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A CONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS REAIS E O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

NO BRASIL COLONIAL 
 

1. RESUMO 
A pesquisa estuda o processo de urbanização do Brasil durante o período 

colonial pensando a criação das estradas reais como primeira intervenção no 

território nacional a configurar os espaços urbanos e a sociedade segundo aspectos 

culturais e econômicos. Conhecer e compreender como esse processo ocorreu a 

partir dos registros históricos, faz parte do processo de reconhecimento de uma 

identidade nacional. 

 
2. INTRODUÇÃO 
O processo de urbanização está diretamente relacionado à descoberta de ouro 

na região das Minas Gerais, pois a partir dessa descoberta a Coroa Portuguesa 

organizou a colonização para que ocorresse a centralização das cidades. Assim, é 

impossível falar em urbanização sem relacioná-la a mineração, a determinação das 

Estradas Reais como caminhos oficiais e as Cartas de recomendação que davam as 
diretrizes para a construção das cidades. 

Conhecer o sítio histórico significa, então, conhecer não só a paisagem natural 

constituída, mas também a “vivência de seus habitantes num espaço de valores 

produzidos no passado e no presente, em processo dinâmico de transformação” 

(CARTA PETRÓPOLIS, 1987). Conhecer a história do Brasil Colonial pelas marcas 

culturais registradas nos elementos patrimoniais significa reconhecer nossa 

identidade cultural, reconhecer o indivíduo como parte de um coletivo historicamente 

constituído; não apenas como produto de novas tecnologias e culturas agregadas. 

Pois somos, além do espelho do presente, reflexo da história e da cultura 

construídas. 

3. OBJETIVOS 
A pesquisa tem como objetivo: 

- estudar e analisar o processo de urbanização no Brasil Colonial; 

- analisar a influência das Estradas reais para o desenho do território nacional. 
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4. METODOLOGIA 
Revisão bibliográfica relativa ao período colonial e ao processo de urbanização 

no Brasil Colonial. 
 
5. DESENVOLVIMENTO  

 Em primeiro lugar, com a revisão bibliográfica, podemos afirmar a importância 

das Estradas Reais para a ocupação da América portuguesa, e para a conformação 

dos primeiros traçados e limites do território brasileiro. As estradas reais devem, 

portanto, ser entendidas como uma extensa malha viária que, devido à economia 

mineradora, articulou as regiões do centro-sul do país.  

Como afirma Everaldo Batista da Costa (2009, pg. 8) 
a mineração é a gênese colonial do patrimônio, um processo que está 

diretamente ligado à própria produção dos núcleos urbanos das Geraes 

através da saga de ocupação dos ‘fundos territoriais’ pela colonização 

portuguesa. Partindo do litoral (ponto de estabelecimento inicial – século XVI), 

o colonizador ibérico conquista novos espaços em direção ao interior do 

território (ao longo dos séculos XVII e XVIII), marcando sua presença com a 

criação de novos arraiais, vilas e cidades, cuja materialidade atravessa o 

tempo e se estabelece no espaço como registro de um período simbólico da 

história brasileira – ‘rugosidades permanentes’. 

As estradas reais foram, portanto, via de circulação e instrumento de formação 

dos primeiros núcleos urbanos fora da região costeira, tanto ao longo do percurso, 

nos locais de descanso e pouso – como é o caso de Cunha, quanto nas regiões 

onde o minério era encontrado, principalmente nas encostas e vales, como em Ouro 

Preto, São João Del Rei, Tiradentes, Diamantina, Sabará e Ouro Branco. Ainda, não 
apenas serviu a mineração, mas também favoreceu o desenvolvimento de outras 

atividades, como a pecuária e a agricultura, principalmente nas cidades utilizadas 

para pouso e abastecimento dos desbravadores do sertão em busca do ouro 
(EVERALDO, 2009). 

Em segundo, reconhecer no presente traços do passado, não constitui apenas 

um conjunto de monumentos, arquiteturas e obras de arte ou caminhos que 
sobreviveram ao tempo, mas são referências culturais que representam uma 

identidade coletiva (FONSECA, 2000). Identidade essa, que só pode ser brasileira 
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enquanto ultrapassar o limite temporal e permanecer viva, enquanto tiver valor não 

só material, mas, principalmente o valor emotivo. O patrimônio só é patrimônio se 
está vivo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
A pesquisa mostrou que as cidades que cresceram ao longo do caminho da 

Estrada Real tiveram ocupações distintas, principalmente devido à função de cada 
uma para a exploração de minério. Ainda mostrou que, após o término da 

exploração, tanto o caminho utilizado para o transporte de mercadorias e de 

circulação de pessoas, quanto as cidades que surgiram com funções determinadas 

para suprir as necessidades dessa atividade, foram preservados pelo seu 

esquecimento. 
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