualificação, do espaço intra urbano.  

Tendo como objetos de observação os espaços internos à sede, a análise se voltou 

às ações efetivadas para as obras públicas, por meio das iniciativas e investimentos dos 

oficiais do senado local, no sentido de formulação e concretização de um projeto de 

vila/cidade. Ciente da relação intrínseca entre a disposição dos logradouros, dos 

equipamentos urbanos e das vias de comunicação nas vilas e cidades – como fatores de 

atribuição do caráter de urbanidade e civilidade a um determinado espaço citadino –, 

procuramos mapear estas intervenções com vistas a dar visibilidade aos projetos em 

disputa naquela sociedade. 

4.1 De arraial de Baependi à Vila de Santa Maria: regularidade de tradição 

portuguesa 

Nas solicitações para a concessão de título de vila a um povoado, eram 

considerados inúmeros fatores que determinariam a ascensão na hierarquia urbana, de um 

arraial ou sede de paróquia. Dentre as justificativas que respaldariam a nova titularidade 

são identificadas, mais frequentemente, as dificuldades de acesso à justiça; a comodidade 

e a salubridade do sítio; a qualidade dos seus habitantes; a nobreza dos seus templos e a 

necessidade de obras públicas – como a fatura de pontes, calçadas, chafarizes e fontes. 

Como fator de ordem sócio econômica o “aumento dos povos” decorrente do incremento 

das atividades agropecuárias e do comércio com a confluência de muitas pessoas para o 

arraial e arredores. 
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No processo de instalação das vilas, no processo de delimitação do Termo, 

procurava-se não desmembrar territórios já estabelecidos, como as freguesias e suas 

sedes, estabelecidas como referência de ordenação do espaço de domínio na experiência 

colonial. No sentido de fomentar a melhoria das condições de comunicação entre os 

distritos e freguesias eram realizadas reformas, reparos e intervenções parciais para a 

manutenção ou a adequação da estrutura viária e urbana à nova realidade. 

Estas informações permitem a compreensão das “virtudes e papéis” atribuídos aos 

núcleos de povoamento implícitos na hierarquia urbana, tanto no Reino quanto em suas 

possessões de além-mar, durante o Antigo Regime português. A instalação das vilas 

exigia o estabelecimento de um espaço reservado às sessões de vereança, exigência que 

era atendida com a compra ou a construção dos prédios para instalação da Casa da Câmara 

e Cadeia. Impunha a fatura dos símbolos de representação e funcionamento da instituição, 

a criação dos cargos administrativos – com a eleição dos oficiais camarários, a nomeação 

dos funcionários que atenderiam as demandas da Câmara –, o estabelecimento de posturas 

municipais e o pregão das rendas, fossem essas municipais ou não.  

No que diz respeito à instalação dos prédios para Câmara e Cadeia não houve 

uniformidade nas ações e providências dos senados, ocorrendo casos de empréstimo de 

imóvel ou aluguel de casa – para funcionar temporariamente como câmara –, a compra 

de edifício ou construção de novo prédio para abrigar a administração local – em período 

mais alargado.  

O processo de instalação das Câmaras Municipais seguia a determinados ritos que 

estabeleciam a instalação do poder administrativo em determinada vila ou cidade, sendo 

esta menos comum na América portuguesa. É possível identificar os procedimentos nos 

Autos de instalação da Câmara e Pelourinho. Quanto às Casas da Câmara e Cadeia, não 

havia a obrigatoriedade imediata de sua construção, ocorrendo muitas vezes o 

empréstimo, aluguel e construção dos edifícios do senado.  

Em Mariana, sede do Bispado, as sessões ocorreram em diferentes sítios, sendo o 

prédio definitivo construído “muitas décadas depois”671 de criada a vila. Na comarca do 

Rio das Mortes, a vila da Campanha da Princesa realizou as reuniões edílicas em casa do 

Juiz de Fora, até que fosse realizada a construção do edifício definitivo, como informa 

Patrícia Vargas Lopes de Araújo.  

 
671 FONSECA, 1998, p. 36 
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Em Baependi, no processo de criação da vila de Santa Maria de Baependi e 

dotação dos prédios para sua administração, não foram identificadas doações feitas 

diretamente à Câmara local, por fazendeiros ou sesmeiros para as intervenções urbanas. 

Constam, para Baependi, a colaboração de moradores da sede na instalação de estruturas 

para o abastecimento de água, mas em período posterior à criação da vila. Em geral obras 

de encanamento e edificação de fonte ou chafariz eram feitos “às custas” dos suplicantes. 

Em sua Visita Pastoral, D. José da Santíssima Trindade exortou, nas provisões passadas 

para as freguesias na comarca do Rio das Mortes, a colaboração dos fazendeiros locais 

nas obras de ornamentação das igrejas.  

A partir de documentos relativos a Receita e Despesas da Câmara da Vila de Santa 

Maria de Baependi, pretende-se apresentar neste primeiro tópico os investimentos 

realizados pelos oficiais e funcionários da Câmara Municipal para a adequação do arraial 

em vila, no que diz respeito à organização político-administrativa e à ordenação espacial 

– em seus aspectos materiais e simbólicos. 

Rodrigo de Almeida Bastos aponta que as primeiras vilas criadas em terras 

mineiras não se distanciaram das primitivas ocupações, sendo consideradas como 

inovações a implantação de “novas estruturas urbanas, [com] edifícios convenientes e 

proporcionados, mais seguros, condignos e ornados”672. Segundo Claudia D. Fonseca, as 

alterações promovidas na paisagem urbana dos arraiais elevados à condição de vilas 

ocorriam, geralmente, em época posterior levando muitas das vezes décadas para serem 

realizadas. Neste ponto de vista, o povoado refletiria o acanhamento dos primeiros 

tempos673. 

A alteração do status urbano impunha uma série de exigências. Dentre elas a fatura 

dos símbolos de representação e funcionamento da instituição – sinete, pelouros para 

eleição, estandartes e tambores para as festas cívicas, Livros de registro para a sede e 

freguesias sob sua jurisdição – a criação dos cargos administrativos com a eleição dos 

oficiais camarários, a nomeação dos funcionários que atenderiam as demandas da 

Câmara. Para as sessões do senado e júri, a compra ou a edificação dos prédios para 

instalação da Casa da Câmara e Cadeia, e para se proceder à fiscalização das atividades 

comerciais e do cotidiano dos moradores e viajantes que por ali circulassem, a elaboração 

e estabelecimento de posturas municipais.  

 
672 BASTOS, 2012, p. 2. 
673 MARX, 1991 apud FONSECA, 1997, p. 80 
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As Câmaras, importantes instâncias de representação local e participação política 

no mundo colonial, tinham como uma de suas atribuições o zelo pelas terras de seu 

patrimônio que incluíam as terras do rossio, as vias de comunicação, “prisões, 

matadouros, abastecimento, iluminação, água, esgotos, saneamento” que sintetizadas 

visavam a o estabelecimento da regularidade, tranquilidade, comodidade e salubridade 

para a população.  

Partindo desta perspectiva, propõe-se o levantamento de informações acerca do 

uso dos recursos do senado pelos oficiais, e demais funcionários, da Câmara da Vila de 

Santa Maria de Baependi, em atividades relacionadas à adequação de um arraial em Vila 

fossem essas ações voltadas para a configuração do espaço físico, da organização da 

administração e expediente da instituição, além das solenidades a que “esta Câmara é 

obrigada”674.  

Como recorte cronológico foi estabelecido o período entre os anos de 1815 e 1824, 

partindo do ano posterior à expedição do Alvará régio que elevou em vila o arraial de 

Baependi – quando deveriam ser viabilizadas as necessidades materiais para o 

estabelecimento da estrutura administrativa e de adequação urbana –, até o ano de 1824, 

tendo como referência a alteração das prerrogativas de atuação das Câmaras Municipais, 

a partir da Constituição de 1824.  

 

4.1.1. A criação da Vila de Baependi 

As justificativas para a criação da Vila de Santa Maria de Baependi se enquadram 

na orientação da “boa administração da justiça” como condição para a felicidade e o “bem 

comum dos povos”675, sendo apresentados no requerimento de solicitação a retórica da 

distância da justiça e os custos e prejuízos disso decorrentes. Reforçam o apelo à justiça 

ao situarem geograficamente os arraiais de Baependi e Pouso Alto como “confinantes 

com as Capitanias de São Paulo, e Rio de Janeiro” (Mapa 38 e 39). Associam o lugar de 

fronteira com o vício e o povo grosseiro afirmando que, através da justiça, seriam 

 
674 AMHB: Cx. 19, Doc. 21. Representação de Joaquim Ferreira da Silva para pagamento das 

casas que servem à Câmara e Cadeia desta vila, 1816-1824, f. 22 
675 FONSECA, 2012, p. 88. 
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domados tais comportamentos avessos à civilidade676. A fronteira deveria ser um espaço 

inserido no conjunto das práticas da justiça e da civilidade.  

Não lhes faltavam predicados, sendo avistados no horizonte o progresso e a 

riqueza com o aumento das rendas e “interesses Reais” a partir do crescimento da 

população, do comércio, agricultura e lavoura. O terreno das freguesias de Pouso Alto e 

Baependi é de descrito como de “vasta extensão” e se encontram “mistas, e contiguas” e, 

por isso, seriam capazes de “nutrirem, e sustentarem a seus próprios nacionais, e 

habitantes, como aos estrangeiros” por possuírem fertilidade de “víveres, assim de 

lavouras, e criações de gado de toda a espécie, como ainda minas de ouro”677. 

 
676 APM - SG, Cx. 91, Doc. 23. Carta de Manuel Pereira Pinto à sua Alteza Real, pedindo que 

lhe mande passar por Certidão o teor de qualquer dos requerimentos que fizeram os moradores de 

Baependi, no qual pediam a elevação do Arraial a Vila, 25/07/1814, f. 2 
677 Idem, f. 2 
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Mapa 38 – A localização das freguesias de 

Baependi, Pouso Alto e Aiuruoca em relação 

as capitanias de São Paulo, abaixo (Sul), e a 

do Rio de Janeiro, (Leste) pela serra da 

Mantiqueira. Mapa de toda a extensão da 

Campanha da Princesa, fechada pelo Rio 

Grande, e pelos registos, que limitam a 
Capitania de Minas. Francisco de Sales. 

AHU (n. 263/1170). 
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A salubridade do terreno e sua formosura eram qualidades a serem apresentadas 

nas requisições para a ascensão na hierarquia urbana. O urbanismo setecentista, tinha 

como proposição a regularidade e a ordenação das vilas e cidades, sendo encontradas as 

“perspectivas como formosura da terra, formosura da vila, formosura das ruas [que] 

também regiam o ideal de cidade”678. Tais preceitos remontam à visão iluminista de que 

o cuidado com a conformação do espaço citadino estaria diretamente relacionado ao 

“nível de civilidade de seus habitantes”679.  

Para sediar a nova unidade administrativa foi indicado o arraial de Baependi, o 

que se justificava por sua centralidade em relação aos demais arraiais – de Pouso Alto e 

Aiuruoca – e por possuir “terreno mais aprazível, e formoso, sadio” sendo “sem dúvida 

munida do necessário para a comodidade dos povos”680. Assim, as virtudes que Baependi 

apresentava para sediar a vila permite deduzir que a povoação possuía as condições para 

assumir os “papéis que eram atribuídos às sedes dos concelhos”681 com estrutura mais 

urbanizada dentre os três arraiais que passariam a integrar o território da vila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 39 – Representação do Termo da 

vila de Baependi, no ano de 1823. 

Mapa da Vila da Campanha da 

Princesa e Termos anexos. Anexo 5. 

Representação da Câmara da Vila da 
Campanha da Princesa, 01/09/1823.  

Assembleia Geral Constituinte e 

Legislativa do Império do Brasil 1823.  

 
678 ARAÚJO, P., 2008, p. 183 
679 FONSECA, 1997, p. 89 
680 APM - SG, Cx. 91, Doc. 23. Carta de Manuel Pereira Pinto à sua Alteza Real, pedindo que 

lhe mande passar por Certidão o teor de qualquer dos requerimentos que fizeram os moradores de 

Baependi, no qual pediam a elevação do Arraial a Vila, 25/07/1814, f. 2. Grifo nosso. 
681 FONSECA, 2012, p. 82 



232 

 

A formalização da constituição da vila se dava através da leitura dos “autos” e a 

instalação do pelourinho “esse último representando o símbolo da justiça e da autonomia 

do município”682.  Em 27 de outubro de 1814, foi levantado o pelourinho “na praça que 

se acha junta a Igreja Matriz da mesma Vila, estando junto, e entorno do dito lugar o 

Clero, Nobreza e Povo, desta mesma Vila e seu Termo”683. Presentes à solenidade se 

encontravam o Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca do Rio das 

Mortes, o Dr. º Manuel Ignacio de Mello e Souza684, e inúmeros moradores da sede e 

freguesias do Termo, que ocuparam cargos na Câmara municipal na primeira década de 

sua existência685.  

Estavam entre os presentes representantes dos poderes secular e eclesiástico das 

freguesias da sede, Aiuruoca e Pouso Alto. Como vigário da paróquia de Baependi, 

Domingos Rodrigues Affonso, os Padres Francisco Antônio Junqueira, Manoel Pereira 

de Souza e o Coadjutor Antônio Rodrigues Affonso todos da paróquia. Da freguesia de 

Pouso Alto, o Padre Custódio Ribeiro de Carvalho. Dentre aqueles que integravam as 

companhias das Ordenanças destaque para Francisco Paes Villela, Felix Ribeiro da Silva, 

Antônio José de Carvalho, José Joaquim Correia.  

Gostaria de destacar entre os presentes à solenidade de criação da vila, integrantes 

da família Nogueira, descendentes do capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira. Foram 

identificados entre os componentes do senado local, com atuação na corporação em 

diferentes legislaturas. Ocuparam os cargos de Juiz presidente, vereador, procurador e 

tesoureiro, cargos estes que atribuíam maior relevo social ao seu ocupante. Dentre estes 

destacaram-se os irmãos José Ignacio Nogueira de Sá, Manoel Nogueira de Sá, Joaquim 

Nogueira de Sá e Antônio Nogueira de Sá que atuavam nos eixos comerciais Minas-Rio 

de Janeiro/Minas-Sorocaba e na produção agropastoril686.  

Dos integrantes da família Nogueira estavam presentes à solenidade Theodoro 

Gomes Nogueira, Amaro Gomes Nogueira, o Padre Antônio Gomes Nogueira Freire, José 

Nogueira de Sá, Antônio Gomes Nogueira Cobra. Todos integraram a câmara local, nos 

 
682 FONSECA, 1997, p. 77; PIRES, 2012, p. 49. 
683 RAPM, ano I, fasc. 3, “Criação de Vilas no período Colonial. Baependi e Jacuí”, 1896, p. 432. 
684 Manuel Ignacio de Mello e Sousa era português, formado em Coimbra, em 1821 presidiu a 

primeira Junta Governativa da Província e tornou-se Presidente da Província de MG. Futuro Barão do 

Pontal, era sobrinho de Inácio José de Sousa Rebelo que teve atuação na administração fazendária, em 
questões territoriais e como parecerista junto a conflitos jurisdicionais, inserindo-se em questões do âmbito 

político. Favoreceu-se do vasto alcance de atuação de seu tio. Sobre a atuação de Inácio José de Sousa 

Rebelo ver CHAVES, 2013. 
685 PELÚCIO, 1942a, p. 65-66. 
686 GONÇALVES, 2002, p. 93. 
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cargos de presidente e vereador, nas três primeiras décadas do século XIX, mas a partir 

de 1843, não consta a ocupação do cargo de Presidente da Câmara, mas se elegeram como 

vereadores e ocuparam cargos na justiça, como Juiz Municipal, Promotor e Juiz de 

Órfãos687.  

Consta na descrição da solenidade uma lista de moradores da sede e termo da nova 

vila que participaram da administração local como funcionários da câmara, em diferentes 

distritos, e como arrematantes de rendas e obras. Ali presentes estavam Domiciano José 

Monteiro, Joaquim Silvério de Castro Souza Medronho, Antônio Pereira de Magalhães, 

o capitão-mor Manoel Pereira Pinto, Jerônimo de Arantes Marques, José Alves Pereira e 

Mello, André Bernardes Gusmão, André Rodrigues de Faria, João Nunes da Siqueira, 

Joaquim Severino de Paiva e Silva, Domiciano Pereira Pinto, Francisco Xavier de 

Sales688. 

No auto de criação das vilas encontrava-se estipulado o território do “seu termo, 

ou seja, da área do novo município, (...), assim como a delimitação do rossio”689. O Termo 

de Baependi foi desmembrado da vila da Campanha da Princesa, sendo composto pelas 

freguesias da sede, de Aiuruoca e Pouso Alto (Mapa 40). Em sua composição percebemos 

sua situação de fronteira com as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. Devemos 

relevar a sua posição estratégica no que diz respeito às estradas que conduzem passageiros 

e mercadorias internamente à capitania de Minas, como também para a cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

 
687 Ver: AHMB-LA. Livro de Atas da Câmara Municipal de Baependi, 1833-1837. 
688  RAPM, ano I, fasc. 3, “Criação de Vilas no período Colonial. Baependi e Jacuí”, 1896, p. 429 
689 FONSECA, 1997, p. 76. 
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Mapa 40 – Mapa com a representação 

do Termo da Vila de Santa Maria de 

Baependi (vermelho) e principais rios 

(azul). Mapa da Vila da Campanha da 

Princesa e Termos anexos. Anexo 5. 

Representação da Câmara da Vila da 

Campanha da Princesa, 01/09/1823.  

Assembleia Geral Constituinte e 

Legislativa do Império do Brasil 1823.   
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O rossio, ou terreno público da vila que seria administrado pela Câmara, garantia 

área comum para utilização dos habitantes para pastos ou plantações e, no futuro, para o 

caso de expansão da própria vila. Em Baependi, rossio e patrimônio da igreja de Nossa 

Senhora de Monserrate se confundem, visto o arraial ter sido criado nas terras doadas para 

a nova edificação. As vilas de Nossa Senhora do Carmo e de Santa Maria de Baependi 

comungam de uma peculiaridade de sua formação.  

Em ambos os casos, o rossio foi originado a partir de doação feita por particular. 

O capitão Antônio Pereira Machado, em 1721, “cedeu graciosamente ao Senado da 

Câmara [da vila do Carmo] a dita meia légua de sesmaria em quadra para seu logradouro 

e rocio”690, visto a ocupação da área ser concreta e sua retomada inviável. Em Baependi, 

no ano de 1754, o casal Luiz Pereira Dias e Maria Nogueira do Prado registrou um Termo 

de Doação no qual cediam o terreno para a constituição do patrimônio da igreja matriz e 

registravam a criação do arraial “franco e livre”691, área que foi ocupada pela sede da vila 

sessenta anos depois. 

Após a instalação oficial, cabia responder às exigências administrativas realizando 

a eleição dos oficiais camarários e, como recomendava Sua Alteza “muito particular 

cuidado na construção de casas de Câmara, e Cadeia, Calçadas etc.”692.  

Art. 2º Os habitantes dos novos municípios são obrigados a construir 

à sua custa as Casas para Sessões das Câmaras Municipais e dos 

Conselhos de Jurados, e cadeias seguras, conforme os planos que 

forem determinados pelo Governo.  

Art. 3º Enquanto os habitantes dos novos municípios não puderem 

construir as Casas, de que trata o art. 2º, servirão para o exercício das 

funções municipais e judiciárias e para cadeias quaisquer edifícios 
próprios, ou arrendados pelos mesmos habitantes para este fim, 

contanto que tenham as comodidades indispensáveis; e proceder-se-á à 

instalação das vilas logo que os seus habitantes mostrarem ter as ditas 

Casas693. 

Sendo uma da exigências para a instalação da vila, a existência de prédio para a 

realização das sessões e demais atividades administrativas, podemos afirmar que o arraial 

de Baependi rapidamente adquiriu o imóvel para servir de Câmara e Cadeia. No entanto, 

a ausência de edifício para os trâmites do senado não impedia a criação de uma vila, como 

 
690 FONSECA, 1997, p. 77 
691 PELÚCIO, 1942a, p. 45. 
692 ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. Conselho Ultramarino. Livro da Criação da Vila 

da Campanha da Princesa (1798-1800). f. 32.   
693 VAL et al., 2010, p. 17. 
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no caso de Campanha e Mariana que de arraiais foram elevados à categoria de vilas 

mesmo sem possuir um prédio próprio ao exercício da administração local.   

Quais foram as despesas da Câmara de Baependi em seus anos iniciais? 

Para poder responder a esta pergunta foram selecionados itens pertencentes às 

“Receitas e Despesas da Câmara Municipal de Baependi”, que integram o conjunto de 

Documentos Avulsos694 sob guarda do Arquivo Público Municipal e Histórico de 

Baependi695. Os documentos não formam um grupo homogêneo, sendo compostos de 

petições696 – solicitando o pagamento de despesas ou serviços realizados “por ordem da 

Câmara” – e Linhas de Despesas697. Estas últimas trazem, internamente, recibos 

comprobatórios e Listas de despesas onde foram especificados os gastos que, na maior 

parte das vezes, concernia ao expediente da câmara, obras públicas, e festividades, fossem 

sacras ou profanas.   

As Linhas de Despesas apresentam de maneira sucinta uma prestação de contas 

referente ao ano anterior àquele que estivesse em vigência. Internamente são ordenados 

recibos por ordem numérica de emissão e Listas de despesas, específicas por evento, 

elaboradas pelo Procurador. Tais listas nem sempre apresentam detalhes dos serviços 

prestados ou mercadorias adquiridas, tendo sido os recibos de pagamento a elas 

relacionados que viabilizaram o acesso às informações sobre as atividades na localidade 

e os profissionais vinculados às mesmas.  

Para proceder ao levantamento dos dados, de maneira que fosse possível a 

reflexão sobre os custos de uma vila nos primeiros anos de sua existência, foi elaborada 

uma classificação de assuntos que abarcassem as despesas realizadas pela Câmara de 

Baependi no período selecionado. Buscou-se uma generalização temática para a 

determinação das categorias a serem utilizadas, chegando à seguinte classificação para as 

 
694 A terminologia não é utilizada pela organização do arquivo municipal tendo sido apropriada 

para designar um conjunto de documentos que não estão organizados em livros ou pastas originalmente.  
695 Será utilizada a sigla AMHB para se referir aos documentos pertencentes ao acervo. 
696 Os documentos 19.9, 19.11 e 19.12 são recibos que fazem parte do documento 19.7. Acredito 

que este desmembramento decorra de dois fatores. Em primeiro lugar, pela perda de grande parcela do 

acervo entre as décadas de 1970 e 1980. Somente em 1984, com a criação legal do Arquivo Público 

Municipal Histórico de Baependi é que se concentraram esforços para a proteção e guarda da documentação 
relativa ao Executivo e Legislativo da Câmara. Em segundo lugar, a organização existente não levou em 

consideração as normas de catalogação arquivística, ou seja, não houve o respeito ao princípio da 

procedência, levando ao desmembramento de muitos conjuntos documentais. 
697 AHMB – Cx. 19, Docs. 19.6, 19.7, 19.13, 19.16 ao 19.21 – Linhas de Despesa da Câmara de 

Baependi, entre 1816 e 1824. 
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despesas: criação da Vila, Administração, Câmara e Cadeia, Obras públicas, Festividades 

Solenes e Religiosas698. 

Cada uma destas categorias inclui, internamente, gastos bastante variados que 

dizem respeito aos materiais adquiridos e ao tipo de prestação de serviço realizado. Esta 

diversidade impôs a aglutinação de materiais e serviços para cada uma das categorias, 

ordenação necessária pela divergência entre despesas e eventos. Assim acontece em 

inúmeros documentos onde, a despesa com uma solenidade inclui gastos que não 

correspondem à sua organização (Quadro 2).  

No processo de análise foram somados os valores individualizados segundo as 

categorias gerando um valor total para cada despesa em determinado ano. Esta ordenação 

teve como objetivo o mapeamento anual das despesas de cada categoria, ao longo do 

período. Segue uma tabela onde é feita a descrição dos materiais e serviços que foram 

aglutinados em cada uma das categorias699.  

 

Quadro 2 – Descrição individualizada dos itens das despesas 

Despesa Materiais Serviços 

Criação da Vila Sinete, pelouros, couro, tecidos, papel Viagem ao Rio de Janeiro (Mesa do  

Desembargo do Paço); fatura de estandartes, varas e 

tambores, fatura de livros de registro 

Administração Azeite, velas700, papéis, tinta, lacre, breu, 

penas, Livros de Registro em geral 

Condução de editais e valores de arrecadação 

Câmara e Cadeia Pregos, chapas, ferro, argolas, correntes, 

pontões, colares, algemas, chaves, 

fechaduras, padrão, sinete, selo, pelouros, 

sino, tinta, cal, pedra, taboas, telhas, pau, 

azeite, cera, vela701, sustento dos 

jornaleiros. 

Consertos e fatura de chaves, paredes, telhado; jornais 

de oficiais mecânicos (pedreiros,  

carapinas, ferreiros); escravo com ofício mecânico 

Obras públicas Cal, pedra, tábuas, paus Carreto, consertos e jornais de oficiais mecânicos, 

sustento dos jornaleiros,  

Festividades Solenes e 

do calendário litúrgico, 

Eventos/ Eleições 

Combustível para iluminação, incenso, 

pólvora, luminárias, foguetes, tecidos e 

fitas em geral, alfinetes, fumo, tinta,  

Fatura de paramentos, imaginária, tambores, pórtico, 

assistência espiritual, assistência musical, preparação da 

Casa da Ópera, função solene 

Quadro 2 – Dados elaborados a partir dos documentos AHMB - Cx. 19, Docs. 6, 7, 13, 16-21 Linhas de 

Despesa da Câmara de Baependi apresentadas pelos Procuradores, entre os anos de 1816 e 1824. 

 
698  Incluem-se neste item os Eventos e as Eleições por constar, nas despesas camararias, os 

serviços de assistência espiritual e musical. 
699 Determinados materiais, como aqueles referentes à iluminação e fatura de objetos foram 

inseridos em mais de uma categoria.  
700 Quando estes itens são indicados para a hospedagem do Desembargador Ouvidor na ocasião da 

Correição 
701 Estes itens são incluídos nas despesas da Câmara e Cadeia quando é indicada a sua utilização 

nas duas instituições. 16 Foi verificado neste estudo que 3 dos itens documentais elencados faziam parte, na 

realidade, de um conjunto já que registravam o pagamento de serviços prestados. 
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As Linhas de Despesa são compostas pelos dados relativos aos rendimentos, 

pagamentos de tributos e despesas dos anos administrativos, resultando no saldo ou débito 

para a Câmara. Nos recibos emitidos para os pagamentos feitos, encontram-se a descrição 

dos materiais, dos serviços e dos responsáveis por sua execução. Não há um padrão, sendo 

as informações, em geral, referentes à destinação especifica de cada material e serviço, 

seu valor unitário e a forma de pagamento, a especificação de utilização dos materiais em 

obras de edificação, do expediente da Câmara, da fatura de paramentos para as 

solenidades e dos combustíveis para a iluminação dos prédios públicos e festividades. 

Para os primeiros anos de vigência da Câmara, o fornecimento de materiais e a 

prestação de serviço não conheceu grande concorrência, sendo possível inclusive 

identificar o parentesco para alguns signatários dos recibos, dado os sobrenomes 

idênticos. Em um dos documentos é mencionado explicitamente o parentesco entre os 

oficiais mecânicos702. A presença de escravos com ofícios só aparece mencionada em dois 

documentos, quando são passados recibos pelo pagamento de seus jornais. Para os dois 

anos finais do período, é possível perceber o aumento da diversidade de profissionais em 

uma mesma atividade, como por exemplo para a assistência musical, a partir de 1822. 

Admitindo-se que nem sempre foi possível identificar de maneira precisa os 

oficiais e funcionários do Senado da Câmara, foi possível identificar nos registros a 

atuação dos camaristas como fornecedores de mercadorias e como prestadores de serviço, 

levando possivelmente ao controle das receitas, e do destino a elas dado, pelos oficiais 

que comandaram a Câmara Municipal de Baependi, em seus primeiros anos de vigência. 

A constatação pode ser estendida à família Nogueira que não apenas ocupava os cargos 

na câmara como fornecia mercadorias e prestava serviços. 

No geral, as despesas e investimentos com a vila não sofreram grande variação 

em relação às despesas gerais sendo os maiores custos aqueles relativos à administração 

e às festividades que deveriam ser organizadas pela Câmara local. Atenção para o 

crescimento do investimento em obras públicas a partir do ano de 1823, ano em que foi 

publicada a primeira Postura Municipal. 

 

 

 
702 AMHB - Cx. 19, Doc. 20. Linhas de Despesa da Câmara de Baependi, f. 22 
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Gráfico 1. Despesas com a Vila em relação às Despesas totais, no período. AHMB – Cx. 19, Docs. 6, 7, 13, 

16-21 Linhas de Despesa da Câmara de Baependi apresentadas pelos Procuradores, entre os anos de 1816 

e 1824 

Segundo a documentação existente no Arquivo Histórico Municipal de Baependi 

as despesas para a criação da Vila foram pontuais e incluíram a viagem para o registro da 

petição no Desembargo do Paço, realizada pelo capitão-mor Manoel Pereira Pinto703, em 

1814; a fatura de Pelouros, do Cofre e fechadura para os mesmos; Sinete; Livro de 

Registro e a emissão de Certidões. As despesas, efetuadas em 1815, ocorreram no mesmo 

ano da eleição para a posse dos primeiros oficiais camarários tendo sido empossado como 

Juiz Ordinário o próprio Manoel Pereira Pinto. 

Eleito Juiz Ordinário na primeira legislatura da Câmara de Baependi, Manoel 

Pereira Pinto “a benefício destes Povos se incumbiu, e levou a Real Presença a precisão, 

e necessidade da criação desta Vila”704. A expressão utilizada remete a um recurso 

discursivo voltado para as justificativas das intervenções realizadas no ambiente urbano, 

segundo Jorun Poettering705. Aqui, a expressão foi utilizada em um contexto de promoção 

 
703 Manoel Pereira Pinto, era português, natural de Santa Maria Airão, da Comarca de Guimarães. 

Ocupou o posto de capitão-mor entre os anos de 1814 e 1825. Cavaleiro da Ordem de Cristo, morador da 

Vila de Santa Maria de Baependi, que vive de Agricultura e cobranças, possuía terras na Freguesia de Pouso 

Alto. No ano de 1814, contava com a idade de 44 anos quando representou a população das freguesias de 

Baependi e Pouso Alto na solicitação de criação do arraial de Baependi em Vila. Sua patente e iniciativa 

podem indicar que tinha influência não apenas na região do sul de Minas quanto acesso à administração 

central. AHMB - Cx. 40, Doc. s.n. Justificativa do Procurador da Câmara da V. de Stª Mª de Baependi – 
Capitão Manuel Pereira Pinto – ao Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca do Rio das Mortes Manuel 

Ignacio de Mello e Souza, 16 de dezembro de 1825, f. 2 
704 AMHB - Cx. 19, Doc. 18. Representação do Capitão-mor Manoel Pereira Pinto à Câmara 

Municipal de Baependi, 1821, f.2. 
705 POETTERING, 2016, p. 13. 
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na hierarquia urbana e na aquisição de privilégios e autonomia, fazendo da mesma 

maneira um papel mediador entre “governo e sociedade”706  

Os custos totalizaram 157$560 réis e foram registrados junto ao corpo da 

representação. O documento está com sua lateral rasgada, exatamente onde estão 

descritos os itens faturados por Manuel P. Pinto, o que levou a uma maior dificuldade na 

descrição das informações. O embolso foi efetivado em janeiro de 1822.  

 

Tabela 11 – Despesas de criação da Vila 

Serviço/Material Valor  

Rubricas 124$430 

Custo dos Livros $600 

Pelouros 13$950 

Sinete 6$000 

Cofre para os Pelouros e fechadura 3$000 

Certidões 2$080 

Papel 1$500 

3 Livros para os Registos das rendas da Contribuição 

Voluntária 

6$000 

TOTAL 157$560 

Tabela 11. Elaboração a partir dos dados coletados no documento AHMB - Cx. 19, Doc.18 – Representação 

do Capitão-mor Manoel Pereira Pinto à Câmara Municipal de Baependi, 1821707 

As demais despesas realizadas com a Vila integram os gastos relativos à 

Administração como a compra de material para o expediente da Câmara. Nesses itens 

foram discriminados materiais de expediente, custos com condução de editais, correição, 

hospedagem do Desembargador Ouvidor, custas de emissão de documentos, lançamento 

de receitas e despesas e combustível para iluminação.  

Nos dez primeiros anos de administração da vila, foram gastos um conto, 

quatrocentos e treze mil e sessenta e um réis (1.413$061) no total, com despesas 

relativamente uniformes declinando, no ano de 1824, em relação às Despesas totais. 

Interessante perceber que os anos de maior comprometimento das receitas em relação aos 

materiais de expediente ocorreram naqueles que se aproximam da emancipação política, 

entre 1821 e 1823, com valores que não alcançaram os 300 mil réis.  Os custos diziam 

respeito à papel, tinta, pena, lacre, breu e livros para as sessões e registros. Velas e azeite, 

 
706 POETTERING, 2016, p. 14. 
707 A data atribuída decorre das petições existentes com referência ao ano de 1821 e, aos mandados 

expedidos, com exercício do ano em que são eleitos os representantes. Assim, a linha de despesa refere-se, 

segundo lógica existente nos demais conjuntos, ao ano anterior, qual seja o de 1821. 
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hospedagem para o Desembargador nos períodos de correição e pagamentos para a 

condução de editais e valores de arrecadação também podem ser identificados nos 

documentos analisados.   

Segundo José Alberto Pelúcio, as casas que serviram para Câmara e Cadeia, nos 

primeiros anos de existência da vila de Baependi, teriam sido doadas pelo Coronel 

Henrique Dias Vasconcelos708. No entanto, a documentação camarária nos aponta uma 

outra realidade. A compra das casas que serviriam à Câmara e Cadeia709, foi efetuada ao 

Capitão Joaquim Ferreira da Silva situadas no Largo da Matriz, seguindo a orientação da 

escolha de “local adequado para a construção da casa da Câmara e cadeia e do 

pelourinho”710. 

Por Acórdão, datado de 11 de abril de 1815, ou seja, no ano seguinte à criação da 

Vila, foram adquiridas as casas em processo que se desenrolou por quase uma década e 

apresenta interessantes informações sobre a situação dos cofres da nova vila. Em 

Campanha da Princesa foi implementada taxação aos produtos exportados pela vila e seu 

Termo para que a arrecadação permitisse a realização das obras públicas e a aquisição, 

ou edificação, das casas de Câmara e Cadeia. As vereações ocorriam em residência do 

Juiz de Fora, Doutor José Joaquim Carneiro de Miranda e Costa711.  

Algumas das petições foram registradas para a Câmara de Baependi, no ano de 

1816, obtendo como resposta do Procurador Antônio José de Souza Rodrigues a 

afirmação da inviabilidade do pagamento por “não haver dinheiro”712. O trâmite para que 

o Capitão Joaquim Ferreira da Silva fosse pago pela aquisição das casas foi 

pormenorizado em inúmeros despachos, petições e certidões cartoriais apresentando o 

caminho desde sua aquisição pela Câmara. Foi possível acompanhar, pelos documentos 

emitidos a averiguação da titularidade das casas pelo Capitão – que foram objeto de um 

inventário em que este tomou à frente e que findou-se no ano de 1813 –, a descrição do 

imóvel, com sua localização e divisas das demais propriedades com as quais confinava, 

a confirmação da propriedade e o registro de Escritura de compra e venda. 

 
708 PELÚCIO, 1899, p. 217. 
709  AMHB - Cx. 19, Doc. 18. Representação do Capitão-mor Manoel Pereira Pinto à Câmara 

Municipal de Baependi, 1821, f. 2v. 
710 FONSECA, 1997, p. 77. 
711 ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. Conselho Ultramarino. Livro da Criação da Vila 

da Campanha da Princesa (1798-1800). fls. 15 a 16v. 
712 AMHB - Cx. 19, Doc. 21. Representação de Joaquim Ferreira da Silva para pagamento das 

casas que servem à Câmara e Cadeia desta vila, 1816-1824, f. 5v. Inventário do Coronel Henrique Dias a 

quem efetivamente pertenciam as casas que serviram à Câmara e Cadeia. 



242 

 

A efetivação do pagamento se deu quase dez anos depois, no dia 23 de fevereiro 

de 1824, quando foi registrada a escritura de compra e venda das Casas situadas no Largo 

da Matriz. Na escritura figura como comprador representando a Câmara, o Alferes José 

Pereira Ramos de Mesquita, que ocupava o cargo de Procurador naquela legislatura. Os 

vendedores, residentes na Freguesia e Termo da Vila de Nossa Senhora da Soledade de 

Lorena da Província de São Paulo, constituíram procurador. Antônio de Pádua Pereira 

emitiu certidão comprobatória da propriedade das Casas e foi signatário da Escritura de 

compra e venda como testemunha. As casas em que se instalaram a Câmara e Cadeia, em 

seus primeiros anos de existência eram compostas por   

(...) uma morada de Casas sitas no Largo da Matriz desta mesma Vila 

assobradadas (...), cujas casas se dividem (...) pelo fundo com a rua que 

segue do largo dos carros atravessando para as Cavalhadas, com todos 

os seus pertences muros de pedras e adobes, três bancos, duas mesas, 

dois armários, e um cabide de roda, cuja propriedade e seus pertences 
(...) as vendem como com efeito vendido tem à Câmara desta Vila pela 

pessoa de seu Procurador (...) pelo preço e quantia de oitocentos mil 

réis713. 

As reformas empreendidas na Câmara e Cadeia, entre os anos de 1816 e 1824, 

somaram 387$497 réis. As reformas e consertos realizados mobilizaram a prestação de 

serviços os mais variados tais como o jornal de pedreiros, ferreiros, carapinas e 

carpinteiros. Dentre oficiais de ferreiro e fornecedores de materiais – pregos, chapas de 

ferro, ferro, argolas, correntes, pontões, colares, algemas, chaves e fechaduras – os irmãos 

João e José de Pinho Nogueira. José de Pinho Nogueira foi Porteiro da Câmara em três 

legislações. As remessas de recrutas714 para as Divisões do Rio Doce e para a Corte e a 

“segurança dos presos” também mobilizaram os ferreiros da localidade na fatura de 

correntes, argolas, algemas e pontões. 

Nas plantas abaixo, são identificados os logradouros citados na documentação, 

estabelecendo a comparação entre o registro produzido em 1939 (Planta 4) e planta 

recente do município, de 2005 (Planta 5)

 
713 AMHB - Cx. 19, Doc. 21. Representação de Joaquim Ferreira da Silva para pagamento das 

casas que servem à Câmara e Cadeia desta vila, 1816-1824, f. 10-10v. Grifo meu. 
714 Sobre a utilização de presos como recrutas nas Divisões do Rio Doce ver: ANGELO, 2012.  
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Planta 4 – Localização das edificações e logradouros relativa ao período de criação da vila, à 

aquisição das casas da Câmara e Cadeia e às Décimas dos Prédios Urbanos. Mapa do Estado de 

Minas Gerais – Município de Baependi, colorido, 112 x 90 cm, Ulysses Fadini, 1939. Arquivo 

Público Mineiro. APM – SVOP-224.   

 

 

 

Planta 5 – Mapeamento das edificações e lugares mencionados na documentação relativa ao 

período de criação da vila, à aquisição das casas para Câmara e Cadeia e às Décimas dos Prédios 

Urbanos. 1. Igreja Matriz; 2. Pelourinho; 3. Casas da Câmara e Cadeia; 4. Largo dos Carros; 5. 

Largo das Cavalhadas; 6. Rua do Rosário. Planta Municipal de Baependi. Adaptação do original: 

Engenheiro Celso Watanabe, out 2005. Acervo Prefeitura Municipal de Baependi. 

Largo da 

Matriz 

Pelourinho 

Rua do Rosário 

Câmara e Cadeia 

Largo dos Carros 

Largo das Cavalhadas 
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Nas plantas acima, é possível perceber os limites aproximados da área urbana, 

com seus largos e edifícios, que se concentram em torno da igreja matriz e da praça 

defronte, qualificando esta área do espaço urbano com a convergência dos poderes da 

administração secular e eclesiástica. As intervenções no espaço da Vila tiveram início 

com a necessidade de melhorar a circulação de pessoas e mercadorias. Situada na rota 

entre as Minas e o Rio de Janeiro, a circulação de pessoas e mercadorias deveria ser 

facilitada. Assim, as ruas, estradas e espaços urbanos deveriam ser adequados às novas 

relações, indicando a dinâmica social e econômica na qual estava inserida a vila.  

Em 1818, foi solicitado o pagamento pela arrematação da fatura da ponte no 

Ribeirão Baependi pequeno “na estrada que segue desta Vila para Pouso Alto, e Corte do 

Rio de Janeiro” e a reforma na ponte do Rio Baependi, “na estrada que segue desta para 

a Vila de São João” 715 pelo carpinteiro Nicolau Francisco Lopes, que recebeu o valor de 

17$440 réis pelo serviço prestado. Três anos mais tarde, o Alcaide José de Araújo Silva 

recebeu 1$680 réis de jornais de “5 camaradas” para retirar madeira encalhada na ponte 

do rio Baependi “na entrada da Vila”716. Este poderia ser um exemplo do uso de cativos 

nas obras públicas, mas que não traz especificação no recibo. 

No ano de 1822, o carpinteiro Nicolau F. Lopes foi contratado novamente para a 

retificação e conserto da mesma ponte do Ribeirão na “porta da Vila”. O serviço custou 

15$620 réis aos cofres da Câmara717. Foi registrado pagamento pela arrematação da fatura 

de nova ponte no rio Baependi e do seu “acrescentamento”, no ano de 1823, tendo sido 

arrematante o Capitão José Miguel da Costa, que alcançou a soma de 227$000 réis pela 

realização do serviço.  

Para a fatura das calçadas da vila foram realizados dois pregões, sendo o primeiro 

no ano de 1824 e, o segundo, no ano seguinte. Na primeira arrematação foram 

apresentadas as condições para a obra com a indicação da qualidade do material a ser 

utilizado, das medidas das calçadas e do risco para a obra718. Arrematou o Alferes Luiz 

Cardoso, no entanto, a topografia íngreme da localidade lhe causou “grande dificuldade” 

nos “lugares de ladeira” gerando grande prejuízo e um novo pregão realizado pelo 

 
715 AMHB - Cx. 19, Doc. 11. Linhas de Despesa da Câmara de Baependi 
716 AMHB - Cx. 19, Doc. 18, f. 19 
717 AMHB - Cx. 19, Doc. 19. Linhas de Despesa da Câmara de Baependi, f. 16v 
718 Não existe, junto ao livro de Arrematação da vila nenhum projeto ou esboço com a indicação 

das ruas que ganhariam as calçadas. Deduz-se que aquelas que formavam o centro urbano no entorno da 

igreja matriz e dos largos dos Carros e das Cavalhadas.  
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Porteiro para a “venda e arrematação [da] mencionada obra na forma das Condições 

apresentadas”719.  

Encontra-se registrado o Auto de arrematação “da fatura das calçadas nas ruas 

públicas desta Vila nos lugares de ladeira a 2$780 cada uma braça de dez palmos em 

quadra”720. Para o lanço, compareceu o mesmo alferes que arrematou a obra “pela fatura 

de cada uma braça de dez palmos em quadra” sendo aceitas as condições que lhe foram 

apresentadas de  

aterrar as ruas nos lugares aonde se acharem com buracos feitos pelas 

águas que correm, e desaterrá-las aonde existirem barrancos e outros 

inconvenientes que obstam ao livre trânsito dos moradores e mais 
pessoas, e [sic] e aplainá-las de maneira que fique a obra em 

perfeição721. 

Para a execução das obras foram adquiridos materiais de construção tais como cal, 

pedra, areia, ferro, chapas, fechadura, chaves, pregos, ocra, tabuas, paus e madeiras 

existindo certa variedade de fornecedores. Os jornais de oficiais mecânicos – pedreiros, 

carapinas, ferreiros – tem recibos assinados por dois integrantes da câmara que 

pertenciam à família Nogueira. O já citado José de Pinho Nogueira – porteiro por 4 

mandatos seguidos – e o agricultor Manoel Nogueira de Sá, que ocupou cargos de 

vereador, procurador e tesoureiro no senado local. Sem o registro de louvação ou recibos 

da obra, não foi possível calcular o montante despendido para o empreendimento e, 

tampouco, as ruas que ganharam as calçadas. 

A vila não havia conhecido alterações substantivas na sua aparência, visto o que 

relatou o naturalista Auguste de Saint-Hilaire, quando de sua passagem em 1822. Diz 

Saint-Hilaire sobre a existência de uma ponte no rio Baependi – talvez a que havia sido 

refeita pelo Capitão José Miguel da Costa – de onde se avistava a vila. Situada na  

encosta de uma colina pouco elevada e compõe-se de várias ruas 

desiguais e irregulares. As casas que as margeiam, são em geral muito 

pequenas, e estão longe de atestar opulência. A igreja, construída numa 

praça pública, nada tem de notável722. 

A descrição da vila apresentada pelo francês deve ser analisada em seu contexto, 

visto a lente por ele utilizada, a de um europeu em um território muito distante dos 

 
719 AMHB – LA. Livros de Arrematação das rendas da Câmara e obras públicas (1814-1838), f. 

51v.   
720 Idem, f. 51v. Grifo nosso. 
721  AMHB – LA. Livros de Arrematação das rendas da Câmara e obras públicas (1814-1838), f. 

52. Grifo nosso. 
722 SAINT-HILAIRE, 2002, p. 70; PELÚCIO, 1942a, p. 75. 
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parâmetros de civilidade no qual se fundamentava. A civilidade era um ideal de 

comportamento que se almejava, e as igrejas faziam parte destes espaços de sociabilidade. 

Para as vilas, uma das exigências para a configuração espacial era a “adequada 

conservação da igreja matriz”723 visto o prédio ser entendido como um “dos mais notáveis 

aparatos [urbanos] da Vila”724.  

A igreja matriz de Baependi tem sua história vinculada às alterações da ocupação 

geográfica da povoação, sendo apontado o ano de 1756 para a transferência da imagem 

devocional, percorrendo o trajeto da antiga capela particular, na fazenda do Engenho, para 

a nova igreja edificada no Campo do Formigueiro, onde foi posteriormente instalada a 

vila. Em período concomitante à elevação do arraial à Vila, o templo encontrava-se em 

processo de reformas e ornamentação interna, iniciadas no paroquiato de Domingos 

Rodrigues Affonso como já mencionado.  

Foram realizadas as obras de arte decorativa que deram o feitio ao altar-mor e aos 

retábulos da nave, ainda em uso no templo. A pintura dos camarins do conjunto de 

retábulos e a policromia de peças de imaginária contou com a participação do renomado 

pintor Joaquim José da Natividade725. Os espaços de circulação e sociabilidade estavam 

sendo configurados na medida em que o crescimento demográfico se tornava mais 

robusto.  

Nesse sentido, podemos considerar as manifestações simbólicas que ocorriam nas 

povoações das Minas Gerais, com as festividades do período. As festas eram promovidas 

pelo conjunto da sociedade representada pelas “irmandades, ordens terceiras, corporações 

de ofícios, público em geral e instituições da Coroa, como o Senado da Câmara”. Gerada 

sob o controle do Sistema do Padroado, no qual o poder temporal se sobrepõe ao 

espiritual, em Minas Gerais as festas eram espaços de “legitimação da ordem política, (...) 

[e da] manutenção da ordem simbólica, religiosa e social”726. 

A Procissão de Corpus Christi, ou do Corpo de Deus, é uma festa com data móvel 

e considerada “a principal de todas as Procissões” pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, “ordenada pelos Sagrados Cânones, e Concílio Tridentino, e ainda 

 
723 PIRES, 2012, p. 49. 
724 ANDRADE, F., 2010, p. 61. 
725 O pintor teve reconhecimento na região, legando obras em diversas igrejas da Comarca do Rio 

das Mortes, no sul de Minas tais como as pinturas existentes nas igrejas matrizes de São Miguel Arcanjo 

(Cajuru), Carrancas, São Tomé das Letras, Conceição da Barra e Baependi. Veio a falecer em Baependi, 

no ano de 1841, por hidropisia. AZEVEDO, 2014. 
726 GONÇALVES; SOUSA, 2012, p. 89-90. 
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pelas Leis do Reino”727. A regulação do ritual é descrita nos itens 499, 500 e 501 das 

Constituições Primeiras, com atenção ao acompanhamento dos fiéis e a ornamentação 

das casas e da Vila.  

Entre os anos de 1815 e 1824, com exceção de dados para 1823, foram 

dispendidos com a Procissão do Corpo de Deus 415$610 réis. Os anos em que mais se 

despendeu dinheiro com a festa foram os de 1818, 1820 e 1822 – 67$480, 63$130 e 

84$800 – especificamente. A regularidade da execução deste evento conheceu uma 

pequena variação dos investimentos da Câmara da Vila de Baependi. O total de gastos 

com a Procissão de Corpus Christi, em Baependi, é cifra muito aquém da que foi indicada 

para a Vila do Carmo.  

Somente no ano de 1719, foram gastos 726$750 réis pela câmara da Vila do 

Carmo o que para Maria Teresa Gonçalves e Maria José Ferro de Sousa, indicaria a 

importância e magnitude da festa728. Sem mencionar no artigo referido, os valores para o 

período de 1800-1810, as pesquisadoras sinalizam que a documentação da câmara de 

Mariana traz a recomendação de contenção de despesas feita pelo Corregedor Geral. 

Constata-se nas análises procedidas que a festa ocupou lugar de destaque em ambas as 

povoações. 

As propinas pagas aos oficiais da Câmara e demais funcionários não constam dos 

recibos ou listagens dos documentos analisados. Como referência para os valores 

estipulados pela Coroa, no Livro da Criação da Vila da Campanha da Princesa foram 

transcritas ordens régias pormenorizando as festas as quais os camaristas deveriam 

assistir e os valores de propina recebido em cada cargo pela função de assistência sendo 

“a propina de dez mil réis por cada um dos dias de festividades maiores, e metade da dita 

quantia pelos dias de festa menor e solenes”729. 

As Festas Reais eram pontuais e registravam os eventos da família real, as 

solenidades da administração regional e do poder central730. Na Vila de Baependi foram 

realizadas as solenidades do Funeral da Rainha, Nascimento do Príncipe (sem indicação 

do nome) e Nascimento da Sereníssima Princesa D. Francisca de Paula. Organizaram-se 

comemorações para eventos do governo metropolitano como a Publicação das Leis das 

Cortes e a Publicação do Reino Unido. Já como nação independente, o Juramento do 

 
727 VIDE, 1853, p. 193-194. 
728 GONÇALVES; SOUSA, 2012, p. 93. 
729 ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. Conselho Ultramarino. Livro da Criação da Vila 

da Campanha da Princesa (1798-1800). f. 19v 
730 GONÇALVES; SOUSA, 2012, p. 98. 
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Projeto da Constituição, no ano de 1824 concentrou gastos que concorreram com as 

Festas Reais. 

Os gastos com as festas – religiosas e solenes – e as eleições somam um conto 

quinhentos e dezenove mil e cento e dez réis (1.519$110). Desse valor, a assistência 

musical abocanhou quatrocentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta réis (471$560), 

ou quase um terço do valor. A música tinha grande importância nas festividades coloniais. 

Maria Teresa Gonçalves e Maria José F. de Sousa, em sua pesquisa sobre a Vila do 

Carmo, afirmam essa relevância e indicam o patrocínio das execuções pelo Senado da 

Câmara, em especial o Te Deum Laudamus em todos os eventos731. 

Dentre os itens que constam nas Listas de Despesas podemos elencar a aquisição 

de produtos de armarinho como tecidos, fitas e alfinetes; cera, velas, incenso, azeite para 

a iluminação e rituais solenes e pólvora para a Guarda e fogos. Como principal 

fornecedor, entre 1815 e 1824, o oficial da câmara André Bernardes de Gusmão 

reforçando a constatação de que se procedeu a um certo controle dos recursos, das 

mercadorias e serviços nas mãos de um grupo mais ou menos coeso, nos primeiros anos 

de existência da vila de Baependi. Uma tendência que será mantida pelas elites locais, 

com expressão concreta da longevidade da família Nogueira nos cargos do senado e da 

justiça, além de arrematantes de obras e fiadores de outros. 

A configuração espacial da Vila, no momento de sua ascensão na hierarquia 

urbana, ocorreu de maneira tímida. Não foram encontrados registros referentes a obras de 

vulto para a alteração do espaço de sua sede ou Termo, comprovando a assertiva de 

Claudia Damasceno Fonseca de que as alterações ocorriam em período posterior ao da 

elevação de um arraial à Vila. As demandas relativas à abertura e manutenção dos 

caminhos e estradas, abastecimento de água, correio, edificação de capelas de irmandades 

leigas ocorreram, principalmente, a partir de meados da década de 1830, em contexto 

diverso daquele em que o arraial se tornou Vila.  

A ordenação espacial dos símbolos do poder temporal ocorreu dentro dos moldes 

prescritos, situando-se em uma área contígua aos do poder espiritual. A localização da 

Câmara condizia com as exigências para a implantação das vilas, passando o largo da 

igreja matriz a sediar dois dos símbolos referentes à condição de vila: o Pelourinho e as 

Casas da Câmara e Cadeia. A igreja matriz foi alvo de alterações em sua decoração interna 

concorrendo para a adequação do povoado ao seu novo status na hierarquia urbana. Em 

 
731 GONÇALVES; SOUSA, 2012, p. 96-97. 
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seu entorno, o Largo dos Carros e a rua das Cavalhadas, onde ocorriam as festividades 

profanas, compunham a paisagem da localidade. 

As contas apresentadas pelos Procuradores da Câmara de Baependi não 

contemplam toda a dinâmica da Vila e, provavelmente, estão incompletas em decorrência 

da mutilação que o acervo conheceu ao longo das últimas décadas. Assumem, os oficiais 

da Câmara, as despesas relativas à manutenção do andamento administrativo, às 

ordenações do espaço da povoação e ao cumprimento do calendário das festividades 

religiosas e solenes, com aumento dos gastos para estas despesas a partir dos anos 1820. 

No geral, as despesas mantiveram-se uniformes, com investimentos de maior vulto para 

a administração e as festividades, em detrimento das obras públicas.  

 

4.2. Indícios de regularidade urbana na vila de Santa Maria de Baependi: topografia 

como oportunidade, tradição, experiência e conveniência  

Levando em consideração a especificidade dos diferentes contextos - históricos, 

geográficos e políticos - nos quais se desenvolveram os núcleos de povoação no território 

colonial luso americano propõe-se refletir sobre os sentidos de tradição, experiência e 

conveniência subjacentes à regularidade urbana. Entendemos que o conceito não atende 

exclusivamente aos preceitos da geometria, revelando uma multiplicidade de sentidos732 

e escolhas que estariam implícitas na tradição urbanística portuguesa, no reino e em seus 

domínios733.   

Tirando proveito de sua topografia para a edificação dos prédios civis e religiosos, 

as povoações mineiras apresentam expressiva plasticidade, sugerindo a elaboração de 

uma narrativa espacial como representação da sociedade ali estabelecida. Importante 

salientar que, como organismo vivo e em constante transformação, diversas camadas de 

intervenção e narrativa são encontradas no processo de organização do espaço físico e 

social. Reconhecidas como vilas e cidades orgânicas, que pontualmente teriam recebido 

a implantação de projetos urbanísticos voltados para uma ordenação de seus espaços 

públicos, pesquisas no âmbito da arquitetura sugerem que sua irregularidade não 

significaria ausência de ordenação.  

Partindo destas premissas, a escolha da topografia e a repetição de padrões, por 

experiências sucessivas, podem ser identificados como regularidade nos processos de 

 
732 REIS FILHO, 1999, pp. 5-35. 
733 TEIXEIRA; VALLA, 1999.  



250 

 

ordenação do espaço promovidos em domínios portugueses. Como estudo de caso será 

apresentado o processo de estabelecimento do povoado de Baependi, situado no sul de 

Minas Gerais, a partir da localização dos principais edifícios, civis e religiosos, e os 

imóveis residenciais e comerciais.  

O conceito de regularidade foi por muito tempo estritamente associado à 

geometria nos estudos urbanos. Ao longo das últimas décadas, esta perspectiva foi 

ampliada privilegiando leituras que o associam à “múltiplos sentidos”734. Esta perspectiva 

possibilita a análise da implantação de vilas e povoações a partir de matrizes e referências 

culturais baseadas em um conceito de regularidade mais amplo735.  

Refere-se, portanto, a determinada normatividade presente na ordenação das 

povoações que não conheceram a intervenção formal e técnica de engenheiros militares, 

ou determinação de plano prévio para sua instalação. Considera-se como regularidade736 

determinados aspectos a partir da observação de “séries de eventos” repetitivos737, 

imprimindo características específicas aos espaços urbanos738 que seriam afeitas à 

tradição, à aplicação de rotina e experiência para o atendimento da conveniência e da 

comodidade dos povos.   

A visualidade proporcionada pela utilização da topografia não escapou aos autores 

que tem a cidade como objeto de reflexão. Em referência específica à cidade de Ouro 

Preto, John Russell-Wood propõe que caminhar pelas cidades pode ser um bom exercício 

para “aprendermos a história de um lugar”739, afirmando que os portugueses teriam 

aproveitado a “topografia complicada [como] uma grande oportunidade”740. 

Sergio Buarque de Holanda, também aponta a “aceitação da topografia como 

sugestão” pelos portugueses741, enquanto Paulo F. Santos defende que a escolha dos 

terrenos de destaque seria fator de valorização das perspectivas criadas nas cidades, 

 
734 REIS FILHO, 1999, p. 19 
735 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 14 
736 A se pensar no sentido de regularidade para o século XVIII, o jesuíta Raphael Bluteau o define 

por “disciplina regular, observância regular, regras bem guardadas (BLUTEAU, 1728, p. 206).   
737 Dentre estes eventos o alinhamento das casas que determinavam a divisão entre os espaços 

públicos e privados, mesmo em terrenos nos quais a “acomodação às condições topográficas” implicassem 

em maior dificuldade; a largura constante para as ruas e a uniformidade das fachadas (REIS FILHO, 1999, 

p. 19-22).   
738 REIS FILHO, 1999, p. 19 
739 Considero a perspectiva da observação in loco por pesquisadores que tem a cidade como objeto 

de análise bastante sugestiva, pois permite a percepção da relação entre visualidade e inserção dos edifícios 
e equipamentos urbanos na malha citadina. Sobre a visita in loco em estudos de história da cidade ver 

TEIXEIRA E VALLA, 1999. Sobre a percepção da visualidade dos edifícios na malha urbana ver 

PEREIRA, 2000; BRENNA, 1981. 
740 RUSSELL-WOOD, 2008, p. 1 
741 HOLANDA, 1988, p. 76 
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ressaltando que este conhecimento era partilhado por arquitetos medievais e mestres 

coloniais que previam a “experiência desses resultados” sabendo de “antemão [os] efeitos 

dessa irregularidade para os tipos de edifício que usavam”742.   

O pintor Alberto da Veiga Guignard materializou, em suas telas, paisagens de 

Ouro Preto nas quais é possível visualizar aspectos da organização urbana que podem ser 

considerados como implícitos às povoações coloniais brasileiras. Dentre estas, a 

utilização de áreas elevadas para a implantação de povoações e construção dos principais 

edifícios locais, sejam religiosos ou civis; a relação intrínseca entre a morfologia urbana 

e a topografia, considerada “como oportunidade”; a relevância arquitetônica na ordenação 

espacial, tendo os edifícios institucionais função estruturante na organização da malha 

urbana e o alinhamento dos prédios em relação às vias.   

O quadro Fantasia de Minas (Fig. 3) traz em sua composição a escolha de paleta 

de cores que promove contraste com a cor branca dos templos, salientando sua localização 

na topografia local e permitindo deduzir uma relação de predominância hierárquica do 

espaço entre os edifícios religiosos e demais componentes da povoação. Destaque para as 

igrejas e edifícios no tecido citadino, que apresentam aparente inserção aleatória na 

topografia, sendo reconhecível discreto alinhamento para alguns dos conjuntos ao longo 

das ruas, e um mesmo direcionamento para suas portas743.  

 

 

 

 

 

 
742 No projeto Arquivo Virtual de Cartografia Urbana Portuguesa coordenado por Manuel Teixeira, 

o tópico 19 refere-se “A dupla vertente do urbanismo português. A síntese da teoria e da experiencia 

prática” no qual afirma que a “experiência prática” teria sido preponderante até o século XVII. No entanto, 

ressalva é feita à reconstrução de Lisboa após o terremoto, em que o projeto de Manuel da Maia deveria 

atender uma necessidade imediata, qual seja a edificação de moradias para a população. Ver também: 

SANTOS, 2001, p. 7 
743 Em artigo publicado na coletânea Cidade e História, Maria Stella Bresciani recorre à 

Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences et des Métiers, para o verbete cidades, no século 

XVIII, que identifica como convencional “e quase teatral da urbanidade”. Na descrição para a cidade um 

“conjunto de várias casas dispostas em ruas e cercadas por uma cinta em comum (...) indicando que todas 

as ruas conduzissem às portas” (BRESCIANI, 2002, p. 20).   
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Figura 3 – Fantasia de Minas [Paisagem imaginante] (1955). Alberto da Veiga Guignard. Óleo sobre tela, 

c.i.d., 95 x 78 cm. Coleção Luiz Antônio Almeida Braga e Sr.ª Reprodução  fotográfica: Pedro 

Oswaldo Cruz. Enciclopédia  Itaú  Cultural. Disponível no site: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br   

  

Interessado em identificar as tradições que estiveram na base da cidade 

portuguesa, Manuel Teixeira aponta a tradição vernácula tendo como referência os 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
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castros744 e a herança grega, defendendo que a solução topográfica das “colinas” para a 

implantação das povoações lusas seria tradição longeva745. Segundo o arquiteto, a 

tradição mediterrânica/grega teria como orientação a estruturação da malha urbana a 

partir de edifícios singulares – de natureza cívica ou religiosa – que dominam a paisagem 

por sua localização em pontos culminantes da topografia.   

Para o pesquisador, as cidades portuguesas têm como especificidade a “criteriosa 

[e] cuidadosa adaptação ao sítio e o papel determinante que os edifícios institucionais, 

(...), na estruturação do território urbano”746. As povoações estariam sempre “projetadas 

no sítio e com o sítio (...) [e] o seu traçado apenas se [concretizaria] no confronto com a 

estrutura física do território”747. Nesta perspectiva urbanística, os edifícios religiosos e 

administrativos predominam no espaço urbano, como “pólos aglutinadores [que] dão 

sentido aos espaços em volta”748.   

Inúmeros foram os núcleos de um povoado, arraial ou vila que partiram de uma 

capela singela ou a edificação da matriz de uma freguesia colada como fator normativo 

para sua ordenação, constituindo seus adros, pátios e terreiros os antecessores dos espaços 

públicos e coletivos, como praças e largos749. Desse modo, pode ser considerado como 

uso costumeiro para o estabelecimento das povoações no território luso americano750 as 

cidades que têm como elementos geradores “as igrejas e os conventos” localizados em 

pontos culminantes da topografia.   

 Rodrigo de Almeida Bastos entende que a Coroa portuguesa, em seu processo de 

ocupação do território de sua colônia americana, aceitava as “sugestões topográficas” 

adaptando a implantação dos arraiais, vilas e cidades “às circunstâncias, costumes e pré-

 
744 Os castros seriam uma forma típica de aglomerado populacional pré-romano que não contava 

com arruamentos regulares ou praças urbanas. Jorge Alarcão. “A cidade romana em Portugal: a formação 

de ‘lugares centrais’ em Portugal, da Idade do Ferro à romanização”. In: Cidades e História, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbekian, 1992.  
745 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 16 
746 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 15-17 
747 TEIXEIRA, 2000.   
748 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 18 
749 Considera-se que para a formação das cidades brasileiras a criação dos aldeamentos e reduções 

para os indígenas foram núcleos que, posteriormente, se transformaram em vilas e cidades. A sua 

regularidade morfológica e a formação erudita destas povoações devem ser reconhecidas como influencia 

na instalação das povoações no Brasil colonial. Fernando de Azevedo traz um conjunto de imagens 

fotográficas apresentando perspectivas de antigas cidades brasileiras, dentre elas Ouro Preto, Mariana, São 

João del Rei. Ao se referir ao desenvolvimento de Vila Rica diz que a povoação estava a “corcovear por 

sobre o atormentado relevo do local em que se plantou” (AZEVEDO, A., 1992, p. 51-52). Ver: MARX, 

1989, p. 8 
750 AZEVEDO, F., 1944, p. 63. 
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existências físicas, naturais e construídas”751. Segundo esta perspectiva, os assentamentos 

seguiriam regras de conveniência que regulavam e orientavam a administração urbana, 

adequando os objetivos da política metropolitana ao domínio colonial na América. Para 

Vila Rica, defende que a implantação da nova vila no alto entre as duas freguesias – de 

Antônio Dias e Pilar – seria uma ocupação estratégica do ponto de vista administrativo 

por sua “proeminência topográfica [que] proporcionava amplo domínio visual sobre os 

arraiais”752.   

 Não se pode, no entanto, restringir a análise das vilas e cidades brasileiras ao 

exame de modelos vernáculos repetindo a máxima da ausência de racionalidade e 

planejamento nas povoações implantadas por Portugal em terras americanas. Neste 

sentido, considera-se válido aproximar o conceito de regularidade à ideia de 

planejamento e de poder: “poder planear e poder de impor a concretização do modelo 

planeado” como faz Manuel Teixeira753. A partir deste referencial a cidade racional, 

geométrica deve ser entendida como expressão de um maior controle do processo de 

implantação de povoações pelo poder dominante no território em questão.   

4.2.1. Cartografar, proteger, ocupar e explorar terras: o conhecimento 

técnico como instrumento de povoamento754 

Entendendo que todas as povoações são planejadas, Teixeira afirma que aquelas 

que foram racionalmente ordenadas estariam submetidas a um maior controle do poder 

administrativo, contando com a elaboração de planos de edificação (ou reestruturação) 

de seu espaço urbano em perspectiva geométrica. Esta proposta seria indicativa para 

contextos históricos e políticos relacionados à delimitação territorial e maior 

centralização do poder755.  Partindo dessa premissa, Walter Rossa e Manuel C. Teixeira 

apresentam recortes cronológicos para a criação ou reformulação de vilas e cidades em 

Portugal. Seriam estes os períodos relativos à formação do Estado-Nação – com a 

delimitação do território nacional –, o contexto da Restauração – com a necessidade de 

 
751 BASTOS, 2007, p. 40 
752 BASTOS, 2012, p. 209. 
753 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 13 
754 Este subtítulo foi retirado do texto de Ronald Raminelli por considerá-lo síntese da ação dos 

engenheiros e cartógrafos no processo de implantação de vilas e cidades no território brasileiro, ao longo 

do século XVIII. RAMINELLI, 2012, p. 37 
755 RAMINELLI, 2012, p. 42.  
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fortificações – e a reconstrução de Lisboa. Especialmente após o século XVII, muito 

desta cronologia pode ser relacionada aos domínios ultramarinos, em especial o Brasil756.   

A organização do espaço brasileiro contou com profissionais ligados à carreira 

militar desempenhando tarefas diversificadas como a edificação de estruturas de defesa, 

prédios institucionais e residenciais e a produção de conhecimento sobre a topografia 

local757. Nos reinados de D. João V e D. José I foram empreendidos esforços voltados à 

ocupação do território fronteiriço e da ampliação da exploração colonial, solicitando o 

desenvolvimento de conhecimento cartográfico e científico amplo758 o que levou 

profissionais - primeiramente estrangeiros - a percorrer e desenhar o território, planejar e 

levantar vilas sendo o espaço urbano uma expressão do controle e domínio dos povos e 

terras759.   

Para Ronald Raminelli, o século das luzes teria promovido uma expansão do 

conhecimento espacial dos impérios coloniais, a partir do registro cartográfico do litoral 

e interior, inventariando fronteiras em áreas estratégicas e limítrofes na América, sendo 

uma ferramenta para a preservação dos domínios coloniais “cartografar, proteger, ocupar 

e explorar terras”760. Tiago Kramer Oliveira aponta a necessidade do aprofundamento 

dos estudos sobre a “relação entre a espacialização das conquistas e a produção de mapas 

que fazem referência a elas”761, pois a representação do espaço seguia diretrizes 

múltiplas, servindo à “interesses econômicos, políticos, geopolíticos e científicos, todos 

eles relacionados às conquistas territórios americanos representados nos mapas”762.    

Segundo José Damião Rodrigues, a relação entre saber e poder - através do 

incentivo e patrocínio régio para a efetivação de viagens de exploração - configurou-se 

como uma das ferramentas dos impérios europeus para a afirmação de soberania em 

espaços coloniais763. As iniciativas de coleta e organização de dados sobre os domínios 

 
756 ROSSA, 2002, p. 364; TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 14-24 
757 SILVA, M., 1999, p. 71; RAMINELLI, 2012, p. 42 
758 As áreas de interesse nas expedições eram a história natural, o registro de plantas e animais, 

localização de acidentes geográficos, reservas minerais, potencialidades produtivas, descrição geral dos 

povos. Para a descrição e catalogação desses materiais foram produzidos manuais com normas e diretrizes 

para a sua descrição e coleta. PEREIRA, 2009, p. 243.  
759 Sobre o tema também dissertam Damião Rodrigues – que traz abordagem acerca da cartografia 

como ferramenta para as negociações diplomáticas e o estabelecimento de fronteiras entre os domínios 

espanhol e português na América do Sul, e Ronald Raminelli que procurou analisar as iniciativas de 

reconhecimento científico, geográfico, econômico e social no espaço colonial português e a efetivação 
destas propostas (RODRIGUES, 2018; RAMINELLI, 2012).  

760 RAMINELLI, 2012, p. 37 
761 OLIVEIRA, 2015, p. 44. 
762 OLIVEIRA, 2015, p. 41 
763 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 136; RAMINELLI, 2012, p. 38-39; RODRIGUES, 2015, p. 13.  
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ultramarinos produziu material de reconhecimento sobre o território brasileiro 

contribuindo para “redescobrir uma geografia e uma história natural e a inventar uma 

identidade”764. A produção cartográfica foi relevante em função dos investimentos 

realizados pela Coroa, produzindo uma “admirável coleção de mapas” que transportaram 

para Lisboa, “em forma de papéis” as “fronteiras americanas do império”765.    

Como estratégia fundamental da ocupação e domínio foram efetivadas a fundação 

e refundação de povoações, a edificação de fortificações, o controle de acessos, medidas 

políticas e econômicas voltadas para o desenvolvimento da colônia e controle territorial 

“nas mais distantes paragens da Amazônia setecentista”766.  

Porque ali, [na Amazônia e no Mato Grosso] mais do que em qualquer 

outra região do Brasil, as cidades representavam elementos discursivos 

enfáticos da relação de domínio sobre o território que se pretendia 

estabelecer ou, antes, reivindicar. E a decisão de as fazer, várias, e no 

mato, implicou uma importante e significativa mudança na leitura do 

próprio território767.  

 A criação de vilas e cidades no contexto de delimitação do território colonial na 

América portuguesa promoveu a instauração da legitimidade da Coroa portuguesa sobre 

este espaço regulamentando - através da edificação “conveniente”, decente e cômoda das 

novas povoações - sua “boa direção” desde a implantação dos novos núcleos. Em uma 

mesma “providencia política” foram ordenados o espaço e as relações sociais, 

incorporado o território e seus habitantes “ao controle fiscal e administrativo da 

Coroa”768.   

 
764 As iniciativas promovidas pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, na administração 

de Furtado de Mendonça, Melo e Castro e Rodrigo de Sousa Coutinho, permitiu o acúmulo de 

conhecimento sobre o território brasileiro com a participação de inúmeros luso-brasileiros formados na 

Europa, especialmente em Coimbra e Montpellier. Publicaram obras que permitiram o registro de 

conhecimento sobre o Brasil, sendo considerado por Damião Rodrigues “um dos mais importantes elos na 

linha de continuidade intelectual e reformista” entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século 
XIX (Rodrigues, 2015, p. 26). RODRIGUES, 2015, p. 26. 

765 RAMINELLI, 2012, p. 42. Para José Damião Rodrigues, os esforços promovidos pela Coroa 

teriam revelado uma grande discrepância entre os objetivos e os resultados efetivados visto o conhecimento 

acumulado não ter produzido o controle territorial almejado pela monarquia portuguesa (RODRIGUES, 

2015, p. 3).  
766 RODRIGUES, 2015, p. 1-2 Tendo como estudo de caso a ocupação e desenvolvimento da bacia 

amazônica na segunda metade do século XVIII, Jose Damião Rodrigues buscou analisar a relação entre a 

produção de conhecimento a partir do incentivo régio voltado para a execução de viagens de exploração 

entendendo estas iniciativas como uma das modalidades utilizadas pelos impérios europeus para a 

afirmação de soberania em espaços coloniais com vistas à sua apropriação e controle territorial 

(RODDRIGUES, 2015, p. 1-2). No que toca especificamente à implantação de novas vilas, Maria Beatriz 
Nizza da Silva afirma que a política de povoamento implementada por Sebastião José de Carvalho e Melo 

teria sido mantida, mesmo após a sua saída (DELSON, 1997, p. 31 e seguintes; SILVA, M., 1999, p. 74-

75).  
767 ARAÚJO, R., 2012, p. 42 
768 ARAÚJO, R., 2012, p. 43 
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Segundo Bastos as “regulações (...) deveriam reger também, pois, a prudente 

implantação das povoações, assim como a acomodação dos povos”769. É a partir da 

associação entre decoro, adequação e conveniência770 que Rodrigo de Almeida Bastos irá 

sustentar um paradigma diverso da historiografia clássica para o processo de urbanização 

portuguesa na América. Tomando como estudo de caso a cidade de Ouro Preto, antiga 

Vila Rica, aponta que  

a consideração do decoro contribuiu para a consolidação de uma 

política de expansão e conservação das conquistas e povoações 
mineiras, baseada na atenção aos costumes, às condições dos sítios e 

dos edifícios já construídos; contribuiu também para a consolidação de 

uma disposição portuguesa pela adequação aos contextos e 

circunstâncias coloniais, efetivada em povoações cuja regularidade 
primordial não deveria advir senão justamente dessa decorosa 

disposição pela adequação, e não apenas da geometria771.   

A necessidade de estabelecimento de jurisdição, com a criação das primeiras vilas, 

para as descobertas auríferas no território das Minas Gerais, foi segundo Bastos uma ação 

política, ação que permaneceu durante todo o período colonial772. A ocupação dos 

terrenos seguia uma determinação metropolitana, gerando negociações e jogos de 

interesse mútuos – entre aqueles que ocupavam (os colonos) e aquele que concedia (a 

Coroa) – viabilizando o domínio e a exploração colonial em todos os sentidos.  

Para o Rio de Janeiro, Silvia H. Lara destaca que a interferência na legislação que 

regulava o uso dos terrenos urbanos constituía “um ato político, garantindo lugar 

privilegiado e uma posição estratégica do ponto de vista econômico”773.  Nesse sentido, a 

topografia utilizada como uma oportunidade774 para a conformação da ocupação 

territorial no Brasil-colônia pode ser pensada como uma possível chave de leitura da 

configuração urbana nas Minas Gerais no contexto de dominação colonial.  

 
769 BASTOS, 2012, p. 224 
770 Rodrigo de Almeida Bastos busca explicitar a utilização do termo “urbanismo” em sua reflexão 

sobre a regularidade e a ordem nas povoações das Minas setecentistas. Concordando com Rafael Moreira, 

que alerta para o uso do termo para a implantação das cidades coloniais luso-brasileiras, Bastos define 

“urbanismo” como o “conjunto de tradições, práticas e princípios que condicionaram os processos de 

implantação, aumento e conservação de povoações” (BASTOS, 2007, nota 16, p. 37).  
771 BASTOS, 2012, p. 202. Grifo nosso. 
772 Claudia Damasceno Fonseca, em artigo que propõe a analisar a formação dos espaços e 

territórios urbanos nas Minas setecentistas, alerta que a imposição do Estado naquela região se fez sem 

retardo e, a criação de vilas esteve ligada tanto aos interesses da metrópole quanto dos moradores das 

localidades. No entanto, devem ser levadas em consideração a desproporcionalidade entre o número de 

vilas e a população mineira, considerando que o número de concelhos/vilas é ínfimo se contraposto ao 

número de arraiais existentes no mesmo período – mais de 300. Esta irregularidade na implantação de 

unidades administrativas no território seria outro ponto relevante a se considerar (FONSECA, 2012, p. 83).  
773 LARA, 2007, p. 38. 
774 RUSSELL-WOOD, 2008, p. 1.  
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Tirando proveito de sua topografia para a edificação dos prédios civis e religiosos, 

as povoações mineiras apresentam expressiva plasticidade, sugerindo a elaboração de 

uma narrativa espacial como representação da sociedade ali estabelecida. Importante 

salientar que, como organismo vivo e em constante transformação, diversas camadas de 

intervenção e narrativa são encontradas no processo de organização do espaço físico e 

social.   

Reconhecidas como vilas e cidades orgânicas, que pontualmente teriam 

recebido a implantação de projetos urbanísticos voltada para uma ordenação de seus 

espaços públicos, pesquisas no âmbito da arquitetura sugerem que sua irregularidade não 

significaria ausência de ordenação. Enquanto as cidades planejadas seriam exemplo da 

interferência direta do poder, aquelas em que a morfologia não apresenta uma 

regularidade formal, estaria “baseada em princípios de cultura urbanística não 

codificados explicitamente”, sendo o fruto de um processo de “múltiplos interesses 

privados”775.   

As cidades sem “ordem aparente” seriam constituídas de uma “racionalidade 

implícita e sempre presente no ato de construir e de urbanizar”. Para Teixeira, esta não 

racionalidade seria a dimensão mais importante da “natureza dos espaços urbanos”776. 

Considerando-se este como um ponto relevante para se refletir acerca da ordenação dos 

espaços urbanos nas Minas Gerais, entre a segunda metade do século XVIII e princípios 

do século XIX, será apresentada uma interpretação para a implantação da povoação de 

Baependi.  

Não foi identificada qualquer orientação técnica, registro gráfico ou intervenção 

no tecido urbano da administrativa direta777. Neste caso refiro-me especificamente à 

presença de engenheiros e arquitetos militares para a execução de planos e plantas para 

implantação dos prédios, ruas e demais equipamentos urbanos. Também não há registro 

quanto à orientação manuscrita voltada à organização do espaço urbano da vila recém-

criada, como Ordens e Cartas Régias enviadas para algumas localidades do Brasil colônia. 

Desta maneira, propomos analisar as características de ordenação e qualificação da malha 

urbana na sede da vila, indicando a existência de padrões que remetem à vilas e cidades 

do urbanismo português.  

 
775 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 14. 
776 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 14. 
777 Cf. DELSON, 1997; REIS FILHO, 1968, 1999; BASTOS, 2007, 2012; SANTOS, 1968; 

FONSECA, 1999, 2003, 2007, 2011.   
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4.2.2. Regularidade como experiência e conveniência em Baependi, Minas 

Gerais 

Não podemos afirmar que Baependi tenha sido contemplada com a intervenção 

voltada ao planejamento urbano, entre os séculos XVIII e XIX, como aconteceu com as 

vilas criadas pela Coroa ou ainda, como Mariana, que contou com um planejamento 

urbano voltado à sua condição de sede do Bispado, em Minas Gerais778. Documentos 

referentes à história local permitem vislumbrar a existência de uma regularidade “não 

codificada explicitamente” na escolha para a implantação dos prédios religiosos, com 

destaque para a igreja matriz e seu largo, e na disposição das moradias junto aos principais 

edifícios religiosos e civis.  

Segundo Teixeira, as influências culturais e de modelos arquitetônicos e 

urbanísticos na experiência portuguesa, teriam amalgamado a particularidade de muitas 

das suas povoações. Neste sentido, podem ser consideradas como uma síntese de 

“elementos tradicionais e eruditos” que estariam vinculados aos contextos históricos nos 

quais estariam inseridos779. Segundo Allan Kato, em geral a configuração espacial das 

áreas centrais não sofreu grandes alterações, permitindo supor “com relativa segurança” 

que ainda possuí “características básicas do traçado” similar ao do início do século XIX, 

no que diz respeito aos lotes urbanos. A inscrição material dos lotes e arruamento são 

efetivamente as fontes da pesquisa de Kato, considerando que as plantas cadastrais “são 

apenas representações modernas disso”780. 

No ano de 1754, em registro de Termo de Doação de “uma sorte de Campos à 

N. Snrª para a fatura de nova Matriz”781 foi criado o “arraial franco e livre”782. Para a 

matriz de Baependi, o lugar escolhido no Campo do Formigueiro permitiria o 

atendimento aos quesitos das prescrições tridentinas783, sendo o terreno alto e longe de 

umidade, configurando-se um padrão recorrente no urbanismo português (Fig.4). O 

 
778 Não há menção a qualquer interferência na organização espacial do arraial, criado em 1754, 

sendo os terrenos livres de foro para os moradores edificarem suas casas (PELÚCIO, 1942a, p. 45-48).  
779 TEIXEIRA; VALLA, 1999, p. 216 
780 Na mesma página Allan Kato diz que “Não podemos esquecer que o lote é um documento 

inscrito no solo, seu formato denuncia o modelo europeu de ocupação territorial utilizado, cujas 

características se preservaram, em grande medida, ao longo dos séculos” (KATO, 2015, p. 352). 
781 Entre as partes os doadores Luiz Pereira Dias e Maria Nogueira do Prado, filha do capitão-mor 

Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, que teria trazido a imagem de Nossa Senhora de Montserrat para a 
localidade. No termo de doação, além da exigência da edificação da matriz no local indicado, o orago 

deveria ser o mesmo da antiga capela particular sediada na Fazenda do Engenho, de propriedade do dito 

capitão (PELÚCIO, 1942, p. 4548).   
782 PELÚCIO, 1942a, p. 45-48 
783 VIDE, 2007, p. 252-253 
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predomínio de patrimônios eclesiásticos em terras seria a premeditação da construção de 

casas no entorno do prédio religioso o que representa, materialmente, a “proeminência 

da função religiosa que serviu de ponto de concentração inicial”784 para as povoações. O 

Termo de Doação da matriz de Baependi pode corroborar esta hipótese.  

 (...) por quanto a nossa intenção é Doarmos o dito campo para fazerem 

as suas moradas e casas, e Quintais, (...) poderão porém, as suas lojas e 

venda de Molhados, tendas de ofícios; cujas moradas de casas, que os 

moradores fabricarem poderão venderem a quem quiserem, e disporem 

delas na forma, que lhes parecerem785.  

A necessidade da identificação da origem do chão onde surgiram os arraiais foi 

dos geógrafos, como aponta Sergio da Mata e, por isso, a “eles devemos a descoberta da 

importância dos patrimônios como espaço primordial onde se formou uma parcela 

significativa dos embriões de cidades brasileiras”786. A relação entre a história da cidade 

e a história das capelas permitiu estabelecer a perspectiva de uma tradição urbana para a 

instalação e a configuração espacial de nossas aglomerações humanas no território 

colonial, expressando o vínculo entre a organização espacial e a vida social que engendra. 

Para visualizar esta ordenação topográfica, selecionamos fotografias que compõe 

o Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Baependi, fotos produzidas em período 

posterior ao desta pesquisa. Esta seleção foi possível pela manutenção destes prédios em 

localização original, desde sua edificação. A confirmação foi possível pelos registros 

existentes na Câmara Municipal, que dizem respeito às obras públicas, à instalação de 

equipamentos urbanos e às requisições de irmandades para construírem suas capelas.  

Nas imagens escolhidas, é possível perceber a localização da capelas e igreja 

matriz em relação à topografia local, permitindo conferir sua proeminência na paisagem. 

Além do destaque são pontos de convergência de moradias, como será visto pelas 

listagens da Décima dos Prédios Urbanos. Não apenas a igreja matriz tem sua localização 

privilegiada na topografia local. As capelas das irmandades de Nossa Senhora do Rosário 

e de Nossa Senhora da Boa Morte foram construídas em pontos de destaque da localidade, 

reafirmando a escolha por uma ordenação espacial em que os edifícios principais 

estruturam as povoações (Fig. 4-6).  

Para a localização dos acidentes topográficos urbanos, Allan Kato esbarrou com 

algumas dificuldades, dentre elas a identificação dos lugares de instalação de 

 
784 DEFFONTAINES, 1944, p. 299.  
785 PELÚCIO, 1942a, p. 47 
786 MATA, 2002, p. 200.  



261 

 

“pelourinhos, casas de câmara e cadeia, e fontes de água”787. Com maior facilidade foram 

identificadas as igrejas e capelas pela permanência mais longeva dos templos na malha 

urbana, sendo pontos de referência relevantes para a reconstituição da ordenação espacial 

das localidades. A formalização do Padroado exerceu influência nos desenhos urbanos 

das colônias americanas, de maneira diferente para os territórios espanhol e português.  

Segundo Murillo Marx, havia uma lógica de implantação dos núcleos urbanos 

associada à empresa colonial, lógica esta que estaria presente no desenho urbano da 

colônia portuguesa, imprimindo “nova paisagem humana” naquele território788. Estes 

projetos se expressam materialmente na “disposição urbana de nossos núcleos e, em 

especial, quanto a seus pulmões e artérias de todo tipo” (Fig. 7 e 8).  

 
787 KATO, 2015, p. 353. 
788 MARX, 1989, p. 22-23 
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Figura 4 – Vista da rua Major José Izalino, que comunica a praça central à antiga estação ferroviária. A imagem  

permite a percepção do protagonismo da igreja matriz na paisagem local, por sua localização em ponto dominante da  

paisagem, destacando-se em relação ao conjunto edificado, corroborando a tese de uma tradição para a edificação de 

 templos. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Baependi. s.a., s.d.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Ao fundo, a capela da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que foi edificada em plano superior. A 

Irmandade teve seu compromisso registrado no ano de 1820. Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de 

Baependi. s.a., s.d. 

 

 

 

Figura 6 – A capela da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, cujo compromisso foi registrado no ano de 1815,  

concomitante à criação da vila, mas que teve sua construção efetivada na segunda metade do século XIX  

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Baependi, s.a., entre as décadas de 1930 a 1940.  
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Figura 7 – Vista aérea do centro de Baependi, vendo-se à esquerda – em destaque vermelho – a praça Monsenhor 

Marcos, antigo Largo da Matriz. À direita, também destacado, a praça Argentino Rios, antigo Largo da Boa Morte. 

Fonte: Acervo Histórico da Prefeitura Municipal de Baependi, s.a., entre as décadas de 1940 e 1950.  

 

Figura 8 – Procissão em direção à igreja matriz, vendo-se a população acompanhando o cortejo.  Fonte: Acervo 

Histórico Municipal, s.a., s.d.  
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Tendo como referência de orientação os edifícios religiosos para a configuração urbana, 

Marx ressalta o cuidado que se deve ter em relação à presença do clero na América portuguesa. 

Esta especificidade deve ser levada em conta para a análise de “nossa ordenação urbana”789. Os 

prédios eclesiásticos permitem a orientação da espacialização dos imóveis, corroborando a 

perspectiva de que os patrimônios religiosos são fator incontornável para se analisar a formação 

das povoações na América portuguesa colonial.  

Não se trata de haver planejamento num caso, o espanhol, ao contrário do 

outro, o português. Já se observou – Sérgio Buarque de Holanda e tantos mais 

– que se trata de projetos coloniais distintos, filhos de necessidades e 

aspirações peculiares, (...)790. 

Consideramos que, além da utilização da topografia para edificação de prédios da 

administração eclesiástica e secular, é possível identificar como regularidade na instalação das 

vilas coloniais a sua adaptação ao sítio, como bem observou Russell-Wood, para Ouro Preto. A 

utilização da topografia como oportunidade é uma das recorrências nos núcleos de povoamento 

coloniais na América portuguesa, não limitando a instalação de seus edifícios aos sítios planos 

e retilíneos. Nesta perspectiva a irregularidade não se sustenta, visto não haver impedimento 

técnico construtivo para os terrenos mais acidentados na experiência portuguesa791.  

Nos valemos das listagens das Décimas dos Prédios Urbanos para comprovar a tese de 

uma regularidade que não se restringiu à ordenação do espaço, mas que perpassou a construção 

de uma paisagem social e cultural ao estabelecer o perímetro do urbano e, consequentemente 

da urbanidade. Consideramos que é possível visualizar no espaço urbano, e naquele que é 

excluído desta categoria, a representação da hierarquia social na distribuição dos indivíduos no 

território do Distrito da Vila de Santa Maria de Baependi. 

 

4.3 A constituição do espaço urbano da sede da Vila de Santa Maria de Baependi nas 

Décimas dos Prédios Urbanos (1815-1833) 

A cidade é o império dos limites. Nela, a todo momento cruzam-se as 

fronteiras visíveis ou invisíveis que separam o dentro do fora (...). A 

tais fronteiras correspondem outras, que separam o sagrado do profano, 

 
789 MARX, 1989, p. 25. 
790 MARX, 1989, p. 23 
791 Seria interessante pensar na presença de ilhéus no território sul-mineiro, especificamente em Baependi 

e arredores, cogitando que tenham sido reproduzidos parte dos padrões urbanos implantados nos Açores, nos 

princípios da expansão marítima portuguesa. Uma hipótese que fica para um próximo momento. 
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o público do privado, o íntimo do nem tanto. E a cada espaço assim 

delimitado, corresponde uma ordem de comportamentos e práticas792. 

Propomos apresentar uma leitura da organização espacial da sede vila de Santa Maria 

de Baependi, tendo como recurso principal as listagens das Décimas dos Prédios Urbanos 

existentes para a localidade, entre os anos de 1815 e 1833793. A partir da análise da 

documentação procuramos identificar as transformações na área urbana da sede, no período em 

tela; o mapeamento da inserção dos prédios e moradores no perímetro urbano e a identificação 

das possíveis relações entre hierarquia social e espacial na constituição deste espaço.  

Neste conjunto documental foram sistematizadas informações relativas ao número total 

de imóveis e sua variação para o período; à identificação da toponímia de ruas, largos e praças; 

à relação de concentração de imóveis nesta espacialidade e à identificação dos proprietários, 

moradores e arrendatários. Procedeu-se ao cruzamento de dados com documentação histórica 

da Câmara Municipal de Baependi794 em busca de uma melhor delimitação da área ocupada, 

analisando processos de instalação de equipamentos urbanos voltados ao abastecimento de 

água.  

Para o mapeamento da distribuição dos edifícios procuramos utilizar três mapas base: 

duas plantas inclusas em mapas da primeira metade do século XX e a Planta do Município de 

Baependi, de 2005, já utilizada. As plantas foram publicadas nos mapas do município de 

Baependi, sendo um de 1927 e o segundo de 1939, quase dez anos depois. Procuramos comparar 

as indicações de ruas e prédios constantes nas listas das Décimas Urbanas de Baependi nas três 

plantas, o que possibilitou identificar o período de abertura de vias junto ao largo da Matriz, 

hoje praça Monsenhor Marcos.  

 
792 PEREIRA, 1999, p. 121. 
793 Agradeço ao professor Ângelo Alves Carrara pela disponibilização dos dados de sua pesquisa que 

permitiram a elaboração das planilhas deste estudo. Para as listas ver: CARRARA, 2003, v. 1., p. 34-37, 67-86. A 

documentação utilizada integra a Coleção da Casa dos Contos, material que foi mapeado e organizado através de 

projetos sob orientação do professor Ângelo A. Carrara, resultando no guia de pesquisa que norteou a seleção para 

este estudo. “COLEÇÃO CASA DOS CONTOS DE OURO PRETO é o nome desde 1922 atribuído ao acervo 

documental produzido ou recolhido (no caso específico da documentação particular dos contratadores dos grandes 

tributos) até 1772 pela PROVEDORIA e a partir daí pela JUNTA DA REAL FAZENDA DA CAPITANIA DE 

MINAS GERAIS, e hoje distribuído por três instituições: o Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Nacional e a 

Biblioteca Nacional” (CARRARA, 2003, p. 11). 
794 O Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Baependi, criado em 1984, possui livros da 

administração municipal, entre 1814 e o século XX.  



266 

 

Produzido em 1927, o Álbum Chorographico Municipal do Estado de Minas Gerais795, 

foi originalmente editado pelo Serviço de Estatística da Secretaria de Estado de Agricultura, 

para a comemoração da Independência do Brasil. Para cada município, são apresentados dados 

relativos ao território e distritos, em 1927 e 2007, um mapa com a planta do distrito da sede, o 

edifício da Câmara em desenho, as posições geográficas, a área e a população796. Dentre os 

atributos do mapa, a localização das sedes dos distritos e municípios, estabelecendo 

graficamente a hierarquia urbana ali representada797.  

Os principais rios do município e seus cursos em seu território e demais vizinhos, as 

estradas – de ferro, automóvel, carroçável e os caminhos – e, por fim, as estruturas para 

comunicação, como as linhas de telegrama nacional e telegráfica. No que toca aos caminhos, 

interessante comparar com o mapa do Estado de Minas, de 1939, que foram legendados como 

caminho de tropa e cruzam as paragens referidas nas cartas e solicitações de sesmaria.  

O segundo registro é o Mapa do Estado de Minas Gerais, do ano de 1939. Sob guarda 

do Arquivo Público Mineiro, traz impresso em seu corpo o território do município e as plantas 

das sedes dos distritos que o compõe. Apresenta a hierarquia urbana distinguindo em sua 

legenda as cidades, vilas, povoados, fazendas, igrejas e capelas partilhando o mesmo 

símbolo798. São legendadas neste mapa as vias de comunicação com identificação para as 

estradas de ferro em tráfego e em construção, as rodovias e os caminhos, sendo estes carroçáveis 

e de tropa799. Dentre os acidentes geográficos os cursos d’água e rochedos.  

Esta escolha decorre da possibilidade de sugerir, com menor margem de erro, o processo 

de organização da malha urbana da vila de Baependi, respaldada pela assertiva de Allan Kato 

sobre a manutenção das áreas centrais sem grandes alterações800. Em sua atualização, interessa 

estabelecer os pontos que eram considerados integrantes do perímetro urbano e os logradouros 

excluídos deste perímetro, mas que é parte do cotidiano dos moradores da vila.  

 

 
795 A publicação foi realizada por iniciativa da FUNDAMAR em parceria com o Centro de Referência 

em Cartografia Histórica da UFMG, o Instituto Amílcar Martins e pesquisadores Para o Álbum Chorographico 

Municipal do Estado de Minas Gerais, ver: http://www.albumchorographico1927.com.br/.  
796 As posições geográficas foram medidas do Morro do Vale Formoso, os valores para as dimensões do 

território e da população são apresentados por distrito e seu somatório.  
797 São indicadas as cidades, vilas, sedes de distrito, povoados e estações do transporte ferroviário. 
798 A legenda inclui dois outros pontos de localização: as usinas elétricas e o vértice de triangulação, que 

indicam os novos equipamentos e técnicas registrados cartograficamente. 
799 Constam as linhas telefônicas e telegráfica.  
800 KATO, 2015, p. 352 

http://www.albumchorographico1927.com.br/
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4.3.1 A Décima dos Prédios Urbanos nas Minas Gerais 

O imposto foi implantado no Brasil a partir da publicação do Alvará régio de 27 de 

junho de 1808, com incidência em todo o território do Império Colonial Português801. Com 

cobrança voltada ao pagamento das “despesas públicas”, tinha como vantagem ser “o mais geral 

e repartido com mais igualdade”, por pagarem inquilinos e proprietários, chegando a todos os 

“fiéis vassalos”. A comodidade e a “menor vexação possível” pelo pagamento do imposto 

visava, também, que menor peso tivesse a “agricultura, verdadeiro e o mais inesgotável 

manancial de riqueza dos Estados”, visto “os de lavoura” já estarem sendo onerados com o 

dízimo. 

Os responsáveis para dirigirem os lançamentos da cobrança seriam vinculados a uma 

Junta da Décima, composta por pessoas nomeadas pelo Superintendente, cargo que seria 

ocupado por Juiz do Crime ou Juiz de Fora802. Os demais integrantes seriam um Escrivão e 

“dois homens bons, um nobre e outro do povo, de dois carpinteiros, de um pedreiro e de um 

fiscal que será um Advogado”803. Era vetada a escusa à participação na Junta, sob pena de 

prisão804. Os Livros das Décimas, sob a guarda do Cartório de cada Escrivão, deveriam conter 

abertura e encerramento rubricados pelo Superintendente, com a emissão de cópia para as 

Juntas da Real Fazenda805.  

A cobrança incidia sobre os arrendatários – que pagavam 10% do aluguel – e, aos 

proprietários que moravam em seus imóveis. O valor era estipulado pela Junta da Décima 

calculando seu valor “por arbítrio razoado de quanto poderia render, se andassem alugados”806. 

No Livro da Décima deveriam ser inseridas informações acerca  

 
801 Foram consideradas como exceções para a incidência do imposto os territórios “da Ásia, pela 

decadência em se acham”, as populações “pobríssimas”, bem como os prédios “que pertencessem às Santas Casas 

de Misericórdias, pela piedade do seu instituto” (Coleção das Leis do Império (1808-1889), 1891, parte 1, 70; 

CARRARA, 2001, p. 145).  
802 Na ausência destes, por um bacharel formado de preferência que “já [tenha] servido nos lugares de 

letras” ou então “sempre pessoas de bastante entendimento e probidade” (Coleção das Leis do Império (1808-

1889), 1891, I, 71). 
803 Coleção das Leis do Império – Cartas de Lei, Alvarás, Decretos e Cartas Régias, 1891, parte 1, p. 70. 
804 O lançamento deveria ser iniciado no mesmo ano de publicação do alvará, determinando-se o mês de 

dezembro para o encerramento da cobrança. A partir de então, a base de referência seria o lançamento do ano 

anterior, cujo registro deveria conter o levantamento e avaliação dos edifícios, com valores a serem pagos, além 

dos “acrescentamentos” identificados. Coleção das Leis do Império – Decisões, 1891, parte 2, 5ª dúvida, p. 43. 
805 Na abertura do primeiro registro do Livro da Décima de Baependi consta a assinatura do Ouvidor 

Manoel Ignacio de Mello e Souza, que esteve presente na vila, em 25 de novembro de 1815. CC-Rolo 35, Cx. 32, 

Grupo 06, Códice 0330, fotograma 1023. 
806 Quanto aos inadimplentes, seriam cobrados com mandado executivo, de modo similar aos devedores 

da Fazenda Real. Coleção das Leis do Império – Cartas de Lei, Alvarás, Decretos e Cartas Régias, 1891, parte 1, 

p. 71. 
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das propriedades urbanas, com os nomes dos seus habitadores, quantidade de 

andares e lojas, (...). E constando o preço do aluguel, que pagam os inquilinos, 
o que se averiguará pelos escritos de arrendamento e quitações, (...) ou por 

juramento, quando não houver escritos, (...). // Nos prédios que habitarem seus 

donos, guardar-se-á a mesma formalidade, (...)807. 

A coleta anual para a Real Fazenda era direcionada aos “prédios urbanos que estiverem 

em estado de serem habitados” inseridos nas demarcações das Câmaras “nos limites das 

Cidades, Vilas e Lugares notáveis”808. Os Lugares notáveis seriam aqueles que “excederem de 

100 vizinhos, e não forem as povoações pobríssimas”. Como limite para a área de cobrança, 

ficou estipulado um termo de 2 léguas809. 

A implantação da cobrança implicou na definição da área a ser tributada, estipulando 

parâmetros de inclusão e exclusão de prédios, e consequentemente de seus moradores, no 

perímetro delimitado. Neste sentido, expressa a acepção de urbano para os grupos sociais com 

acesso aos cargos da Junta ou da Câmara, nas localidades submetidas à cobrança. Por este 

motivo, Ângelo Alves Carrara alerta para a necessidade de que as investigações tenham em 

vista as especificidades de cada vila ou arraial, tanto no que diz respeito aos valores dos imóveis 

quanto à sua extensão.  

Ângelo A. Carrara minuciou os livros da série da décima predial da Coleção Casa dos 

Contos de Ouro Preto810, por considerar este tributo de grande relevância para os estudos sobre 

as alterações no urbano e dos índices demográficos das povoações mineiras, em um contexto 

de proeminência da produção agropecuária na Capitania, na primeira metade do século XIX811. 

Sem cobertura regular, para algumas das localidades não há registro algum, como é o caso dos 

distritos do Varadouro e Guapiara que compunham a freguesia de Aiuruoca812. Carrara ressalta 

a variabilidade no número de prédios tanto de um ano para outro quanto para os períodos mais 

curtos, como seria o caso de Baependi. A elaboração da Tabela 12 foi realizada a partir da 

 
807 Coleção das Leis do Império – Cartas de Lei, Alvarás, Decretos e Cartas Régias, 1891, parte 1, p. 71. 
808 Coleção das Leis do Império – Cartas de Lei, Alvarás, Decretos e Cartas Régias, 1891, parte 1, p. 70. 

Grifo nosso. 
809 N. 32. Brasil. Em 22 de agosto de 1808. Decide as dúvidas que ocorreram sobre o alvará que criou o 

imposto da decima urbana. Coleção das Leis do Império – Decisões, 1891, parte 2, p. 42-44. Grifo nosso. 
810 CARRARA, 2003, v. 1. 
811 Os registros apresentam informações sobre os proprietários e moradores dos imóveis, valores do 

imposto e do arrendamento, a localização do prédio no arruamento e, em vilas com maior complexidade da malha 

urbana, o lado da rua em que se situam os prédios como Sabará e São João del Rei (CARRARA, 2003, v. 1; 

CARRARA, 2001. 
812 Não há referência aos distritos que estão descritos no mapa da Vila da Campanha, de 1810, como sedes 

de capelas filiais à matriz de Aiuruoca, o que denota número de fiéis nada insignificante. Ver: AHU (n. 263/1170) 

Mapa de toda a extensão da Campanha da Princesa feixada pelo Rio Grande, e pelos registos, que limitão a 

Capitania de Minas. 
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confrontação do levantamento publicado por Ângelo Carrara813 e da pesquisa direta no acervo 

na Casa dos Contos, em Ouro Preto. Ocorreu uma variação dos totais de imóveis identificados 

pelas duas pesquisas, sendo minuciada esta diferença nas colunas Carrara e Azevedo. Na análise 

de Carrara, foi mencionada a relativa estabilidade de registro para alguns dos lugares notáveis, 

vilas e cidades que implementaram a tributação, como é o caso de São João del Rei, até 1820.  

As variações encontradas para Baependi, entre 1815 e 1833, permitem um panorama da 

ordenação do espaço da vila, nas primeiras décadas de autonomia administrativa814. É 

perceptível a alteração do número de edifícios registrados para o pagamento do tributo em toda 

a série. No ano de 1814, quando foram criadas as vilas de Santa Maria de Baependi e São Carlos 

do Jacuí, a vila da Campanha Princesa possuía 382 edificações, a cabeça da comarca – a vila 

de São João del Rei – 762 prédios e, as novas unidades administrativas especificamente 130 e 

76 imóveis.  

 

Tabela 12 - Décimas dos Prédios Urbanos – Baependi 
Ano - Total de imóveis Baependi (Carrara) Baependi (Azevedo) 

1811 129  

1812 130  

1813   

1814 130  

1815  105 

1816 109 108 

1817   

1818   

1819 83 115 

1820 129/102 118 

1821 100 116 

1822 119 119 

1823 43 119 

1824 131 129 

1825  129 

1826  129 

1827  135 

1828  92 

1829  136 
1830  132 

1831 105 112 

1832 106 110 

1833 108 107 

Tabela 12 – Amostragem do total de imóveis indicados nas listagens das Décimas dos Prédios Urbanos para 

Baependi. As indicações em vermelho são registros anuais não existentes no acervo. Em grifo, o ano de maior 

índice de moradores. Coleção Casa dos Contos, Ouro Preto, Microfilmes rolos: 33-36. 

 
813 CARRARA, 2003, v. 1, p. 36. 
814 Foram considerados os levantamentos do período que a vila de Baependi já havia sido instalada, a 

partir de 1815. CARRARA, 2001, p. 146, 154. 
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Os maiores índices de edifícios, no território da comarca do Rio das Mortes, foram 

encontrados em São João del Rei com 1.114 em 1809 e Campanha com 399 imóveis, no ano de 

1821. Baependi conheceu um máximo de 136 prédios, no ano de 1829, e Jacuí alcançou a cifra 

de 94 edificações, em 1818. A capital Ouro Preto contava, em 1812, 1651 imóveis e, nos anos 

de 1819-1820, 1824-1825 1662 prédios815. As datas apresentadas revelam as máximas para 

cada uma destas vilas individualmente, pois nestes anos já eram administrativamente 

autônomas816. As vilas e arraiais com os prédios mais caros em média eram, nesta ordem, São 

João del Rei, Campanha, São José del Rei, Bom Sucesso, Tijuco, Lagoa Dourada, Barbacena, 

Ouro Preto, Mariana e Serro817.  

Ângelo Carrara, a partir dos dados relativos ao quantitativo de edifícios das vilas 

mineiras com levantamento das Décimas, considera que a paisagem das Minas Gerais era rural 

com a maior parte da população concentrada em sítios e fazendas. Esse aspecto da ruralidade, 

a permanência das famílias em suas fazendas e a utilização das casas nos arraiais e vilas para 

as festas do calendário litúrgico, suscitou o questionamento sobre a abrangência do pagamento 

da Décima para aqueles que moravam “na roça”.  

Tendo em vista essa ruralidade da paisagem mineira, consideramos relevante o 

esclarecimento a uma dúvida sobre o imposto da Décima. Na Decisão n. 32, a 2ª dúvida, incidiu 

sobre o pagamento da décima por aqueles que não moravam na cidade “e que só têm casas nas 

Vilas para um ou outro dia que a ela vêm” 818. Como resposta a ausência de justificativa para a 

escusa. Este dado sugere que os proprietários de imóveis estavam, por um lado questionando a 

tributação que incidia sobre suas propriedades urbanas e, por outro, afirmando sua permanência 

fora das áreas citadinas. Uma realidade que, por vezes, pareceu existir em Baependi. 

Tendo por mote analisar a “dimensão material das vilas e cidades em fontes textuais” o 

grupo de pesquisa em História Urbana, coordenado por Beatriz Piccollotto Siqueira Bueno819, 

utilizou-se de lançamentos de Décimas Urbanas para a reflexão sobre a organização de 

 
815 CARRARA, 2001, p. 158-159. 
816 CARRARA, 2001, p. 154-156; 162. 
817 CARRARA, 2001, p. 148 
818 Coleção das Leis do Império – Decisões n. 32, 1891, parte 2, p. 43 
819 A metodologia utilizada foi desenvolvida pela pesquisadora ao analisar a Décima Urbana de São Paulo, 

para o ano de 1809. BUENO, 2005. Os pesquisadores, partindo desta referência metodológica, elaboraram seus 

estudos acrescentando fontes ou abordagens que permitissem a reflexão sobre a formação material das vilas e 

cidades, respeitando a especificidade de cada formação e contexto (BUENO et al., 2018).  
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diferentes espaços urbanos da América portuguesa820. Nos interessa salientar as metodologias 

utilizadas e a abordagem acerca das relações entre os “universo rural e urbano”.  

Para isso, nos utilizamos de artigo produzido por Beatriz Bueno em que explicita a 

metodologia elaborada para a aplicação da Décima Urbana da cidade de São Paulo, em 1809, e 

da publicação conjunta do grupo de estudos em História Urbana, na USP, coordenado pela 

pesquisadora. Neste segundo texto, especialmente a análise acerca da vila de Cunha, com 

origem associada ao “fluxo do chamado Caminho Velho para as Minas”821. Consideramos que 

a vila de Cunha é um parâmetro consistente para se pensar a ordenação do espaço urbano de 

Baependi, por se aproximarem no que diz respeito ao Caminho Velho, rota de interiorização da 

colônia portuguesa na América. 

Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, propôs apresentar uma metodologia buscando a 

reconstrução hipotética do tecido urbano da cidade de São Paulo, partindo das informações dos 

elementos descritos na Décima Urbana de 1809, alimentando um banco de dados com os 

seguintes itens: localização dos imóveis, dados dos proprietários e inquilinos, tipologia dos 

imóveis, suas finalidades, seus usos e valor. Todos os elementos foram cartografados tendo 

como base a planta cadastral da cidade, elaborada por Carlos Bresser, entre os anos de 1844 e 

1847822. 

Para mitigar as dificuldades encontradas para a espacialização da Décima,  foram 

aplicados quatro procedimentos: a compilação dos dados da documentação; a aplicação das 

informações obtidas, lote a lote, no mapa-base escolhido; posteriormente a confrontação dos 

dados com a iconografia dos viajantes contemporâneos823 e as fotos de Militão Augusto de 

Azevedo824. Por fim, a quarta etapa refere-se à verificação de alguns imóveis a partir da 

confrontação de fontes secundárias, como teses de doutorado e fundos arquivísticos.  

A partir da documentação inédita, que apresentou aspectos da capital paulista nunca 

abordados pela historiografia825, o estudo realizado por Beatriz Bueno permitiu a identificação 

 
820 O grupo de pesquisa é constituído por Beatriz Bueno, Amélia Aguiar Andrade, Esdras Araújo Andrade, 

Diogo Fonseca Borsoi, Nelson Braghittoni, Allan Kato, Nádia Mendes de Moura. As localidades analisadas foram 

a cidade de São Paulo, um estudo comparativo entre a capital paulista e Santos, a vila de Cunha e a vila de Oeiras, 

no Piauí. 
821 BUENO et al., 2018, p. 23.  
822 BUENO, 2005, p. 60 e seguintes. 
823 Foram elencados quatro estrangeiros entre os anos de 1817 e 1827, sendo estes Ender, Palliére, 

Edmund Pink, Burchell (BUENO, 2005, p. 60). 
824 O acervo produzido pelo fotógrafo, com fotos consideradas como fartas e abrangentes, corresponde à 

segunda metade do século XIX. Mesmo assim, permitiram dar precisão à “volumetria sugerida pela Décima de 

1809” (BUENO, 2005, p. 61). 
825 BUENO et al., 2018, p. 8. 



272 

 

da origem do seu tecido urbano e a participação significativa da iniciativa privada em sua 

constituição. No que diz respeito aos proprietários, havia uma grande concentração na mão das 

ordens religiosas, em especial a Ordem Beneditina, com sessenta e um imóveis. Já no conjunto 

o patrimônio laico se sobressaiu totalizando 81% dos imóveis, sendo seus proprietários pessoas 

de reconhecimento social na sociedade. 

Beatriz Bueno, antes de iniciar a apresentação dos resultados da pesquisa de forma 

pormenorizada, afirma que foi identificada uma maior concentração da cidade em área 

topográfica de “colina”, entre os principais rios, com predomínio de 86% para a função de 

residência, em uma das “áreas mais valorizadas da cidade”826. Da mesma maneira ocorreu em 

Baependi que tem o Largo da Matriz como logradouro de maior concentração de imóveis. A 

escolha dos locais de topografia saliente pode sugerir a influência do urbanismo português na 

ordenação da povoação, explicitando a possibilidade de leitura do espaço urbano local a partir 

de uma regularidade implícita aos costumes trazidos de além-mar827. 

Allan Kato, utilizou-se das Décimas dos Prédios Urbanos em sua dissertação – quando 

analisou comparativamente as vilas de Curitiba, Antonina e Paranaguá – e, em sua tese, refletiu 

sobre as cidades de São Paulo e Santos, nos séculos XIX e XX. Em ambos os casos, para além 

da ordenação socioespacial, o aprofundamento do perfil dos proprietários e moradores permitiu 

analisar 

seu comportamento no espaço urbano e no periurbano828 e suas articulações 

com negócios em escala macrorregional e intercontinental, evidenciando 

tratar-se de negócios no plural, sendo o investimento em imóveis urbanos 

apenas um deles829. 

A concentração de imóveis nas áreas mais valorizadas apresentava como característica 

a presença de proprietários ou inquilinos ilustres da localidade. A Décima Urbana sendo 

considerada como “sinônimo de área urbana”, leva ao questionamento acerca da cobertura, ou 

alcance, do lançamento dos imóveis para cobrança, visto algumas ruas e imóveis não constarem 

no arrolamento.  

 
826 BUENO, 2005, p. 61. 
827 Uma característica também identificada em Baependi, permitindo sugerir que a ordenação do arraial, 

na segunda metade do século XVIII, refere-se “a determinada normatividade presente na ordenação das povoações 

que não conheceram a intervenção formal e técnica de engenheiros militares ou a determinação de plano prévio 

para sua instalação” (AZEVEDO, 2019, p. 14). 
828 Periurbano – arrabaldes.  
829 BUENO et al., 2018, p. 15-16. 
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Segundo o alvará de criação da cobrança da Décima, no Brasil, a área de cobertura da 

tributação seria de “duas léguas o termo necessário para se compreenderem no número das que 

pagam décima”830. Esta área pode integrar espaços ruralizados, a depender do núcleo de 

povoamento em análise. Ao cotejar os dados da Décima Urbana da vila de Baependi aos 

registros concernentes ao abastecimento de água, foi constatado que algumas das áreas da 

cidade não foram contempladas na cobrança do imposto. Neste sentido, podemos sugerir que o 

limite do espaço urbano correspondia a um parâmetro de qualificação dos logradouros, para 

aquela sociedade. Mas que urbano era este?  

Na pesquisa elaborada por Diogo Borsoi sobre a vila de Cunha, no estado de São Paulo, 

os levantamentos das Décimas Urbanas foram cotejados com documentos cartográficos831 e 

Maços de População. Para os documentos cartográficos foi ressaltada a narrativa ali presente 

no que diz respeito à composição da rede urbana colonial, através dos sinais gráficos em mapas 

e cartas que seriam os indícios da complexidade e multiplicidade do processo de povoamento 

do território português na América. 

O povoamento promoveu a hierarquização do território que passou a ser composto por 

“pousos, registros, portos, sítios, povoados, capelas, freguesias e bairros rurais”832 que 

constituíram, segundo Beatriz Bueno, “elementos que funcionaram como chaves de um 

território, cuja produção foi resultado de enorme investimento estratégico, minuciosamente 

projetado pela Coroa portuguesa”833. 

A partir desta perspectiva, foi desenvolvida uma reflexão sobre a composição de um 

núcleo urbano colonial que não se restringia à sede da vila, mas abrangia os “bairros rurais” 

que eram “dependentes administrativamente do núcleo principal”834. Para Diogo Borsoi, as 

informações coletadas possibilitaram o acompanhamento das “relações entre campo e vila”, a 

identificação de seus agentes e a compreensão de “como se comportava material e 

sociotopograficamente uma vila à medida que seus agentes se inseriam, em maior ou menor 

grau, na rede urbana da colônia”835.  

 
830 Coleção das Leis do Império – Decisões n. 32, 1891, parte 2, p. 43. 
831 Beatriz Bueno, em artigo sobre a produção de mapas no século XVIII, em Portugal, traz a definição 

de Carta, desde sua origem no “latim tardio carta, que deriva do grego khártés”, precisando suas especificidades: 

“carta geográfica (terrestre geral), carta corográfica (terrestre regional), carta topográfica (terrestre local)” 

(BUENO, 2004, p. 195).  
832 BUENO et al., 2018, p. 22. 
833 BUENO, 2004, p. 231. Grifo nosso. 
834 BUENO et al., 2018, p. 22. 
835 BUENO et al., 2018, p. 22. Segundo Le Goff, a cidade medieval apresenta o “fenômeno do bairro. O 

bairro se caracteriza quase sempre pela relativa homogeneidade de sua população. A tendência da sociedade 
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O conceito de sociotopografia é desenvolvido por Jacques Le Goff, em seu livro O 

apogeu da cidade medieval, objetivando mapear a ocupação socio espacial das urbi procedendo 

à identificação da ordenação e distribuição social no espaço citadino, no contexto francês 

predominantemente, e seus processos de inclusão e exclusão de atores sociais. O cruzamento 

de dados das listas nominativas, das Décimas e da cartografia histórica foi o caminho percorrido 

por Borsoi para a elaboração de uma “visão de conjunto dos imóveis que compunham uma 

determinada vila, juntamente das pessoas que o habitavam, suas atividades econômicas e 

políticas”. Considerou-se que as informações coletadas possibilitam o acompanhamento das 

“relações entre campo e vila”836. 

Esse ponto é importante, pois ajuda a pensar a relação entre os potentados 

locais e a constituição da vila. O caso de Cunha aponta que ela não era 
resultado de uma ação unilateral das instâncias mais altas da Coroa 

portuguesa. No momento de sua criação, foram recrutados membros da antiga 

freguesia para referendar a nova criação e que, posteriormente, seriam 
preferidos para os cargos administrativos que a instituição de uma vila 

criava837. 

O território das Minas não teve desenvolvimento econômico homogêneo, sendo 

detectada a formação de um mercado interno de produção de alimentos que comercializava 

internamente às regiões em que estavam inseridos e, também, para os demais territórios 

coloniais, a partir da segunda metade do século XVIII, ao sul da capitania. A especificidade das 

atividades produtivas vinculadas ao mercado interno foi responsável pela configuração de 

núcleos de povoação com características particulares, produzindo uma “materialidade e uma 

sociotopografia proporcional” e peculiar, onde os limites entre o urbano e o rural eram bastante 

tênues838. 

 

4.3.2 A Décima Urbana em Baependi 

 

Os lançamentos da Décima dos Prédios Urbanos da Vila de Santa Maria de Baependi 

abrangem três anos da década de 1810, a década de 1820 completa e, os três primeiros anos da 

 
medieval a agrupar-se ou a ser agrupada – para fins de controle – por comunidades confere à cidade medieval o 

aspecto de grupos sociais justapostos. Mas os estratos históricos frequentemente embaralham essa regularidade, 

(...) [sendo] dominante, mas não exclusiva” (LE GOFF, 1992, p. 185). Para a distribuição social em Paris, no 

século XIV, ver: LE GOFF, 1992, p. 186-188.  
836 BUENO et al., 2018, p. 22. 
837 BUENO et al., 2018, p. 24. 
838 BUENO et al., 2018, p. 25. 
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década de 1830 (Tabela 12). Como protocolo de abertura a apresentação dos integrantes da 

Junta, o cargo ao qual estavam vinculados, juramento e assinatura. Para o encerramento, ao fim 

da listagem, é informado que não há mais “casas nesta vila”.  Nos primeiros três anos de registro, 

a localidade foi incluída na categoria de “lugares notáveis”, por serem “notáveis os [lugares] 

que excederem de 100 vizinhos”839.  

Poderíamos conjecturar que o índice demográfico do arraial de Baependi teria sido um 

critério para sua elevação à vila sendo, inclusive, eleita como sede. Um segundo fator seria sua 

centralidade em relação às demais freguesias que compuseram o Termo, no caso Aiuruoca e 

Pouso Alto. Ambas constam na listagem da Décima, ou seja, foram considerados como lugares 

notáveis. No entanto, em nenhum ano alcançaram os 100 vizinhos estipulados como 

quantitativo mínimo para a qualificação urbana. Segundo Carrara, o arraial de Aiuruoca 

conheceu uma variação que foi de 42 prédios, em 1811, a 70 dois anos depois. Já Pouso Alto 

variou entre 68 e 70 imóveis, entre 1811 e 1812840. 

Deduzimos que os critérios utilizados para a inclusão destes arraiais estariam associados 

às atividades agropecuária e comercial, pois eram territórios com sesmarias voltadas ao cultivo 

e criação de gêneros de abastecimento. Some-se a isso, estarem na rota para o Rio de Janeiro, 

o que sugere que se encontravam vendas e pousos para o atendimento às tropas em direção à 

capital da colônia, sugerindo a comercialização de alimentos e a oferta de abrigo aos viajantes, 

gerando renda e riqueza para aqueles que ali produziam. 

Uma primeira dificuldade é acompanhar o “percurso do fiscal inventariante – 

responsável pela atribuição do imposto – por vezes pouco objetivo”841. Para superar esta 

dificuldade, o artigo produzido pelo grupo de estudos coordenado por Bueno sugere a 

necessidade de se formular hipóteses para realizar, mesmo que hipoteticamente, a 

reconstituição da materialidade da cidade. No que diz respeito ao percurso do Fiscal responsável 

pelos registros de Baependi, encontramos as mesmas dificuldades, visto não haver um 

procedimento sistemático. 

No conjunto de lançamentos da Décima para Baependi, foi possível detectar alguns 

padrões, a partir da identificação da repetição de trajetos pela confrontação das listas em 

diferentes anos. Interessante que para a localidade os valores do imóveis também variaram, e 

consequentemente o alcance da arrecadação, em relação às listagens produzidas pelos 

 
839 CARRARA, 2001, p. 154, 160. 
840 CARRARA, 2001, p. 154, 160. 
841 BUENO, 2005, p. 60 
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diferentes fiscais que aí atuaram, sendo factível estabelecer algumas hipóteses para os fatores 

de interferência na cobrança do imposto: as disputas políticas internas à vila e a eleição de 

logradouros de relevância na malha urbana por aqueles que estavam à frente do levantamento.  

Consideramos a planta inclusa no Mapa Chorographico Municipal de Minas Gerais, 

como uma boa aproximação do perímetro urbano de Baependi, no século XIX, mesmo que 

nesta representação tenha ocorrido uma regularização dos quarteirões – e seus lotes – e ruas 

que se encontravam fora do alinhamento regular. Dentre os elementos urbanos a serem 

reconhecidos destaque para as igrejas, vendo-se em vermelho uma cruz representando a matriz. 

As capelas, por outro lado, não ganharam destaque. O largo dos Carros foi destacado, incluindo 

um ponto que, deduzimos, seja a capela da Boa Morte. Quanto à capela do Rosário, esta foi 

ignorada, não sendo sequer destacada a largura da rua onde está situada842. Na direção Norte, 

um acúmulo de edifícios e a indicação de um caminho, entre as construções.  

Segundo a documentação do senado, a chegada à vila vindo da capital da comarca, São 

João del Rei, acontecia pelo alto do largo das Cavalhadas, como informa a representação de 

José Hermenegildo Sanches da Rocha Brandão, em 1834843. Lida em sessão de dezesseis de 

outubro de 1834, o “Cidadão” expunha sobre “o mau estado em que se acha a entrada desta 

Vila no lugar denominado alto das Cavalhadas” com “perigo eminente que correm os que 

passão naquele lugar”. Comprometia-se a “a subscrever com alguma quantia para o mesmo” 

conserto, considerando ser o problema de fácil solução. Foi aprovada a representação ficando 

responsável o Fiscal do Distrito tanto pelo conserto quanto pela solicitação aos “moradores [de] 

uma subscrição” a seu benefício844. 

 

 

 

 

 

 

 
842 A capela de Nossa Senhora da Conceição conheceu o mesmo tratamento dado à capela do Rosário, 

não constando do registro. Construída na segunda metade do século XIX, já fazia parte da paisagem da cidade.  
843 AHMB – LA. Livro de Atas da Câmara Municipal, 1833-1837. [Sessão Ordinária, 1824-10-16 – 

Representação de José Hermenegildo Sanches da Rocha Brandão sobre o estado da Entrada da Vila pelo Alto das 

Cavalhadas, f. 121v]. 
844 AHMB – LA. Livro de Atas da Câmara Municipal, 1833-1837, f. 121v. Grifo nosso. 
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Planta 6 – Perímetro urbano de Baependi, 1927. Álbum Chorographico Municipal de Minas Gerais. Comissão 

Mineira do Centenário. Belo Horizonte, nov., 1922. Juiz de Fora: Lith. Hartmann, 1927. 

Em alguns lançamentos não pode ser encontrado um padrão ou percurso, sugerindo que 

o levantamento tenha sido feito por pessoas diferentes – como os Louvados e o Escrivão –, ou 

ainda, que tenham sido realizados em dias diferentes, elencando no registro os trechos 

percorridos. Esta dificuldade impôs a eleição de uma matriz – no que diz respeito ao percurso 

do lançamento – para poder avaliar os “acrescentamentos” de imóveis e logradouros, como ruas 

e largos. Foi atribuído como ponto de partida a casa de Dona Ana de Meirelles Freire, que 

predominou como primeiro imóvel no lançamento das listagens.  

Após a casa de Dona Ana de Meirelles Freire, as casas sequenciais eram as de suas 

irmãs, Maria de Meirelles Freire e Francisca de Meirelles Freire, sendo as três casadas com 

irmãos da família Nogueira. Desta maneira, podemos apontar que a escolha para o início do 

lançamento se alinhava com a qualificação social dos proprietários, integrantes de famílias 

ilustres naquela comunidade. A partir de 1820, a rua – que inicialmente não possuía topônimo 

– passou a ser denominada rua Direita, reforçando a qualidade dos moradores e do logradouro. 
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Nem todos os registros de Décima Urbana contém detalhamentos, para o caso de 

Baependi os levantamentos são menos elaborados. Nas listas encontramos a indicação das ruas, 

o nome dos proprietários, o nome dos inquilinos, o nome dos moradores (especificando os 

inquilinos, arrendatários e cessão gratuita), sendo possível a identificação de leigos, religiosos 

e militares, pela inclusão de seus títulos eclesiásticos e patentes845. Foi possível identificar 

oficiais do senado em diferentes legislaturas e, também, arrematantes de obras e funcionários 

da câmara.   

Quanto aos usos, conjecturamos que a diferenciação entre aluguel e arrendamento seja 

um indício sobre os usos do imóvel. Nossa hipótese é de que o aluguel seria uma referência ao 

uso residencial, já o arrendamento para uso comercial ou misto. Dentre os imóveis listados 

foram identificados os inabitáveis e, em obra, apenas um edifício. Constam ainda o valor do 

imóvel, valor do aluguel/mês e valor da Décima. Não foi informado o lado da rua, como pode 

ser encontrado para algumas das planilhas para vilas mineiras. Nas listagens da vila de 

Baependi, muitas das vezes não foram encontradas informações referentes aos moradores, não 

havendo menção a quem ali residia.  

Os maiores índices de ausência de identificação dos moradores ocorreram nos anos 

precedentes e posteriores à Independência, especificamente 1820-1823, 1825. Nos anos de 

1821 e 1822, com maior incidência de moradores sem identificação, encontramos uma taxa 

média de 30% dos prédios sem especificação daqueles que os habitavam. Nos demais períodos 

estas porcentagens variaram entre 20 e 24% (Quadro 3). Estes dados podem sugerir que a vila 

estaria inserida em uma paisagem com característica mais ruralizada e que, nas primeiras 

décadas do século XIX, havia uma parcela significativa de propriedades urbanas utilizadas 

como lugar de estadia para as festas dos calendários litúrgico e civil846.  

As transformações em sua morfologia, como o alinhamento das ruas e a construção de 

calçadas não foram imediatos à criação da vila, tendo ocorrido a partir da década de 1820. As 

Posturas Municipais com as normas para alinhamento, caiação e limpeza foram publicadas em 

1823, com poucos pontos sobre as edificações847. Pelo levantamento efetuado para o imposto 

 
845 Em alguns dos casos, acrescentamos os títulos por cruzamento de dados com a documentação da 

câmara de Baependi. 
846 Lembremos da qualificação dada a Baependi, por Dom Pontevel, ao descrever as qualidades do Padre 

Domingos Lopes de Matos, para “uma Igreja Rural como a de Baependi”. (AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 

50. Consulta da Mesa da Consciência e Ordens sobre o concurso a Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de 

Baependi, no Bispado de Mariana, f. 3-3v.    
847 O tema preponderante incidia sobre o abastecimento de alimentos e a aferição de pesos, indicando a 

preocupação com a comercialização de gêneros alimentícios.  
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da Décima dos Prédios Urbanos, foi possível vislumbrar uma sequência de imóveis o que nos 

permite supor que as edificações se organizavam segundo um critério pré-concebido, 

orientando-se por linhas contínuas nas áreas de maior relevância e concentração de poderes. 

Esta indicação se confirma no levantamento por logradouro, especialmente junto ao Largo da 

Matriz, onde também se situava a Câmara Municipal e o Pelourinho. 

Junto à igreja de Nossa Senhora de Monserrate, matriz da freguesia, residia a maior 

parte dos habitantes da nova vila, oscilando entre 46 e 40 imóveis no período de registro. Para 

a rua do Rosário, a variação também foi pequena, com acréscimo de duas edificações no mesmo 

período, constando entre 06 e 12 imóveis. Somente em 1820 a vila ganhou sua rua Direita, que 

contava com 18 edifícios habitados por militares, clérigos e oficiais do senado, sem esquecer 

dos imóveis que tinham como titulares senhoras pertencentes às famílias mais abastadas da 

freguesia, como os Nogueira e os Meirelles Freire. A quantidade máxima de imóveis chegou a 

25, nos anos de 1831 e 1832 (Quadro 3). 

Para cada via e largo foram identificados os moradores em relação à sua atuação na 

administração local, como clérigo ou integrante de corpo militar. Destacamos também a 

presença de mulheres como cabeça da casa, pormenorizando sua condição de proprietária, 

inquilina/arrendatária ou ainda como moradora gratuita.  

 

 

Quadro 3 – Décima Urbana - Logradouros 

Logradouro Período 

Número de Imóveis 

Maior Menor 

sem identificação 1815-1819 17 17 

Soledade 1815-1833 12 3 

Direita 1820-1833 25 14 

Comércio 1815-1833 4 4 

Rosário 1815-1833 12 6 

Nova do Campo 1815-1833 22 20 

Chã 1815-1833 41 7 

Correio 1824-1833 13 4 

Doceiros 1824-1833 9 9 

Cavaco não consta da Décima Urbana 

Largo da Matriz 1815-1833 46 37 

Largo dos Carros 1824-1833 38 16 
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Largo das Cavalhadas não consta da Décima Urbana 

Lava pés não consta da Décima Urbana 

Quadro 3 – Amostragem dos logradouros, período de vigência da toponímia, máximo e mínimo de prédios por 

logradouro. Coleção Casa dos Contos, Ouro Preto, Microfilmes rolos: 33-36. 

A vila, em seus primeiros anos, contou com o acréscimo de 13 imóveis (105 para o 

primeiro levantamento e 118 para o ano de 1820). No ano de 1829, foram contabilizados 136 

imóveis, sendo 92 deles habitados por seus proprietários. Chama a atenção a incidência de 

moradores “gratuitos” indicando a ocupação dos imóveis por familiares ou agregados. O ano 

de maior índice de moradores gratuitos foi 1827 e, em 1829, dois registros para escravos 

habitando os prédios da vila. O Largo da Matriz e o Largo dos Carros foram os logradouros que 

conheceram o maior número de acréscimos de moradias, este último contando 38 imóveis nos 

anos de 1829 e 1830 (Quadro 3). 

A malha urbana de Baependi conheceu tímida complexificação nas primeiras décadas 

do século XIX, com o acréscimo de áreas de circulação e moradia materializadas na abertura 

de novas ruas e o crescimento do quantitativo de edificações. Estas indicações aparecem nos 

registros da Câmara sugerindo um processo de intervenção concentrado nos espaços do poder 

secular e religioso. O Largo da Matriz foi o ponto inicial da conformação urbana da localidade 

e espaço de concentração dos poderes religioso e secular. Segue, portanto, um modelo de 

ordenação espacial que remete às cidades ideais, associando a distribuição dos poderes em 

espaço apropriado e com destaque na topografia local.  

Saint-Hilaire, em 1822, hospedou-se em Baependi em sua última viagem no Brasil. A 

descrição da vila inicia com o sítio em que está localizada. Ao ser avistada a vila, diz o francês 

que estava situada em “uma colina pouco elevada”, possuía ruas “desiguais e irregulares. As 

casas que as margeiam são em geral muito pequenas, e estão longe de atestar opulência”. A 

igreja matriz, “construída numa praça pública” nada tinha “de notável”848. As ruas e largos 

mantiveram sua toponímia, que persistiu até a segunda metade do século XIX, quando  

sob proposta do Sr. comendador Mattos, dignou-se a Ilª Câmara Municipal 

acolher a lembrança, que lhe sugerimos, de denominar e numerar as ruas e 

praças desta cidade, e para a execução desse serviço, que redunda em 

benefício público, nomeou uma comissão composta do mesmo Sr. vereador e 

dos Srs. Seixas e Dias849. 

 
848 SAINT-HILAIRE, 1974, p. 71. 
849 O Baependyano, ano II, n. 84, 16/02/1879. Grifo meu. 
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O cotejamento das informações relativas à localização dos imóveis, para a cobrança das 

décimas prediais em Baependi, com documentação referente ao abastecimento de água permitiu 

a identificação da delimitação do perímetro urbano. A rua do Cavaco, que não foi mencionada 

em nenhum dos registros, consta em documento sobre a obra de edificação do aqueduto da vila. 

Em ofício dirigido à câmara, foi indicada a ineficiência da sua construção por não atender 

aquela população, em função da distância do chafariz público, e pela situação econômica de 

seus moradores “de reconhecida pobreza”850.  

Assim, também ocorreu com o Largo das Cavalhadas. Foi mencionado, no ano de 1815, 

em processo de escrituração do imóvel comprado pela Câmara para sua sede, sendo referência 

para a confrontação do prédio e seus vizinhos. No ano de 1833, foi palco da recepção dos 

Guardas Nacionais que triunfaram sobre o golpe contra o governo provincial, conhecido como 

Ano da Fumaça851. Na ocasião, após a recepção seguiram para a Praça da Matriz onde foi 

proferido discurso “pelo triunfo com vivas nacionais por grande número de espectadores e 

depois na Igreja Matriz foi realizado um "solene Te Deum"852. Ao fim do século XIX, 

realizaram obras para instalação de encanamento853. 

O silêncio sobre as áreas menos abastadas da vila, inscreve a pobreza em área externa 

ao urbano, sendo esta parcela da sociedade excluída tanto da urbe quanto do acesso aos 

equipamentos urbanos, ou seja, dos preceitos de urbanização e, consequentemente, de 

urbanidade. A menção à determinada rua que não consta na listagem de casas da vila, indica a 

validade do critério dos “prédios urbanos que estiverem  

em estado de serem habitados”, estabelecendo a inserção, no perímetro urbano, da parcela da 

sociedade com recursos para edificar e manter seu imóvel.  

 
850 AHMB – Cx. 9, Doc. 212 – Requerimento da Câmara ao Procurador sobre a arrematação do 

Aqueduto por Domiciano Ribeiro Nogueira. 17/01/1826., f. 2v. 
851 Sobre o Ano da Fumaça ver: SILVA, W., 2009. 
852 A toponímia do Largo, ou rua, das Cavalhadas teve vida longeva, sendo citado em publicação 

comemorativa do centenário de elevação de Baependi à cidade. Segundo o autor, José Wilson Serva, havia no 

logradouro um bar com a denominação antiga. Segundo a Senhora Dagmar Nicolliello, até os anos 1946, era 

utilizada a toponímia e, ouviu do seu pai, que naquele lugar ocorriam corridas de cavalo, reforçando a ideia do uso 

do espaço para as festividades profanas e do calendário civil. Atualmente é a praça Visconde de Jaguari. AHMB 

– LA. Livro de Atas da Câmara Municipal de Baependi, 1833-1837, [sessão de 08 julho de 1833], f. 31. 
853 Na ata da sessão Câmara de 20 de setembro, de 1879, impressa em “O Baependyano”, consta que foi 

apresentado o orçamento do "encanamento da água potável da rua das Cavalhadas, (...) [com valor de] 363$200" 

pela comissão formada pelos senhores "João Baptista da Motta e Lino Pereira Pinto", deliberando-se para "que se 

pusessem em praça o dito encanamento no dia 7 de outubro próximo futuro". REBELLO, José Carlos de Seixas, 

secretário da Câmara Municipal. “Ata da Sessão do Dia 20 de setembro de 1879”. In: O Baependyano, ano III, n. 

116, Parte Oficial, f. 2. 
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Contraditoriamente nas listagens para as áreas qualificadas da vila – os Largos dos 

Carros, da Matriz e rua do Rosário – são elencados imóveis inabitáveis. Nesse sentido, pobreza 

e casa inabitável não seriam sinônimos. Estas, como as “pobríssimas” não pagavam o imposto. 

Nos anos de 1822 e 1823, constam como inabitáveis aproximadamente 15% do total de imóveis 

da sede da vila (Quadro 3). Buscamos representar nas plantas da cidade, para os anos de 1927 

e 1939, as ruas e largos identificados a partir dos lançamentos da Décima Urbana na vila de 

Santa Maria de Baependi. O que se vê é a simplicidade da malha urbana, o que permite sugerir 

uma baixa concentração demográfica no perímetro urbano.  

Os critérios para a demarcação do perímetro urbano da vila não contemplavam todo a 

área do patrimônio do senado – o rossio854 – circunscrevendo área mais restrita. Esta 

delimitação excluiu logradouros da tributação e, consequentemente, do conceito de urbano que 

regeu o lançamento da Décima. Ao contrário de São Paulo, a vila de Baependi não foi 

representada cartograficamente ou planificada, no século XIX, e, por isso, procedemos à 

utilização de cartografia do século XX. É possível visualizar o processo de ampliação pelo qual 

passou o perímetro, reconhecido como urbano, em processo comparativo das plantas de 1927 

e 1939 (Plantas 6 e 7). Esta transformação indica o processo de multiplicação dos loteamentos 

com a manutenção do alinhamento das casas junto à rua e a existência de quintais em todas as 

propriedades, configurando a tênue linha que separa o rural e o urbano. O registro mais recente 

indica a abertura de novas vias e maior verossimilhança com a irregularidade dos quarteirões 

(Planta 7). 

Para a apresentação da malha urbana a partir das listagens da Décima Urbana de 

Baependi, nos utilizamos da sugestão metodológica do grupo de estudos coordenado pela 

professora Beatriz P. S. Bueno: a elaboração de hipóteses para a distribuição espacial dos dados 

da tributação. A circunscrição indicada na planta de 1939 (Planta 7), inclusa no Mapa do Estado 

de Minas Gerais refere-se aos dados coletados nos lançamentos da Décima, na documentação 

do senado local e em estudos empreendidos por José Alberto Pelúcio855. Em cor laranja, o 

perímetro considerado urbano, na primeira metade do século XIX, a partir do lançamento da 

 
854 O rossio era o núcleo central e seus arredores, com cerca de seis léguas tradicionalmente de uso comum 

dos habitantes da vila e cidade, normalmente cedido somente para moradia ou aforado. Beatriz Bueno define rossio 

a partir da definição de Murillo Marx que descreve como “área envoltória às vilas pertencente à Câmara Municipal. 

Patrimônio público, administrado pelas Câmaras, destinava-se à pastagem de animais, coleta de madeira e lenha, 

expansão da cidade e obtenção de renda com a concessão de terras” (MARX, 1991 apud BUENO, 2005, p. 85, 

nota 6). 
855 PELÚCIO, 1899; 1942a 
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Décima Urbana; em vermelho a delimitação de urbano segundo duas fontes: a planificação 

realizada pelo Serviço Geográfico de Minas Gerais e a identificação de logradouros por meio 

da documentação camarária relativa às questões hídrica e fundiária. Por fim, em amarelo, a área 

suburbana que com baixa taxa de edificação, que pela referência às vias fluviais, acreditamos 

seja o perímetro do rossio, indicando uma paisagem ruralizada no entorno da sede da vila. 

A partir do cruzamento de informação da documentação do imposto dos prédios urbanos 

e registros relativos ao abastecimento de água para os habitantes da sede da vila de Baependi, 

foi possível estabelecer uma apresentação gráfica das ruas e logradouros que foram indicados. 

Identificamos as ruas nova do Campo, do Comércio (Planta 8, vermelho) e do Rosário (Planta 

8, roxo) e a rua Direita (Planta 8, verde). Chama a atenção que a rua nova do Campo [do 

Formigueiro] se estenda até o lugar da bica de quatro torneiras, indicando uma tendência dos 

moradores da vila de solicitarem terrenos neste logradouro. Poderíamos cogitar que o 

estabelecimento neste lugar estaria relacionado à maior proximidade do abastecimento de água 

que vinha do alto da serra da vila. 

Apesar de citada em documentos do senado local sobre a conservação das ruas da vila, 

o alto das Cavalhadas e seu largo não foram elencados como áreas de cobrança do imposto 

sobre os prédios urbanos. A se pensar na qualificação dos prédios para a cobrança, deduzimos 

que ali não existiam edifícios que pudessem ser cotados para o pagamento do tributo. Apesar 

de sua omissão na listagem da Décima Urbana da sede da vila de Baependi, era pelo alto das 

Cavalhadas que se adentrava para seu perímetro urbano, estrada que se dirigia para a capital da 

comarca, São João del Rei (Planta 8, marrom).  

Ao largo da Cavalhada podemos somar outros dois logradouros que não foram incluídos 

na listagem da Décima, mas que foram identificados em documentação da Câmara Municipal 

da vila de Baependi. A rua do Cavaco, que esteve em meio ao debate acerca da construção do 

aqueduto da vila, em 1826 e 1834, quando se discutiu o encanamento da água para o lugar. E o 

lugar chamado Lava-pés, nome do córrego que serviu de referência para a delimitação das terras 

doadas para o patrimônio da igreja matriz de Baependi (Planta 8, amarelo).



284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 7 – Perímetros urbanos e suburbano de Baependi. Em laranja, 

perímetro do lançamento da Décima Urbana; em vermelho, perímetro urbano 

em 1939; em amarelo, perímetro suburbano, em 1939. Mapa do Estado de 

Minas Gerais – Município de Baependi, colorido, 112 x 90 cm, Ulysses 

Fadini, 1939. Organizado pelo Serviço Geográfico de Minas Gerais. Arquivo 

Público Mineiro. APM – SVOP, 224. 
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Planta 8 – Indicação hipotética das ruas da Décima Urbana de Baependi. Arcgis, 

online.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planta 9 – Indicação dos largos da vila de Baependi. Abaixo, Largo dos Carros, ao centro, o Largo da Matriz 

e Pelourinho. Acima, o Largo das Cavalhadas. Arcgis, online. 
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A sistematização dos dados coletados nas listagens da Décima Urbana de 

Baependi será apresentada em dois quadros (Quadros 4 e 5), com objetivo de expor o 

conjunto de edifícios, seus moradores, logradouros com maior e menor número de 

prédios, orientação das listagens e os integrantes da Junta na vila de Baependi, permitindo 

um panorama do que se considerou urbano entre os anos 1810 e 1830 para aqueles grupos 

sociais. Incluímos as informações sobre: a direção da elaboração da listagem, o conjunto 

de ruas e largos apresentados para cada ano, em ambos os quadros. 

No Quadro 4, foram sistematizados os dados das listagens da Décima Urbana de 

Baependi, apresentando um panorama quantitativo dos registros segundo as informações 

sobre a natureza dos imóveis e moradores, por ano de levantamento. Dentre os moradores 

elencados aqueles que eram proprietários, os que recebiam a gratuidade do uso dos 

imóveis, os inquilinos e arrendatários, os imóveis sem morador indicado e, por fim, os 

inabitáveis. Foram incluídos os pontos de orientação do levantamento e a toponímia 

urbana para cada ano, demonstrando certa padronização para a listagem.  

Em alguns dos documentos não foram identificadas a toponímia, por isso foram 

deixados campos em branco. Para a sistematização dos dados, em planilha Excell, as 

informações de localização dos moradores foram comparadas por ano, atribuindo a 

toponímia das ruas e largos em que a edificação se situava às denominações recorrentes.  

Foi possível confirmar a pequena complexidade do tecido urbano em Baependi, 

na primeira metade do século XIX, mesmo com a exclusão de parcela dos logradouros 

como já mencionado para as Cavalhadas, largo e alto, o Cavaco e o Lava-pés. Dos três 

citados somente o largo das Cavalhada perdeu totalmente a referência, persistindo as 

designações para o Cavaco e Lava-pés até a atualidade. Para o Lava-pés, seria possível 

atribuir o adjetivo de rural pela presença da chácara de Manoel Constantino Pereira 

Guimarães chamada Lava-pés856 .

 
856 Em 1899, foi registrado registro de batismo no oratório particular de Manoel Constantino 

Pereira Guimarães, na chácara do Lava-pés.  
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Quadro 4 – Décima dos Prédios Urbanos da Vila de Santa Maria de Baependi 

Ano Morador - 

Proprietário 

Morador - Sem Ind. Morador - Gratuito Aluguel  Inabitável Orientação do levantamento Ruas  Largos e praças 

1815 74  2 3  11  13 Dona Ana Meirelles Freire Sem indicação, Soledade, 

Comércio, Rosário, Novo Campo, 

Chã 

Matriz 

1816 80  7 1 13  6 Dona Ana Meirelles Freire   

1819 66* 6 1 13 11 Dona Ana Meirelles Freire   

1820 63 27* 3 6* 7• Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, Rosário, Chã  Matriz 

1821 52 34 2 5 17 Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, Rosário, Nova 

do Campo, Chã  

Matriz 

1822 53 30 3 11** 18 Dona Ana Meirelles Freire   

1823 69 28 2 10** 19 Dona Ana Meirelles Freire   

1824 88 7 5 13˟ 17 Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, Rosário, Chã, 

Correios, Doceiros 

Matriz, dos Carros 

1825 85 20 5 9ˠ 17* Dona Ana Meirelles Freire   

1826 88 11 9 8** 17* Dona Ana Meirelles Freire   

1827 74 11 26* 14 7** Capitão José de Oliveira Castro   

1828 72 8 11* 1 0 Reverendo Antônio Gomes 

Nogueira 

  

1829 74 7 27** 21 3 Padre Antônio [Gomes] Nogueira Soledade, Direita, Rosário, Chã, 

Correios 

Matriz, dos Carros 

1830 103 6 16* 2 3 Padre Antônio [Gomes] Nogueira   

1831 80 0 17* 7 6 Dona Ana Meirelles Freire   

1832 72 1 18* 14 4 Dona Ana Meirelles Freire   

1833 77 2 16* 10 0 Reverendo Antônio Gomes 

Nogueira 

  

 * microfilme 

danificado 
* 2 desabitadas * incluem familiares e 

herdeiros; ** habitada 

pelos escravos por 

testamento 

* termo arrendamento; 

**2 arrendamentos; ˟ 6 

arrendamentos; ˠ 4 

arrendamentos;  

* 1 em construção; ** 6 

desabitadas; • 2 muito 

danificadas 

 

   

Quadro 4 – Sistematização dos dados das Décimas dos Prédios Urbanos da Vila de Santa Maria de Baependi. Coleção Casa dos Contos, microfilmes: Rolo 33, fotogramas 0985 – 0994; Rolo 34, fotogramas 0062 – 0071; Rolo 35, fotogramas 1011 – 1020, 

1022 – 1029, 1030 – 1035, 1047 – 1056, 1057 – 1066, 1068 – 1081, 1082 – 1091, 1096 – 1106, 1108 - 1118; Rolo 36, fotogramas 0005 – 0010, 0039 – 0048, 0051 – 0059, 0223 – 0230, 0232 – 0241, 0311 – 0320. 
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Para a composição da Junta da Décima Urbana, encontramos somente em dois dos 

registros, para os anos de 1829 e 1830, a menção ao cargo de Tesoureiro, ocupado por Francisco 

José de Souza Rodrigues857, vereador suplente nos exercícios do senado nos anos 1840, 

morador na rua Chã, em 1831. O cargo de Escrivão da Junta da Décima foi ocupado por 

diferentes indivíduos, com poucas incidências de anos sequenciais no posto (Quadro 5).  

Dentre os oficiais mecânicos que integraram a composição da Junta da Décima Urbana, 

ocorreu a substituição de carpinteiro por pedreiro, logo no primeiro ano de vigência. José Alves 

Bernardes, oficial de carpinteiro, participou da composição de quase todas as Juntas, estando 

ausente nos anos de 1826-1827. Nos três últimos anos do registro, 1831-1833, as informações 

foram alteradas indicando José Alves Bernardes como “oficial de carapina” com “funções de 

Louvado pela lei”, era morador no Largo dos Carros.  

Os Alves Bernardes – José, Joaquim e João – exerciam ofícios mecânicos, pois 

estiveram registrados para o levantamento da Décima Urbana de Baependi em todos os 

documentos858. Nestes mesmos anos, era oficial de pedreiro Antônio José da Costa Miquelino, 

morador do Largo da Matriz, comungava das funções como Louvado859. Um segundo nome 

recorrente como pedreiro é o de Antônio Ignácio de Mello, que participou entre 1819 e 1825 

initerruptamente e, posteriormente, no ano de 1828. José de Pinho Nogueira e Paiva, José 

Antônio da Costa, João Machado de Santa Ana, Justino José de Souza e Antônio José da Silva 

foram indicados para a Junta algumas das vezes. José Alves Bernardes era vizinho de João de 

Pinho Nogueira, oficial de ferreiro, que atendeu a demanda da Câmara inúmeras vezes860. Seu 

irmão José de Pinho Nogueira foi Porteiro da Câmara e prestou serviços à mesma.  

Nos dois primeiros anos, coube ao Capitão Mor Manuel Pereira Pinto, eleito Juiz 

Ordinário para a primeira legislatura, ser o designado para o cargo de Superintendente da 

Décima Urbana. Averiguou-se a permanência do Sargento Mor Domiciano José Monteiro de 

Noronha no cargo de Superintendente na maior parte do tempo, especificamente entre 1819 e 

1826. Além destes, o Sargento Mor Manoel Dias Ferraz, entre 1827 e 1830, e Antônio Pereira 

Pinto, nos três últimos anos de registro para Baependi. Domiciano José Monteiro de Noronha 

 
857 Francisco José de Souza Rodrigues ocupou o cargo de vereador suplente nos anos de 1843, 1845 e 

1846, como consta do registro de atas da Câmara. AHMB – LA. Livro de Atas da Câmara Municipal de Baependi, 

1842-1854, f. 11-20; 71-71v; 93v-97. 
858 Nos anos de 1826 e 1827, não foram feitas indicações para oficiais mecânicos.  
859 Coleção Casa dos Contos - 1831 - Rolo 36, fotograma 0051 – 0059; 1832 - Rolo 36, fotograma 0039 

– 0048; 1833 - Rolo 36, fotograma 0005 – 0010. 
860 Consta como arrematante de correntes, pinos e argolas para a condução dos presos da cidade. AHMB 

– LA. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-1838 
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e Manoel Dias Ferraz eram casados com Maria Justina de Meirelles Freire e Ana de Castro de 

Meirelles Freire, filhas de José Antônio de Meirelles Freire861. Dos 22 imóveis listados – entre 

os primeiros da listagem – 9 eram propriedade das famílias Nogueira e Meirelles Freire. Eram 

todos moradores da rua Direita, expressando o entrelaçamento da qualificação e da 

hierarquização espacial e social implícitas na ordenação dos logradouros do Distrito da sede da 

Vila de Santa Maria de Baependi.  

Foi possível identificar a concentração espacial na vila de Baependi. As senhoras da 

sociedade baependiana, na primeira metade do século XIX, tinham suas residências localizadas 

majoritariamente no Largo da Matriz. Eram reportadas na listagem da Décima Urbana como 

proprietárias e moradoras e, ao longo do período de registro, esta tendência pouco se alterou. 

Além do Largo da Matriz, os prédios atribuídos à senhoras proprietárias se situavam na rua do 

Rosário e no Largo dos Carros.  

Os clérigos que habitavam no distrito da vila possuíram propriedades em diferentes 

logradouros, com tendência a uma concentração nas áreas mais enobrecidas como as ruas 

Direita e do Rosário, e no Largo da Matriz, especialmente ao final dos anos 1820. Em suas 

residências receberam moradores gratuitos, como Cipriano Pereira do Amaral que, nos anos de 

1831 a 1833862, foi morador na rua Direita, em casa do Reverendo Antônio Gomes Nogueira 

Freire, este foi vereador entre 1833 e 1837863.  

Cipriano consta na lista da Guarda Nacional, no ano de 1832, como morador na sede da 

vila corroborando a informação da Décima Urbana. Segundo o documento, constava ter 44 anos 

de idade, ser casado e exercer o ofício de alfaiate. No ano de 1843, foi indicado como terceiro 

testamenteiros de Isabel Maria da Silva, mãe de Francisca Paula de Jesus, Nhá Chica. Em seu 

testamento, além da indicação de Isabel ser parda assume ser mãe solteira “por fragilidade 

humana” 864. Complementa, ao final do documento, ser proprietária somente do terreno onde 

foi edificada a casa onde mora, pois o lanço onde ficava “o negócio de venda” do filho, Teotônio 

Pereira do Amaral, a este pertencia865.  

 
861 Nascido em Figueiras, Porto, Portugal, no ano de 1700, casou-se com Magdalena Gonçalves Cruz, em 

1761. Seus filhos casaram-se com integrantes da família Nogueira, descendentes de Tomé Rodrigues Nogueira do 

Ó, reputado pela tradição local como o fundador de Baependi.  
862 Coleção Casa dos Contos, Microfilmes 33 a 36.  
863 AHMB – LA. Atas da Câmara Municipal de Baependi, 1833-1837. 
864 LIVRO DE ÓBITOS. Baependi Nossa Senhora de Monserrate, 1841 – out 1869, f. 6v. Disponível em: 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-16?cc=2177275&wc=M5FL-

VZH:369888101,369888102,370591801 
865 LIVRO DE ÓBITOS. Baependi Nossa Senhora de Monserrate, 1841 – out 1869, f. 7 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-16?cc=2177275&wc=M5FL-VZH:369888101,369888102,370591801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-16?cc=2177275&wc=M5FL-VZH:369888101,369888102,370591801
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Quadro 5 – Junta da Décima dos Prédios Urbanos da Vila de Santa Maria de Baependi 

Ano Total de 

imóveis  

Superintendente Escrivão Oficial de Pedreiro Oficial de Carpinteiro Orientação do levantamento Ruas  Largos e praças 

1815 105 Capitão Mor Manuel Pereira 

Pinto 

Antônio Balbino Negreiros 

de Carvalho (substituto) 

José Alves Bernardes (na falta de 

pedreiro) 

João Alves Bernardes, João 

Machado de Santa Ana 

Dona Ana Meirelles Freire Sem indicação, 

Soledade, Comércio, 

Rosário, Novo Campo, 

Chã (6) 

Matriz 

1816 109 Capitão Mor Manuel Pereira 

Pinto 

João da Cruz da Silva 

Guimarães 

José de Pinho Nogueira e Paiva, 

José Antônio da Costa 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1819 83/115 Domingos José Monteiro de 

Noronha 

 José Antônio da Costa, Antônio 

Ignacio de Mello 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1820 129/102/118 Domingos José Monteiro de 

Noronha 

Alexandre Pinto de Aguiar José Antônio da Costa, Antônio 

Ignacio de Mello 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, 

Rosário, Chã (4) 

Matriz 

1821 100/116 Domingos José Monteiro de 

Noronha 

João da Cruz da Silva 

Guimarães 

José Antônio da Costa, Antônio 

Ignacio de Mello 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, 

Rosário, Nova do 

Campo, Chã (5) 

Matriz 

1822 119 Domingos José Monteiro de 

Noronha 

Alexandre Pinto de Aguiar Antônio Ignacio de Mello, Joaquim 

Alves Bernardes 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1823 93/119 Domiciano José Monteiro de 

Noronha 

Antônio de Pádua Pereira 

(2º Tabelião)  

Antônio Ignacio de Mello, Joaquim 

Alves Bernardes 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1824 129 Domiciano José Monteiro de 

Noronha 

Antônio de Pádua Pereira 

(2º Tabelião) 

Antônio Ignacio de Mello, Justino 

José de Souza 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire Soledade, Direita, 

Rosário, Chã, Correios, 

Doceiros 

Matriz, dos Carros 

1825 129 Domiciano José Monteiro de 

Noronha 

Antônio de Pádua Paiva Antônio Ignacio de Mello, Justino 

José de Souza 

José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1826 129 Sem indicação Sem indicação Sem indicação José Alves Bernardes Dona Ana Meirelles Freire   

1827 130/135 Manoel Dias Ferraz Sem indicação Sem indicação José Alves Bernardes Capitão José de Oliveira Castro   

1828 92 Sargento Mor Manoel Dias 

Ferraz 

Antônio de Pádua Paiva Joaquim Alves Bernardes, Antônio 

Ignacio de Mello 

José Alves Bernardes Reverendo Antônio Gomes 

Nogueira 

  

1829 136 Sargento Mor Manoel Dias 

Ferraz 

Olímpio Carneiro Viriato 

Catão866 

Antônio José da Silva, Joaquim 

Alves Bernardes 

José Alves Bernardes Padre Antônio [Gomes] Nogueira Soledade, Direita, 

Rosário, Chã, Correios 

Matriz, dos Carros 

1830 132 Sargento Mor Manoel Dias 

Ferraz 

Antônio de Pádua Paiva867 Antônio José da Silva, Joaquim 

Alves Bernardes 

José Alves Bernardes Padre Antônio [Gomes] Nogueira   

1831 105/111 Coletor da Decima Antônio 

Pereira Pinto 

Manoel de Souza Alvares Antônio José da Silva, Joaquim 

Alves Bernardes 

José Alves Bernardes 

(louvado de carapina) 

Dona Ana Meirelles Freire   

1832 106/110 Coletor da Decima Antônio 

Pereira Pinto 

Manoel de Souza Alvares Antônio José da Costa Miquelino 

(oficial de pedreiro) 

José Alves Bernardes 

(louvado de carpinteiro) 

Dona Ana Meirelles Freire   

1833 108/107 Coletor da Decima dos 

Prédios Urbanos Antônio 

Pereira Pinto 

José da Fonseca de 

Carvalho 

Antônio José da Costa Miquelino 

(oficial pedreiro; com funções de 

louvados pena da Lei) 

José Alves Bernardes 

(louvado de carapina) 

Reverendo Antônio Gomes 

Nogueira 

  

Quadro 5 – Sistematização dos dados das Décimas dos Prédios Urbanos da Vila de Santa Maria de Baependi. Coleção Casa dos Contos, microfilmes: Rolo 33, fotogramas 0985 – 0994; Rolo 34, fotogramas 0062 – 0071; Rolo 35, fotogramas 1011 – 1020, 

1022 – 1029, 1030 – 1035, 1047 – 1056, 1057 – 1066, 1068 – 1081, 1082 – 1091, 1096 – 1106, 1108 - 1118; Rolo 36, fotogramas 0005 – 0010, 0039 – 0048, 0051 – 0059, 0223 – 0230, 0232 – 0241, 0311 – 0320. 

 

 

 

 

 
866 Para este ano, é feita a menção de Tesoureiro da Décima dos Prédios Urbanos, ocupando o cargo Francisco José de Souza Rodrigues, também vereador suplente nos anos 1840.  
867 Em 1830, foi repetida a menção do cargo de Tesoureiro da Décima dos Prédios Urbanos, estando à frente Francisco José de Souza Rodrigues.  
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Na busca da compreensão dos processos de ordenação do espaço, em uma 

povoação que não foi contemplada com plantas ou planejamento técnico, procuramos 

identificar aspectos característicos de sua configuração espacial. Foi possível perceber 

um modelo de implantação de povoações sob a influência do urbanismo português, pois 

para o caso de Baependi, assim como a cidade de São Paulo no início do oitocentos, foi 

verificada a recorrência da utilização da topografia para a implantação dos edifícios 

religiosos, pela localização dos templos em áreas de destaque na paisagem local. 

Seguindo a lógica urbanística em que a hierarquização dos espaços se funde à 

hierarquia da própria sociedade que os engendra, confirmou-se a concentração dos 

poderes civil, religioso e dos imóveis de parcela significativa dos habitantes no espaço 

central da localidade. A ordenação do espaço seguiu o modelo hierárquico da sociedade 

considerando conveniente excluir aqueles que habitavam fora dos padrões – espacial e 

social – almejado. Esta proposta pode ser corroborada pela ausência das ruas com 

concentração de população de “reconhecida pobreza” nas Décimas dos Prédios Urbanos, 

o que pode indicar uma dupla desqualificação: do logradouro e de seus moradores.   

Ficou patente a recorrência da ocupação dos postos na Junta da Décima, no 

período retratado, por um grupo circunscrito de moradores da vila, em geral ligados à 

Câmara Municipal, sugerindo o controle por estes e por parcela dos grupos dominantes 

dos conceitos de urbano, da qualificação dos imóveis como habitáveis ou inabitáveis e 

do valor atribuído aos mesmos. Desta maneira, tanto sociedade quanto espaço eram 

definidos pelas elites locais fossem estas econômicas, sociais ou políticas que, no caso de 

Baependi, em geral se fundiam. O centro histórico de Baependi é identificado ao 

perímetro urbano nos primeiros anos da vila, corroborando a possibilidade de se 

vislumbrar o arranjo urbanístico histórico – ou parcela dele – em períodos mais 

recentes868. 

Os oficiais da câmara municipal e demais moradores da vila de Baependi, 

explicitaram o que entediam por urbano ao indicar os logradouros aos quais propunham 

e solicitavam intervenção do senado, no que diz respeito à instalação dos equipamentos 

urbanos e a realização de obras públicas. As indicações toponímicas de ruas, largos e 

paragens nos permitiu identificar não uma, mas diferentes concepções de urbano. Desta 

maneira, consideramos que estas concepções nem sempre convergiam deixando explicita 

a existência de diferentes paisagens urbanas, concretas e almejadas, em Baependi.  

 
868 KATO, 2015, p. 352. 



292 

 

Enquanto a Décima Urbana apresenta uma delimitação baseada na arrecadação 

fiscal, estabelecendo um perímetro urbano na sede da vila, o cotidiano dos moradores e 

proprietários de prédios do Distrito da Vila permitiu ampliar este horizonte com a 

identificação de toponímia que não está presente nas listagens produzidas pela Junta da 

Décima Urbana.  e, consequentemente, de intervenção urbanística. Os limites do urbano 

em Baependi foram estipulados pela sua proximidade aos edifícios religiosos, reforçando 

a tradição urbanística portuguesa de instalação dos principais edifícios em áreas próximas 

aos templos, fossem igrejas, capelas ou mosteiros.  

As disputas pelos serviços de limpeza e calçamento das vias, de abastecimento de 

água não se limitavam ao entorno dos largos e praças, especialmente aqueles voltados ao 

abastecimento de água, o que pode explicitar os diferentes entendimentos de urbano para 

os moradores e os oficiais da câmara. A proposição de semelhantes intervenções, fossem 

estas de obrigatoriedade da câmara ou dos moradores, apresentam um panorama da sede 

da vila de Santa Maria de Baependi em que a adequação do espaço urbano conheceu 

diferentes ritmos.  

Os logradouros com concentração de moradores com maior qualificação social 

receberam a atenção dos oficiais da câmara, não sem questionamento daqueles que se 

localizavam fora do perímetro urbano da sede da vila. Dentre estes, o alto das 

Cavalhadas, o largo das Cavalhadas, o alto do Cavaco e o Lava-pés. Como não foi 

possível encontrar listas nominativas para o distrito da sede da Vila, não conseguimos 

cotejar as informações da população e, consequentemente mensurar e identificar os 

habitantes nas áreas excluídas da Décima.  

Considerando o atendimento diferenciado aos logradouros públicos, e 

consequentemente aos seus moradores, pela inserção ao exclusão na listagem do imposto 

predial urbano, entendemos que o abastecimento de água pode ser um parâmetro que 

permita compreender a distribuição da população a partir do fornecimento de 

equipamentos urbanos de atendimento ao abastecimento de água aos moradores da sede 

da vila. 
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V ARQUITETURA DA ÁGUA: EQUIPAMENTOS URBANOS E 

QUALIFICAÇAO DO ESPAÇO 

A água é elemento que está relacionado à vida como um todo, sendo essencial 

para sua manutenção e perpetuação da vida que incluem a higiene do corpo e dos 

alimentos, além de saciar a sede. Assim sendo, o abastecimento de água nas vilas estava 

voltado por um lado à saúde e comodidade dos moradores e, por outro, com a instalação 

de equipamentos urbanos para a distribuição da água, ao decoro, ornamento, elegância e 

asseio do distrito da vila de seu Termo.  

Não à toa as povoações procuravam se estabelecer junto aos mananciais – como 

os rios, lagos e nascentes – visando a diminuição dos esforços para o acesso às fontes 

hídricas e sua ampla utilização. Encontrada em diferentes estados na natureza, ao longo 

da história, as sociedades procuraram dominá-la e conduzi-la aos sítios onde produziam, 

onde situavam suas moradas e espaços coletivos. O controle sobre os recursos hídricos 

foi mote para a concentração de poder, como nas sociedades em que as obras hidráulicas 

levaram ao estabelecimento de Estados centralizados.   

O acesso à água, especialmente potável, é uma das formas de inclusão social, no 

que tange ao acesso ao mínimo necessário para a manutenção cotidiana. Enquanto recurso 

estético, as estruturas utilizadas para o fornecimento de água ao público é critério para a 

distinção e qualificação de espaços e pessoas nas sociedades modernas. Utilizada para o 

refresco do calor e saciedade da sede, para a preparação dos alimentos, para a higiene e 

salubridade e como força motriz diferentes estruturas foram desenvolvidas para a 

captação, armazenamento e distribuição dos recursos hídricos, voltados ao consumo da 

população e sua utilização nas atividades produtivas.  

Os relatos de fontes de água são encontrados desde as primeiras informações sobre 

a formação das sociedades, tendo nomeado por vezes as localidades onde se fixaram as 

povoações desde a Antiguidade. Entendida como “parte do fazer e do saber humano” por 

José Newton C. Meneses, assertiva com a qual nos alinhamos, consideramos relevante a 

pergunta feita pelo historiador sobre os verbos que se conjugam com o elemento água869. 

Para ele, os seus usos 

nos [permitem] entender, pelo menos em parte, o comum essencial do 

homem em sociedade, a obviedade de seu valor. Beber, coser, hidratar, 

alimentar, banhar, transportar, irrigar, drenar, exercitar, iluminar, 

 
869 MENESES, 2019, p. 12. 
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mover, embelezar, artesanar, engenhar, moer, nomear, .... aguar. 

Quantos verbos se conjugam com a água?870. 

Em resposta acrescentamos guiar, sustentar, abastecer, qualificar e curar. Estas 

ações podem ser associadas aos estudos realizados sobre a água e sua relação com as 

sociedades, nos territórios metropolitano e colonial, no que diz respeito às conquistas do 

continente americano e da manutenção dos europeus em solo dos brasis.  

Em Portugal, as obras monumentais realizadas para o acesso à água remontam à 

conquista romana, edificações estas que se tornaram referência para a instalação de novos 

equipamentos, na época moderna, e sua patrimonialização, em períodos mais recentes. A 

construção de aquedutos, arcas, canos, fontes, chafarizes e bicas vêm sendo analisada por 

pesquisadores em diferentes áreas com o intuito de estabelecer o conhecimento sobre as 

tecnologias desenvolvidas para estas obras e os interesses administrativos, políticos e 

sociais inerentes ao atendimento deste serviço.  

Entre os séculos XVI e XIX, as alterações urbanísticas promovidas no território 

metropolitano – especialmente Lisboa, Porto e Coimbra – levou ao desenvolvimento de 

estruturas e equipamentos voltados ao abastecimento de água e, no que diz respeito à 

arquitetura da água871, “nas suas diversas expressões (...) é uma das componentes mais 

importantes do espaço urbano” e uma preocupação da administração pública872. 

Os usos sociais da água, para além da manutenção da vida e da saúde, incluem os 

momentos de lazer e sua dimensão estética que, nos meios urbanos se relacionam à 

instalação dos jardins, passeios públicos e alamedas que contavam com fontes e lagos 

artificiais, especialmente a partir do século XIX, no processo de estabelecimento de novas 

sociabilidades.  Outro importante fator é a utilização das águas correntes – rios e ribeiros 

– como via de transporte e orientação nos territórios, como fizeram os conquistadores que 

promoveram a interiorização do domínio português na América.  

Em busca da descoberta de ouro, trafegavam pelos caminhos fluviais e 

estabeleciam seus trajetos junto a estes, nomeando e identificando os lugares em roteiros 

escritos ou cartografados. Nas Minas Gerais, a água pode ser identificada na orientação 

dos sertanistas que adentraram a região, como nos indicam os registros das terras que se 

 
870 MENESES, 2019, p. 12. 
871 Retomo a expressão de Joaquim José Ferreira-Alves, em artigo apresentado no IV Colóquio 

Luso-Brasileiro de História da Arte (1997), para definir as estruturas edificadas para o abastecimento de 

água nos centros urbanos FERREIRA-ALVES, 1997.  
872 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 45. 
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iam conhecendo e dominando873. Foi responsável pela nomeação de inúmeras localidades 

nos primeiros momentos da ocupação das terras “serra acima” – como Baependi, 

Capivari, Ingaí874 – por portugueses e colonos das demais capitanias. A atribuição de 

topônimos aos acidentes geográficos pode ser considerada como uma forma de domínio 

do espaço e, nesse caso, a nomenclatura de origem nativa pode ser o indício da 

antiguidade da ocupação875. 

As abordagens sobre o uso da água em Minas devem ser entendidas nos diferentes 

contextos da história da capitania, e depois província das Gerais. Denise Maria Ribeiro 

Tedeschi abordou a temática da apropriação das águas urbanas no período em que a 

cidade de Mariana foi palco de reformulação urbana, para sua adequação à sede do 

Bispado de Minas Gerais876. Entende que as maneiras desenvolvidas para a obtenção, 

emprego e relação com este recurso devem ser analisadas em seu contexto histórico 

específico, visto que a utilização da água para a exploração aurífera e a produção de 

gêneros de abastecimento determinariam as peculiaridades da administração do 

abastecimento de água para o consumo da população e seus usos nas atividades 

produtivas. 

Tedeschi identifica na historiografia brasileira sobre o abastecimento de água dois 

direcionamentos. Primeiro os estudos sobre urbanismo colonial e a formação de mão-de-

obra construtora (pedreiro, ferreiros, canteiros, calceteiros etc.)877, perspectiva que se 

volta ao estudo do espaço urbano e seus agentes. Uma segunda vertente historiográfica 

estaria associada às pesquisas que se dedicam ao uso e consumo da água no período 

colonial, como os trabalhos realizados por Fabiano Silva, que tem sua pesquisa voltada à 

“herança e transmissão das técnicas africanas na edificação dos chafarizes públicos” e 

Denise Bernuzzi Sant’anna, com pesquisa que procurou analisar os recursos hídricos 

 
873 Nos capítulos 1 e 2 foram utilizados mapas onde as vias fluviais orientam o conhecimento sobre 

o espaço colonial ainda em processo de conquista.  
874 A escolha destes topônimos fluviais está associada ao espaço delimitado para este estudo, sendo 

os rios que se encontram nos registros cartográficos mais antigos para as terras da Mantiqueira. A serra da 

Mantiqueira também tem seu topônimo associado às águas, sendo a tradução mais popularizada “serra que 

chora”.  
875 Consideramos, como já apresentado, que a toponímia nativa pode estar associada à sujeição do 

espaço e das gentes pelos conquistadores ou à sua descrição como fonte de orientação para aqueles que 
adentrassem o território na direção oeste.  

876 TEDESCHI, 2011.  
877 São citados os trabalhos de Claudia Damasceno Fonseca, José Newton Coelho de Meneses. 

Artes fabris, ofícios banais: o controle dos ofícios mecânicos pelas câmaras de Lisboa e das vilas de Minas 

Gerais (1750-1808). Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. 
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naturais e os equipamentos urbanos para o fornecimento de água à população em São 

Paulo, no século XIX878. 

Acrescento a este panorama a pesquisa de Marjolaine Carles, que tem como 

recorte geográfico Vila Rica, no setecentos. Em artigo publicado por ocasião do colóquio 

internacional sobre o “bom governo dos povos”, ocorrido em 2013, propôs apresentar e 

analisar uma classificação jurídica para a partilha das águas em Minas Gerais, durante a 

primeira metade do século XVIII. No âmbito da exploração mineral, foram tratados os 

estatutos das águas utilizadas pelos mineradores: em particular as “águas comuns, desde 

as primeiras descobertas dos depósitos de ouro aluvional (nos finais do século XVII) até 

1736, ano no qual se processou a última reforma da partilha das “águas auríferas”879.  

Em sua pesquisa Denise M. R. Tedeschi visava a identificação da “materialidade 

da rede de abastecimento construída na cidade de Mariana, na segunda metade do século 

XVIII”. As formas materiais – as “obras de pedra e cal” – encontradas nas construções 

remanescentes e nas evidências documentais coevas, permitiu a “análise dedicada à 

construção e ao uso do circuito das águas a partir da materialidade erguida para seu 

funcionamento” 880. 

As águas minerais, ou águas auríferas, foram objeto de normatização nas 

primeiras décadas da administração metropolitana nas Minas do Ouro, indicando o 

domínio da Coroa sobre o território, suas riquezas e as formas de acesso aos bens 

fundiários e aquíferos. Inicialmente associada à propriedade da terra, a partilha das águas 

para a mineração recebeu normativa semelhante à distribuição de datas, sendo o montante 

a ser distribuído a partir das possibilidades de exploração das riquezas881. No âmbito da 

mineração e da jurisdição sobre as terras minerais, importante mencionar o artigo 

produzido por Francisco Eduardo de Andrade e Dejanira Ferreira de Rezende que aborda 

as formas de exploração aurífera e os conflitos pela apropriação das águas, em Vila Rica 

no século XVIII e início do XIX.  

 
878 Para esta perspectiva, como citado acima, Denise Tedeschi indica as seguintes obras: SILVA, 

Fabiano Gomes da. Pedra e cal: os construtores de Vila Rica no século XVIII (1730-1800). Dissertação de 

Mestrado em História. Belo Horizonte: UFMG, 2007; SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. Cidade das águas: 

usos de rios, córrego, bicas e chafarizes em São Paulo (1822-1901). São Paulo: Senac, 2007. TEDESCHI, 

2016, 329. 
879 CARLES, 2013, p. 1 
880 TEDESCHI, 2016, p. 329. 
881 “Terras minerais. Relação das ordens sobre terras minerais, que, por cópia, foi enviada ao 

Conselho Geral da Província de Minas Gerais”. In: Revista do Arquivo Público Mineiro, ano 1, fasc. 4, p. 

692-694. 
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Neste período as atividades mineradoras entravam em declínio, levando ao 

deslocamento dos usos da água comum, e seus conflitos, para o âmbito das águas públicas 

e privadas882. É o que constatou Claudia Damasceno Fonseca ao analisar as obras 

públicas relativas à arquitetura da água nas vilas mineiras, no setecentos. Segundo a 

pesquisadora, a edificação de chafarizes e fontes teria sido empreendida, especialmente, 

a partir da segunda metade do século XVIII, período que deve ser “associado ao 

esgotamento das jazidas situadas no interior e nas proximidades das povoações”883. 

Júnia Ferreira Furtado abordou em artigo que integra a coletânea organizada por 

José Newton C. Meneses a descoberta de “águas santas” que, a partir de sua utilidade, 

apresenta uma forma de se relacionar com o espaço e as fontes hídricas no âmbito da 

terapêutica, pela busca da cura de diversas enfermidades884. A utilização das águas não 

se restringe ao abastecimento para a população e as atividades produtivas, trazendo à 

público o processo de descoberta e sua utilização como fonte curativa na lagoa de Sabará. 

Sua análise se voltou à compreensão de como a crença no “valor curativo ao consumo de 

água de determinadas fontes e aos banhos de imersão” foi atribuído aos mananciais em 

Minas Gerais885.  

As atribuições de cura das águas também levaram ao desenvolvimento e ocupação 

das Águas Virtuosas de Baependi, depois distrito das Águas Virtuosas de Caxambu, que 

tem sua história associada às fontes medicinais. Para esta perspectiva, ao estudo do 

consumo e usos da água se aproximam as abordagens no âmbito da História da Arte, 

como a pesquisa desenvolvida por Francislei Lima da Silva, que procurou analisar as 

estruturas arquitetônicas nas estâncias sul-mineiras, entre o final do século XIX e início 

do seguinte, a partir do “esforço por equipar as vilas com monumentos da água” 

aproximando os conhecimentos de hidráulica, engenharia e arquitetura no processo de 

“remodelação e embelezamento” das Hidrópolis886.  

Nesse sentido, o desenvolvimento de artifícios e artefatos para a captação e o 

fornecimento de água podem ser relacionados à ordenação dos espaços fossem estes 

urbanos ou rurais, através da instalação de equipamentos funcionais e estruturas voltadas 

à estética e ao belo, integrando “material e simbólico” como propõe José Newton Coelho 

 
882 ANDRADE, F.; REZENDE, 2013, p. 392-393. 
883 FONSECA, 2011, p. 525 
884 Ver: FURTADO, 2019. 
885 FURTADO, 2019, p. 65. 
886 SILVA, F., 2011, p. 64-102. 
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Meneses887. Considera-se pertinente associar a arquitetura da água à qualificação dos 

espaços públicos e privados, com o provimento de bicas, fontes, chafarizes, lagos e 

cascatas artificiais.  

Dentre os itens observados como critérios para a identificação do grau de 

urbanidade das localidades é mencionada a existência de equipamentos para o 

fornecimento de água para a população em atendimento à utilidade, ao bem-estar, à 

comodidade e à saúde dos povos. Como bem comum e ação em benefício do povo, as 

câmaras municipais estiveram à frente desta demanda, no que toca à intervenção nos 

espaços de sua jurisdição voltada ao provimento deste bem essencial para as populações.  

Tendo em vista a essencialidade dos recursos hídricos e as consequentes disputas 

e conflitos decorrentes da busca por seu fornecimento, propomos analisar as ações e 

iniciativas da câmara da Vila de Santa Maria de Baependi voltadas para o atendimento 

daquela sociedade em seu perímetro urbano. O Arquivo Histórico da Câmara Municipal 

de Baependi, possui registros onde são identificadas as propostas e empreendimentos do 

senado local voltadas à edificação de equipamento urbano para o abastecimento de água.  

Foram identificados registros, entre os anos de 1826 e 1895, onde são encontradas 

referências ao processo de edificação de estruturas públicas como um aqueduto, 

chafarizes e fontes. A partir dos Autos de Arrematação, Louvações e Pareceres da Câmara 

foram organizados dados sobre os responsáveis pelas obras, as localidades atendidas, 

procedimentos/etapas de realização, estrutura proposta e nomenclatura (captação, 

reservatórios, condução, distribuição pública). As informações permitiram mapear os 

projetos na malha urbana, as técnicas e materiais utilizados.  

A recente localização de ruína edificada com arco, que sustenta canaleta de 

aqueduto, e estrutura de antiga fonte em moradia privada888 justifica o investimento na 

temática. A construção desses artefatos para as comunidades urbanas pode ser 

acompanhada em longa duração, afetando o cotidiano e as atividades primárias das 

sociedades889. A execução de grandes sistemas de abastecimento e saneamento como 

 
887 MENESES, 2019, p. 11 
888 Esta identificação foi feita no ano de 2017, junto às pesquisas que estavam sendo realizadas 

para a elaboração do Plano de Saneamento do Município de Baependi. Foi feita visita ao imóvel, localizado 

acima da praça Argentino Rios, antigo largo dos Carros. A propriedade era de Antônio Nicoliello, estando 

fixada junto ao muro e próxima à residência de um de seus filhos, Nicolau Nicoliello. Informações prestadas 
pela Senhora Dagmar Nicoliello, filha do proprietário e atual moradora do imóvel. Atualmente, a estrutura 

foi demolida em função da edificação de residência, que não levou em conta a preservação da estrutura 

existente. 
889 As primeiras construções de reservatórios, barragens, cisternas, poços, túneis, galerias, 

recalques, aquedutos e chafarizes remontam ao período de 5000 à 4000 a.C. entre os sumérios, egípcios e 
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esgotamento sanitário, banhos públicos, canalização pública e privada e estruturas afins 

revelou a preocupação do Estado com as demandas coletivas, proporcionando o acesso e 

o abastecimento de água para a população e elevou, de maneira significativa, a 

abrangência dos serviços de saneamento.  

As pesquisas que abordam a temática da água, e as estruturas a ela relacionadas 

em Minas Gerais, versam sobre estudos que apontam ao uso da água nas atividades 

econômicas, ao atendimento ao moradores de determinada localidade, ao 

desenvolvimento de tratamentos terapêuticos e às questões estético/simbólicas 

relacionadas às estruturas de fontes e chafarizes890. Identifica-se assim, uma lacuna em 

estudos sobre o papel do abastecimento hídrico na reconfiguração de um espaço urbano, 

nos moldes iluministas/liberais em território de economia dinâmica e espacialização 

mercantil conectadas à praça portuária do Rio de Janeiro. A pesquisa sobre o acesso à 

água permite um amplo leque de reflexões, como a identificação do grau de 

desenvolvimento de técnicas construtivas e do uso de materiais em diferentes escalas, 

apontando para a circulação de conhecimento em territórios nacionais e internacionais. 

 

5.1 Antecedentes dos aquedutos, chafarizes e fontes: Lisboa e Porto, séculos XVIII 

e XIX. 

Maria Dolores Ferreira partiu do problema de abastecimento hídrico que, segundo 

a pesquisadora, remontava ao estabelecimento da povoação de Lisboa junto ao Tejo, para 

analisar o fornecimento de água à cidade, entre os séculos XVIII e XIX. Os recursos 

disponíveis, remontavam ao século XII, sendo oriundos de fontes de “água de nascentes 

a alturas superiores”. No período de Reconquista, quando Lisboa tinha sua população 

ocupando “pequena área à volta do Castelo de São Jorge” recebiam as “águas orientais”. 

Menciona a existência do Chafariz d’El Rei e “alguns fontanários públicos (donde caíam 

quantidades insignificantes de águas superficiais impotáveis) e de mais alguns poços e 

cisternas pertencentes a particulares”891.  

 
gregos. Foram os romanos, no entanto, que desenvolveram e aplicaram conhecimento em obras hidráulicas 

para solucionar o abastecimento de água nas cidades do império (PITERMAN, 2005, p. 151).  
890 Para Mina Gerais, existe a estrutura do Aqueduto Bicame de Pedra, localizado nas proximidades 

de Catas Altas, no caminho da Estrada Real. Construído por escravos por volta de 1792, captava água da 

Serra do Caraça para conduzi-la às áreas de extração de ouro. Para o Aqueduto do Bicame de Pedra ver: 

http://catasaltas.mg.gov.br/aqueduto-bicame-de-pedra/. Para artigos sobre abastecimento de água em áreas 

auríferas ver: ANDRADE, F.; REZENDE, 2013; CARLES, 2016; MENESES, 2019. 
891 FERREIRA, 1981, p. 123-124 

http://catasaltas.mg.gov.br/aqueduto-bicame-de-pedra/
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O Chafariz d’El Rei é considerado o avô dos chafarizes. Situado no 

Terreiro do Trigo, matava a sede a toda a gente do sítio e abastecia os 
navios que partiam para as conquistas. Incialmente com seis bicas 

(foram-lhe acrescentadas mais três), cada uma se destinava a uma classe 

(mulheres em moças brancas; homens mulatos; cativos e índios; mouros 
das galés; mulheres pretas; mulatas e escravas),  no intuito de evitar 

brigas e morticínios892. 

Segundo José Sérgio Velloso de Andrade, o Chafariz d’El Rei seria obra que, o 

registro mais antigo, data para 16 de setembro de 1487, quando foram expedidas duas 

Cartas Régias referentes à instalação de encanamento “desde o Chafariz até à muralha do 

mar, para os Batéis da Ribeira ali receberem a água precisa para as aguadas da Marinha” 

e a segunda solicitando ao Corregedor de Lisboa que ordenasse aos mestres “de todos os 

Navios, (...) para dar um dia de Serviço em carretar pedra, e cal” 893. Pela grande 

quantidade de gentes que ali acorriam para buscar água para si ou vender, foi publicada 

Postura pelo Senado, em 1551, que normatizava o uso das bicas do Chafariz d’El Rei. 

Assim, foi estipulada uma bica por gênero e qualidade, separando livres dos forros e 

cativos, em função das “brigas, ferimentos, e mortes” que ali ocorriam894. 

No século XVII, as tentativas de se conseguir trazer para a cidade a “água da fonte 

da Água Livre por canos de madeira que serviriam de modelo à obra de pedra e cal” 

mobilizou oficiais da câmara e o “Vizo Rei, Marquez d’Allenquer” em diligencias para 

medir a capacidade da “fonte da água livre, e, com outras que se lhe ajuntam” 

consideradas suficientes para “vir a esta cidade, e se fazerem as fontes e chafarizes 

necessários”895. Na ocasião, em consulta da Câmara ao rei, os senadores solicitaram a 

mercê de “ter jurisdição própria para efetuar as avaliações das propriedades, bem como 

poder tomar a senso ou vender juro sobre a imposição na carne e no vinho” tributo que 

buscava “angariar o dinheiro necessário para a presente, obra, nomeadamente para as 

águas, servidões e materiais que vierem a ser comprados”896. 

Foi no reinado de D. João V que ganhou impulso a obra do Aqueduto das Águas 

Livres, tendo à frente o procurador da câmara de Lisboa, Claudio Gurgel do Amaral que 

considerava o atendimento “à qualidade de vida e bem-estar dos habitantes” como 

 
892 FERREIRA, 1981, p. 124 
893 ANDRADE, J., 1851, p. 105-106  
894 ANDRADE, J., 1851, p. 107-108 
895 A.H.C.M.L., Livro do Senado, 1609-1630 fls. 124-125 (cota B14), 16/09/1618; OLIVEIRA, 

Eduardo Freire de. Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: Typografia Universal, 1903, 

v. II, p. 416-421; MOITA, Irisalva (dir.; org.). D. João V e o abastecimento de Água a Lisboa. Lisboa: 

Câmara Municipal de Lisboa, 1990, p. 132-133. 
896 OLIVEIRA, 1903, v. II, p. 416-421; MOITA, 1990, p. 133. 
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obrigação do senado municipal897. Inúmeros engenheiros trabalharam na obra 

considerada monumental pela grandiosidade e solidez da construção, que resistiu ao 

terremoto de 1755. Manoel Maia Ataíde, ao lançar “comentários técnicos” sobre o 

Aqueduto das Águas Livres, afirma sobre a “admiração que visitantes e comentadores 

estrangeiros, desde muito cedo e com rara unanimidade” deitaram olhos na “obra das 

Águas Livres de Lisboa”.  

No entanto, ressalta que os relatos estavam baseados na “parte visível, 

monumental, (...), em especial a audaciosa arcaria lançada sobre a ribeira de Alcântara, 

desde o Alto da Serafina” (Ataíde, 1990, p. 101), mas um aqueduto não é, apenas, o que 

sobressai na paisagem que, muitas vezes, em termos de extensão, não é, nem de longe, o 

mais importante. Vale, por isso, a pena, (...), examinar a sua planta geral e destacar alguns 

números relevantes (Ataíde, 1990, p. 101). 

Os números de que fala Manoel M. Ataíde são os 14.174 km “até entrar na Casa 

da Água das Amoreiras. Para formar o Aqueduto Geral, que soma às águas da Quinta das 

Águas Livres as de outras nascentes, são acrescidos de 4.294 km entre o “olival do 

Santíssimo” até a Mãe d’água Nova, totalizando quase 19.000 km de comprimento 

(Ataíde, 1990, p. 101). Para o estabelecimento do risco e a sua execução, foram nomeados 

dois militares: o engenheiro militar e arquiteto Brigadeiro Manoel da Maia, que conduziu 

a obra do manancial até ao Monte das Três Cruzes e, daí até Lisboa, o Sargento Custódio 

Vieira898.  

 

 
897 FERREIRA, 1981, p. 125 
898 FERREIRA, 1981, p. 126 
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Figuras 9 e 10 – Aqueduto das Águas Livres, vista das arcadas e 

claraboias. Acervo particular, dezembro 2018.  

 

Figuras 11 e 12 – Condutor interno da água do Aqueduto das Águas Livres, no vale do Alcântara. Acervo 

particular, dezembro de 2018. 
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A tecnologia utilizada para a condução da água era o aproveitamento da 

gravidade, de sua nascente – ou Mãe d’água – até o ponto de distribuição. Para a 

construção do aqueduto das Águas Livres, foram empreendidos estudos e planejamento 

acurado para que o traçado ficasse subordinado “à diferença de nível entre os pontos de 

chegada e partida” seguindo “as sinuosidades do relevo em conduta livre, perfurando 

montes ou atravessando vales sobre grandes arcos” que totalizam 109 edificados em 

cantaria, com 137 claraboias na extensão do cano899.  

Os recursos para uma obra deste calibre – 18.605 metros de comprimento – foram 

subsidiados pelo imposto criado, em 1729, o “real da água”. O tributo incidiu sobre 

determinados produtos como o vinho, a carne, o azeite, o sal e a palha, sendo a 

justificativa da cobrança as obras se destinarem às “águas públicas”, que não seriam 

cedidas a nenhum particular900. O Decreto Régio datado para 20 de julho de 1729, 

autorizava “os Senados de Lisboa Oriental e Ocidental a imporem sobre os gêneros que 

entenderem uma contribuição destinada á obra das Águas Livres”901. 

O período de construção ultrapassou um século, sendo o primeiro ponto de 

chegada da água o chafariz do Rato, no ano de 1748. No ano de 1744, teve início a 

edificação da Mãe d’água das Amoreiras, que recebe e armazena água para sua 

distribuição. No período de construção dos arcos que atravessam o vale do Alcântara, os 

oficiais mecânicos que ali atuaram se alojavam no entorno da obra, sendo a porta da 

Serafina um lugar identificado como de concentração destes trabalhadores902. Os custos 

da construção como um todo somaram 5.125.620$000. A este valor, segundo Maria 

Dolores Ferreira, deve ser acrescido 101.593$000 para a “aquisição de propriedades, 

indenizações, arranjos e outros serviços”903.  

As obras foram concluídas na década de 1830, especificamente a Mãe d’água das 

Amoreiras em 1834 e, no ano seguinte, o Aqueduto como um todo. O aqueduto recebe 

água de várias fontes, não se restringindo às da Quinta das Águas Livres, como as do vale 

de Caneças e de Belas, totalizando 58 fontes de abastecimento para a cidade de Lisboa. 

A distribuição de água na cidade era gratuita e se fazia através das fontes, chafarizes e 

 
899 FERREIRA, 1981, p. 126. 
900 FERREIRA, 1981, p. 126 
901 MOITA, 1990, p. 207; ANDRADE, J., 1851, p. 311-312 
902 Em visita guiada pelo Aqueduto das Águas Livres, pelo caminho no alto dos arcos, com entrada 

pelo vale do Alcântara, foi indicado o lugar das moradas dos oficiais mecânicos que podiam ainda ser 

avistadas (FERREIRA, 1981, p. 128). 
903 FERREIRA, 1981, p. 128 
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bicas. Para as águas domiciliares, o serviço era realizado pelos aguadeiros, sendo restrita 

às famílias que não teriam como ir buscá-las.  

Em 1851, por iniciativa da Câmara, foi mandado organizar “uma relação dos 

Chafarizes, (...) examinar os Foros penhorados, suas verdadeiras localidades, números de 

Polícia, e mais confrontações”. Além das informações documentais, resolveu o arquivista 

do senado, José Sergio Velloso d’Andrade, verificar “pessoalmente os Chafarizes, Bicas, 

e Poços de Lisboa, Belém e muitos Logares do Termo” realizando “investigações, (...) [e 

obtendo] esclarecimentos das Pessoas, que supunha mais habilitadas” e com acréscimo 

de dados dos documentos cartoriais da Câmara, a partir de março de 1847, compilou na 

obra que foi mandada imprimir  por Portaria de 20 de janeiro de 1851904. 

Os encanamentos particulares existiam e a distribuição era realizada através de 

concessões obtidas junto à Câmara Municipal ou por compra e contratos. Em alguns 

casos, proprietários de nascentes fora da cidade estabeleciam contratos de condução e 

distribuição de água para suas residências, junto ao senado local. Havia propriedades com 

nascentes próprias, constando 1200 poços particulares e muitas cisternas. No ano de 1868, 

em Lisboa se contavam 26 nascentes e 97 bicas. Destas, “48 destinadas aos 3129 

aguadeiros, 40 aos particulares e 9 reservadas para encher pipas”905. Os custos elevados, 

especialmente nos períodos de estiagem, só foram conhecer redução em 1895, já com 

novo sistema de distribuição.  

 

  

 
904 ANDRADE, J., 1851, apresentação. A obra, que tem impressão recente, em 2008, no âmbito 

das comemorações dos 140 anos da EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, foi reproduzida em 

fac-simile de documento do Arquivo Histórico da Empresa.  
905 FERREIRA, 1981, p. 130. 



305 

 

 

 

 

Figuras – 13, 14, 15 – Vistas panorâmicas da área interna da Mãe d’Água das Amoreiras, com seu tanque e arcos. Acervo particular, dezembro de 2018.
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Apesar do incremento da distribuição de água, segundo Maria Dolores Ferreira 

não havia abundância para a população, em função da relação de litros per capita, nos 

idos do oitocentos. Contando 100 mil habitantes, na cidade de Lisboa, eram 

aproximadamente 17 litros/dia por habitante. Somente as casas abastadas recebiam 1 

pena, ou mais, de água vivendo a população pobre de “disputar alguns litros às regras 

públicas” nos chafarizes. Devemos ter atenção no que diz respeito aos costumes do 

período, que não conhecia o consumo atual. Considerada, nos primeiros momentos, como 

suficiente para o atendimento da população lisboeta, o crescimento da população e a 

modificação dos hábitos sociais “pelas exigências da civilização” a falta de água voltou a 

afligir a cidade de Lisboa906.  

Os surtos de cólera e outras doenças passaram a atingir a cidade de Lisboa levando 

à iniciativa de projetos voltados para a solução dos problemas de fornecimento de água 

para a capital lusa. Entre os anos de 1823 e 1849, foram apresentados projetos que, 

todavia, não alcançavam a necessidade do consumo. No mesmo período, o governo abriu 

um concurso público para amealhar propostas que não apareceram. Em meados do século, 

foi deliberado a contratação de particulares para a administração do abastecimento 

hídrico, a partir de um Decreto (20/07/1855) que estabeleceu um contrato provisório com 

empresa constituída – Empresa das Águas de Lisboa (1858) – a qual deveria “fornecer 

diariamente 11.300 m³ de água par ausos domésticos e industriais, além da que era 

distribuída a chafarizes e particulares907.  

Nessa ocasião, para que fosse implementado um projeto de exploração, condução 

e distribuição das águas, foi convidado o engenheiro do Departamento des Ponts et 

Chaussée de Paris, Louis Charles Mary. Sem realizar as medições in loco, seu projeto 

teve como base medições questionáveis, levando à sua contestação pelo geólogo Carlos 

Ribeiro, contra o traçado do aqueduto da Mata e, pela Câmara Municipal teve seu projeto 

impugnado pelo baixo volume de água da nascente. Apesar das contestações, o projeto 

foi empreendido pela Empresa das Águas de Lisboa. No ano de 1862, a partir de medições 

feitas, foi comprovado que as obras não produziriam “metade do que aquele técnico havia 

previsto”908.  

As obras de captação e de distribuição, mesmo após os cálculos negando sua 

eficácia, continuaram sendo realizadas. Para a cidade de Lisboa, a topografia acidentada 

 
906 1 pena d’água corresponde a 3.308 litros/dia (FERREIRA, 1981, p. 130). 
907 FERREIRA, 1981, p. 130 
908 FERREIRA, p. 131 
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impôs a execução dos encanamentos de condução e distribuição em escalas – ou andares 

– estabelecendo três patamares: nível do mar até 45 metros; de 45 até 75 metros e, por 

último, de 75 a 115 metros. Cada um dos andares foi provido com um reservatório e de 

rede de distribuição independente. A execução da instalação dos tubos foi feita de modo 

insatisfatório, ao colocar em um mesmo leito, ou traçado, os canos de distribuição de água 

e de coleta de esgoto. Com isso, os rompimentos deste alcançavam os tubos de água 

contaminando-os. O contrato da Empresa das Águas de Lisboa foi rompido e, 

posteriormente encarregado o engenheiro-fiscal Joaquim Nunes de Aguiar para a direção 

das obras, para as quais  

rapidamente [procedeu] aos estudos, projetos e orçamentos necessários 

par ao abastecimento da cidade com as águas de Sintra e do Alviela, 

cuja adução, na opinião das autoridades competentes, e apesar das 

distancias, constituiria a solução definitiva para o problema do 

fornecimento de água para a capital909. 

Para a cidade do Porto, me valho do texto elaborado por Joaquim Jaime B. 

Ferreira-Alves sobre a arquitetura da água. Inicia afirmando que “nas suas diversas 

expressões – fontes, chafarizes, aquedutos, e arcas d’água, entre outras – é uma das 

componentes mais importantes do espaço urbano”910, acompanhando a história das 

cidades desde seus primórdios. Muitas das cidades têm sua origem relacionada 

diretamente à água, um elemento vital para a manutenção da vida e uma das principais 

preocupações dos governantes. Apesar de sua importância, as Câmaras Municipais 

possuem, em geral, orçamento reduzido para as Obras Públicas voltadas ao abastecimento 

das povoações. 

Como componente das urbi, possui diferentes funções sendo a primeira o 

abastecimento da cidade. Assume, muitas vezes, função estética qualificando o espaço e 

a paisagem locais. Pode, ainda, transformar-se em “prodigiosa obra de engenharia”911. 

São exemplos da aquisição do status de obra de arte os chafarizes e fontes, pela qualidade 

dos elementos que compõem este equipamento urbano e pelo renome do autor do projeto. 

Por sua vez, os aquedutos apresentam-se como obras de engenho, marcando a paisagem 

e um período na história local. 

Se a valorização estética dos chafarizes e fontes pode encontrar-se ao 

longo da história da cidade, vai acentuar-se a partir do Renascimento e 

atingir a sua expressão mais magnificente nos séculos XVII XVIII e 

 
909 FERREIRA, 1981, p. 131 
910 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 45 
911 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 45. 
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XIX, centúrias da afirmação e apogeu da fonte/monumento que teve no 

modelo romano uma das suas representações mais excelentes912. 

A introdução dos jardins – públicos e privados – na malha urbana teve como 

aspectos de saliência sua monumentalidade, o apreço à estética e ao paisagismo com o 

desenvolvimento de projetos de fontes e chafarizes, com destaque para o elemento 

arquitetônico/artístico sobressaia nos conjuntos mitológicos e alegóricos, expressava o 

espírito barroco destas obras. Na Europa é possível a identificação de fontes com grande 

carga simbólica e efeito cenográfico, o que em Portugal é mais raro, caracterizando-se as 

obras lusas por apresentação mais contida e a incorporação de elementos decorativos e 

conotação simbólica em casos pontuais. São exemplares os conjuntos de jardins do 

Palácio de Queluz e do Santuário em Braga.  

Para este estudo foram relevados dois aspectos na arquitetura da água: os modelos 

de estruturas que fornecem água – chafarizes e fontes – e a policromia urbana destes 

equipamentos. Inicialmente, propõe distinguir tais equipamentos, visto não serem 

estruturalmente iguais. A partir da identificação da descrição dos termos em diferentes 

dicionários conclui que chafariz é uma estrutura isolada, composta de bicas e tanques, 

monumentalizada, voltada para a utilidade pública. Já a fonte, imediatamente associada à 

figura da nascente, distingue-se por ser adossada a uma parede ou muro. Composta por 

bicas e tanque, pode ser – ou não – monumentalizada.  

Delimita cronologicamente o conjunto de chafarizes e fontes entre os séculos 

XVII e XVIII, edificados na cidade do Porto e, para localizar tais obras partiu do relato 

de dois memorialistas: Manuel Pereira de Novais (final do século XVII) e Agostinho 

Rebello da Costa (final do século XVIII). A descrição dos itens permitiu que identificasse 

as tradições estéticas, as remodelagens e as novas faturas. Nas obras podem ser 

encontradas informações sobre a identificação das obras individualmente, localização na 

malha urbana e sua descrição.  

Em sua composição, as fontes e chafarizes podem ser adornados com elementos 

em policromia contribuindo para a configuração da paisagem urbana. Segundo Ferreira-

Alves, a acentuação da policromia encontrava-se nos símbolos régios (armas) e elementos 

sagrados (como cruzeiro e cruzes), sendo exemplar o chafariz da praça do Toural em 

Guimarães.  

 

 
912 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 46 
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Figura 16 – Chafariz da Praça do Toural, Guimarães, Portugal. Acervo Particular. Dezembro de 2018.  

Fabricados às expensas públicas, chafarizes e fontes eram descritos por adjetivos 

que permitem visualizar suas dimensões, rebuscamento, filiação artística e função urbana. 

Na obra de Manuel Pereira de Novais os chafarizes, especificamente, foram associados 

aos termos que fazem referência à sua magnificência, prodígio e engenho, rebuscamento 

arquitetônico, dimensões, à quantidade do fluxo da água, à curiosidade e perfeição dos 

adornos. Para as fontes são destacados sua função de nascente ou manancial, dimensões 

e a existência de adornos ou elementos decorativos em sua estrutura. Interessante notar a 

quantidade de fontes ser muito superior à de chafarizes, nos dois períodos em tela.  

Agostinho Rebello da Costa apresenta uma relação de grande número de 

chafarizes, fontes e poços de água nativa, classificando-os em públicos e privados, sendo 

estes últimos geralmente localizados em instituições eclesiásticas como mosteiros e 

claustros. Apresenta um quadro dos chafarizes, a partir da classificação de uso e, para as 

fontes, destaca a das Arcas e da Virtude, pela qualidade das obras.  

O relato de Manuel Pereira de Novais permite, a partir de sua descrição, o 

conhecimento dos chafarizes, fontes, nascentes e mananciais “dentro e fora das muralhas” 

que são “magnificas fabricas com despesas públicas”913. Os chafarizes encontravam-se 

localizados em praças (porta do olival, são domingos, ribeira), ruas (Chã) e extramuros 

(porta de cima da vila). Já as fontes, com uma lista de 17 fontes que se localizam em ruas, 

próximos às portas da cidade, ermidas e áreas eclesiásticas sendo algumas delas 

mananciais.  

 
913 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 49. 
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São descritas sua localização, a existência de canos, estanques e sua dimensão, a 

existência de adornos ou elemento decorativo com adjetivos que dizem respeito à sua 

dimensão, se é nascente ou manancial, e se está relacionado aos banhos. Dentre as fontes 

listadas pelo beneditino estão inclusas algumas que não se encontravam na cidade, 

levando a conclusão de que já haviam sido retiradas. Cita uma fonte na Porta de Carros, 

sendo importante ver a que se refere a toponímia para relacionar com o Largo dos Carros 

existente em Baependi. 

Interessante informação sobre a autoria dos projetos quando é indicada a 

existência de arquitetos amadores, em geral ocupando o cargo de vereador da Câmara 

Municipal e a participação frequente de mestres em pedraria/cantaria, identificados para 

inúmeras obras na cidade. Quanto à identificação do estilo, foram enquadrados na 

linguagem decorativa maneirista, com citação a referências para modelos em uso914. 

Para Agostinho Rebello da Costa o levantamento identificou grande número de 

artefatos com descrição realizada segundo critérios específicos, sendo os chafarizes 

classificados em públicos e privados e, as fontes, com destaque para as principais da 

cidade. São listados 8 chafarizes públicos e 10 privados, sendo estes últimos todos 

relacionados a ordens religiosas. Já para as fontes são indicadas pelo autor em número de 

100 artefatos, para o final do século XVIII (1789), com destaque de algumas que 

possuíam “estrutura notável” com destaque para a da Arca e das Virtudes915. 

Os termos utilizados na descrição são relacionados à graciosidade, à majestade do 

frontispício, detalhes relativos às carrancas/bicas, à quantidade de água vertida e à 

existência de bancos. Para a Fonte da Virtude, além do engenho da obra e elogios aos 

elementos decorativos, importante salientar a associação da edificação da fonte com a 

abertura de alameda larga e espaçosa para a comodidade pública, com a instalação de 

assentos para a população apreciar a vista; o espaço do entorno como “zona lúdica da 

cidade”916. 

Na fonte das Virtudes, além da magnificência, destaca a presença de lavadeiras 

que diariamente ali estavam utilizando os dois tanques laterais para o seu serviço. Consta, 

ainda, em inscrição em latim que “o empenho público colocou as águas ao alcance de 

todos”917 o que revela a importância da arquitetura da água para a municipalidade. Ao 

 
914 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 55-56 
915 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 52-53. 
916 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 54-55. 
917 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 56. 
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abordar a Fonte da Praça da Ribeira contextualiza sua edificação no plano de renovação 

da mesma praça, por iniciativa da Junta das Obras Públicas, criada no Porto em 1763. A 

fonte viria a substituir o chafariz ali existente.  

Aquele programa (1776 – c. 1785) ao qual não podemos dissociar a 

abertura da rua de S. João, deu origem: a novas construções do lado 

Poente; à nova capela de Nossa Senhora do Ó (1778/79 – 1783); à 
areada adossada à muralhas do lado Sul e à fonte do lado Norte, 

adossada ao prédio que ficava entre a rua dos Mercadores e a rua de S. 

João918. 

Inúmeros projetos são atribuídos, pelo autor, ao cônsul inglês John Whitehead919, 

período em que o Porto conheceu uma grande quantidade de obras sob administração da 

Junta das Obras Públicas. A Junta foi responsável pela criação de novas praças 

intramuros, onde foram instalados chafarizes e fontes. São exemplos as praças de Santa 

Ana e Nova, com os artefatos tendo sido edificados entre os anos 1770 e 1790. 

A arquitetura da água que fez parte deste trabalho – quatro fontes e um 

chafariz – representa na cidade dois momentos do seu panorama 
arquitetônico. Nos dois primeiros exemplos, constatamos a afirmação a 

nível decorativo de uma linguagem maneirista que conhecerá uma certa 

continuidade no século XVII. Nos tres exemplos de setecentos vemos a 

introdução de uma tendência para modelos classicizantes que, no Porto, 
são impostos pela atividade da Junta das Obras Públicas, e pelo 

neopaladianismo. Assim, a arquitetura da água, ao lado das outras 

manifestações arquitetônicas, está em sintonia com as linguagens 

artísticas que, em cada época, moldaram o Porto920. 

 

5.2 Aquedutos, chafarizes e fontes nos registros da Câmara de Baependi, século XIX 

A água não nomeia a localidade de Baependi diretamente921, como acontece com 

tantas outras nas Minas922, mas sua história está diretamente associada ao rio em cujas 

margens se fixaram os primeiros colonos923. O rio Baependi924 figura em documentos que 

 
918 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 59 
919 Ver: FERREIRA-ALVES, v. 1, 1988, p. 215 
920 FERREIRA-ALVES, 1997, p. 62 
921 No livro Baependi de José Alberto Pelúcio, memorialista local, são reproduzidas inúmeras 

traduções para o topônimo indígena, dentre elas “rio do bom agasalho”, que associaria o termo Mbaypendi 

à via fluvial que veio a nomear a localidade (PELÚCIO, 1942, p. 10-18).  
922 José Newton C. Meneses identificou 130 municípios - dos 853 de Minas Gerais - com toponímia 

ligada à água fazendo “do pertencimento a motivação identificadora da naturalidade” (MENESES, 2019, 

p. 31). 
923 PELÚCIO, 1942a, p. 10-18; VASCONCELOS, 1974, p. 223; BARBODA, 1971, p. 55-56 
924 O rio Baependi é afluente da bacia hidrográfica do rio Verde, situando-se na mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas, com área de drenagem de 113.700 ha sendo o seu maior afluente (PREFEITURA 
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trazem o registro dos primeiros tempos da conquista do território mineiro, sendo possível 

associar a via fluvial ao Caminho Velho para as Minas. As iniciativas para a instalação 

de equipamento urbano concernente às obras hidráulicas abrangem, especificamente, o 

período de 1826 a 1895, permitindo identificar as ações voltadas à edificação de estruturas 

públicas (chafarizes e fontes) e privadas (canalização).  

Recentemente foram localizados vestígios de obras pretéritas de captação, 

armazenamento, condução e distribuição de água para a população local. Em área 

conhecida como Mãe d’água925, existe uma edificação com arco que sustenta canaleta de 

aqueduto, em pedra. Na mesma ocasião foram identificados vestígios de vias de 

escoamento - levando à dedução do uso da gravidade para a condução da água da nascente 

para o encanamento que abasteceria a povoação - e estrutura de antiga fonte em muro de 

moradia, situada bem próxima à praça onde teria sido construído o primeiro chafariz 

público. 

Considerando-se que as estruturas descobertas possam resultar dos esforços 

produzidos pelos habitantes da vila no oitocentos, que não há histórico sobre o 

abastecimento de água na localidade e, tampouco, a existência de equipamento ou 

estrutura material semelhante na região, torna-se relevante o aprofundamento das 

questões relacionadas ao abastecimento de água no que tange aos projetos de intervenção 

urbana voltados para as obras hidráulicas visando a identificação das tecnologias e 

materiais utilizados pelos profissionais que atuavam na povoação. 

No acervo histórico da Câmara Municipal de Baependi, encontram-se documentos 

com referência exclusiva aos procedimentos voltados ao abastecimento de água para a 

população, com recorte cronológico para o século XIX, compondo o conjunto documental 

Autos de Arrematação, Pareceres, Petições, Ofícios, Termos de Obrigação e Fiança, 

Recibos e Contratos. Os registros aludem, em sua maioria, à instalação de equipamentos 

urbanos como a fatura de estruturas para a captação, armazenamento, condução e 

distribuição do recurso como aquedutos, registros, chafarizes e encanamento para 

edifícios públicos e privados.  

Os pormenores das obras nem sempre são descritos, trazendo os registros as 

condições de execução como as estabelecidas nos Autos de Arrematação. Há apenas um 

 
MUNICIPAL DE BAEPENDI. Departamento de Turismo e Meio Ambiente. Plano Municipal de 

Saneamento Básico - Diagnóstico, 2015, p. 66). 
925 Em Baependi, o lugar denominado “Mãe d’água” tem associação direta com o recurso hídrico, 

sendo entendida como nascente. Não há nenhuma associação da nomenclatura com as edificações 

portuguesas relacionadas às estruturas hidráulicas que tem significado arquitetônico.  



313 

 

exemplo de modelo, ou “risco”926, para chafariz. Apesar da fragmentação da 

documentação, foi possível identificar os esforços do senado local voltados ao 

atendimento das necessidades da população no que diz respeito ao abastecimento hídrico, 

às estruturas propostas, aos materiais indicados para a execução das obras e 

conhecimentos mobilizados para sua execução. 

Para a descrição e análise das obras realizadas optou-se por seguir o caminho das 

águas entre o manancial e o público: captação, adução, distribuição. Esta escolha está 

alinhada à proposta das pesquisadoras Maria Filomena Mourato Monteiro, Maria do Céu 

Simões Tereno e Marízia Clara de Menezes Dias Pereira que publicaram seu estudo sobre 

o abastecimento de água à cidade de Évora927. Considerando a monumentalidade de um 

aqueduto, o artigo analisa as obras empreendidas para a construção do aqueduto da Prata 

remontando aos equipamentos e obras hidráulicas romanas.  

Este percurso de análise e apresentação permitiu organizar os dados para o 

estabelecimento da particularidade das iniciativas realizadas pelo senado de Baependi. O 

equipamento edificado na localidade não possui a monumentalidade das obras realizadas 

em Portugal e no Rio de Janeiro, pela menor dimensão, mas se constitui de elemento 

relevante na paisagem sul-mineira. Como obra de engenharia hidráulica e de arte, foram 

analisados para cada item o tipo de obra proposta ou solicitada, incluindo os 

equipamentos urbanos a serem instalados; os materiais utilizados; os responsáveis por sua 

execução e as localidades da sede e Termo beneficiadas.  

 

5.3 A água e a ordenação do espaço 

Tendo como referência a compreensão da cidade como locus de expressão da 

história a partir da materialidade de suas instalações urbanas, pode-se atribuir às 

intervenções na malha urbana a perspectiva de construção de uma narrativa histórica a 

partir da localização e da visualidade desses artefatos arquitetônicos. As concepções de 

cidade convencional, ou cidades ideais, elaboradas no século XVIII, têm como referência 

as tratadísticas arquitetônicas928, buscando a salubridade do lugar para a instalação da 

 
926 Risco - Desenho, prospecto ou plano de uma construção, um retábulo ou alguma outra obra. 

(ÁVILA, 1980, p. 82). Exemplar no documento AHMB - Cx. 9, Doc. 194. Plano e orçamento do Chafariz 

do Largo da Matriz, conforme a planta adotada pela Câmara, 04/07-01-1874. 
927 MONTEIRO, Filomena et al., 2019. 
928 Especificamente a Tratadística de Vitrúvio (BRESCIANI, 2002, p. 21) 
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cidade, com sua localização em lugar de saliência na topografia e a preocupação com os 

procedimentos para sua ordenação e segurança929.  

Apesar da permanência de proposições voltadas para a concepção das cidades 

ideais, o século XIX inaugurou a preocupação com os problemas sociais no planejamento 

das cidades e, as pesquisas realizadas na Inglaterra, entre 1840 e 1850, podem ser 

consideradas como marco do momento histórico em que ocorreu um amplo processo “de 

redistribuição e reorganização dos serviços que asseguram o funcionamento de uma 

cidade”930. Este movimento pode ser examinado a partir de suas dimensões técnicas – que 

apoia a empreitada sanitária e de higiene – e as consequências destes aparelhos de 

controle sobre o regime de habitação e a “concepção de conjunto do espaço urbano”931.  

A originalidade das obras empreendidas no início do século XIX, estaria associada 

ao investimento voltado à uma lógica da salubridade que se distingue pela inspiração nas 

grandes obras da Roma Antiga e pelos progressos da tecnologia. A introdução da 

elaboração de dados para a implantação de projetos urbanos estabeleceu “uma nova 

apreensão do espaço urbano e do próprio desenho urbano”932 representado pelas 

informações de levantamento topográfico para a instalação de sistemas sanitários.  

A topografia passou a informar sobre as características do terreno na abertura de 

ruas e na orientação da canalização de água e a geologia serviu à viabilização de todos os 

trabalhos e à escolha racional dos terrenos. Nessa perspectiva, ao arquiteto caberia 

considerar e “ajustar o seu projeto aos dados técnicos e geológicos do ambiente”. Como 

consequência, os “princípios de localização e de distribuição, (...) deram lugar a princípios 

teóricos e técnicos referentes à gestão dos fluídos”933. 

François Beguin sinaliza que a operação inglesa marcaria de maneira concreta a 

ruptura com o sensível tanto em termos de decisão política quanto de tecnologia para seu 

empreendimento. Insiste dizendo que o urbanismo moderno nasceu das técnicas 

empreendidas para a compreensão e a quantificação dos fenômenos urbanos, que 

permitiram “fabricar novas imagens da cidade” a partir da instalação de equipamentos 

voltados à captação, distribuição e drenagem de água934.  

 
929 BRESCIANI, 2002, p. 21. 
930 BEGUIN, 1991, p. 41. 
931 BEGUIN, 1991, p. 41. 
932 BEGUIN, 1991, p. 43 
933 BEGUIN, 1991, p. 42-43. 
934 BEGUIN, 1991, p. 44 



315 

 

Fabiano Gomes da Silva salienta que o processo de “ordenação do espaço urbano” 

com a dotação de “bens e serviços essenciais”, como os equipamentos urbanos sob 

responsabilidade do senado municipal – pontes, chafarizes, edifícios públicos - seriam 

formas de materialização do domínio do território pelo poder institucionalizado935. Em 

Lisboa, no ano de 1823, o serviço de limpeza estava a cargo da administração camarária 

que também passou a ser responsável pela “iluminação da cidade”. Nesse mesmo período, 

a repartição de obras públicas era responsável pela “inspeção das pontes, calçadas e fontes 

da cidade e termo”936. 

No sul de Minas, do outro lado do Atlântico, foi registrada em vereança de 13 de 

julho daquele mesmo ano, as “Posturas desta Câmara, as quais foram assinadas pela 

mesma Câmara e Povo desta Vila de Santa Maria de Baependi”937. Constam 34 artigos, 

sendo três deles dedicados à área urbana, com as obrigações dos moradores da vila para 

com a limpeza das ruas, à retirada dos formigueiros, à “retificação das frentes” das casas 

e a manutenção das testadas “direitas e limpas, e sem Regos”938.  

Segundo Francisco de Andrade estas atribuições foram mantidas pela 

Constituição de 1824, “conforme usos do Antigo Regime português”939. Com a Lei de 1º 

de outubro de 1828, as “funções administrativas – governo econômico e policial das 

povoações”940 não foram suprimidas, ficando aos cuidados da instância local a ordenação 

do espaço e sua manutenção, no que toca ao “decoro e ornamento das povoações”. Dentre 

os itens elencados para a atuação do senado, a conservação e reparo de “fontes, aquedutos, 

chafarizes, poços, tanques e quaisquer outras construções em benefício comum dos 

habitantes”. Estes e outros cuidados observavam a promoção “da tranquilidade, 

segurança, saúde e comodidade” dos habitantes941.  

No parágrafo 2º, do art. 66, as orientações à Saúde Pública versavam sobre a 

localização dos cemitérios, a limpeza e asseio dos Matadouros Públicos e Curtumes, a 

“drenagem e esgotamento das águas estagnadas” buscando impedir a “corrupção da 

 
935 Em sua dissertação de mestrado, Fabiano Gomes Silva, buscou refletir sobre a experiencia de 

construtores mineiros – pedreiros, canteiros, carpinteiros – responsáveis pela edificação de prédios civis, 

eclesiásticos e da administração pública bem como dos equipamentos urbanos em Vila Rica, no século 

XVIII (SILVA, F. 2007, p. 24). 
936 OLIVEIRA, E. Nota 1, p. 189 - [carta de lei de 7 de abril de 1823] Coleção de leis de 1821 a 

1823, fs. 219 
937 AHMB – LA. Registro Geral da Câmara, 1822-1829, f. 43-45v 
938 AHMB – LA. Registro Geral da Câmara, 1822-1829, art. 4º, f. 43; art. 14º e 15º, f. 44. 
939 ANDRADE, F., 2012, p. 167. Grifo nosso. 
940 ANDRADE, F., 2012, p. 168. Grifo nosso. 
941 AHMB – LA. Atas da Câmara Municipal de Baependi, 1833-1837. Livro Lei de 1º de Outubro 

de 1828, f. 8. 
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salubridade do ar”942. De um modo mais amplo, eram atribuições da câmara o “asseio, 

segurança, elegância, regularidade” o que incluía o atendimento à saúde pública e à 

salubridade. Segundo Andrade, o direcionamento das posturas foi mantido  

como acontecia no Antigo Regime, especialmente os temas econômicos 

– benfeitorias públicas, caminhos, comércio, matadouros, 

abastecimento de gêneros, produção agropecuária, trabalhadores – 
circunscritos à necessidade da ordem social e à civilidade costumeira 

(polícia)943. 

Até a reforma constitucional empreendida, pelo Ato Adicional de 1834, ficava a 

cargo do Conselho Geral da Província a fiscalização das posturas municipais, com 

gerência sobre a sua aprovação ou revogação. Em 1834, com a instituição das assembleias 

provinciais, a autonomia política pretendida pelas câmaras municipais foi suprimida, 

sendo de sua atribuição legislarem sobre as 

divisões territoriais, instrução pública, desapropriações, polícia, 

economia, finanças, criação ou supressão de empregos municipais, 

obras públicas, cadeias, associações políticas e religiosas (...) as rendas 
municipais e votar o orçamento (...) além de autorizar os seus 

empréstimos944. 

Tomando como referência a análise de João Camilo Torres sobre as alterações 

promovidas nas posturas municipais mineiras “a partir do regime liberal”945 elenca as 

áreas de atuação das Câmaras municipais por ele identificadas: “urbanismo em geral e 

obras públicas, saúde pública, assistência social, polícia social, proteção ao trabalho e à 

propriedade”946. Este movimento de centralização do poder, estaria relacionado ao 

processo de constituição do Estado imperial, no período de 1820 a 1840, com vistas à 

“racionalização da máquina administrativa” e a “inserção da justiça no âmbito 

governamental”, o que acarretou o “esvaziamento político (e a destituição de tradicionais 

funções judiciais) dos governos municipais”947. 

Francisco de Andrade apresenta a atuação dos liberais moderados ao nível local, 

através da eleição de “juízes de paz” que integravam, em sua maioria, a “aristocracia 

agrária”948. Devendo contribuir para “a boa administração da câmara” atuava na 

 
942 AHMB – LA. Atas da Câmara Municipal de Baependi, 1833-1837. Livro Lei de 1º de Outubro 

de 1828, f. 8v. 
943 ANDRADE, F., 2012, p. 168. Grifo nosso. 
944 ANDRADE, 2012, p. 169. Grifo nosso. 
945 ANDRADE, 2012, p. 169 
946 TORRES, 1962, p. 932-933 apud ANDRADE, F., 2012, p. 169.  
947 ANDRADE, 2012, p. 170 
948 ANDRADE, 2012, p. 170 
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reconciliação de conflitos; tinha ampla atuação nos casos criminais e policiais; procedia 

na manutenção do sossego e da ordem; e “obrigava a observância das posturas 

municipais”949 substituindo as funções dos almotacés quando o posto foi abolido, em 

1830. No mesmo ano, em 11 de setembro, foi ordenada a “eleição de juízes de paz em 

todas as capelas filiais curadas” com a criação de “oficiais de quarteirão”950. 

No que diz respeito especificamente à atuação camarária em Mariana, em 1829, 

foi enviada para impressão as novas posturas tendo como referência a Lei de 1º de 

outubro, do ano anterior. Segundo Francisco de Andrade, os capítulos das posturas 

mostravam 

as preocupações com a segurança e a ordem públicas (Sobre Polícia) e 

com a economia municipal (temas relativos ao abastecimento, comércio 

e produção de gêneros (...). A publicação quase imediata das posturas 

devia-se à necessidade prática de produzir cópias para serem 

encaminhadas aos juízes de paz dos distritos do município951. 

Na vila de Baependi, no mesmo ano foram apresentadas as novas Posturas de 

Polícia para a aprovação do Conselho Geral. Pela ausência de cópia do documento 

original no Arquivo Histórico Municipal de Baependi, serão indicados os tópicos 

abordados por José A. Pelúcio952. Segundo o memorialista, em sessão de 8 de outubro de 

1829 foram estabelecidas as Posturas Policiais da vila de Baependi, constando “25 

páginas”953. Estavam à frente da formulação os vereadores Padre Antônio Gomes 

Nogueira Freire, José Alves Pereira e Mello, Manuel Dias Ferraz, Jerônimo de Arantes 

Marques e Antônio Francisco Sardinha. Como secretário do senado, Olímpio Carneiro 

Viriato Catão.  

Foi subdivida em três títulos que diziam respeito o primeiro “Sobre a polícia das 

Povoações”, em seguida, no título II, “Sobre a Polícia externa e rural” e, encerrando, as 

“Disposições gerais de Polícia”. As determinações estavam voltadas ao controle das 

edificações de casas e muros, sendo exigidas licenças prévias para as obras por 

 Despacho, incumbindo ao Fiscal o alinhamento, e aformoseação (sic) 

da Rua, quanto for compatível com o estado atual das existentes, sendo 

 
949 ANDRADE, 2012, p. 172 
950 Em nota, Francisco de Andrade informa que cada quarteirão era constituído por um mínimo de 

25 fogos, sendo competência dos juízes de paz a subdivisão dos distritos em quarteirões pelo Código de 

Processo Criminal (TORRES, 1959, p. 934 apud ANDRADE, 2012, p. 173). 
951 ANDRADE, 2012, p. 177 
952 PELÚCIO, 1942, p. 102-105. 
953 PELÚCIO, 1942, p 102 
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que as que se formarem de novo nunca serão de menos de 30 palmos 

de largura954. 

O alinhamento e a estética não eram as únicas determinações sobre as construções 

na vila de Baependi. Constam como exigências das Posturas Policiais a limpeza das 

testadas, a obrigatoriedade de caiação das casas, a restrição de edificação em 

determinados espaços urbanos que foram “reconhecidos, como praças públicas, os 

seguintes largos: dos Carros, de José Correia, de Antônio José, da Matriz”955. Ainda 

referente ao primeiro título, da “Polícia das Povoações”, a falta de auxílio dos moradores 

em casos de “socorro, em caso de incêndio, ou outros flagelos calamitosos” comutaria 

em “2 dias de prisão” caso não tivesse recursos para o pagamento da multa956. 

Retomando a cidade de Mariana, e a publicação quase imediata das novas posturas 

segundo a lei de 1º de outubro de 1828, Francisco de Andrade considera o significado 

simbólico da urgência ao atendimento das normas: “servia para mostrar aos quatro cantos 

o compromisso e a obediência quase automáticos dessa Câmara (...) com a legalidade 

imperial”957. Neste sentido, poderíamos sugerir que a Câmara de Baependi demostrou a 

mesma obediência imprimindo no mesmo ano as alterações demandadas.  

As alterações ou adições, como pontua Francisco de Andrade, podem ser 

entendidas como a “perspectiva adotada pelo governo provincial” no que diz respeito ao 

governo da república que incluiu como determinação a obrigatoriedade de trabalho nas 

obras públicas, dos escravos jornaleiros “conforme a imposição do juiz de paz feita aos 

senhores” 958. No que toca à salubridade, integrava as Posturas Policiais de Mariana a 

obrigatoriedade da “transferência dos sepultamentos, (...) para os cemitérios municipais 

(ou seculares)”, ponto que não foi abordado por José Alberto Pelúcio em seus comentários 

acerca das Posturas redigidas pelos oficiais da Câmara de Baependi.  

A administração local em Baependi, se preocupava com a preservação do ribeirão 

que servia como “a única fonte de servidão à maioria dos habitantes” e, em decorrência 

disso estabeleceu punição àqueles que o poluíssem959. Importante salientar que, três anos 

antes, havia sido arrematada a construção do aqueduto e chafariz públicos para o 

 
954 PELÚCIO, 1942, p. 102. 
955 Não encontramos menção aos largos com designação nominal para a cidade. PELÚCIO, 1942, 

p. 102-103. 
956 PELÚCIO, 1942, p. 105. 
957 ANDRADE, F., 2012, p. 177-178. 
958 ANDRADE, F., 2012, p. 178. 
959 Acreditamos que havia a coleta de água do ribeirão da Palmeira, visto ser o de mais fácil acesso 

aos moradores. Não se descarta o uso de córregos que desaguam neste ribeirão, como o do Lava-pés, que 

poderia contribuir para o abastecimento de água aos moradores deste logradouro. PELÚCIO, 1942, p. 103. 
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fornecimento de água para a vila, o que leva à suposição que estas obras não haviam sido 

concluídas ou que não eram suficientes para suprir de água todos os moradores na sede 

da vila.  

Procuramos identificar, nos registros da Câmara de Baependi, as propostas – 

empreendidas ou não – pelos oficiais do senado, seus funcionários e moradores da 

localidade no que diz respeito à edificação de reservatórios para a captação de água; de 

aqueduto, rego ou cano para sua condução e as estruturas finais para a distribuição como 

as bicas, fontes e chafarizes públicos. Não deixaremos de mencionar as solicitações para 

encanamento para uso privado, mas não é esse o intuito deste estudo. Entendemos que as 

ações voltadas para o acesso à recurso de tamanha relevância, para a vida e a economia 

locais, podem oferecer informações sobre a distribuição dos moradores e dos locais com 

instalação destes serviços.  

Retomando Pierre Bourdieu e o processo de produção social do espaço levamos 

em conta que a instalação de equipamentos urbanos, neste caso para o abastecimento 

hídrico, promove os lucros espaciais, ou lucros simbólicos, elaborando nas paisagens 

urbanas áreas de distinção e hierarquização da sociedade. Claudia Damasceno Fonseca 

reforça este aspecto ao afirmar que “os princípios do ‘bem comum’ e do uso público das 

águas, sobre os quais a câmara deveria zelar, não abrangiam todas as categorias da 

população”960.  

O acesso às águas públicas se determinava, portanto, pela influência na 

“construção ao transferência de chafarizes” pela parcela distinta da população. A 

concessão de sobejos e desvios de determinadas quantidades de águas oriundas dos 

chafarizes alcançava aos que teriam recursos para o pagamento do encanamento e das 

taxas ao senado local. Marjolaine Carles, em artigo sobre os usos da água em Vila Rica 

setecentista, afirma que  

a implantação de fontes era importante critério de prestígio simbólico a 

refletir a grandeza da cidade. Graças às obras hidráulicas, que 

permitiam o fornecimento de águas cristalinas ao núcleo urbano, a 

cidade mineira revelava um ato civilizatório digno das cidades ideais961. 

Esta civilidade, no entanto, não estava ao alcance de todos. Os pobres e “homens 

e mulheres de cor”, que se deslocavam aos chafarizes e espaços públicos para conseguir 

água para as lidas do cotidiano como higiene e alimentação, eram objeto de vigilância e 

 
960 FONSECA, 2011, p. 528. 
961 CARLES, 2016, p. 99. 
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de regramento por parte dos oficiais camarários. Esta característica não se limitou ao 

século XVIII, avançando no tempo e no espaço como veremos. As formas de se conseguir 

água para o uso diário não se restringiram às obras “de pedra e cal”, foram responsáveis 

pelo estabelecimento dos serviços dos aguadeiros, uma realidade nas cidades e vilas nos 

períodos colonial e imperial.  

Os equipamentos para a distribuição de água eram setorizados tanto na sua 

espacialidade como também em seus usos, sendo estabelecidos tanques para o trabalho 

das lavadeiras e para os animais saciarem a sede. Para Baependi estes pormenores não 

foram registrados na documentação coletada.  

 

5.4 Arquitetura da água na Vila de Baependi 

A documentação referente aos recursos hídricos da vila de Santa Maria de 

Baependi em muito difere do que se encontra para as câmaras no território da capitania e 

província de Minas Gerais. Os registros produzidos nem sempre possuem o percurso 

completo, desde a concepção da obra até o final de sua execução, com a entrega do 

equipamento urbano para a população. Os trabalhos com maior discriminação de 

materiais, custos e projetos referem-se à segunda metade do século XIX, o que extrapola 

o limite cronológico deste estudo. No entanto, é relevante no que diz respeito à 

participação de engenheiros nos serviços municipais e no que toca à instalação de 

ferrovias como veículos de um projeto de civilização e, consequentemente, de 

urbanização e de civilidade.  

A escolha do formato de apresentação permitiu que no processo de identificação 

dos logradouros, onde foram realizadas as intervenções do senado para o atendimento da 

população – em termos de água pública – fossem elaboradas hipóteses sobre a distribuição 

dos diferentes grupos sociais que se estabeleceram na vila. Neste sentido, seria plausível 

ponderar sobre o conceito de urbano e de sociedade para aqueles que ali viviam, 

identificando as áreas de concentração de equipamentos públicos e, em oposição, àquelas 

que não seriam contempladas com este benefício ou comodidade para o povo.  

A sistematização das informações e o cotejamento dos dados sobre a Décima dos 

Prédios Urbanos e as obras hidráulicas na vila de Baependi permitiram a elaboração de 

uma projeção para a paisagem de parcela do perímetro urbano e, consequentemente, a 

determinação dos seus limites e a identificação das fontes particulares – ou olhos d’água 

– no seu rossio. Entre os anos de 1825 e 1855, a câmara da vila procurou trazer a água do 
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“Alto da Serra até a Vila”, ao Largo dos Carros e o Cavaco, como encontramos nas Atas 

de Vereança deste período.  

Foi a construção do Aqueduto, ou Rego, que teria permitido a ampliação do acesso 

à água aos moradores de Baependi. Se inicialmente era no ribeirão da Palmeira que se 

conseguia os recursos, ao longo do século XIX, buscou-se implementar a ampliação deste 

benefício a um número maior de habitantes, o que nem sempre foi o resultado de 

iniciativas convergentes entre moradores e oficiais camarários.  

 

5.4.1 Captação: nascentes e a Mãe d’água 

A documentação existente faz acreditar que Baependi possuía nascentes em 

diferentes pontos próximos à área de concentração urbana. O cruzamento de informações 

coletadas a partir de registros do senado – que não se circunscrevem unicamente ao 

abastecimento de água – leva à essa sugestão. Foram identificadas duas possíveis 

nascentes, sendo uma delas situada em área elevada, na serra no Alto da Vila962. Uma 

segunda fonte de fornecimento poderia estar bem próxima ao centro da povoação, sendo 

este dado decorrente das informações contidas nas listagens da Décima dos Prédios 

Urbanos, sobre propriedade na rua do Rosário, onde foi feita cessão de “parte da água”, 

no ano de 1855.  

A partir da leitura do “Auto de Arrematação do Aqueduto para o Chafariz desta 

vila”963, registrado em 1826, foi possível deduzir que a nascente que forneceria o recurso 

estava em área mais elevada que a povoação pelas condições impostas na arrematação: a 

necessidade de estruturas para a condução da água até a vila. São feitas indicações dos 

pormenores para a edificação de bicames964 e banquetas, além de sua condução por 

 
962 AHMB – LA. Livro de Atas da Câmara de Baependi, 1833-1837, fs. 89-235v; AHMB – LA. 

Livro de Atas da Câmara de Baependi, 1842-1854, f. 252v; AHMB – LA. Livro de Registro de Pareceres 

da Comissão Permanente da Câmara, 1834-1854, fs. 23v, 31v-32 
963 Para esta arrematação entendemos que o termo aqueduto é utilizado de maneira genérica, 

podendo significar cano ou rego como aparece no documento (AHMB – LA. Livro de Arrematação das 

rendas da Câmara e Obras Públicas, 1814-1838, f. 55v) e no verbete do Vocabulário Português e Latino: 

cano feito por arte, para lançar água fora de um lugar para outro (BLUTEAU, 1728, v. 1, p. 457). Em Ouro 

Preto, a palavra era usada para denominar a base de apoio, em cantaria ou alvenaria, do encanamento 

dirigido a chafarizes ou outras construções. (ÁVILA, 1980, p. 20). 
964 Segundo Affonso Ávila, bicame, nas construções do período colonial mineiro, era um conduto 

de água feito em madeira ou telhão embetumado (ÁVILA; GONTIJO, 1979, p. 27). Júnia Furtado descreve 

a estrutura como “encanamento de seção retangular feitos de madeira escavada com uma tampa por cima” 

(DELFORGE, 2009, p. 1 apud FURTADO, 2019, p. 56). Para o caso de Baependi, não há pormenorização 

do conduto de água a ser construído.  
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gravidade965. No ano de 1831, em Termo de Obrigação assinado pelo capitão Felisberto 

Luiz Pacheco, pôde ser confirmada a existência desta nascente acima da povoação, visto 

que o capitão se obrigava à administração da água “que corre do alto da vila”966 

comprometendo-se à fazer um chafariz e canalizar as sobras para a Cadeia.  

Integrando a documentação avulsa do acervo municipal, encontra-se um registro 

de cessão de servidão de água, do ano de 1855, que fizeram Raymundo de Arantes 

Marques e sua mulher Dona Francisca Theodora Rodrigues de Vasconcellos. A doação 

de “parte de água, que [possuíam] livres e desembaraçadas” foi feita à Zeferino José da 

Motta967, em propriedade de João Rodrigues Correia de Barros, pai de Dona Francisca 

Theodora. A servidão se localizava na casa de João Rodrigues Correia de Barros, 

constando na listagem da Décima dos Prédios Urbanos entre os anos de 1815 e 1823, com 

morada na rua do Rosário. Em 1827, reaparece pela última vez na listagem da décima, 

com moradia na mesma rua.  

Deduz-se que seria nesta propriedade a parte da água doada à Zeferino José da 

Mota pela compra que fez a Câmara ao mesmo, no ano de 1876. A sugestão de que a água 

citada pudesse estar na propriedade da rua do Rosário decorre de uma Petição 

encaminhada à Câmara Municipal, em 1862, por Zeferino José da Motta, onde solicitava 

pagamentos atrasados pela conservação do registro que servia no Largo da Matriz968 

(Mapa 41). Em 1876, ocorreu a transferência desta água para a Câmara “pela quantia de 

cento e cinquenta mil réis”. Esta apropriação indica que a Câmara buscava o controle do 

recurso hídrico na área urbana de Baependi, tomando para si as fontes existentes naquele 

perímetro969. 

No ano de 1873, é mencionada pela primeira vez a necessidade de edificação de 

estrutura junto ao manancial indicado para suprir a população com água. Segundo a 

comissão nomeada pela Câmara970 para elaborar o “Orçamento do encanamento e plano 

da água potável”971, eram inúmeras as obras exigidas para que chegasse água às praças e 

 
965 AHMB, L.A. Livro de Arrematação das rendas da Câmara e Obras Públicas, 1814-1838, f. 

55-55v 
966 AHMB, L.A. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas, 1814-1838, f. 88v-89. 
967 AHMB - Cx. 11, Doc. 156 – Doação de parte de água para a Zeferino José da Motta, 1855 
968 AHMB - Cx. 11, Doc. 206 – Requerimento de Zeferino José da Motta para pagamento da 

conservação do Registro que serve o Largo da Matriz, 1862 
969 Para os regimes de apropriação das águas no século XVIII ver: CARELE, 2019, pp. 107-112. 
970 Integrando a comissão o Vice-Presidente Flávio Antônio de Paiva Júnior e os Vereadores José 

Ignacio de Carvalho, Antônio Diocleciano Nogueira, Lino Pereira Pinto, Martinho Vieira Lício, José Vieira 

de Toledo Dias e José Antônio de Mello. 
971 AHMB - Cx. 11, Docs. 182 e 183, Cx. 9, Doc. 193 – Orçamento para encanamento da água 

potável de Baependi, 1873 
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edifícios da cidade, dentre elas um “forte paredão com base e fortaleza suficiente para 

sustentar o peso das águas” na nascente972. Foi indicado o uso de tijolos, adobes, pedras, 

cimento, areia e cal para sua edificação que seria executada por oficial de pedreiro e 

serventes, com seu sustento devidamente orçado para o serviço no plano entregue à 

Câmara.  

Somente ao final do século, em 1893, que a nomenclatura associada à “arquitetura 

da água” em Portugal apareceu nos registros da Câmara de Baependi, indicando o 

estabelecimento de reservatórios na Mãe d’água973. A localização de estruturas pretéritas 

foi possível pela permanência da toponímia do lugar, havendo hoje na localidade a rua da 

Mãe d’água. Foi no final do século que os engenheiros foram diretamente mencionados 

nas obras públicas locais, como o Engenheiro Antero Pereira de Magalhães, integrante do 

senado local, e, o proponente da obra de encanamento da água potável de Baependi, o 

Engenheiro da Viação Férrea do Sapucahy, Luiz de Andrade Sobrinho974.  

A presença de engenheiros em Baependi não é registrada para período anterior à 

segunda metade do oitocentos e um deles estava diretamente associado à expansão das 

vias férreas no sul de Minas. Renato Coimbra Frias apresenta uma hipótese que associa a 

busca por mananciais fora da cidade do Rio de Janeiro com a construção da estrada de 

ferro Rio d’Ouro que teria permitido a ampliação da estrutura de abastecimento de água 

para fora dos limites da urbe975.  A se pensar sobre a instalação de linhas férreas, e a 

introdução de novas formas construtivas em localidades interioranas, podemos associar 

esta perspectiva à proposta de Marta Macedo que aborda a expansão das vias de trem para 

o Norte de Portugal.  

Como veículo de colonização e de modernização a ferrovia pode ter sido 

responsável pela introdução de tecnologia ainda não difundida naquelas paragens e, com 

isso, novos materiais para a edificação de equipamentos urbanos. Junto à maior 

velocidade de deslocamento que os trens proporcionavam à população, a presença de 

engenheiros nas obras de instalação das vias férreas no interior sul-mineiro, pode ter 

levado à inovação de obras hidráulicas no interior, com as atualizações técnicas 

construtivas desenvolvidas nos grandes centros do império e da Europa.  

 
972 AHMB - Cx. 11, Doc. 193 - Orçamento para encanamento da água potável de Baependi, 
973 AHMB - Cx. 9, Doc. 31 
974 AHMB - Cx. 9, Doc. 31; Cx. 10, Docs. 192 e 193 
975 FRIAS, 2009. 
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Em sua proposta, Marta Macedo se voltou ao estudo da ação dos engenheiros e da 

influência de sua formação na construção “do território e da Nação” portugueses no 

período liberal. Esta escolha decorre do entendimento de que “o acesso às carreiras (...) 

técnico-administrativa de Estado” se dava através do ingresso na “Escola Politécnica e do 

Exército [onde] ensinavam-se os conhecimentos próprios da engenharia, mas também a 

gerir e administrar”. Aliado à criação do Conselho de Obras Públicas, em 1852, a 

formação dos engenheiros possibilitou a empreitada da “construção do território liberal”, 

e estabeleceu grande relevância no que diz respeito à implementação da ciência e da 

tecnologia a serviço da utilidade pública976.   

A implementação do plano de viação do reino e a construção do “caminho de 

ferro” na região do Douro, seriam os instrumentos de civilização. Este processo não teria 

se limitado ao norte português, sendo identificado “em vários pontos do globo”977. No 

que toca aos “problemas da cidade”, definidos como o “ordenamento, desenho de vias, 

saneamento ou abastecimento de água”, não houve investimento da pesquisadora. Apesar 

desta ausência, consideramos relevante sua análise para refletir sobre as obras de 

equipamento urbano em Baependi, na segunda metade do século XIX.  

Por razões óbvias de diferença de dimensão das cidades, ao contrário das obras 

realizadas em Lisboa, especificamente relativas ao Aqueduto das Águas Livres, a 

estrutura existente para a Mãe d’água em Baependi em nada se assemelha à 

monumentalidade que encontramos na Mãe d’água das Amoreiras (Fig. 13, 14 e 15) ou 

mesmo ao Reservatório do Patriarcal978. Edificada em estrutura simples e com tanque em 

tijolos, se assemelha mais à Mãe d’água Velha (Fig. 17)979 existente na capital 

portuguesa, pela forma de reservatório que possui. Em Baependi, está situada em parte 

alta da cidade, sendo provavelmente a nascente do “Alto da serra” (Fig. 18).  

 
976 MACEDO, 2012, p. 26-27 
977 MACEDO, 2012, p. 286. 
978 O Reservatório da Patriarcal está localizado no subsolo da Praça do Príncipe Real, e foi 

projetado em 1856 pelo engenheiro francês Louis-Charles Mary. Foi construído entre 1860 e 1864 para 

servir a rede de distribuição de água da cidade de Lisboa. Ver: RAMOS, 2011. 
979 SALDANHA, Diogo. Encontro com o espaço do fazer fotográfico no Aqueduto das Águas 

Livres. Colab. Marta Maranha. 1ª ed. Lisboa: EPAL, 2004. 
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Figura 17 – Mãe d’água velha, Carenque, Lisboa. Fonte: SALDANHA, 2004, p. 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Estrutura de armazenamento de água no lugar da Mãe d’Água, em Baependi. Foto: Ricardo 

Toledo. Prefeitura Municipal de Baependi. Departamento de Turismo e Meio Ambiente. Plano 

Municipal de Saneamento Básico - Diagnóstico, 2015 

 

 

 

 

 



326 

 

5.4.2 Aquedutos, Regos e Canos 

A primeira iniciativa de organização do abastecimento de água comum, ou águas 

livres, em Baependi data para o ano de 1826, doze anos após o arraial ter sido elevado à 

vila. No Auto de arrematação do “aqueduto para o chafariz desta vila” foi possível a 

identificação das orientações para sua construção. O conduto deveria ter “de largura em 

toda a sua extensão lançantes e fundura dois palmos e meio” para o escoamento da água 

por gravidade, com força suficiente para chegar às fontes. Os desníveis do terreno 

deveriam ser vencidos por “ponte de Pedra ou de Madeira de Lei (...) sem ofensa do 

aqueduto”980. Se fosse necessário a condução da água por bicames, estes deveriam ser 

feitos em Madeira de Lei.  

Não há menção das madeiras que deveriam ser utilizadas nas estruturas 

hidráulicas, mas buscamos os dados em descrição de material para a fatura de pontes onde 

é pormenorizado o item. Foram consideradas para as obras o Cedro, a Pereira, a Peroba e 

o Ipê981. Neste mesmo ano, em requerimento da Câmara ao Procurador Francisco de Paulo 

Pereira e Souza, ficou registrado um conjunto de irregularidades na “pretensão do (...) 

arrematante do aqueduto da Água que se pretende para uso público desta vila”982.  

Dentre as irregularidades a ausência de estudo do volume de água para serventia 

pública; a falta de “avaliação legal” pelos louvados983 nomeados pelo senado; ausência 

de publicação de edital convocando “com toda a franqueza e concorrência de licitantes” 

e a falta de registro de Acórdão determinando a arrematação984. Mais grave, indicou o 

procurador e tesoureiro, eram as “dúvidas e contusões que para o futuro hão de resultar” 

sendo considerada a obra, da maneira que se pretendia realizar, “inútil aos habitantes da 

rua do Cavaco, e do alto da rua nova do Campo”985 visto a fonte pública ser em “distância 

 
980 AHMB, LA. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-1838, 5.1, 

f. 55-55v 
981 AHMB, LA. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-1838, f. 89v-

90v - Auto de Arrematação da construção da ponte no rio Baependi no lugar da Passagem, 17-08-1831 
982 AHMB - Cx. 9, Doc. 212 – Requerimento da Câmara ao Procurador sobre a arrematação do 

Aqueduto por Domiciano Ribeiro Nogueira, 17/01/1826, f. 1 
983 Louvado – pessoa designada, por autoridades ou partes contratantes, para examinar e avaliar o 

exato cumprimento das condições estipuladas para uma obra de construção ou trabalho similar e a 

respectiva execução (ÁVILA, 1980, p. 60). Na Vila de Santa Maria de Baependi, foram nomeados como 

louvados os Alferes Francisco Ignacio de Mello e Antônio Luiz Cardoso, ambos arrematantes de rendas e 

obras públicas nas décadas de 1820 e 1830.  
984 AHMB - Cx. 9, Doc. 212 – Requerimento da Câmara ao Procurador sobre a arrematação do 

Aqueduto por Domiciano Ribeiro Nogueira, 17/01/1826, f. 1-1v 
985 A rua do Cavaco não consta do registro da Décima dos Prédios Urbanos e, como bem atentou 

Francisco E. de Andrade, a ausência desta área de “reconhecida pobreza” pode indicar um ideal de cidade 

que está sendo construído pelos oficiais da Câmara, visto no encerramento da documentação haver a 
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considerável” de suas moradias e, constar, que não teriam meios para adquirir o recurso 

“pela sua reconhecida pobreza”986.  

Sugeriu que a arrematação não tivesse efeito algum, para preservar a Câmara de 

uma despesa que seria “pesada (...), [sem preencher] os fins a que a mesma Câmara se 

propôs (...) e pela necessidade tão reconhecida de Água que tem os moradores desta 

vila”987. Foram fiadores de Domiciano Ribeiro Nogueira, arrematante do aqueduto, os 

capitães Amaro Gomes Nogueira e José de Oliveira Castro, e, no ano de 1831, Bárbara 

Clara Nogueira, sua mãe, assina termo de fiança da obra. Neste mesmo documento, 

Domiciano afirma o cumprimento de 

todos os encargos e condições exaradas na sua arrematação do aqueduto 

desta Vila e as mais ulteriores a ela, como de novo corria o risco e se 

obrigava a conservação do dito aqueduto por mais um ano além daquele 

a que já está sujeito, vindo assim a correr o risco e conservá-lo por dois 

anos988. 

O prazo de um ano para a execução completa da obra não foi cumprido pelo 

arrematante, como se conclui dos registros produzidos. No entanto, entre os anos de 1831 

e 1835, foram feitos pagamentos ao arrematante Domiciano Ribeiro Nogueira que assinou 

recibos como consta da prestação de contas apresentada pelos procuradores do senado - 

como o Alferes Francisco Ignacio de Mello989 e Manoel Domingues Maciel - totalizando 

aproximadamente 1:500$000 (um conto e quinhentos mil réis990.  

Em portaria de 1838, a Câmara solicitou consulta a “pessoas inteligentes de 

Direito” sobre a possibilidade de “compelir o Arrematante do Aqueduto” a cumprir as 

condições acordadas991, ou seja, Domiciano Ribeiro Nogueira não teria terminado a obra 

como solicitado pelos oficiais camarários e tampouco cumprido as condições estipuladas. 

 
afirmação de que não há mais casas na dita vila. A transformação do espaço intraurbano - com a instalação 

de equipamentos voltados ao abastecimento hídrico - corroboraria este “ato civilizador” (CARLES, 2019, 

p. 127). 
986 AHMB - Cx. 9, Doc. 212 - Requerimento da Câmara ao Procurador sobre a arrematação do 

Aqueduto por Domiciano Ribeiro Nogueira, 17/01/1826, f. 2v 
987 AHMB - Cx. 9, Doc. 212 - Requerimento da Câmara ao Procurador sobre a arrematação do 

Aqueduto por Domiciano Ribeiro Nogueira, 17/01/1826, f. 3 
988 Não identificamos o acréscimo de condições à arrematação do aqueduto no livro de registro 

das Rendas e Obras públicas da vila, onde constam os assentos de arrematação, termos de obrigação e fiança 

da respectiva obra (AHMB, L.A. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-
1838, f. 89) 

989 O Alferes Francisco Ignacio de Mello foi o louvado nomeado pela Câmara para a avaliação da 

obra do aqueduto arrematada por Domiciano Ribeiro Nogueira. Ver nota 18. 
990 AHMB - Cx. 9, Doc. 1; Cx. 19, Doc. 25; Cx. 20, Docs. 60 e 82 
991 AHMB - Cx. 11, Doc. 134 
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A necessidade de abastecer a cidade continuou mobilizando a administração local, 

como se atesta pela elaboração de orçamento e plano do encanamento da água potável de 

Baependi, no ano de 1873. Os documentos que fazem referência a esta iniciativa 

apresentam levantamentos de material construtivo, as quantidades a serem utilizadas, seus 

valores unitários e totais. Mencionam ainda a fatura de depósitos na nascente e outros 

pontos para a distribuição, a construção de arcas d’água992 e o reparo de edificações já 

existentes, especificamente, uma nova casa para o Registro com tijolos e cobertura de 

telha993. O documento apresenta a extensão do encanamento, com 375 braças entre a 

nascente e a cidade, indicando a necessidade de se edificarem paredões “em forma de 

arco, que sustentem a banqueta do rego” (AHMB, Cx. 9, Doc. 193, f. 1v). Pela ausência 

de documentação pretérita que indique a construção de estrutura hidráulica semelhante, 

consideramos que as imagens abaixo (Fig. 19, 20 e 21), possam ser referentes ao plano 

de abastecimento proposto, no ano de 1873, pela Câmara da localidade. 

Além da indicação das novas construções, o documento traz a listagem do material 

a ser utilizado no projeto, sendo listados: pedra, telhas, adobe, alcatruzes994, cimento, cal, 

areia (Tabela 13). São apresentadas as quantidades requeridas para a obra, seus valores e 

o uso específico. Discriminam-se os trabalhadores a serem contratados pela 

municipalidade para a execução do serviço e, ao final do documento, segue um parecer 

questionando o orçamento proposto para os tijolos e alcatruzes, considerando-se que 

estariam acima dos preços em voga995. 

 

Tabela 13 – Orçamento para encanamento de água potável de Baependi 
Quantidade Material   Valor   Edificação 

600 carros Pedra   1:200$000  Sem indicação 

2000 Tijolos   240$000  Casa de Depósito no Registro 

500 Telhas   25$000  Casa de Depósito 

1000 Adobes  25$000  Casa de Depósito 

10 Caibros/Ripas  60$000  Casa de Depósito 

3500 Tijolos   420$000  Depósito na Nascente/Arcadas para o 

encanamento 

3800 Alcatruzes  2:280$000  Encanamento 

20 barricas Cimento   280$000  Sem indicação 

40 alqueires Cal   80$000  Sem indicação 

 
992 Arca d’água - segundo Bluteau, é a modo de uma pequena torre com abóboda, ou estanque 

cerrado, em que brotam as fontes, e se guardam os registros, e chaves delas para se distribuírem 

(BLUTEAU, 1728, v. 1, p. 471). 
993 AHMB - Cx. 9, Doc. 193 - Orçamento para encanamento da água potável de Baependi, f. 1 
994 Alcatruz – conduto de água que, nas localidades antigas de Minas, era geralmente feito de 

pedra, com assentamento em cal e areia e juntas betumadas ou ligadas por cal preta e azeite de mamona 

(ÁVILA, 1980, p. 19) 
995 AHMB - Cx. 9, Doc. 193 - Orçamento para encanamento da água potável de Baependi, f. 1v 
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80 carros Areia   160$000  Sem indicação 

400 serviços Oficial de pedreiro  1:200$00  3$000 réis 

400 serviços Servente   480$000  1$200 réis 

10 serviços Carpinteiro   30$000  3$000 réis 

200 serviços Jornaleiro  200$000  1$000 réis 

TOTAL     6:680$000 

Tabela 13 – Orçamento para encanamento da água potável de Baependi. (AHMB - Cx. 9, Doc. 193, f.1-

1v)
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Figuras 19, 20 e 21 – À esquerda, detalhe do arco e seu aspecto arquitetônico. Ao centro, estrutura de Rego de condução de água da nascente Mãe d’água. À direita, estrutura de captação e armazenamento, vendo-se o cano do lado externo. Foto: Ricardo 

Toledo. Prefeitura Municipal de Baependi. Departamento de Turismo e Meio Ambiente. Plano Municipal de Saneamento Básico - Diagnóstico, 2015. 
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Adentrando a década de 1890, quando se encontrava em vias de instalação o 

trecho da Companhia Viação Férrea Sapucahy em Baependi, foi apresentada pelo 

Engenheiro Luiz de Andrade Sobrinho996 uma proposta de abastecimento de água que 

contava com a construção de depósitos, registros, encanamento da nascente até a cidade 

e a implantação de sete chafarizes. A proposta apresentada trazia como novidade a 

“canalização por tubos de ferro, a construção de represas cobertas e reservatório geral 

para abastecimento”997. Na descrição afirma o Engenheiro Luiz Andrade Sobrinho que  

as nascentes das águas a aproveitar se acham em pontos diferentes e de 

diferentes alturas sendo necessário reuni-las, para o que se faz preciso 

a construção de 3 represas ou caixas pequenas cobertas, sendo 
a comunicação  entre elas estabelecida por meio de tubos de ferro de 

capacidade bastante a aproveitar completamente toda a água, e ficando 

assim a água coberta de impurezas ou causas que possam alterar-lhes as 

qualidades e entupir os encanamentos, tais como detritos vegetais, 

águas de enxurradas, etc.998. 

As especificações técnicas para as obras incluíam o diâmetro dos tubos, que 

deveriam ter aproximadamente 3 polegadas; um Reservatório Geral com capacidade de 

40 mil litros “de alvenaria de pedra ou tijolos de argamassa de cimento (...) e revestido 

internamente de cimento puro” construído junto às nascentes para ser a água diretamente 

conduzida aos tubos de ferro. O novo encanamento seguiria o traçado do “encanamento 

de barro existente” e, descendo pelas grotas, compensariam o trabalho e custo das obras 

pelo “encurtamento e vantagem para o trajeto das águas”999.  

O projeto foi iniciado, no entanto, sua execução contou com problemas de diversas 

ordens, dentre eles a falta de publicação de edital para colocar em hasta pública a 

arrematação, o que levou à questionamentos nas instâncias local e regional1000. Com a 

transferência do engenheiro para nova frente de trabalho, a falta de acesso ao material de 

construção como um todo, o questionamento dos procedimentos técnicos e a qualidade 

do material empregado, o arrematante solicitou a rescisão contratual dando início a um 

litígio que chegou à Procuradoria do Estado.  

 
996 Luiz Andrade Sobrinho era encarregado das obras da viação, Engenheiro Civil formado pela 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, como consta em apresentação feita pelo mesmo no documento da 

proposta para instalação do Abastecimento de água para a cidade de Baependi (AHMB - Cx. 10, Doc. 192, 
f. 1) 

997 AHMB - Cx. 10, Doc. 193 – Orçamento para encanamento de água potável de Baependi, f. 1 
998 AHMB - Cx. 10, Doc. 193 - Orçamento para encanamento de água potável de Baependi, f. 1 
999 AHMB - Cx. 10, Doc. 193 - Orçamento para encanamento de água potável de Baependi, f. 1v 
1000 AHMB - Cx. 8, Doc. 148 
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A “Proposta para execução dos serviços necessários, aquisição de material, seu 

assentamento, construção de caixas, chafarizes, etc. para o abastecimento de água 

potável à Cidade de Baependi, utilizando os mananciais chamados da Mãe d’Água” foi 

objeto de subempreitada nos anos de 1894 e 1895, sendo repassada a terceiros1001. Não 

identificamos documentos que comprovem a sua execução plena. 

5.4.3 Chafarizes, Fontes e Bicas 

A primeira menção a existência de chafarizes públicos em Baependi, remonta ao 

ano de 1826, arrematação já mencionada anteriormente. Segundo o registro, a obra tinha 

por objetivo a condução da água da nascente até o chafariz da vila, localizado à Praça dos 

Carros. O Largo dos Carros se situa em posição transversal à igreja matriz da localidade, 

em ponto mais elevado da topografia, sendo um caminho “natural” para o escoamento da 

água da nascente conhecida como Mãe d’água. O chafariz existente neste espaço urbano 

é mencionado em diferentes documentos, sendo indicado como ponto de distribuição de 

água para outros pontos da povoação.  

Como já visto, a obra do aqueduto conheceu atrasos e o não cumprimento, em sua 

totalidade, das condições estipuladas pela Câmara. Desta maneira, seria lícito dizer que o 

termo assinado pelo Capitão Felisberto Luiz Pacheco1002, no ano de 1831, teria como 

objetivo atender às necessidades básicas da população pelo atraso da obra anteriormente 

arrematada. No documento assinado por Felisberto Luiz Pacheco lê-se sobre seu 

comprometimento na administração da água da vila - que vem do alto - e na fatura de um 

chafariz no Largo dos Carros “defronte da sua porta”1003 o que nos leva a duas hipóteses.  

Primeiro que o arrematante do aqueduto não teria feito a ligação da água da 

nascente com o chafariz da Praça dos Carros, como estipulado pela arrematação, o que 

permitiria entender a assinatura do termo pelo Capitão Pacheco. Por outro lado, pode ser 

levantada uma segunda hipótese: de que já houvesse alguma estrutura de fornecimento 

de água no local que, no entanto, fosse rústica ou muito simples. Importante ressaltar que 

o Capitão se comprometeu, também, a levar um encanamento “da mesma Água de seu 

quintal em diante até o cano da Cadeia” da vila situada no Largo da Matriz1004, 

 
1001 AHMB - Cx. 9, Doc. 154; Cx. 10, Doc. 84 
1002 Em documentos relativos à prestação de contas o capitão Felisberto Luiz Pacheco aparece 

como Procurador da Câmara, nos anos de 1838 e 1840 (AHMB - Cx. 20, Docs. 95 a 97).  
1003 AHMB - L.A. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-1838, f. 

89 
1004 AHMB - L.A. Livro de Arrematação das rendas e obras públicas da Câmara, 1814-1838, f. 

89 
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disponibilizando as águas livres para o público e distribuindo-a para edifícios particulares 

e públicos - a sua residência e a cadeia local.  

No ano de 1871, o mesmo local é mencionado como fonte de água que “segue na 

rua nova do Campo” sem, no entanto, canalização que permita seu bom aproveitamento. 

Joaquim Martins Gouveia solicita permissão para canalizar a água que, sem ser utilizada 

por ninguém estaria “estragando a rua desta mesma cidade”1005. A mencionada água viria 

do chafariz do Largo da Boa Morte, nova toponímia adquirida pelo Largo dos Carros 

quando passou a sediar a capela da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte (Fig. 22).  

 

Figura 22 – Vista da Vila de Baependi, em primeiro plano, a igreja matriz com suas torres. À direita, no 

alto, a capela da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, localizada no antigo Largo dos Carros, onde 

foi instalado o chafariz. Lateralmente à capela, a via que alcança a Mãe d’água (com destaque em azul), na 

parte mais elevada da cidade. Arquivo Municipal de Baependi. Autor desconhecido, posterior à 1920. 

No Largo da Matriz, a existência de um chafariz pode ser identificada quando 

Zeferino José da Motta fez uma representação na Câmara solicitando o pagamento pela 

conservação do Registro da água que distribuía água para o local, no ano de 18621006. Na 

década de 1870, foi solicitado ao vereador Flavio Antônio de Paiva Júnior a elaboração 

 
1005 AHMB - Cx. 10, Doc. 90 
1006 AHMB - Cx. 11, Doc. 206 
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de orçamento para se fazer um novo chafariz para o largo, onde estavam localizados os 

principais símbolos do poder local como a Igreja Matriz e a Casa da Câmara e Cadeia. Os 

materiais foram pormenorizados em sua quantidade, valores e utilização na construção 

(Tabela 14). 

Tabela 14 – Orçamento – Chafariz Largo da Matriz 
Quantidade   Material   Valor Edificação  

42 carros  Pedra   2500 (unit.) = 105$000 Alicerce e rampa  

64 palmos  Pedra lavrada  2000 (unit.) = 128:000 Primeiro degrau  

20 carros  Pedra   2500 (unit.) = 50$000 Primeiro plano – alvenaria  

40 palmos  Pedra lavrada  1000 = 40$000 Primeiro plano – colunas   

2000  Tijolos   150 = 300$000 Segundo plano e colunas  

4   Pedras lavradas  5000 = 20$000 Torneiras – lugar de instalação  

10 barricas  Cimento   14 = 140$000   

150 arrobas  Cal em pedra  2 = 300$000   

40 carros  Areia   2 = 80$000   

70 dias  1 oficial, 1 servente  8500 = 595$000   

4   Torneiras de metal  20 = 80$000 Com Carranca 

  Pedra e canto da pedra  100$000  De lavragem  

TOTAL    
 

1:938$000  

Tabela 14 – Elaborada a partir do Plano e orçamento do Chafariz do Largo da Matriz, conforme a planta 

adotada pela Câmara, 04 de julho de 1874. (AHMB, Cx. 9, Doc. 194, f. 2-2v) 

O documento é composto por descrição pormenorizada do equipamento que 

contaria com diferentes planos, colunas, bacia e torneiras com carrancas ou “outro enfeite 

de bom gosto”1007.  

O chafariz começa por um alicerce de 16 palmos em quadra, tendo 

quatro palmos de profundidade, levando ao redor uma rampa de 5 
palmos de largo, sobre o alicerce levará um degrau de 2 palmos de alto 

e 2 ditos de largo em toda extensão do alicerce, fazendo assim a base 

do chafariz; este degrau será de cantaria, sobre este degrau suspende-se 
o 1º plano do chafariz com 12 palmos em quadra e com 5 [palmos] de 

altura, levando nos cantos colunas de cantaria de 1 meio palmo de largo 

para cada lado, e nos centros será de alvenaria. Neste plano leva a bacia 

em que cai a água; levando também peito de pomba nos cantos que será 
feito de tijolos com cimento. Sobre este plano leva um 2º plano em que 

se colocará as torneiras, que serão quatro, sendo uma em cada face com 

depósito de água no centro, e leva colunas nos cantos, tendo este plano 
8 palmos em quadra, sendo 5 no centro e 3 compreendidos nas colunas 

dos cantos. Este plano será construído com tijolos e cimento, levando 

pedra só nos pontos aonde se tem de colocar a torneira, cuja pedra será 
lavrada, levando este plano um colarinho ou cimalha em suas beiradas. 

Sobre este plano levará 5 colunas, sendo quatro nos cantos e uma no 

centro; estas colunas serão redondas com base e cúpula conforme o 

 
1007 AHMB - Cx. 9, Doc. 194 - Plano e orçamento do Chafariz do Largo da Matriz, conforme a 

planta adotada pela Câmara, 04 de julho de 1874 
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risco, tendo as dos cantos 8 palmos de alto; e a do centro que será mais 

grossa 12 palmos1008. 

Na descrição encontra-se a exigência que a construção resultasse em “harmonia 

com a planta adotada” como se apresenta abaixo (Fig. 23). 

Figura 23 – Risco para chafariz a ser construído no Largo da Matriz de Baependi. Assinado pelos vereadores 

Flavio Antônio de Paiva Júnior, Toledo Dias, Ferreira, Diocleciano Nogueira. (AHMB, Cx. 9, Doc. 194). 

 
1008 AHMB - Cx. 9, Doc. 194 - , Plano e orçamento do Chafariz do Largo da Matriz, conforme a 

planta adotada pela Câmara, 04 de julho de 1874, f. 1-1v 
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Além dos chafarizes, a cidade contava com encanamentos para casas de 

particulares e edifícios públicos, como a cadeia. No ano de 1879, foram realizadas obras 

para reconstrução da canalização na rua das Cavalhadas por Sergio de Oliveira Rios e, 

em 1880, foi a vez do Juiz Municipal, o Doutor Antônio Torquato Fortes Junqueira, 

solicitar a concessão de remanescente de água do chafariz do Largo da Matriz para sua 

residência, ali situada. O provimento foi concedido com ressalva de que não poderia haver 

propriedade do recurso e, no caso de necessidade do público seria suspensa a concessão, 

reforçando o caráter de bem comum das águas livres1009.  

No mapa abaixo, indicamos a localização dos equipamentos de abastecimento de 

água na malha urbana de Baependi, que se situam nos pontos de convergência de 

moradias. Os chafarizes foram instalados nos dois largos que compunham a parte central 

da vila de Baependi, reforçando a qualificação espacial e social das estruturas voltadas ao 

abastecimento hídrico.  

A escolha do mapa topográfico para a localização dos chafarizes, fonte e nascentes 

decorre da possibilidade de se identificar o aproveitamento da gravidade no 

abastecimento da vila, permitindo que a água corresse no aqueduto – e encanamentos 

instalados pelos particulares – com maior fluidez. As figuras que constam como indicação 

foram selecionadas para que se pudesse caracterizar cada uma das estruturas existentes e 

a cor, pela referência à água1010. Os círculos com dupla saída remetem aos chafarizes, 

estruturas que não mais existem em seu formato oitocentista. Atualmente, a praça da 

Matriz – atual Monsenhor Marcos Nogueira – possui estrutura com trabalho que remete 

aos jardins do início do século XX, sendo reportada a atuação do artesão Francisco da 

Silva Reis, conhecido popularmente como Chico Cascateiro1011.  

Os círculos duplos, representam as fontes, também sem representação gráfica ou 

pictórica coeva. Na extrema direita, a caixa d’água e, por fim, a nascente da Mãe d’água. 

Não foi possível localizar imagens que permitissem identificar as propostas estéticas. 

Também não existem desenhos ou riscos com menção às estruturas edificadas na vila, ou 

mesmo cidade, de Baependi. Identificamos um desenho apresentado à frente. 

 
1009 AHMB - Cx. 10, Doc. 110 
1010 Escolha estética, visto a água ser incolor.  
1011 Pessoas especializadas em construir rocailles em cimento armado. Segundo Cristiane Maria 

Magalhães, estes artífices elaboravam ornatos “em cimento armado, entre o final do século XIX e as duas 
primeiras décadas do século XX, para jardins e parques de estilo paysager. O repertório das obras em 

rocaille incluía pontes, bordas de repuxos, tanques e lagos, cascatas e grutas artificiais, miradouros, coretos, 

bancos, quiosques, mesas e caramanchões. Tais artefatos eram, em sua grande maioria, feitos para imitar 

as texturas dos troncos das árvores, dos bambus, de cipós, a feição dos conjuntos rochosos, de pequenos 

insetos, entre outros elementos do universo mineral e do orgânico” (MAGALHÃES, 2017, p. 19). 
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Mapa 41 – Localização das instalações de chafarizes e nascentes na malha urbana de Baependi. Da esquerda para a direita: chafariz do largo da Matriz, nascente na rua do Rosário, chafariz do largo dos Carros, fonte em casa de particular, praça da Caixa 

d’água (pino azul claro) e, na área de mata, na extrema direita, a nascente da Mãe d’água (pino azul escuro). Mapa elaborado a partir das informações dos registros documentais camarários. AHMB, L.A., 5.1; AHMB, Cx. 11, Docs. 156 e 206. Mapa 

elaborado no programa ArcGISonline: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b0f8b61c206f4aa9bd0f26d865c00166. 
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A partir do exposto é possível identificar que o conjunto de intervenções 

promovidas no espaço urbano local pela Câmara Municipal de Baependi extrapolam o 

objetivo de fornecimento de bem de primeira necessidade aos moradores, constituindo-

se como uma narrativa para a configuração dos espaços citadinos e para a composição de 

sua paisagem urbana. Em suas diferentes funções, as estruturas da arquitetura da água 

contribuíram para dotar a localidade de sentidos de urbanidade e civilidade, possibilitando 

à uma parcela dos moradores, e visitantes, acesso à higiene; buscando promover a saúde 

pública com a distribuição de fontes, chafarizes e o fornecimento de água através de 

encanamento aos prédios públicos e privados. 

Apesar da raridade das descrições pormenorizadas acerca dos materiais e técnicas 

utilizadas nas obras empreendidas pela Câmara Municipal, foi possível perceber que as 

obras promovidas pelo senado e moradores da localidade estavam voltadas para o 

provimento de água a partir dos conhecimentos a que tinham acesso. Na segunda metade 

do oitocentos, a documentação sugere a aproximação dos empreendimentos locais às 

técnicas e materiais em uso nos grandes centros nacionais e europeus, sendo a chegada 

da ferrovia uma possibilidade de leitura para esta atualização.   

Fica patente que o acesso à água não era compartilhado por todos os moradores 

de Baependi, como indicado pela inutilidade da obra do aqueduto para os moradores mais 

pobres. Neste ponto cabe ressaltar que a rua do Cavaco não consta do levantamento da 

Décima dos Prédios Urbanos, indicando que a área não estava inserida no conceito de 

urbano. No entanto, foi instalada uma bica com quatro torneiras e feito o encanamento 

para  

Os registros permitiram identificar, ainda, os conflitos inerentes à disputa pelo 

domínio dos espaços públicos materializados nos desvios das águas públicas por 

particulares e na falta de atendimento aos protocolos e à legislação vigente para os 

procedimentos de arrematação de obras públicas e sua execução. As ocorrências de desvio 

ultrapassaram as fronteiras locais, sendo mobilizados órgãos da administração regional 

para sua resolução legal.   

 

 

 

 

 

 



339 

 

CONCLUSÃO 

A ordenação do espaço no território sul da capitania de Minas Gerais conheceu 

diferentes ritmos entre o período de interiorização dos domínios portugueses e a primeira 

metade do século XIX. Tendo como referência o topônimo Baependi, e os significados a 

ele atribuídos, foi possível acompanhar o processo de conquista, reconhecimento, 

ocupação e povoamento deste território. Na medida em que o topônimo ampliava a 

abrangência de sua designação – como rio, pouso ou sítio, freguesia, arraial e vila – 

emergiram temporalidades variadas, com ritmos de maior, ou menor, incremento da 

ocupação das terras.  

Na tradução do topônimo a possibilidade de reforçar um dos inúmeros 

significados a ele atribuídos: caminhos pendurados. Associando a geografia de onde se 

instalou o arraial, a altitude das picadas e dos caminhos que atravessam o munícipio – e 

que defendemos já eram utilizadas antes mesmo da chegada de paulistas e portugueses – 

acreditamos que seja possível apontá-lo como o mais próximo da realidade para o século 

XVIII. Consideramos bastante plausível como um descritor do território pelo qual estava 

se fixando inúmeros indivíduos e famílias de paulistas e portugueses. Desta maneira, 

confirmamos para Baependi a hipótese lançada por Laurent Vidal para a nomeação dos 

pousos no território colonial, relacionando nomes indígenas à descrição da paisagem.  

Como integrante do Distrito do Caminho Velho, Baependi se tornou referência 

para o pouso e abastecimento. Posteriormente, na margem oposta do rio Baependi, foi 

feita a fundação de um núcleo de povoamento. Para Sergio Buarque de Holanda essa seria 

uma prova da recorrência das vilas que tem a sua vila velha. Na vizinha Caxambu é uma 

realidade que não ocorreu em Baependi, pelo menos não na toponímia, indicando que no 

Engenho não haveria um povoado, somente propriedade rural.  

A função de polícia e de cobrança de direitos reais do proprietário do sítio 

Baependi permitiu que junto ao rio se fundasse uma capela e que esta fosse sede da 

freguesia. A capela particular se tornou espaço de articulação dos moradores do entorno, 

com o estabelecimento de relações entre grupos sociais distintos que tinham o templo 

como lugar de convergência, incluindo moradores de outras paragens. Ali, para além do 

território da freguesia, eram diversas territorialidades que se construíam.  

Esta variação de ritmo foi percebida, também, nas solicitações de sesmaria entre 

as primeiras décadas do setecentos e a primeira metade do século XIX. A descrição das 

terras solicitadas e a localização dos terrenos permitiu associar um vocabulário geográfico 
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às alterações – e ampliação – dos limites territoriais da colônia portuguesa na América, 

apontando para a instalação de estruturas administrativas seculares e eclesiásticas. A 

permanência do termo sertão como vocabulário descritivo, por seu turno, indicava a 

continuidade de trechos “vazios”, ou entendidos como espaços de ausência de atividade 

produtiva e a inexistência de instâncias administrativas que remetessem à ocupação 

colonial.  

Assim, como a alteração da abrangência do topônimo consideramos que as 

descrições registradas para a localização geográfica das terras pleiteadas para sesmaria 

concorrem para a identificação da paisagem dos distritos no território sul-mineiro. E desta 

maneira, permitiram identificar os diferentes processos de ocupação dos territórios 

designados como Aiuruoca, Baependi e Pouso Alto. Se a supressão do termo sertão era 

um indicativo do aumento demográfico a localização das terras em distritos, freguesias 

ou vilas, confirmaria o domínio destas pela coroa portuguesa. Domínio duplo, que ocorria 

nos âmbitos secular e espiritual.  

Por outro lado, as áreas de sertão foram espaços privilegiados para a solicitação 

de terras mais alargadas, pela justificativa do vazio e pela possibilidade de expansão dos 

domínios e das atividades que contribuíssem para a Real Fazenda. A partir de meados do 

setecentos, o crescimento de solicitações de terras para o cultivo e a criação de animais, 

com concentração especialmente em Pouso Alto e Baependi, tinha como característica a 

utilização de designações que definiam com maior clareza o território em que a 

propriedade estaria situada reforçando o poder metropolitano português no interior da 

América.  

Consideramos que o aumento de propriedades voltadas à produção de alimentos 

e o comércio destas mercadorias impulsionaram a proliferação de pousos, paradas para o 

descanso e abastecimento, assim como as vendas e as fazendas para a plantação de 

alimentos e a criação de animais, indicando que os sertões estavam sendo povoados. 

Concomitante, a intensificação dos fluxos nas estradas favoreceu a atração de pessoas e 

famílias para as freguesias de Baependi e Pouso Alto, especialmente. Não à toa, afinal 

ambas as localidades eram passagem no caminho entre São Paulo e Minas, caminho este 

que cortava estes territórios desde o final do seiscentos. A atividade mercantil não se 

limitava ao abastecimento interno à capitania das Minas, tendo se favorecido da instalação 

da capital da colônia no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVIII.  

Os registros de sesmaria permitiram relacionar o estabelecimento das 

propriedades fundiárias e a instalação de capelas, arraiais e, ao final do período colonial, 
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vilas na área de fronteira entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Foi o domínio espiritual 

que estabeleceu as primeiras formas de administração nesse território reforçando a 

importância da Igreja na colonização na Modernidade. Apesar da ausência de 

planejamento urbanístico para a instalação dos edifícios na nova vila de Santa Maria de 

Baependi, a ordenação da espacialidade indicada nos documentos coevos remete a um 

assentamento de tradição urbanística portuguesa pela seleção da topografia de destaque 

na paisagem.  

Os pontos dominantes do arraial foram escolhidos para a edificação de igrejas e 

capelas, a instalação do poder civil e seus símbolos, agregando em um mesmo espaço a 

administração da população, fosse no âmbito sagrado ou secular. As alterações no espaço 

urbano da vila de Santa Maria de Baependi ocorreram de forma tímida, na primeira 

metade do século XIX. Nesse período, as intervenções urbanísticas se limitaram ao 

perímetro urbano da sede da vila, perímetro este que não descrevia a totalidade das 

moradias, ruas e habitantes de Baependi.  

A partir de documentação pertinente à instalação de equipamentos urbanos, como 

calçadas, pontes, bicas, fontes e chafarizes foi possível identificar outras designações 

urbanas, que se localizam nos extremos do rossio da vila. Estes logradouros não faziam 

parte da listagem da Décima Urbana, o que nos faz concluir que estes pontos da sede da 

vila não eram considerados pelas autoridades locais como lugares dotados de urbanidade, 

evidenciando duas perspectivas.  

Por um lado, a hierarquização do espaço a partir da hierarquia social, pois como 

visto se os logradouros que não foram descritos na listagem da Décima se encontravam 

distantes do Largo da Matriz, seria a relação de proximidade e distância deste a referência 

de urbano para aquela comunidade. Confirmam esta perspectiva que naquele largo se 

concentravam os poderes secular e espiritual. Em seu entorno foram instalados os 

equipamentos voltados à comodidade e ao bem comum da população, como as calçadas 

e chafarizes.  

Por outro lado, a delimitação do perímetro urbano não responde somente à 

hierarquização espacial em termos socioeconômicos, mas também em função da 

paisagem. O logradouro do Lava-pés, que não consta nas listagens da Décima existentes 

para Baependi, ou seja, que não está fora do limite deste urbano, poderia ser caracterizado 

como um espaço rural, por dois motivos. Primeiro pela presença de chácaras, mas esse 

argumento não se sustenta, visto as casas da vila serem providas de quintais com árvores.  
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Consideramos, por isso, um segundo argumento que possivelmente justificaria sua 

ausência no perímetro urbano. É ali, na junção do córrego do Lava-pés com o ribeirão 

Palmeira que foi estipulado o limite Sul do patrimônio doado por Luiz Pereira Dias e 

Maria Nogueira do Prado para a matriz e arraial de Baependi. A se pensar por este prisma, 

a delimitação do terreno doado para o arraial seria a delimitação para a instalação de 

casas, abertura de ruas, edificação de capelas e igrejas, criação de comércio para a 

população local e em trânsito. Esta é uma hipótese formulada no desenvolvimento da 

pesquisa, que carece de comprovação imediata servindo como tema para 

aprofundamentos futuros.  

 Com a transferência da igreja matriz para patrimônio próprio, a criação do arraial 

e posteriormente a vila, foi necessário que se dispusesse de abastecimento de água para 

seus moradores, dando início a uma relação específica entre a comunidade e o recurso 

hídrico. Retomando Marjolaine Carles, a água comum se transformou em água pública 

através da produção social do espaço, fosse ele rural ou urbano. A construção de pontes, 

caminhos e estradas nos territórios das freguesias que compuseram a vila de Baependi 

permite indicar as ações camarárias, e os conflitos delas advindos, como um parâmetro 

para identificar os limites da urbanidade e os parâmetros de civilidade para aquela 

sociedade.  

A água fez parte da história de Baependi em diferentes âmbitos e momentos, 

começando com a atribuição do topônimo. O rio que lhe deu nome, depois foi ponto de 

referência para o caminho que levava às Minas do ouro, abrigou ponto de cobrança de 

direitos reais. Enquanto os rios, ribeiros e cachoeiras eram os referentes para a 

demarcação das propriedades de sesmaria, a água era classificada como natural ou 

comum. A se pensar na água como referência para a história do povoamento de Baependi, 

podemos traçar um caminho – nesse caso da água e seus usos – desde as primeiras citações 

pela atribuição da denominação do rio aos usos do espaço em seu entrono.  

Com o incremento demográfico decorrente da confirmação de propriedades 

fundiárias, será a água o delimitador do patrimônio para a matriz. O ribeirão Palmeiras, o 

córrego do Lava-pés e o rio Baependi se tornaram as confrontações para a delimitação do 

patrimônio em terras, doado para a igreja e arraial. E a água do rio – que se tornou 

topônimo para freguesia, arraial e vila – conduziu esta pesquisa através do sertão de 

Baependi, inculto e vazio, até a vila em processo de urbanização, com a construção de 

equipamentos urbanos que iriam conferir manutenção da vida, salubridade e traduzindo 

a civilidade e urbanidade dos seus moradores.  
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REFERÊNCIAS 

Fontes  

 

Arquivo Histórico Ultramarino 

AHU_ACL_CU_011 Cx. 41, Doc. 79 - Requerimento de José de Araújo Alvares, 

solicitando confirmação da carta de sesmaria de meia légua de terra, sita entre o rio 

Aiuruoca e a serra das Carrancas, em Minas Gerais. 11/04/1741 

AHU_ACL_CU_011, Cx.59, Doc. 37 - Alvará de criação da nova vigairaria de Nossa 

Senhora de Monserrate de Baependi côngruas de 200 mil reis, 16/02/752 

AHU_ACL_CU_011, Cx.59, Doc. 38 - Alvará de criação da Vigairaria colada na Igreja 

de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, 16/02/1751 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 60/Doc. 35 – Requerimento do pe. Antônio Batista, vigário da 

Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, Bispado de Mariana, pedindo 

que se lhe passe alvará de mantimento de sua côngrua, 17/08/1752 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 69/Doc. 44 – Requerimento do Pe. Manuel Caetano 

Rodrigues, vigário da Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, no 

Bispado de Mariana, solicitando alvará de mantimento para receber a sua 

côngrua, 26/02/1756 

AHU-ACL-CU 011 Cx. 71, Doc. 4 – Requerimento de Antônio Correa de Lacerda, 

solicitando a confirmação de três léguas de terra de sesmaria no sertão da 

freguesia da Aiuruoca, 01/04/1757. Anexo 1 carta e 1 bilhete. 

AHU-ACL-CU 011 Cx. 78, Doc. 57 – Requerimento de Manuel Luís de Sousa [da Silva], 

solicitando a confirmação de meia légua de terra em quadra, na paragem chamada 

Bicas e Águas Velhas, na freguesia de Aiuruoca, termo da Vila de São João del 

Rei, Comarca do Rio das Mortes, 23/07/1761. Anexo 1 carta, 1 bilhete. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 78/Doc. 76 - Requerimento do pe. João Barbosa Maciel, da 

Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, do Bispado de Mariana 

solicitando a mercê de lhe passar alvará do mantimento, 27/07/1761. Nota: Falta a 

carta que acusa.  

AHU_ACL_CU_011, Cx. 79/Doc. 52 - Requerimento de José Francisco Nunes, capitão 

da Companhia da Ordenança de Pé do distrito de Baependi, Comarca de São João 

del Rei, solicitando sua confirmação no exercício do referido posto, 14/10/1761. 

Anexo: 1 carta patente. 

AHU-ACL-CU 011Cx. 81, Doc. 78 – Requerimento de Maria Emerenciana de Santa 

Ana, solicitando a confirmação da carta de Sesmaria de meia légua em quadra, na 

freguesia da Aiuruoca, 22/08/1763. Anexo 1 carta e 1 bilhete. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 88/Doc. 4 – Requerimento do capitão José Vieira de Almeida, 

residente no sítio do Ingaí Abaixo, freguesia de Baependi, termo da Vila de São 

João del Rei, Comarca do Rio das Mortes, pedindo carta de confirmação de 
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sesmaria de uma légua e meia de terra, não obstante ter passado 3 anos, 

06/09/1766. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 89/Doc. 23 - Requerimento do Padre João Barbosa Maciel, 

pedindo provisão por duas vias para o provedor da Fazenda Real lhe pagar as 

côngruas que tiver vencido, como vigário colado na Igreja de Nossa Senhora do 

Monserrate de Baependi, Bispado de Mariana, 22/10/1766. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 101/Doc. 42 – Requerimento de Manuel de Sousa Freire, 

solicitando ao Rei a mercê de lhe confirmar a doação, em sesmaria, de meia légua 

de terra na freguesia de Baependi, termo da Vila de São João del Rei, Comarca do 

Rio das Mortes, 09/10/1771. Anexo 1 carta, 1 certidão. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 104/Doc. 15 - Requerimento do Padre Joao Maciel da Costa, 

vigário encomendado da freguesia de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, 

Bispado de Mariana, solicitando ao Rei a mercê de ordenar se lhe passe provisão 

para receber a terça parte das suas côngruas vencidas, 13/01/1773. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 105/Doc. 48 – Requerimento do capitão José Vieira de 

Almeida, pedindo confirmação de sesmaria de duas léguas de terras que possui na 

freguesia do Baependi e Carrancas, 09/10/1773. Anexo: 1 bilhete; 1 carta; 1 

requerimento. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 106/Doc. 21 – Carta de confirmação de sesmaria, passada ao 

capitão José Vieira de Almeida, de meia légua de terra em quadra, na fazenda do 

Favaxo e Ingaí, sita na freguesia de Baependi e na freguesia das Carrancas do 

termo da Vila de São João del Rei, Comarca do Rio das Mortes, 29/04/1774.  

AHU_ACL_CU_011, Cx. 110/Doc. 16 - Requerimento do padre José Dutra da Luz, 

pedindo confirmação de sesmaria de meia légua de terra que possui no termo da 

cidade de Mariana, 17/08/1776. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 117/Doc. 55 - Requerimento de José Henrique da Encarnação 

e Sousa, capitão da Companhia da Ordenança de Pé dos Homens Pardos Libertos 

do distrito de Baependi, no termo da Vila de São João del Rei, solicitando sua 

confirmação no exercício do referido posto, 30/10/1781. Anexo: 1 carta patente 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 118/Doc. 57 - Requerimento de Antônio José Gomes Moreira, 

pedindo carta patente de confirmação no posto de capitão da Ordenança de Pé, do 

distrito das Furnas, freguesia de Baependi, termo da Vila de São João de El Rei, 

23/07/1782. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 119/Doc. 16 - Requerimento de José Antônio de Castro, 

pedindo carta patente de confirmação no posto de capitão da Companhia de 

Ordenança de Pé do distrito da freguesia de Baependi, termo da Vila de São João 

del Rei, comarca do Rio das Mortes, 1783/03/11. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 122/Doc. 15 - Requerimento de Hilário Gomes Nogueira, 

capitão da Ordenança do distrito da freguesia de Baependi, solicitando a Rainha 

a mercê de o confirmar no exercício do referido cargo, 12/08/1784. Anexo; 1 carta 

de patente. 
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AHU_ACL_CU_011, Cx. 122/Doc. 48 - Requerimento de João de Sousa Caldas, capitão 

da Companhia de Ordenança de pé do distrito das Furnas, freguesia de Baependi, 

termo da Vila de São João del Rei, solicitando a Rainha a mercê de o confirmar no 

exercício do referido cargo, 27/11/1784. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 50 - Consulta da Mesa da Consciência e Ordens 

sobre o concurso a Igreja de Nossa Senhora de Monserrate de Baependi, no 

Bispado de Mariana, 30/05/1785. Anexo: 1 carta. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 72 - Requerimento de José Xavier de Azevedo 

Marques, capitão da 2ª Companhia de Ordenança de Pé, das Furnas da freguesia 

de Baependi, termo da Vila de São João del Rei, solicitando a Rainha a mercê de 

o confirmar no exercício do referido cargo, 09/07/1785. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 123/Doc. 99 - Requerimento de Gonçalo Ferreira de Freitas, 

Capitão da Companhia de Ordenança de Pé do distrito de Furnas da freguesia de 

Baependi, termo da Vila de São João del Rei, solicitando a Rainha a mercê de o 

confirmar no exercício do referido cargo, 05/11/1785. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 147/Doc. 24 - Requerimento de Antônio de Castro e Sousa, 

pedindo carta patente de confirmação do posto de sargento-mor do 2º Regimento 

de Cavalaria Auxiliar do distrito do arraial de Baependi do continente da 

Campanha do Rio Verde, da Comarca do Rio das Mortes, 24/01/1799. Anexo: 1 

carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 172\Doc. 9 - Requerimento de José Rodrigues Rego, morador 

em Pouso Alto, termo da Vila da Campanha da Princesa, solicitando confirmação 

de carta de sesmaria de meia légua de terra na paragem de Pouso Alto, ribeirão 

do [Tororó], 12/09/1804. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 172/Doc. 46 - Requerimento de Domingos Dias Chaves, 

capitão da Companhia de Ordenança do Distrito do Morro Queimado, entre os 

rios Verde e de Baependi, do termo da Vila da Campanha da Princesa, na Comarca 

do Rio das Mortes solicitando sua confirmação no exercício do referido posto, 

23/10/1804. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 173/Doc. 15 – Requerimento de José Bernardes da Costa, 

solicitando confirmação de sesmaria de meia légua de terra que possui no sítio 

chamado Ribeirão Mestre de Campo, na freguesia de Baependi, no termo da Vila 

de São João del Rei, 09/11/1804. Anexo: 1 bilhete, 1 carta. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 173/Doc. 28 – Requerimento de Pedro Bernardo da Costa, 

solicitando confirmação da carta de sesmaria de meia légua de terra, no sítio do 

Córrego da Campina, freguesia de Baependi, termo da vila de São João del Rei, 

comarca do Rio das Mortes, 16/11/1804. Anexo: 1 carta, 1 bilhete. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 173/Doc. 29 - Requerimento de Joaquim Bernardo da Costa, 

solicitando confirmação de sesmaria de meia légua de terra que possui no sítio do 

Lambari, termo da Vila de São João del Rei, 16/11/1804. Anexo: 1 bilhete, 2 cartas. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 176/Doc. 33 – Requerimento de João Pereira Pinto, 

solicitando confirmação no posto de Capitão da Companhia de Ordenança do 
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distrito das Furnas da [Ressaca], freguesia de Baependi, termo da Vila de 

Campanha da Princesa, 19/06/1806. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_011, Cx. 180/Doc. 61 – Requerimento de André Rodrigues de Faria, 

capitão da Companhia de Ordenança no distrito das Furnas, da freguesia do 

Baependi, termo da Vila da Campanha da Princesa, solicitando sua confirmação 

no exercício do referido posto, 06/06/1806. Anexo: 1 carta patente. 

AHU_ACL_CU_023-01, Cx.17, Doc. 1644 – Carta cópia da do Bispo do Rio de Janeiro 

(D. Frei Antônio do Desterro) ao Bispo de SP (D. Bernardo Rodrigues Nogueira), 

dizendo que recebera uma carta sua, pelo provincial de Nossa Senhora do Carmo 

e outra pelo reitor da Companhia (de Jesus). Conselho Ultramarino, Brasil, São 

Paulo, Rio de Janeiro, 19/02/1747. 

AHU_ACL_CU_023, Cx. 17/Doc. 1650 – Instrumento Público de Justificação cível feito 

pelo tabelião da vila de São Francisco das Chagas de Taubaté (Taboathe) a pedido 

do procurador de comarca e Bispado de São Paulo. Conselho Ultramarino, Brasil, 

SP, Ant. a 12/03/1747.  

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 17/Doc. 1651 - Carta do Bispo de SP (D. Bernardo 

Rodrigues Nogueira) ao Bispo do Rio de Janeiro (D. Frei Antônio do Desterro) 

tentando resolver o mal-entendido que entre ambos houve sobre a divisão dos 

Bispados, indicada no respectivo motu-proprio. Diz ser o seu Bispado o que vem 

indicado nos sumários do referido motu-proprio e que por eles se vê que a divisão 

dos “bispados e prelaturas erectas é pelas prefeituras e ouvidorias”. Conselho 

Ultramarino, Brasil, São Paulo, 18/03/1747 

AHU_ACL_CU_023-01, Cx.18, Doc. 1697 – Carta do Bispo de S. Paulo, D. Bernardo 

(Rodrigues Nogueira) para D. João V a informar, como lhe ordenou pela Provisão 

de 7 de maio de 1746, sobre a necessidade do aumento do número de igrejas na 

capitania, baseando-se nas opiniões dos párocos das várias freguesias. São Paulo, 

03/09/1747.  

AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 25/doc. 2405  Ofício nº 18 do governador e capitão general 

da capitania de SP D. Luis Antônio de Sousa, (Botelho Mourão, morgado de 

Mateus) para o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião 

José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras, dizendo o que pensa acerca dos limites 

da dita capitania. Conselho Ultramarino, Brasil, São Paulo, 09/05/1768. 

AHU_ALC_CU, Códice 2166. Livro da Criação da Vila da Campanha da Princesa 

(1798-1800) 

 

Documentos Cartográficos 

AHU_CARTm_023, D. 1207. Roteiros de São Paulo a Minas Gerais e Goiás, c. 1710. 

Desenho: tinta ferrogálica; 30,9 x 42 cm.  

AHU (n.263/1170). Mapa de toda a extensão da Campanha da Princesa, fechada pelo 

Rio Grande, e pelos registos, que limitam a Capitania de Minas. Francisco de Sales. 
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Arquivo Público Mineiro 

 Fundo Casa dos Contos 

CC-1031. Livro do quinto e capitação a cargo do Sargento-Mor Tomé Rodrigues, 1718-

1720 

CC - Cx. 157 - 21587, rolo 547, fotograma 0690-0715 – Requerimento de João Nunes de 

Siqueira sobre a concessão de carta de sesmaria na Casa Branca, freguesia de 

Baependi, 21/06/1790.  

CC Cx. 146 - 21376, rolo 544 A, 0556-0563 – Requerimento de João José Pinheiro sobre 

a concessão de sesmaria do sítio chamado Mombaça, freguesia de Baependi, 

29/10/1755. 

 

CC – Microfilme – Décima Urbana de Baependi 

Rolo 33, fotogramas 0985 – 0994;  

Rolo 34, fotogramas 0062 – 0071;  

Rolo 35, fotogramas 1011 – 1020, 1022 – 1029, 1030 – 1035, 1047 – 1056, 1057 – 1066, 

1068 – 1081, 1082 – 1091, 1096 – 1106, 1108 - 1118;  

Rolo 36, fotogramas 0005 – 0010, 0039 – 0048, 0051 – 0059, 0223 – 0230, 0232 – 0241, 

0311 – 0320 

 

Fundo Seção Colonial 

SC-09. Registro de cartas, ordens, despachos, instruções, bandos, cartas, patentes, 

provisões e sesmarias, 1713-1717 

SC-12. Registro de provisões, patentes e sesmarias, 1717-1721 

SC-21. Registro de cartas, ordens, bandos, instruções, patentes, provisões e sesmarias, 

1721-1725 

SC-56. Registro de cartas do Governador a diversas autoridades e destas ao Governador, 

1736-1737  

SC-68. Livro de Registro de cartas e ordens régias e avisos, 1738-1746 

SC-156. Registros de Sesmarias, 1767-1769 

SC-160. Livro de Registro de Provisões, 1768-1769 

SC-161. Livro de Registros de Patentes e Nombramentos, 1768-1769 

SC-256. Registro de Sesmaria (com índice no final), 1788-1794 

SC-275. Registro de Sesmaria (com índice no final), 1797-1798 

SC-285. Registro de Sesmaria (com índice no final), 1798-1799 
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SC-377. Registro de Sesmaria (com índice no final), 1817-1819 

 

 Fundo Secretaria de Governo 

SG-Cx. 06-Doc. 29 - Requerimento de José de Meirelles Freire referente a Carta de 

Sesmaria das terras que comprou de Domingos Rodrigues, situadas no Alto da Boa 

Vista, Freguesia de Baependi, 20/03/1769 

SG-Cx. 17, Doc. 06 - Requerimento de Joaquim Ferreira Leite referente a carta de 

Sesmaria na paragem de Santa Cruz, Freguesia de Pouso Alto, Comarca do Rio 

das Mortes, 20/03/1787 

SG-Cx. 23, Doc. 03 - Requerimento do Furriel Miguel Furquim da Luz referente a 

concessão de Carta de Sesmaria na paragem do Maranhão, Freguesia de Pouso 

Alto, 27/07/1792 

SG-Cx. 23, Doc. 04 - Requerimento de João Fernandes da Silva referente a concessão 

de Carta de Sesmaria de terras na paragem do Maranhão, Freguesia do Pouso 

Alto, 21/07/1792 

SG-Cx. 24, Doc. 04 - Requerimento de José Gonçalves de Carvalho referente a 

concessão de carta de sesmaria na paragem do Palmital, Freguesia de Baependi, 

16/01/1793 

SG-Cx. 24, Doc. 26 - Requerimento de Manoel Antônio de Castro referente concessão 

de Carta de Sesmaria de um sítio construído em Baependi, 29/05/1793 

SG-Cx. 27, Doc. 05 - Requerimento de Maria Barbosa de Lima e seus filhos referente a 

Carta de Sesmaria das terras que houve por herança de seu marido João Paes 

Moreira, no Distrito de Baependi, termo da vila de São João del Rei, 17/06/1794. 

SG-Cx. 30, Doc. 07 - Requerimento de Domingos Simões, morador na Freguesia de 

Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, na paragem do 

Comquibios, aonde tem plantações que já está cultivando, 09/04/1796 

SG-Cx. 30, Doc. 11 - Requerimento de José Alvares Pereira, morador da Freguesia de 

Pouso Alto, termo da Vila de São João del Rei referente a Carta de Sesmaria de 

meia légua de terra na paragem chamada o Desbruado, onde já está cultivando, 

08/06/1796 

SG-Cx. 30, Doc. 12 - Requerimento de Genoveva Ribeiro das Silva, moradora na 

Freguesia de Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra no 

Ribeirão da Cachoeira, onde é moradora, 08/05/1796 

SG-Cx. 30, Doc. 30 - Requerimento de Manuel Barbosa de Miranda referente a Carta de 

Sesmaria de meia légua de terra, na paragem do Barranco Alto, na Capela do Rio 

Verde, Freguesia de Baependi, termo da Vila de São João del Rei, onde há umas 

terras de mato de cultura, com campos e logradouros, 27/07/1796 

SG-Cx. 30, Doc. 33 - Requerimento do Reverendo Carlos Ribeiro da Fonseca, vigário de 

Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, na paragem do 



349 

 

Ribeirão da Volta Grande, Freguesia de Pouso Alto, para manter a sua fábrica, 

12/08/1796 

SG-Cx. 30, Doc. 34 - Requerimento de João de Souza Portes, morador na Freguesia de 

Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, onde possui um 

sítio de matos e culturas chamado Barra Mansa, na paragem chamada do Ribeirão 

Barra Mansa, 12/08/1796 

SG-Cx. 31, Doc. 04 - Requerimento do Alferes Manuel Antônio Simões, morador na 

Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, que 

houve por compra na paragem de Barra Grande, Freguesia de Pouso Alto, por ter 

fábrica de escravos, 10/09/1796 

SG-Cx. 31, Doc. 05 - Requerimento de João Fernandes da Silva, Capitão da Cavalaria 

Auxiliar, morador no Pouso Alto, termo de São João del Rei, referente a Carta de 

Sesmaria de meia légua de terra na paragem do Pitangal, que já está cultivando 

com sua fábrica de escravos, 13/09/1796 

SG-Cx. 31, Doc. 22 - Requerimento de Manuel Cardoso de Menezes, morador na 

Freguesia de Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, na 

paragem Ribeirão do Urutu, as quais já está cultivando, 12/03/1796 

SG-Cx. 32, Doc. 09 - Requerimento de Antônio José Pereira, morador na Freguesia do 

Pouso Alto referente a Carta de Sesmaria de meia légua das terras devolutas 

localizadas na paragem de Caxambu, vertentes do Rio Urutu, pois tem escravos 

para ocupá-las, 07/04/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 09 - Requerimento de João Pinto Ribeiro, morador na Freguesia de 

Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua das terras que possui de 

campos e matos no Ribeirão do Rio Verde, 14/08/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 05 - Requerimento de Antônio Dias de Castro, morador na Freguesia 

de Baependi, termo da Vila de São João del Rei referente a Carta de Sesmaria de 

meia légua de terras de matos e campos de criar, no córrego da Jussara e Jardim, 

que já está cultivando, 14/08/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 20 - Requerimento de Antônio Gomes Freire, morador na Freguesia de 

Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra, com casas de 

vivenda, campos e matos virgens, situada entre as Freguesias de Baependi e 

Campanha, comarca do Rio das Mortes, 08/09/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 22 - Requerimento de Manuel Fernandes da Silva e sua irmã Josefa de 

Gouveia, moradores na Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria de 

meia légua das terras que estão cultivando na paragem de São Pedro, 08/09/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 23 - Requerimento de Dona Francisca de Meirelles Freire, moradora 

na Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra na 

paragem dos Criminosos, Sertão da Pedra Branca, comarca do Rio das Mortes, 

que já estão cultivando, 08/09/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 24 - Requerimento do Capitão Amaro Gomes Nogueira, morador na 

Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua de terra na 
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paragem do Sertão dos Criminosos, onde tem casas de vivenda, campos, matas 

virgens, 08/09/1797 

SG-Cx. 33, Doc. 25 - Requerimento do Guarda-Mestre Francisco Gomes Nogueira, 

morador na Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria de meia légua 

de terra na paragem do Sertão da Pedra Branca e Serra do Bugio, vertentes que 

desaguam no Rio do Lambari, a qual já se acha cultivando, 08/09/1797 

SG-Cx. 35, Doc. 06 - Requerimento do Capitão José Nogueira de Sá referente a Carta 

de Sesmaria de meia légua em quadra das terras de cultura e de criar, no Caminho 

Velho que vai para São Paulo, paragem do Cajuru, Freguesia de Baependi, que 

houve por herança de seus antepassados, 12/02/1797. 

SG-Cx. 37, Doc. 06 - Requerimento de João Gonçalves Penha referente a Carta de 

Sesmaria de meia légua em quadra das terras que herdou do seu pai, localizadas 

próximas ao Distrito do Rio do Peixe, Freguesia de Baependi, 05/02/1798 

SG-Cx. 38, Doc. 75 - Requerimento do Alferes Custódio Ribeiro Pereira Guimarães, 

morador na Freguesia de Pouso Alto, Termo da Vila de São João referente a Carta 

de Sesmaria das terras e matos virgens junto ao córrego (corgo) da Lavra de 

Domingos Henriques, 09/05/1798 

SG-Cx. 38, Doc. 76 - Requerimento de Francisco de Deus Ribeiro, morador na Freguesia 

de Pouso Alto, Termo da Vila de São João referente a Carta de Sesmaria das terras 

devolutas na paragem do Picú, 09/05/1798 

SG-Cx. 38, Doc. 82 - Requerimento do Alferes Joaquim Pinto de Castilho, morador em 

Baependi referente a Carta de Sesmaria das terras do sítio que possui na paragem 

do Ribeirão da Boa Vista, que verte da Serra do Bugio para o de Lambari Grande, 

16/05/1798 

SG-Cx. 39, Doc. 16 - Requerimento do Coronel Henrique Dias e Vasconcelos, morador 

na Freguesia de Baependi referente a Carta de Sesmaria das terras localizadas na 

fazenda Lavras de Piracicaba, para possuí-las por legitimo título, 22/06/1798 

SG-Cx. 39, Doc. 53 - Requerimento de Agostinho José Machado, morador na Freguesia 

de Baependi referente a Carta de Sesmaria das terras devolutas que está cultivando 

há um ano, na paragem chamada a Fartura, Freguesia de Pouso Alto, 29/08/1798 

SG-Cx. 41, Doc. 11 - Requerimento de José Caetano Antunes referente a Carta de 

Sesmaria no Morro Queimado, Freguesia de Baependi; termo da Vila de São João 

del Rei, 14/12/1798 

SG-Cx. 42, Doc. 07 - Requerimento de Joaquim Custódio Pereira referente a Carta de 

Sesmaria na paragem do Condado Tudo, Freguesia de Pouso Alto, comarca do Rio 

das Mortes, 15/01/1799 

SG-Cx. 42, Doc. 49 - Requerimento de Escolástica Maria Nogueira referente a Carta de 

Sesmaria das terras em Campo Grande, Freguesia de Pouso Alto, termo da Vila de 

São João del Rei, Rio das Mortes, 08/03/1799 

SG-Cx. 43, Doc. 65 - Requerimento de Francisco Ribeiro de Matos referente a Carta de 

Sesmaria das terras na Aplicação de Nossa Senhora da Conceição do Rio Verde, 

na Comarca de São João del Rei, 11/05/1799 
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SG-Cx. 51, Doc. 33 - Requerimento de José Rodrigues Rego referente a Carta de 

Sesmaria das terras na paragem do Pouso Alto, Ribeirão do Tororó,23/09/1801 

SG-Cx. 52, Doc. 44 - Requerimento de Maximiano Soares de Siqueira referente a Carta 

de Sesmaria, na Freguesia de Baependi, termo da Vila da Campanha da Princesa, 

21/04/1801 

SG-Cx. 53, Doc. 18 - Requerimento de Manuel Antônio Rodrigues referente a Carta de 

Sesmaria das terras situadas no Distrito de Pouso Alto, termo da Campanha da 

Princesa, 23/09/1801 

SG-Cx. 91, Doc. 18. Alvará Régio determina os limites da Vila da Campanha da 

Princesa, cria a Vila de Santa Maria de Baependi, assim como a de São João 

Carlos do Jacuí, etc., 19/07/1814 

SG-Cx. 91, Doc. 23. Carta de Manuel Pereira Pinto à sua Alteza Real, pedindo que lhe 

mande passar por Certidão o teor de qualquer dos requerimentos que fizeram os 

moradores de Baependi, no qual pediam a elevação do Arraial a Vila, 25/07/1814. 

SG-Cx. 103, Doc. 86 - Pedido de [Antônio Francisco de Souza  por] Carta de Sesmaria 

das terras nas cabeceiras do Ribeirão São Pedro, Freguesia de Pouso Alto termo 

de Baependi, 20/09/1817 

 

Documentos Cartográficos  

APM – SI – 003(07). Carta corográfica dos limites do Estado de Minas Gerais com o de 

São Paulo. 62,7 x 41,5 cm, colorido, 1827-1895 (data incerta). Estabelecimento 

Graphico V. Ste[?]del, São Paulo.  

APM – SVOP, 224. Mapa do Estado de Minas Gerais – Município de Baependi, colorido, 

112 x 90cm, Ulysses Fadini, 1939. 

APM – SA – 145. Carta Topográfica da Cidade de Pouso Alto. Comissão Geográfica e 

Geológica de Minas Gerais. 55 x 74,5cm, colorido, Antônio Monteiro Júnior, 1923. 

Arquivo Público Mineiro. 

APM – SA – 027. Carta Topográfica da Cidade de Baependy. Comissão Geográfica e 

Geológica de Minas Gerais. 56 x 73cm, colorido, Thompson Coelho, 1897.  

   

Documentação avulsa não-encadernada: 

Título da documentação – Cartas de Sesmaria 

Cx. 02 Docs. 20; 25; 30 

 

Arquivo do Museu Regional de São João del Rei 

Cx. 37 – Inventário de Tomé Rodrigues Nogueira do Ó, 1741 

Cx. 479. Inventário de Maria Vitória Bajana, 1756 
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Arquivo Público Histórico Municipal de Baependi 

 Fundo: Livros Antigos da Câmara Municipal de Baependi 

1.1 – Livro de Atas da Câmara Municipal de Baependi (1833-1837) 

1.2 – Livro de Atas da Câmara Municipal de Baependi (1842-1854) 

3.4 – Livro do Registro da Lei 1º de outubro de 1828 

5.1 – Livro de Arrematação das rendas da Câmara e Obras Públicas (1814-1838) 

6.1 – Livro de Registro Geral da Câmara (1822-1829) 

6.3 – Livro de Registro de Pareceres da Comissão Permanente da Câmara (1834-1854) 

13 – Livro da Fábrica da Igreja de São Tomé das Letras (1845-1854) 

 

Fundo: Documentos Avulsos 

Cx. 1, Doc. 18 

Cx. 8, Docs. 98, 148;  

Cx. 9, Docs. 1, 31, 99, 154, 193, 194, 212;  

Cx. 10, Docs. 84, 90, 110, 192, 193;  

Cx. 11, Docs. 134, 156, 182, 183, 193, 206;  

Cx. 12, Docs. 129, 173;  

Cx. 19, Docs. 18, 21, 20, 25  

Cx. 20, Docs. 95 a 97 

Caixa 40 – Diversos  

Doc. s.n. Justificativa do Procurador da Câmara da V. de Stª Mª de Baependi – Capitão 

Manuel Pereira Pinto – ao Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca do Rio das 

Mortes Manuel Ignacio de Mello e Souza, 16 de dezembro de 1825 

 

Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil 1823  

BR DFCD AC 1823-E-210-1114 – Representação da Câmara da Vila da Campanha da 

Princesa, 01/09/1823 

BR DFCD AC 1823-E-210-1114 – Anexo 5. Mapa da Vila da Campanha da Princesa e 

Termos anexos, 1823 

 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

Manuscritos 
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Casa dos Contos. [Lista da freguesia de Aiuruoca onde constam os bens que seus 

moradores deram ao manifesto para o lançamento da derrama ficando o original no 

arquivo do Senado da Câmara de São João del Rei]. Manuscrito. Lista que o 

Capitão Roque de Souza Magalhães fez dos moradores desta Freguesia da 

Aiuruoca (Ayuruoca/Juruoca) desde o Varadouro em até o distrito da Guapiara 

tudo na forma da Ordem que lhe enviou o Nobre Senado da Comarca de São João 

del Rei, s. d. Mss1441857, f. 33. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1436001_14

48077/mss1441857.pdf 

 

[ORDEM do marquês de Aguiar à Junta da Real Fazenda determinando o pagamento de 

côngrua vencida em resposta ao requerimento de Teresa de Jesus Maria e Francisca 

Maria da Anunciação, herdeiras e irmãs do padre Domingos Lopes de Matos]. Rio 

de Janeiro, RJ: [s.n.], 22 abr. 1816. 2 p. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=74615. 

 

Impresso 

O Baependyano: folha scientifica, litteraria e noticiosa. Baependi, MG: Typ. do 

Baependiano, 1877-1889. Disponível em: <http://bndigital.bn.br/acervo-

digital/baependyano/225762> 

Ano II, n.  84, 16/02/1879;  

Ano III, n. 116, 20/09/1879.  

 

Cartografia 

[Mapa do Rio de Janeiro e São Paulo] [Cartas Sertanistas]  [17--]. 1 mapa ms.: desenho a 

tinta ferrogálica; em f. 54 x 64. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível 

em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html 

[Cartas da Capitania de Minas Gerais]. [17--]. 8 cartas ms., desenho a tinta e a lápis, 54 x 

67cm. Folhas nº 5, 9. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf 

[Mapa da região do encontro entre os atuais estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

São Paulo, e do curso do Rio São Francisco] [Cartas Sertanistas] [17--] 3 mapas 

ms: desenho a tinta ferrogálica: 52,5 x 64. Biblioteca Nacional (Brasil). Disponível 

em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543743/cart543743.html 

Mapa das minas do ouro de S. Paulo, e a costa do mar que lhe pertence. [Cartográfico] 1 

mapa ms.: desenho a tinta ferrogálica; 54,5 x 66. [1714]. Disponível em: 

http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742 

[Mapa de Minas Gerais e os seus limites com São Paulo e Rio de Janeiro; e parte do 

Estado do Espírito Santo]. [ca.1750]. 1 mapa ms., desenho a lápis e a tinta nanquim, 

53 x 69. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart5

15184.pdf  

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1436001_1448077/mss1441857.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1436001_1448077/mss1441857.pdf
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=74615
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/baependyano/225762
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/baependyano/225762
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart525819/cart525819.html
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart542644/cart542644.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543743/cart543743.html
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=1742
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.pdf
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_cartografia/cart515184/cart515184.pdf
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Mappa da Comarca do Rio das Mortes, pertencente a Capitania das Minas 

Gerais [Cartográfico]: que mandou descrever o Ilustrissimo e Excelentissimo 

Senhor D. Antonio de Noronha Governador e Cap. am General da mesma Capitania 

segundo as mais exactas informações. José Joaquim da Rocha, 1777. 1 mapa ms., 

desenho a tinta, 50 x 59,5 cm em f. 56 x 66. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html 

Mappa da capitania de S. Paulo, e seu sertão em que devem os descobertos, que lhe forão 

tomados para Minas Geraes, como tambem o camiho de Goyazes, com todos os 

seus pouzos, e passagens [Cartográfico] / delineado por Francisco Tosi Columbina. 

[17_ _], 1 mapa ms.; col., desenhado a nanquim ; 65 x 45,2cm em f. 66,5 x 48. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg 

 

Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo 

APESP 88-2-22 – Solicitação em nome dos moradores de Baependi, de interseção junto 

a uma autoridade eclesiástica para permanência de religioso no lugar. 04/04/1723. 

Transcrição 7 – Fólio 1r. 

 

Periódicos 

Revista do Arquivo Público Mineiro 

RAPM. “Governo de Minas”, ano I, fasc. 1, jan./mar., 1896 

RAPM. “Criação de Vilas no período colonial. Baependi e Jacuí”, ano I, fasc. 3, jul.-set., 

pp. 427-441, 1896. 

RAPM. “Memórias municipais. Câmara de Baependy”, ano II, fasc. 2, abr.-jun., pp. 244-

256, 1897. 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, ano IV, 1899.   

RAPM. “Carta de Sesmaria”, ano VI, abr.-jun., 1901 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, fascículo 1, ano IX, jan.-jun., 1904 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, ano IX, jul.-dez., 1904 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, ano X, n. 1, jan.-jun., 1905 

RAPM. “Carta de Sesmaria”, ano XI, n. 1, 1906 

RAPM. “Carta de Sesmaria”, ano XII, 1907 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, ano XVI, 1909 

RAPM. “Cartas de Sesmarias concedidas”, ano XIX, 1921 

RAPM. “Cartas de Sesmaria”, v. XIV, n. 2 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,6,3,1478,1,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,6,3,1478,1,'resultado',1);
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart530294/cart530294.html
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart1033415/cart1033415.jpg
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RAPM. “Terras minerais. Relação das ordens sobre terras minerais, que, por cópia, foi 

enviada ao Conselho Geral da Província de Minas Gerais”, p. 673-734, ano I, fasc. 

4, out.-dez., 1896. 

 

Revista do Instituto Histórico Geográfico do Brasil 

Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, 1º trim., 1866, 

“Descobrimento das Gerais”, p. 7-sc 

 

Sites  

Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM)  

http://www.abccmm.org.br/principal 

Atlas Chorographico de Minas Gerais. Disponível em: 

http://www.albumchorographico1927.com.br/.Câmara Legislativa 

Coleção das Leis do Império (1808-1889). Coleção das Leis do Império – Cartas de Lei, 

Alvarás, Decretos e Cartas Régias, 1808, parte 1. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html>.  

Coleção das Leis do Império – Decisões n. 32, 1891, parte 2. 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html> 

Family Search – www.familysearch.org  

Brasil, Minas Gerais, Registro Igreja Católica, 1706-1999 > Baependi > Nossa Senhora 

do Monserrate > Batismos 1723-1745 

Brasil, Minas Gerais, Registro Igreja Católica, 1706-1999 > Baependi > Nossa Senhora 

do Monserrate > Óbitos 1841-1869. Disponível em: 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-

16?cc=2177275&wc=M5FL-VZH:369888101,369888102,370591801  

Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto do Rio Grande 

http://www.npa.org.br/index.php 

 

Prefeitura Municipal de Baependi 

Planta Municipal de Baependi. Engenheiro Celso Watanabe, 2005. 

Plano Municipal de Saneamento Básico - Diagnóstico, 2015.

http://www.abccmm.org.br/principal
http://www.albumchorographico1927.com.br/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao1.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html
http://www.familysearch.org/
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-16?cc=2177275&wc=M5FL-VZH:369888101,369888102,370591801
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159393-315731-16?cc=2177275&wc=M5FL-VZH:369888101,369888102,370591801
http://www.npa.org.br/index.php
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conquista da América Meridional dá ao reino de Portugal com estes, e outros 

gêneros e contratos reaes. Rio de Janeiro: Typ. Imp. E Const. De J. Villeneuve e 

Ca., 1837, p. 173-175. Disponível em: 
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357 

 

Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, Impressor da Casa 

Real, 1882. 
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