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Resumo

O trabalho que se busca desenvolver tem por premissas básicas o estudo da arquitetura e

urbanismo na cidade peruana de Huancavelica, ao longo do século XVII e como as

relações econômicas se deram nos principais espaços urbanos, levando em consideração

o  traçado  ortogonal  –  mais  comumente  conhecido  como  quadrícula.  Dessa  forma,

buscar-se-á explorar a maneira como a quadrícula se desenvolveu nessa cidade peruana

e, até que ponto, os espanhóis se valeram de estruturas pré existentes na aplicação de tal

desenho arquitetônico e como o traçado retilíneo da construção da cidade influenciou o

desenvolvimento das relações que envolvem economia. 
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INTRODUÇÃO

A pesquisa envolvendo Huancavelica se deu por se tratar de um centro urbano já

existente no período incaico, bem como seu papel como cidade mineradora de grande

importância para o regime colonial espanhol na América. Por conseguinte, explorar-se-á

a  aplicação  da  quadrícula  nessa  cidade  que,  a  princípio,  teria  um desenvolvimento

urbano  e  arquitetônico  espontâneo;  justamente  por  se  tratar  de  uma  cidade  onde  a

presença  de  montanhas  para  exploração  do  mercúrio  ditaria  os  padrões  de

desenvolvimento da mesma – em termos sócio-econômicos, políticos e arquitetônicos. 

De acordo com Capel, no que tange à matriz de construção de cidades pautadas

na mineração, elas não apresentariam o traçado regular, tão minuciosamente elaborado

nas  cidades  de  traçado  ortogonal  (2002:  203).  Cidades  de  mineração,  como

Huancavelica,  deveriam  apresentar  um  traçado  irregular,  com  ruas  curvas  que  se
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adequariam à topografia local. Por outro lado, Capel identifica que, “la trama urbana no

sea regular no significa que esté desordenada, ya que siempre existen algunos tipos de

reglas sociales que se cumplen” (2002: 99).  Dessa forma, é possível perceber como a

linha que divide uma cidade espontânea de uma cidade planejada é bastante tênue.

Portanto, a partir da análise da planta territorial de Huancavelica, um dos pontos

pertinentes à elaboração do presente trabalho, é demonstrar até que ponto a cidade de

Huancavelica teria uma construção irregular, tendo como base de pesquisa as formações

urbanas pré-coloniais – quiçá pré-incaicas – e coloniais; e a maneira como as relações

econômicas se desenvolviam nesses espaços – fossem eles praças, ruas, prédios, etc. 

Através de um apanhado geral acerca das principais características de arquitetura

e urbanismo da cidade de Huancavelica, a partir das pesquisas arqueológicas estudadas

e realizadas por Canziani (2012), tratar-se-á de demonstrar as influencias espanholas

que levaram a cidade em questão a ter a formação que apresenta no período colonial.

Sem esquecer,  no entanto,  que o principal  fator  de escolha de Huancavelica para o

trabalho foi seu papel como cidade de mineração e a busca por compreender até que

ponto  essa  cidade  teve,  de  fato,  um  desenvolvimento  arquitetônico  espontâneo  em

função das relações sócio-econômicas e políticas empreendidas com a mineração de

mercúrio.

De uma maneira geral, de acordo com Assadourian, “la América española de

comienzos  del  siglo  XVII  se  halla  fractuada  en  grandes  zonas  económicas  que  se

adelantan a la  zonificación política-administrativa o son expresadas por ella” (1982:

111). O Peru é apontado pelo autor como uma das zonas de mais alto grau de auto-

suficiência, bem como em termos de integração regional. Huancavelica, inserida nesse

contexto, é identificada como uma zona econômica de grande influência para o vice-

reino  do  Peru  (ASSADOURIAN,  1982:  111),  dada  a  importância  fundamental  da

exploração de mercúrio. 

A escolha específica de Huancavelica para esse estudo se deu a partir da leitura

do artigo de Alberto Nicolini intitulado “A imagem da cidade e do território do vice-

reino do Peru – sua construção, entre 1535 e 1581, pelo fundador Francisco Pizarro, o

ouvidor Juan Matienzo e o vice-rei Francisco Toledo”. O referido artigo se encontra no

livro “Cidades latino-americanas – um debate sobre a formação de núcleos urbanos”,

dos organizadores Fania Fridman e Maurício Abreu.

No livro de Fridman e Abreu (2010), eles apresentam diversos artigos cujo tema

envolve arquitetura e urbanismo em cidades distintas. O artigo específico de Nicolini se



tornou  fundamental  para  a  delimitação  do  tema em função  da  descrição  de  alguns

núcleos urbanos à época da chegada dos espanhóis à América, no vice-reino do Peru.

Nesse sentido, o autor trabalha com a formação de cidades “comuns”, portuárias e de

mineração. O que mais chama atenção é o fato das cidades de mineração serem pouco

estudadas e suas plantas territoriais apresentarem uma planta ortogonal, indo contra a

aceitação  comum  de  que  cidades  como  Huancavelica,  por  exemplo,  tiveram  uma

formação espontânea. 

Nesse  sentido,  é  importante  ressaltar  que  Nicolini  trás  conceitos  como o  de

quadrícula  que  são  fundamentais  para  a  compreensão  de  como as  cidades  hispano-

americanas foram construídas. Segundo o autor, a aplicação da quadrícula já apareceria

na fundação das primeiras cidades  na América espanhola havendo sido estabelecido

como o modelo a ser seguido para a fundação das cidades (2010: 91). Pertinente ao

tema, Nicolini aponta para elaboração de uma política territorial – não explícita – que

vincularia  a  rota  do  Caribe  e  a  América  do  Sul  formando  um  sistema  de  cidades

fundadas tendo como base o traçado urbano retilíneo identificado na quadrícula (2010). 

Ainda na compilação de artigos feita por Fridman e Abreu, outro autor é Ramón

Gutiérrez. Num artigo intitulado “Povoados e reduções indígenas na região de Cuzco –

persistências e inovações”, Gutiérrez propõe que seja feita uma releitura dos trabalhos

realizados sobre as cidades americanas de forma mais abrangente e multidisciplinar.

Nesse ínterim, Gutiérrez aponta a construção das cidades da América espanhola como

um  amálgama  de  influências  de  diversas  regiões  da  Espanha  com  estruturas  pré-

existentes à chegada dos espanhóis, formando o que ele identifica como sobreposição

arquitetônica (2010: 38). 

A sobreposição arquitetônica seria, portanto, a reutilização de uma organização

urbana  já  existente,  de  maneira  que  a  esta  são  adicionados  elementos  novos  sob a

influencia  do  dominador.  Assim  como Nicolini,  Gutiérrez  identifica  nas  cidades  da

América espanhola a utilização da quadrícula  como padrão principal  de construção,

afirmando que “o urbanismo é, portanto, muito mais que uma forma de traçado, e os

modos de uso são o caminho essencial para entender a cidade e seus habitantes” (2010:

49). Soma-se a tal afirmativa a centralidade de uma articulação político-comercial que

depende  fundamentalmente  da  construção  de  cidades,  bem  como  o  padrão  da

construção, para conformar uma integração regional e com a metrópole.



Uma  vez  que  a  definição  de  traçado  ortogonal  –  ou  quadrícula  –  se  faz

importante para a compreensão da maneira como as cidades hispano-americanas foram

construídas, Horacio Capel, no livro “La morfología de las ciudades” (2002) afirma: 

El plano ortogonal se caracteriza por su trama con calles que se cruzan en ángulo recto.
Ha sida también denominado plano reticular, en damero, en cuadrícula o en parrilla.
Pero  ortogonal  es,  sin  duda,  la  denominación  más  adecuada  porque  alude  a  la
característica  fundamental  de  una  trama  viaria  que,  en  realidad,  permite  diferentes
formas de organización de las manzanas (2002: 157).

Assim como Capel,  Nicolini  e  Gutiérrez  apontam o  traçado ortogonal  como

constituído por uma praça central ladeada por ruas retas – em ângulo de 90º – nas quais

eram erguidos, normalmente, quatro quarteirões – que Capel denomina “manzanas”.

A importância da obra de Capel na construção desse trabalho se dá por se tratar

de uma obra rica em conceitos que envolvem urbanismo, levando em consideração o

desenvolvimento histórico e as relações de poder e sócio-culturais e sua influência ao

longo do tempo na construção das cidades européias. Ao realizar um apanhado geral da

formação das cidades na Europa, desde a Antiguidade, situando o debate acadêmico

acerca do tema no século XX, Capel demonstra como conceitos como planta ortogonal e

formação  espontânea  das  cidades,  é  de  fundamental  importância  para  que  se  possa

entender como se deu a construção da cidade de Huancavelica, por meio da adaptação

do pensamento urbano europeu na América espanhola. 

Nesse ínterim, no estudo da paisagem urbana européia, Capel situa sua dobra no

continente americano. Ao demonstrar como grande parte das cidades européia teve, de

fato,  um  desenvolvimento  irregular,  o  autor  afirma  que  “la  forma  primera  de

crecimiento  de  los  núcleos  de  poblamiento  y  la  más  general  es  el  crecimiento  no

planificado, en el que la expansión se realiza siguiendo los ejes de comunicaciones, a

partir de la aldea o del núcleo inicial” (2002: 99). Não obstante, de acordo com Capel,

uma  classificação  geográfica  de  cada  cidade  ao  redor  do  mundo  –  tomando

considerações gerais – deve levar em conta a mistura de cultura, economia, história e

desenvolvimento  social,  bem  como  “características  de  las  condiciones  naturales,

especialmente el clima y el terreno” (2002: 67).

Por outro lado, de acordo com Capel, houve grandes debates entre arquitetos,

urbanistas, geógrafos e, inclusive, historiadores, ao longo do século XX, na tentativa de

se chagar a um consenso acerca da melhor forma de desenvolvimento de uma cidade,

bem como o papel das autoridades governamentais na regulamentação das construções.



Nesse sentido, “el interés de los historiadores por la ciudad fue dando lugar el desarrollo

de  una  historia  urbana”  (CAPEL,  2002:  41).  No que  tange  ao  papel  da  economia,

juntamente com o perfil sócio-cultural, é possível identificar como os tipos de produção,

de usos da terra e os próprios tipos de economia influenciam no desenvolvimento das

cidades e nas formas de construção das mesmas.

De acordo com Assadourian, “para consolidar la permanencia de su dominación,

el Estado metropolitano debe formular y encausar una política de estructuración interna

del territorio dominado, valorando las realidades económicas y sociales preexistentes”

(1982: 128). A análise realizada por Assadourian (1982) sobre o contexto econômico do

Peru no período colonial funciona como chave para que se possa compreender como se

deu a organização econômica de Huancavelica e a relação que o vice-reino tinha com a

metrópole.  Dessa  forma,  o  autor  identifica  uma  espécie  de  comércio  interno,

interregional,  de  maneira  contrária  ao que era  previsto pela  coroa espanhola  (1982:

113).  Ao  passo  que  cada  região  deveria  apenas  e  tão  somente  comercializar

externamente  com  a  metrópole,  o  fortalecimento  de  regiões  hispano-americanas

promoveu comercializações internas entre regiões distintas que passavam por fora das

relações diretas com a metrópole, como era previsto.

Não se deve, por outro lado, acreditar que tal fortalecimento econômico se deu

de  maneira  homogênea  no  vice-reino  peruano.  De  acordo  com  Assadourian,  o

crescimento econômico não aconteceu de forma uniforme,  havendo desequilíbrios  e

concentrações de renda (1982). Assim, as cidades experimentaram formas variadas de

desenvolvimento  econômico,  de  maneira  que  cidades  portuárias,  como  Lima,  e  de

mineração,  como  Huancavelica  e  Potosí,  se  encontravam  num  elevado  grau  de

desenvolvimento econômico, em detrimento de outras que não possuíam tais atributos.

Para  Canziani,  as  cidades  hispano-americanas,  especialmente  as  peruanas,  o

“descomunal crecimiento y masiva urbanización, no han sido fruto de un desarrollo

económico consistente e integral, sino más bien la expresión dramática del progresivo

deterioro y empobrecimiento de los territorios rurales” (2012: 511).

Como  mencionado  acima,  de  acordo  com Assadourian  (1982),  é  importante

levar  em  consideração  o  contexto  econômico  já  existente  em  Huancavelica  para

compreender quais foram as transformações ocorridas com o regime colonial e como

elas se deram. Da mesma maneira ocorre com os aspectos que envolvem arquitetura e

urbanismo. Canziani trás no livro “Ciudad y territorio en los Andes – contribuciones a la

historia del urbanismo prehispánico” (2012), um apanhado geral sobre a formação das



sociedade andinas, passando por formas de centralização como o Império Wari, até o

estabelecimento e desestruturação do Império Inca. 

Canziani  (2012)  proporciona  à  construção  desse  trabalho  uma visão  sobre  a

formação arquitetônica do Peru, bem como o papel de entidades centralizadoras, nos

dados períodos de desenvolvimento das culturas peruanas, dando coerência e unidade à

arquitetura  e  ao  urbanismo  dos  centros  urbanos  peruanos.  O  trabalho  arqueológico

trazido por Canziani é de suma importância na confrontação de dados entre este autor e

Capel.  Se  por  um  lado,  Capel  afirma  que  grande  parte  das  civilizações  tem  seu

desenvolvimento  com  formas  urbanas  irregulares;  por  outro  lado  Canziani  vai

demonstrar como, no Peru, havia desde a Antiguidade, centros urbanos construídos a

partir de modelos pré-concebidos e disseminados no cerne de determinada cultura. 

Uma  vez  que  se  constata  que  antes  da  chegada  dos  espanhóis  era  possível

perceber,  “a  lo  largo  del  proceso  civilizatorio  andino,  cómo  la  edificación  social,

económica, cultural y mítica se expresava en las diversas tradiciones arquitectónicas y

en  las  distintas  formas  de  asentamiento”  (CANZIANI,  2012:  513);  a  chegada  dos

espanhóis, em contrapartida, marca o fim de um tipo de desenvolvimento urbano na

América, na mesma medida em que acaba com a diversidade desse desenvolvimento.

Dá-se,  então,  o  início  de  um  processo  de  implantação  de  um  modelo  de

desenvolvimento urbano tipicamente colonial.

Representando um aspecto fundamental para a consolidação e organização de

um poder estatal/central, o desenvolvimento urbano e arquitetônico através da fundação

de cidades  ou  remodelação de  cidades  já  existentes  de  acordo  com um padrão  pré

determinado foi usando amplamente por impérios como o Wari e o Inca, bem como o

espanhol quando de sua chegada à América.  Assim, vê-se que Huancavelica não teria a

principio uma forma de desenvolvimento urbano e arquitetônico espontâneo, podendo

apresentar  traços  de  construção  regulares  desde  antes  da  chegada  dos  espanhóis,

advinda  de  antigos  domínios  imperiais.  O  que  Canziani  (2012)  propõe,  através  de

estudos que levam em consideração arquitetura, urbanismo, arqueologia e história, é que

a despeito das formas de desenvolvimento européias, os centros urbanos do Peru pré-

colombiano já apresentavam certo planejamento em seu desenvolvimento. 

Indo pela mesma via de estudos de Canziani,  Lumbreras também vai utilizar

arqueologia  associada  a  demais  disciplinas  em suas  pesquisas  acerca  do  Peru  pré-

colonial.  Em “El proceso de regionalización” (2000),  o autor  trata da formação das

diversas  culturas  andinas  ao  longo  da  história,  até  a  formação  do  Império  Inca  –



Tahuantinsuyu –, levando em consideração, assim como Canziani (2012), as formas de

construção, o grau de desenvolvimento cultural a partir dos artefatos produzidos, bem

como as  possíveis  formas políticas de cada período.  Lumbreras  trata  das  formas de

desenvolvimento  das  culturas  andinas  apontando  para  um  processo  desigual  de

desenvolvimento  urbano  entre  o  norte  e  o  sul  do  Peru.  Da  mesma  maneira  como

Canziani, Lumbreras afirma que

esta variedad significa que los  desarrollos no eran de la  misma intensidad en todas
partes; por el contrario, había un gran desnivel entre ellos, de modo que mientras unos
tenían un ámbito territorial muy vasto y otros muy pequeño, unos eran más ricos que
otros y podían sostener centros urbanos muy ostentosos mientras que otros no podían
mantener ni uno pequeño. Eso determinó que los grandes centros tuvieran una esfera de
influencia mayor que los más pequeños y débiles fueran – a la larga – sus tributarios,
haciendo papel de satélites (2000: 29).

Mostrando  como  as  sobreposições  culturais  –  em  termos  de  arquitetura  e

urbanismo – levam a configuração do Império Inca, Lumbreras aponta a maneira pela

qual  em  diversos  momentos  as  culturas  andinas  apresentaram  formas  urbanas  em

plantas  ortogonais,  como  é  o  caso  do  Império  Wari.  Em  seu  livro  “El  Imperio

Tahuantinsuyu” (2000), Lumbreras demonstra como a coesão e a centralização política

de  um império  são  fundamentais  para  que  a  expansão  das  formas  arquitetônicas  e

urbanas se dê de maneira uniforme. Nesse sentido, essa obra se configura importante

para a construção desse trabalho, pois, juntamente com Canziani, Lumbreras demonstra

como  a  planta  ortogonal  não  era  novidade  na  América,  quando  da  chegada  dos

espanhóis.

Única  cidade  do  vice-reino  do  Peru  na  qual  foram  encontradas  minas  de

mercúrio,  Huancavelica  foi  de  suma  importância  para  o  império  espanhol,  pois  o

mercúrio era fundamental para o trabalho nas minas de prata (ABRINES, 1997). A falta

do mercúrio acarretaria altos custos para a produção de prata, em função da vinda do

mesmo da Espanha. Dessa forma, María del Carmen Navarro Abrines apresenta,  no

artigo intitulado “La mina de mercurio de Huancavelica (Peru): entre los intentos de

reforma de Antonio de Ulloa y el continuismo de Carlos de Beranger (1758 – 1767)”

(1997), diversas características de Huancavelica levando em consideração as políticas

econômicas adotadas com relação à exploração de mercúrio e como a cidade vivia de

acordo com tais políticas.

Por conseguinte,  Abrines se configura importante na formação de um quadro

teórico para compreender como eram as políticas econômicas da coroa espanhola acerca



da mineração, fosse ela de metais preciosos – como ouro e prata –, ou, como no caso de

Huancavelica, o mercúrio.  Segundo a autora, “la política económica que emprendió la

Corona española tras la formación de su imperio colonial se basó en un estricto control

de  las  relaciones  comerciales,  estableciendo  su  monopolio  sobre  la  extracción  o  el

intercambio de ciertas materias primas” (1997); de maneira que o setor de mineração

sempre foi o que a coroa espanhola deu maior atenção.

Juntamente  com  Abrines,  Contreras  soma  ao  presente  trabalho  trazendo  um

panorama acerca da formação da cidade de Huancavelica em termos de urbanismo,

assim como a formação da sociedade e a relação desta com as políticas empregadas a

partir da base fundamental da cidade que era a mineração. De acordo com Contreras, no

livro  “La  ciudad  del  mercurio:  Huancavelica,  1570  –  1700”  (1982),  sua  função

específica de cidade de mineração foi o que ditou os padrões populacionais, fazendo

com que  Huancavelica  se  constituísse  numa cidade  com “inestabilidad  poblacional,

corrupción  y  violencia,  gran  afluencia  de  trabajadores  libres,  etc”  (1982:  114),

promovendo, assim, uma diversidade populacional bastante marcada.

Por  conseguinte,  quando Contreras  afirma que  “en  efecto,  fue  esta  actividad

económica – la minería – la que impulsó una fuerte circulación mercantil,  capaz de

desplazar las bases de la ‘economía natural’ en que de lo contrario pudieron haberse

sumido algunos sectores de la Villa” (1982: 116), o autor demonstra algo que é de suma

importancia para a construção do tema ao qual esse trabalho se dedica. A saber, trata-se

de  compreender  como a  mineração,  de  fato,  definiu  todo o caráter  populacional  de

Huancavelica e as relações sociais, econômicas, políticas e culturais dos diversos grupos

que compunham a sociedade da cidade.

Não se pode deixar de mencionar, por outro lado, que, muito embora Contreras

trate em seu livro de uma relação que envolve economia, sociedade e espaço, ou seja, a

interação econômica da sociedade de Huancavelica no espaço que conforma a cidade,

não se encontra na obra em questão uma explicação clara acerca da territorialidade. No

mesmo sentido,  Assadourian,  no  artigo  “Integración y desintegración regional  en el

espacio  colonial.  Un  enfoque  histórico”  (1982),  também  parecer  tratar  da  temática

econômica descolada de uma localização geográfica. No intento de subsidiar para cobrir

tal defasagem, o presente trabalho se propõe a estabelecer esta relação, dando enfoque à

arquitetura colonial disposta na forma do traçado ortogonal.



METODOLOGIA

Uma vez  que  a  presente  pesquisa  ainda  se  encontra  em uma fase  inicial,  a

metodologia que se busca utilizar no desenvolvimento do trabalho consiste em, num

primeiro  momento,  construir  um  banco  de  dados,  no  qual  serão  identificados  os

elementos existentes na planta territorial de Huancavelica. Ainda nesse sentido, buscar-

se-á identificar os elementos urbanos e arquitetônicos para que se chegue à segunda fase

da  pesquisa.  Portanto,  a  segunda  fase  será  georreferenciar  a  planta  territorial  de

Huancavelica. Entende-se “georreferenciamento”, nesse trabalho, como o processo no

qual se realiza um levantamento de toda a área construída – imóvel – de acordo com o

determinado mapa ou planta territorial. 

A partir de então, tratar-se-á de diferenciar a concepção de cidade – no sentido

europeu – da concepção de centro urbano, mais comum no continente americano pré-

colonial, como forma de entender as transformações ocorridas em Huancavelica com a

descoberta e posterior exploração de mercúrio. De acordo com Canziani (2012), um

centro urbano era caracterizado pelo agrupamento de pessoas em torno de uma estrutura

política teocrática. Assim, 

se les denomina centros urbanos teocráticos debido a que en ellos se expresa claramente
el ejercicio del poder por parte de los sacerdotes, lo que se manifiesta de modo patente
en el volumen dominante de las principales edificaciones ceremoniales con relación a
las demás estructuras urbanas (CANZIANI, 2012: 179). 

As cidades, na América, apenas surgiriam quando da estruturação de um poder

estatal, como pode ser visto, de acordo com o mesmo autor, nos impérios Wari e Inca.

Por conseguinte, a falta de um poder dito estatal torna bastante escassa as chances de

centros urbanos se transformarem cidades. 

Diferentemente, na Europa, como Capel demonstra em “La morfología de las

cuidades”  (2002),  uma  cidade  é  caracterizada  em função  de  uma  variável  espacial

somada  à  uma  mescla  de  “rasgos  culturales,  económicos,  históricos  y  sociales”

(CAPEL, 2002:67). Nesse sentido, sendo a cultura o principal fator que Capel aponta na

formação de uma cidade, ele subclassifica “las formas religiosas y las normas sobre el

culto, que suponen diferencias en la configuración de los espacios sagrados y en su uso;

o las formas de utilización de la calle y de lo público y lo privado” (2002: 68) como

importantes fatores na diferenciação da formação das cidades na Europa. 



Uma vez ajustados esses dois conceitos – centro urbano e cidade – tratar-se-á de

buscar compreender, por meio da planta territorial de Huancavelica, como e quando se

deu a implantação da planta ortogonal numa cidade de mineração, cujo conceito inicial

seria  de  uma  formação  espontânea.  Nessa  investigação  torna-se  necessária  a

identificação de elementos  pré-existentes  – pré-incaicos  e  incaicos  – à  chegada dos

espanhóis, bem como ter clara a diferenciação entre esses elementos e os introduzidos

quando da dominação espanhola. 

Ao  tomar  a  cidade  de  Huancavelica  para  realizar  o  estudo  de  sua  planta

territorial, o que se tinha em mente era, não apenas a confrontação entre uma cidade

espontânea  e  uma  cidade  planejada,  como  também  as  relações  econômicas

desenvolvidas no cerne de uma cidade cujo planejamento – ou falta dele – se deu em

função da existência de minas de exploração de mercúrio. Identificar a disposição de

elementos  como  praças,  igrejas,  prédios  oficiais,  formato  das  ruas  através  do

georreferenciamento  é,  pois,  de  suma importância  uma vez  que  a  disposição  em si

desses elementos corre o risco de ter se dado por meio das próprias relações sócio-

econômicas estabelecidas em Huancavelica.

Elemento utilizado para a definição do tema da pesquisa, a planta territorial de

Huancavelica é a principal fonte a ser utilizada na construção desse trabalho. Muito

embora  a  planta  territorial  apresentada  abaixo  não  tenha  sido  realizada  no  recorte

temporal escolhido para o trabalho – século XVII – esta é a primeira cartografia da

cidade em questão que apresenta boa qualidade gráfica. A planta territorial2 da cidade

em questão chamou atenção devido ao fato de apresentar características ortogonais, em

detrimento de um desenvolvimento orgânico, como era de se esperar. 

No que concerne ao autor da planta territorial, Antonio Raimondi, nascido em

Milão, Itália, na primeira metade do século XIX, era naturalista e escolheu o Peru como

objeto de pesquisas dado seu grande interesse pelo nascente país e a escassez de estudos

científicos  sobre  o  lugar,  segundo  informações  biográficas  contidas  no  site  de  seu

museu3. Somando o grande interesse que Raimondi tinha pelos fenômenos da natureza

2 RAIMONDI, Don Antonio.1862. “Plano Topografico de la ciudad de Huancavelica”. Paris: 
Libreria de Augusto Durand. Disponível em: 
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20594~570119:Plano-
topografico,-Ciudad-de-Huanca?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no
%2Cseries_no&qvq=q:huancavelica;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no
%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2

3 Disponível em: http://www.museoraimondi.org.pe/es/contenido/12/bibliograf%C3%ADa

http://www.museoraimondi.org.pe/es/contenido/12/bibliograf%C3%ADa
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20594~570119:Plano-topografico,-Ciudad-de-Huanca?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:huancavelica;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20594~570119:Plano-topografico,-Ciudad-de-Huanca?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:huancavelica;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20594~570119:Plano-topografico,-Ciudad-de-Huanca?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:huancavelica;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2


peruana,  ele  chegou ao  Peru  fugindo das  guerras  de independência  e  unificação da

Itália.Viajante  itinerário  no  Peru,  Antonio  Raimondi  reuniu  informações  sobre  as

paisagens naturais de viu em suas viagens, bem como a vivência social dos habitantes

dos lugares onde passou. 

Planta territorial da cidade de Huancavelica, Peru.

Autor: Don Antonio Raimondi, 1862.

Fonte: David Rumsey Map Collection.

Embora seja do século XIX, esta é a primeira peça cartográfica de boa qualidade encontrada até

o presente momento.

Dessa  forma,  dentre  as  muitas  informações  coletadas  pelo  naturalista,

encontram-se croquis das diversas regiões peruanas onde esteve. Nesse ínterim, somado

ao interesse pela paisagem natural, havia também grande interesse de Raimondi pelas

formas de vida das populações das cidades que conheceu e a maneira como elas se

instalavam nos espaços, fossem esses espaços pré ou pós coloniais. Em meio as muitas



atividades empreendidas e realizadas por Raimondi, encontra-se a elaboração de plantas

cartográficas  de  cidades  como  Cajamarca,  Chachapoyas  e  Huancavelica  –  planta

territorial  apresentada  acima  –,  demonstrando,  também,  grande  interesse  por

arqueologia.

RESULTADOS PRELIMINARES

Para  compreender  as  transformações  sofridas  por  Huancavelica  no  período

colonial, é fundamental ter acertada uma gama de características pré-existentes advindas

dos períodos pré-incaico e incaico. Dentre as principais características arquitetônicas

apresentadas nas formações urbanas peruanas,  ao longo dos séculos pré-coloniais,  o

traço reto quadrangular é o que se repete em grande parte das construções, em diversos

assentamentos  por  todo  o  território  do  Peru,  juntamente  com  construções  de  tipo

monumental. A Huancavelica pré-colonial – sob o nome de Wanka Wilka – é descrita

por  Canziani  (2012)  como  apresentando  um  caráter  rural,  com  economia

majoritariamente agro-pastoril.

Por  outro  lado,  a  despeito  do  padrão  arquitetônico  geral  na  maior  parte  das

culturas  que  existiram  ao  longo  do  território  peruano,  Huancavelica,  no  Período

Intermédio  Tardio  – séculos  imediatamente  anteriores  à  formação do Tahuantinsuyu

(LUMBRERAS,  2000)  –,  apresentava  uma  formação  urbana  circular;  ou  seja,

construções como habitações, armazéns, prédios oficiais e templos apresentavam uma

planta territorial circular, assentadas no alto de montanhas em função de sua localização

nos Andes, bem como com a finalidade de proteção. Uma das características principais

apontadas  por  Canziani  para  esse  tipo  de  construção  circular  é  a  espontaneidade.

Portanto, apenas a partir da estruturação do Tahuantinsuyu é que este proporcionou às

demais regiões do Peru uma coesão arquitetônica baseada no padrão de construção de

Cuzco – principal cidade do Império Inca. 

Como  já  afirmado  anteriormente,  grande  parte  das  localidades  do  Peru  não

poderiam ser considerada cidades dada a maneira de sua formação e a falta de uma

unidade  baseada  no  poder  estatal  que  pudesse  prover  uma  homogeneidade  nas

construções e sistemas políticos e econômicos. Quando da expansão do Tahuantinsuyu,

passou  a  ser  possível  encontrar  traços  semelhantes  em todos  os  territórios  sub  seu

domínio. Assim, pesquisas arqueológicas em Huancavelica detectaram um padrão de



organização espacial tradicional dual que leva em conta a divisão hanan e hurin, base da

fundação das cidades no Império Inca (CANZIANI, 2012).

No que concerne à tal divisão – hanan e hurin –, pode-se se dizer, de acordo com

Canziani,  que  ela  era  baseada,  a  princípio  em  Cuzco,  na  forma  do  animal  puma,

considerado mítico  pelos  incas  (2012:  442),  assim como a divisão em si  da  cidade

representava  a  divisão  da  nobreza  inca  em  partes  iguais  em  cada  um  dos  lados.

Inspiradas  em  Cuzco,  as  demais  “ciudades  de  los  incas  respondían  a  un  modelo

urbanístico  general  que,  a  su  vez,  admitía  una  notable  variabilidad,  expresando

posiblemente diferencias funcionales y jerárquicas, al igual que la singular adaptación

de cada una de ella” (CANZIANI, 2012: 469), muito em função da geografia de cada

uma delas.

Nesse sentido, a possível adaptação da divisão hanan e hurin em cidades como

Huancavelica teria  se dado de acordo com um padrão pré determinado,  no entanto,

sendo capaz de levar em consideração as particularidades de cada localidade. Dentre as

principais características presentes no urbanismo incaico disseminado com a expansão

do Tahuantinsuyu encontram-se a construção de uma praça central  na qual estariam

dispostos os prédios relativos a instituições estatais, assim como templos e palácios.

Ademais, a praça central seria o ponto principal de divisão hanan e hurin e convergência

dos caminhos inca – rota pela qual eram realizadas viagens com diversos fins –; de

maneira  que  a  divisão  auxiliava  na  localização  dos  caminhos,  uma  vez  que  hanan

representava o norte da cidade e hurin representava o sul (CANZIANI, 2012).

De uma maneira geral, as cidades – ou centros urbanos – da América espanhola,

já  no  contexto  colonial,  se  constituíram  de  maneira  diferente  das  européias.  Nas

palavras de Contreras, 

las  ciudades  coloniales  hispanoamericanas  no  tuvieron  el  papel  disruptivo  o
revolucionario de las europeas en la economía agraria – muchas veces ‘cerrada’ – que
las rodeaba. […] La ciudad en América Latina habría así convivido armónicamente con
su entorno rural, y sólo la mayor densidad demográfica la diferenciaba de él (1982: 12).

Localizada na região serrana centro sul do Peru, Huancavelica foi fundada em

1571, nas proximidades da bacia do rio Pampas, com o nome oficial de Villa Rica de

Oropesa. De acordo com Contreras, a cidade teve sua fundação certo tempo depois da

maior parte das cidades nos domínios espanhóis na América, em função da descoberta

de minas de mercúrio na região (1982: 15). Nesse sentido, Huancavelica foi construída,



nas primeiras décadas, nos padrões das demais cidades coloniais. Com o aumento da

importância da mineração de mercúrio, a cidade passou a desenvolver um conjunto de

mecanismos que envolviam atividades comerciais e sociais.

A exploração  de  mercúrio  tornou  Huancavelica  uma  das  principais  cidades

hispano-americanas, de acordo com Abrines (1997). Mais além, a descoberta das minas

de mercúrio em fins do século XVI foi o que ditou os padrões de formação na nova

cidade, da mesma forma como o perfil populacional em si. Nesse sentido, Huancavelica

teve “como razón de ser servir de ‘asiento’ a la población que trabajaba em las minas de

azogue”  (CONTRERAS,  1982:  15),  constituindo-se  numa  cidade  de  caráter  mono

funcional, para a qual, de acordo com Contreras, governo colonial desenvolveu diversos

mecanismos logísticos para garantir seu funcionamento e manutenção (1982).

De maneira a sustentar que cidades de mineração, surgem de forma um tanto

quando  espontânea,  Contreras  afirma  que,  diferentemente  de  cidades  portuárias  ou

“comuns”, cidades como Huancavelica tem seu traçado definido a partir da interação da

população com o trabalho nas minas de exploração. Assim, vê-se como a mineração foi

capaz de ditar não apenas as formas econômicas vigentes na cidade como igualmente

uma  relação  de  instabilidade  social  e  política  –  com  um  constante  vai-e-vem

populacional em função do aumento e/ou diminuição da atividade de mineração – e os

padrões  de  urbanização.  Desde  os  primeiros  contatos  com  a  mineração  é  possível

perceber  uma  alteração  ecológica  bastante  marcada,  juntamente  com  as  formas

encontradas  pela  população  para  se  instalar,  construindo  a  cidade  até  os  pés  das

montanhas de mineração (CONTRERAS, 1982).

A formação populacional  se  configura  como traço relevante  à  pesquisa,  pois

auxilia a compreender como se estabeleceram as relações econômicas. Num primeiro

momento, quando do início da exploração de mercúrio, a população de Huancavelica

era formada majoritariamente por mineradores e agentes responsáveis pelos trabalhos

nas  minas.  (CONTRERAS,  1982).  Ademais,  havia  agentes  governamentais  e  uma

grande população volátil  de  indígenas  que trabalhavam no sistema de mita.  Com o

aumento da importância da mineração, começou a se formar uma aristocracia local e

uma  classe  de  comerciantes  que  passou  a  dominar  as  relações  econômicas  de

Huancavelica promovendo relativa diversidade nos produtos da cidade.

Por outro lado, ainda que a presente pesquisa se encontre em uma fase inicial, é

possível  perceber  como  a  afirmação  de  Huancavelica  ter  uma  formação  urbana

espontânea é frágil e contestável, uma vez que é imprescindível levar em consideração



as sobreposições arquitetônicas, estudadas por Gutiérrez (2010), por meio da adoção de

determinados tipos de construção em função da vivência social e, em certos casos, de

construções  pré-coloniais.  Assim,  Contreras  afirma  que,  quando  da  descoberta  das

minas de mercúrio em Huancavelica, já havia povoados nos seus arredores, inseridos

nos padrões de urbanismo previstos pela coroa espanhola (1982: 22).

Consequentemente,  não  se  pode  esquecer  que  uma  das  principais  premissas

apontadas pelos diversos autores empregados na construção desse trabalho é como a

instituição de um poder hegemônico e a seguridade de manter o controle (NICOLINI,

2010) passa pela padronização das formas de fundação e construção de cidades. Em

Huancavelica não foi diferente. Imediatamente após a fundação da cidade, de acordo

com Contreras (1982), deu-se inicio ao processo de construção padronizada no qual

foram erguidos uma praça central, ladeada por uma igreja principal e prédio destinados

à funções oficiais de governo e, nas ruas ao redor, solares em forma de “manzanas”

(CAPEL: 2002) para a nobreza de Huancavelica. No que concerne à interação, de fato,

das relações econômicas no cerne dos espaços urbanos de Huancavelica, ainda não se

pôde chegar à uma conclusão apurada dado processo de construção do banco de dados

para o posterior georreferenciamento.
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