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Imagem da capa: 

Disponibilizado pela Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Rua 

Prudente de Morais. Sem data. Esta era a visão do viajante que, percorrendo a 

Estrada Geral do Império, chegava em Pindamonhangaba, após caminhar pelas 

terras da cidade de Guaratinguetá. A Igreja Matriz se encontra de costa para a 

estrada, tendo sido construída com o frontispício para as margens do rio Paraíba e 

para os caminhos que levavam à Minas Gerais. 
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Pindamonhangaba 

Essa é a cidade que meu sonho encerra 

Como uma sombra evocadora e mansa 

Por essas ruas e arrabal de serra 

Minha mais doce, mais feliz lembrança 

Meu olhar enamorado não se cansa 

de vê-la 

A igreja 

Os casarões 

A serra 

E o Paraíba que aos seus pés remansa 

quando eu digo baixinho: 

- minha terra! 

Ela é o cantinho que eu mais quero bem 

o meu lar, o meu abrigo, a minha taba. 

Sei que outras terras mais progresso tem 

e que mais ricas muitas outras são. 

Mas uma apenas  

Pindamonhangaba 

cabe inteirinha no meu coração. 

 

Baltazar de Godoy Moreira 



RESUMO 

Esta pesquisa pretende esclarecer um tema ainda pouco mapeado pela historiografia, a 
história dos núcleos urbanos do Vale do Paraíba durante o apogeu do café no século XIX. 
Faremos isso através de Pindamonhangaba, cidade que sofreu marcante transformação no 
período com investimentos significativos de capital no tecido urbano a partir de 1840. 
Historiamos esse processo para poder compreender as especificidades e traços, tanto do 
ponto de vista da arquitetura como das formas de produção do espaço urbano edificado. A 
riqueza do café foi fundamental para a consolidação de um projeto urbanístico promovido 
pelas elites que visava cingir a paisagem com construções em conformidade com os estilos 
arquitetônicos trazidos pelos mestres de obras estrangeiros. Atuando no núcleo urbano 
estava a Câmara Municipal, dirigindo obras, fiscalizando, fazendo leis. Além das obras 
públicas, havia os suntuosos palacetes e os novos sobrados e interessa-nos entender em que 
medida já divulgavam os novos modos de morar. Diante disso, a presente pesquisa tem como 
objetivo entender como a Câmara Municipal de Pindamonhangaba mediou às transformações 
do espaço público dentre os anos de 1840, com a construção do cemitério público, até 1880, 
quando chegou a ferrovia. Pretendemos contribuir com o debate sobre a urbanização no 
Brasil império, entendendo como foi esse processo na cidade antes da chegada da ferrovia. A 
Câmara Municipal, composta principalmente por fazendeiros e profissionais liberais, exerceu 
importante função, como o levantamento de verbas, fiscalização e contratação de mão de obra 
para a construção do espaço urbano, escravos, arquitetos, trabalhadores não especializados. 
Ricos fazendeiros decidiram investir suas fortunas em Pindamonhangaba e não em São Paulo 
ou no Rio de Janeiro, como a maioria fazia. Interessava um projeto de poder simbólico local 
que acreditamos vale a pena ser esmiuçado.  

Palavras-Chave: Urbanização; Câmara Municipal; Império; Pindamonhangaba.  

 

ABSTRACT 

This research intends to clarify a theme that is still little mapped by historiography, the 
history of the urban centers of Vale do Paraíba during the height of coffee in the 19th 
century. We will do this through Pindamonhangaba, a city that underwent a marked 
transformation in the period with significant capital investments in the urban fabric since 
1840. We have historized this process in order to understand the specificities and traits, both 
from the point of view of architecture and of the forms of production built urban space. The 
richness of coffee was fundamental for the consolidation of an urban project promoted by the 
elites that aimed to surround the landscape with buildings in accordance with the 
architectural styles brought by the masters of foreign works. Acting in the urban nucleus 
was the City Council, directing works, supervising, making laws. In addition to public 
works, there were sumptuous palaces and new townhouses, and we are interested in 
understanding the extent to which they already disclosed the new ways of living. Therefore, 
this research aims to understand how the Municipality of Pindamonhangaba mediated the 
transformations of the public space between the years of 1840, with the construction of the 
public cemetery, until 1880, when the railroad arrived. We intend to contribute to the debate 
on urbanization in Brazil Empire, understanding how this process was in the city before the 
arrival of the railway. The City Council, composed mainly of farmers and professionals, 
played an important role, such as raising funds, supervising and hiring labor for the 
construction of urban space, slaves, architects, unskilled workers. Rich farmers decided to 
invest their fortunes in Pindamonhangaba and not in São Paulo or Rio de Janeiro, as most 
did. A project of local symbolic power that we believe is worth looking into was interesting. 

Key-Words: Urbanization; City Council; Empire; Pindamonhangaba. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atuação do mestre de obras português Francisco Antônio Pereira de Carvalho foi 

fundamental para a consolidação da imagem da cidade de Pindamonhangaba, no interior 

paulista, durante o segundo reinado, a conhecida “Princesa do Norte”, como preferiu o 

viajante Augusto Emílio Zaluar, ao descrever a localidade em 1860.  

A alcunha vingou na posteridade, bem como a devoção ao mestre português, que 

passou para as páginas da história como “Chiquinho do Gregório”, em alusão ao seu sogro 

Capitão Gregório José de Oliveira Costa, importante fazendeiro e político local, responsável 

pela inserção do mestre português na sociabilidade pindamonhangabense. 

 Aqueles que tomaram a tarefa de escrever a história da “Princesa do Norte” 

circunscreveram a sua narrativa em torno dos barões e suas fazendas, dos políticos e seus 

cargos, dos casarões e das ruas da cidade que, por sua vez, ganhou fugaz notoriedade durante 

o segundo Império, enquanto figurava entre as maiores produtoras de café da Província de 

São Paulo.  

Entretanto, nenhuma história esclarecia os feitos de Francisco Antônio Pereira de 

Carvalho, de sua arquitetura na cidade, dos trabalhadores e dos escravos que, com certeza, se 

faziam presentes nos canteiros de obras, bem como sua relação com os intelectuais e os 

bacharéis da cidade que, com sua ajuda, fundaram o primeiro jornal da cidade. Com tantas 

indagações em mente demos início à uma busca por registros que pudessem lançar luz sobre 

essa figura emblemática.  

 Contudo, os parcos documentos relacionados à Francisco Antônio Pereira de 

Carvalho não passavam de relatos de terceiros enaltecendo a sua obra. Foi com o auxílio e 

orientação de Maria Luiza Ferreira de Oliveira, e a compreensão do fazer historiográfico 

oitocentista, que a dimensão do personagem foi igualada à dimensão política, econômica e 

social que a cidade de Pindamonhangaba cultivou durante o Império, dando-nos um novo 

arcabouço para problematizar este personagem como parte de um enredo maior. 

 Desse modo, objetivamos: compreender o processo de urbanização da cidade de 

Pindamonhangaba por meio das ações da Câmara Municipal, bem como as atuações dos 

vereadores em diferentes legislaturas, que procuravam normatizar e legislar o espaço, 

mediando as transformações; compreender o funcionamento deste órgão e sua dimensão 

dentro da administração do Império; analisar as obras públicas efetuadas no período e seu 

impacto, identificando os personagens envolvidos; e investigar a relação dos fazendeiros e 

demais membros da elite envolvidos no processo, em contraponto às demandas 
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populacionais. Pretendemos, com isso, reconstruir as redes estabelecidas entre os diferentes 

grupos sociais e como cada um destes grupos se posicionou no processo de urbanização.  

 Interessa-nos entender em que medida estas modificações, tanto da iniciativa pública 

como da privada, divulgavam novos modos de morar e de construir. Mas, somente a análise 

das ações da municipalidade não seriam suficientes para compreender como as modificações 

do período influenciaram a vida privada. Para isso, adicionamos as investigações dos modos 

de morar e viver na cidade. Pretendemos, com isso, mensurar como as modificações materiais 

e a incorporação de novos hábitos e costumes estavam sendo incorporados pelas famílias 

residentes na cidade, problematizando esse processo com as escolhas efetuadas e buscando 

compreender seus possíveis significados.  

 Falta conhecer com mais profundidade a história da urbanização e da experiência 

urbana fora das capitais e do litoral, pensar quais eram as disputas travadas, entender 

percursos e estratégias políticas das elites locais. Este é um tema pouco mapeado pela 

historiografia, a história dos núcleos urbanos do Vale do Paraíba durante o apogeu do café no 

século XIX, ainda antes da chegada da ferrovia.  

 Com os lucros oriundos da produção cafeeira, as cidades do interior das províncias do 

Rio de Janeiro e de São Paulo passaram por um processo de urbanização que visava ostentar, 

por meio de edificações, a opulência econômica atingida pelos fazendeiros. Em 

Pindamonhangaba, com a expressiva produção cafeeira no século XIX, nas décadas de 1850 e 

1860 grandiosos casarões foram construídos, foi renovada a igreja matriz, novas capelas 

foram erguidas, uma nova Casa de Câmara e Cadeia, um teatro, um cemitério, poucos depois 

a ferrovia e um imponente prédio abrigaria a escola pública, ao lado da estação. Também na 

década de 1860 as ruas centrais seriam calçadas e a iluminação noturna foi providenciada. Ao 

mesmo tempo, todos os outros caminhos eram de terra, a maioria da população vivia na zona 

rural e não era difícil avistar galinhas ou vacas passando na frente dos novos e imponentes 

sobrados. Talvez o horizonte do andarilho pouco tenha se alterado com o novo casario na 

colina, bastava virar o rosto, ou caminhar um pouco, e os campos e cafezais dominariam à 

vista. Pindamonhangaba como um centro urbano quase se dissolvia na paisagem. 

 Estas modificações, além de buscarem aformosear a paisagem, colocavam a cidade em 

contato com os preceitos de civilização e progresso, tão em voga no século XIX. Junto com 

as construções particulares, o teatro, o palacete e os largos, afirmavam novos modos de 

morar e viver na cidade. Mas, além de discutir as transformações materiais vivenciadas na 

cidade até final do Império, e apresentar os prédios que foram sendo construídos, esta 

pesquisa aprofunda as questões debatidas pela Câmara Municipal, em como esta instituição 

buscou guiar o processo de urbanização, investindo em infraestrutura urbana e na 
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modificação da paisagem por meio de símbolos aformoseadores, e principalmente, os 

personagens envolvidos nesta trama, como os fiscais, mestre de obras, jornaleiros e escravos.  

 A escolha por esta temporalidade se dá pela crescente importância que o espaço 

urbano toma neste período, sendo local de aplicação e ostentação do capital da oligarquia 

agrária, e local de exercício, e imposição, de uma pretendida civilidade. Irá se tornar comum 

o emprego do termo “aformozeamento”, utilizado pelas decisões das Câmaras Municipais 

para justificar o remodelamento urbano, “aformozeamento das praças, dos largos, ruas e 

edificações, introduzindo uma nova roupagem, configuradora da cidade, à semelhança da 

Corte”1. Aformoseamento que visava à aquisição de uma estética, de uma nova aparência 

assentada sobre uma infraestrutura precária, devota dos tempos coloniais. Tendo como 

intuito esconder as fachadas coloniais, consideradas atrasadas pela elite cafeeira, mas que, ao 

mesmo tempo, convivia com a infraestrutura deficiente das vilas, evidenciando, desta 

maneira, o paradoxo da modernidade.    

 Mariana Muaze e Ricardo Salles lembram a expressão: “o Império é o café. E o café é 

o Vale” para mostrar como as localidade que se encontravam em torno da bacia do rio 

Paraíba estavam “organizadas em torno da escravidão, da grande propriedade rural, da 

produção e exportação do café, [que] foram centrais na conformação socioeconômica, 

política e cultural do Império do Brasil”2, colocando a região em relação com o processo de 

construção e de consolidação do Estado nacional. É importante explicar o porquê da 

utilização da definição “bacia do Vale do Paraíba”, segundo os autores, uma das primeiras 

questões que surgem ao se estudar essa região é a sua definição, 

o Vale do Paraíba, de um ponto de vista estritamente geográfico, 
compreende as terras banhadas pelo Rio de Paraíba do Sul na parte leste do 
atual estado de São Paulo e oeste do Rio de Janeiro. Entretanto, já para os 
contemporâneos do século XIX, a denominação carregava outros 
significados: café, grandes propriedades e proprietários rurais e escravidão. 
Mais ainda, a região era percebida como esteio econômico do Império e o 
lócus de sua classe dominante3.  

 Essa importância das localidades da bacia do rio Paraíba era marcada pelo número de 

títulos nobiliárquicos concedidos aos valeparaibanos, e aqueles que chegaram a ocupar os 

altos cargos políticos dentro da organização política-administrativa do Império. “Nessa área, 

historicamente construída, as relações políticas, econômicas, sociais e culturais emprenharam 

de significado o acidente geográfico que lhe servia de base territorial”4, como apontou Ilmar 

                                                           
1MARTINS, Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto, 2009, p.173. 
2MUAZE, Mariana. SALLES, Ricardo. (Orgs.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da Segunda 
Escravidão. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015, p. 11. 
3Ibidem. p.14. 
4Ibidem. p.14. 
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Mattos ao falar da construção histórica da região5. Por isso, ao utilizar o conceito de Orlando 

Valverde6, o termo bacia do vale do Paraíba, estamos compreendendo todas as áreas 

importantes para essa configuração socioeconômica, tanto a região de São Paulo, como a 

zona da mata de Minas Gerais, a província do Rio de Janeiro, englobando o porto, a praça e a 

corte.  

 Os autores também salientam a importância da escravidão, e, principalmente, de sua 

segunda onda, para a formação da Classe Senhorial7, que não apenas se reconhecia em seu 

fazer econômico, mas, “formava-se, com todo um modo de vida, um habitus, entendido como 

formas de ser, sentir e agir não apenas reflexivas, coetâneo como o habitus aristocrático do 

mundo europeu do século XIX, marcado, no entanto, pelas ascensão da burguesia”8. 

 Como grande parte das cidades do Vale do Paraíba paulista, a cidade de 

Pindamonhangaba nasceu como ponto de paragem das bandeiras que adentravam o sertão, 

tanto para reconhecimento do território, como em busca de suas riquezas, os metais 

preciosos e a captura dos gentios da terra, utilizados como mão de obra nos engenhos de 

açúcar. Estas foram as premissas para a ocupação definitiva do território. 

 Os assentamentos constituíam-se como suporte às expedições bandeirantes, sendo a 

criação de animais e as lavouras de subsistência a base econômica da escassa população que 

nela habitavam. Com a descoberta de ouro nas Minas Gerais, a região do Vale do Paraíba se 

tornou essencial para o fluxo de pessoas e mercadorias.  

                                                           
5O conceito de classe senhorial foi forjado por Ilmar Mattos para explicar a formação de um grupo político 
econômico e social dentro de uma conjunção histórica particular, segundo o autor: "A vivência de experiências 
comuns, experiências essas que lhes possibilitavam sentir e identificar seus interesses como algo que lhes era 
comum, e desta forma contrapor-se a outros grupos de homens cujos interesses eram diferentes e mesmo 
antagônicos aos seus constituía-se, sem dúvida, na condição para a transformação. Intimamente ligados ao 
aparelho de Estado, expandiam seus interesses, procuravam exercitar uma direção e impunham uma dominação. 
No momento em que se propunham a tarefa de construção de um Estado soberano, levavam a cabo o seu 
próprio forjar enquanto classe, transbordando da organização e direção da atividade econômica meramente para 
a organização e direção de toda a sociedade, gerando o conjunto de elementos indispensáveis à sua ação de 
classe dirigente e dominante. Não se constituindo unicamente dos plantadores escravistas, mas também dos 
comerciantes que lhes viabilizavam e, por vezes, com eles se confundiam de maneira indiscernível, além dos 
setores burocráticos que tornavam possíveis as necessárias articulações entre política e negócios, a classe 
senhorial se distinguiria nesta trajetória por apresentar o processo no qual se forjava por meio do processo de 
construção do Estado imperial". MATTOS, Ilmar R. O tempo saquarema. A formação do Estado Imperial. Rio de 
Janeiro: ACCESS, 1994, p. 50. 
6VALVERDE, Orlando. A fazenda escravocrata de café. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 29, n. 
1, p. 37-81, jan-mar.1967. 
7MUAZE, Mariana. SALLES, Ricardo. (Orgs.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil.... Rio de Janeiro: 7 
Letras, 2015, p. 15. O conceito de segunda escravidão foi cunhado pelo historiador norte-americano Dale 
Tomich, para explicar a crescente demanda por mão de obra escravizada visando atender as necessidades do 
mercado mundial, no contexto de abolição do tráfico pelos ingleses e da reconfiguração das rotas. Além disso, o 
conceito de classe senhorial é entendido como “uma formação histórica particular que teve seus comportamento 
e valores moldados na escravidão, em particular naquela praticada no Vale do Paraíba, em íntima conexão com 
a construção do Estado e da ordem imperiais”.  
8Ibidem. p.16. 
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 A região também foi alvo dos bandeirantes que buscavam a captura dos nativos que 

ali habitavam. Assim, a partir de 1608 ocorrem as primeiras petições para a concessão de 

sesmarias, que foram concedidas na região do alto Tietê. É com a concessão adquirida por 

Jacques Félix, em 1828 que a ocupação das terras do médio Vale do Paraíba se tornam 

oficiais9. 

  Sendo Taubaté e Guaratinguetá as únicas vilas oficiais da região, todas as demais 

localidades eram suas freguesias. A proeminência de tais localidades se dava principalmente 

pela criação do Caminho Novo, por onde a produção agrícola chegava às Minas Gerais, e em 

contrapartida, a produção aurífera era levada aos postos de fiscalização. Segundo Vladimir 

Benicasa,  

firmou-se, nesse período, entre o final do século XVII e início do XVIII, a 
região do Vale do Paraíba como área de intenso tráfego. Surgiram ali 
pequenas plantações e criação de viveres para abastecimento das minas. 
Taubaté era o centro polarizador, abrigando em seu termo núcleo 
administrativos de controle e fiscalização das atividades da mineração, local 
da primeira casa de fundição, passagem obrigatória dos caminhos que 
demandavam o litoral, porto de Parati, Ubatuba e São Sebastião10. 

 Por serem centros administrativos, muitas bandeiras eram organizadas à partir das 

freguesias de Taubaté e Guaratinguetá. Entretanto, muitos bandeirantes eram 

pindamonhangabenses, como os irmãos Antônio Bicudo Leme e Brás Esteves Leme, padre 

João de Faria Fialho e outros11. Foi através do enriquecimento dos integrantes das várias 

expedições que se seguiram, do estabelecimento do comércio e da agropecuária para Minas 

Gerais, que vieram as bases econômicas para o desenvolvimento da freguesia de 

Pindamonhangaba. Segundo a carta do ouvidor geral, Antônio Luís Peleja, temos um 

panorama da cidade no século XVIII, 

entre o termo da Vila de Taubaté capitania de Conceição donatário o Conde 
da Ilha do Príncipe, que dita desta Vila de S. Paulo trinta e duas léguas para 
o caminho das Minas, há uma freguesia com a invocação de N.S. do Bom 
Sucesso de Pindamonhangaba, situada de Taubaté três léguas, e da Vila de 
Guaratinguetá seis, em o Lugar da freguesia próximo a Igreja se tem 
levantado vinte ou trinta casas daqueles moradores para o seu abrigo, e 
recolhimento quando vem a missa, pois vivem dispersos pelos matos e roças 
circunvizinhas em distâncias de duas e três léguas (...)12. 

                                                           
9MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história da Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba. Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012, p. 25. 
10BENICASA, Vladimir. Fazendas Paulistas. Arquitetura rural no ciclo do café. Volume 01. Tese apresentada ao 
departamento de arquitetura e urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 
Paulo. São Carlos, 2007, p. 06. 
11MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história.... Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012, p.31. José 
Augusto César Salgado, em sua obra Pindamonhangaba Cidade Imperial (São Paulo: Separata de Paulistânia, 
1960), ainda cita os bandeirantes Salvador Fernandes Furtado de Mendonça e seus filhos, Gaspar Vaz da 
Cunha, Diogo de Vasconcelos e Francisco de Arruda Cabral.   
12MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história.... Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012, p.39. 
Carta do Ouvidor Geral de São Paulo e Capitânia do Sul, Antônio Luís Peleja, de 09 de novembro de 1703.  
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 Na busca por documentos que proporcionassem informações sobre esses moradores 

da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, foi encontrado o 

inventário de Izabel Antunes de Miranda, realizado em 09 de novembro de 1701, o mais 

antigo processo de inventário arquivado no Centro de Memória Barão Homem de Mello. O 

processo foi presidido pelo juiz ordinário Antônio Delgado de Oliveira, da vila de Taubaté, 

tendo como o inventariante o viúvo Capitão Domingos do Prado Martins, filho do capitão 

João do Prado Martins, com sesmaria confirmada em 164913.  

 A falecida deixou dez filhos, tendo entre dois a vinte anos, a partilha foi adiada, pois 

alguns filhos estavam nas Minas com os “gentios da terra”. Os imóveis arrolados eram uma 

fazenda e um sítio. O primeiro imóvel possuía 100 alqueires, casa de morada de telha e taipa 

de pilão “com seus corredores cobertos de telha”, avaliados em 120 mil réis14. Já o segundo, 

contava com 50 alqueires, no valor de 20 mil réis, além disso, 36 cabeças de gado, resultando 

em 172 mil réis. Além das ferramentas, foram arrolados 19 indígenas escravizados, que 

estavam nas Minas, e outros 68 distribuídos entre o sítio e a fazenda, e mais 21 escravos 

negros. Cobre e ouro também foram computados, e algumas dívidas ativas15.  

 Por meios destas parcas informações podemos perceber a formação de um povoado, 

que se enriquecia com o comércio. E, como todo povoado, deveria ter a sua igreja. Para isso, 

em 1690, aproximadamente, foi erigida a capela em honra a São José, construída por Antônio 

Bicudo Leme e seu irmão Brás Esteves. Em 1707 a igreja matriz foi construída, em devoção a 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo padre bandeirante João de Faria Fialho. A edificação 

destes templos demarcam o terreno inicial do povoado. Local de onde as demais casas e 

quarteirões iam se difundindo, como mostram as aquarelas do pintores que viajavam pelas 

cidades e províncias na primeira metade do século XIX (imagem 01 e 02). 

 Nestor Goulart Reis Filho ressalta que nestes locais, as praças e átrios das igrejas 

abrigavam as principais atividades destes pequenos núcleos urbanos16. Eram lá que ocorriam 

as reuniões cívicas e religiosas, as feiras e mercados. Já as ruas eram definidas pelas 

construções das casas, alinhadas umas às outras, diferenciadas entre si pelo número de portas 

                                                           
13Centro de Memória Barão Homem de Mello (CMBHM). JORF CX 051 Nº 01 – 1701. 
14MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história.... Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012, p. 43. 
15Foram ainda arrolados 254 moedas de cobres avaliadas em 177$800; sessenta oitavas de ouro avaliadas 
72$000 e mais quatro libras de estranho avaliados em 26$400. O inventariante era credor de 6 indivíduos, 
totalizando 34$000. MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história da Vila Real.... 
Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012, p. 44. 
16REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil 1500-1720. São Paulo: 
Editora USP, 1968. 
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e janelas. Entretanto, estas casas seguiam o estilo tradicional, com salas frontais, alcovas e, 

ao fundo, quartos e espaços de serviço17.  

 Visando adquirir maiores direitos e autonomia administrativa, os moradores do 

povoado em 01 de novembro de 1703, se proclamaram Vila, erguendo pelourinho, e 

nomeando juízes e oficiais da Câmara Municipal. Como importante passagem para Minas 

Gerais, os moradores compreendiam as vantagens de se libertarem de Taubaté.  

 Tencionando conciliar uma solução que não fosse penosa para a elite de Taubaté, e 

nem à de Pindamonhangaba, os moradores que haviam arquitetado a emancipação enviaram 

uma carta ao Rei, pois sua resposta seria acatada independentemente. Os moradores 

justificaram seus atos dizendo que sendo a vila numerosa, a distância para com as vilas de 

Taubaté e Guaratinguetá dificultavam os negócios. Salientando o estado de desordem, pela 

falta de autoridade policial, e também para as necessidades mortuárias, como os testamentos, 

que previam a presença de juízes. Por isso, visando o bem comum,  

foram eretas por aclamação dos Povos, e confirmados pelos capitães 
maiores, e a esta imitação, e exemplo nos levantamos, negando a obediência 
as Justiças de Taubaté e nos aclamamos em Vila, levantando logo 
Pelourinho por impulso do Povo, que elegeu incontinente, Juízes, 
vereadores, procurador, e escrivão, que nos rogassem e governassem na boa 
fé de que justa, e licitante podíamos obrar todo o sobredito, persuadindo 
nos, que o Povo pode nomear quem o governe (...)18. 

 Dos prováveis 1.500 habitantes da povoação19, 120 assinaram a carta. Coube a dona 

Catarina de Bragança oficializar a criação da Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de 

Pindamonhangaba, em 1705.    

 Escolhemos trazer esta história para a abertura de nosso trabalho para ilustrar o 

processo de ocupação, quem foram os personagens deste início, e a importância do marco 

urbano e dos aparatos administrativos para a formação da localidade. Longe de querer fazer 

uma história do surgimento do povoado, devemos compreender o processo de enraizamento 

da população. Além do mais, a história é clara em mostrar a importância da instituição 

administrativa para o desenvolvimento da localidade.  

 Segundo Williams Andrade, em seu trabalho sobre a Câmara Municipal da cidade de 

Recife Oitocentista, “na faina historiográfica recente” vemos o surgimento de estudos sobre o 

poder das elites locais como interface para compreender as tramas, os grupos políticos e as 

                                                           
17FERRARO, Marcelo Rosanova. A arquitetura da escravidão nas cidades do café, Vassouras, século XIX. 
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo. São 
Paulo, 2017. 
18MARCONDES, José Maurício Puppio. Uma breve história da Vila Real.... Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 
2012, p. 70. Petição dos moradores da Vila (ou freguesia) de Pindamonhangaba, de 21 de novembro de 1703. 
19REALE, Ebe. Pindamonhangaba: cidade do Segundo Reinado. Revista de História da USP. São Paulo, n.83, 
p.137-174. Set.1970. Segundo dados coletados pela autora em 1733 haviam na cidade 492 fogos e 2.364 
habitantes, 66 anos depois, em 1799, haviam 696 fogos e 4.858 habitantes. 
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instituições locais no processo de construção e consolidação do Estado Nacional. Através da 

análise da municipalidade conseguimos entender as formas como os grupos locais 

governavam as cidade, “preservando e/ou reinventando seu lugar de correlação de forças e 

reproduzindo as formas de hierarquização social e dominação então vigentes, mas também 

figurando como instituição representativa e interlocutora”20 das forças sociais locais.  

 Durante o período colonial, as Câmaras Municipais foram instituições com amplo 

poder, aglutinando em torno de si os homens idôneos, ricos e poderosos. Tal poder foi 

utilizado por Dom Pedro I, no momento de sua coroação como Imperador, visando ratificar o 

apoio populacional ao Estado nascente e a criação de uma rede de poder que fundamentava o 

novo regime, como apontou Iara Lis Souza. Uma legitimidade que vinha “(...) da sua 

antiguidade nas vilas desde o período colonial. Pois a Câmara era tanto um órgão 

administrativo quanto judiciário, que debatia e arbitrava, a nível local, o poder político, 

respondendo pela justiça, fazenda e milícia (...)”21.  

 Contudo, durante o primeiro reinado vemos a erosão da autonomia municipal através 

das leis que iam sendo promulgadas. A Carta de Lei sancionada pela Assembleia Geral 

Legislativa em 1º de outubro de 1828 passou a regulamentar o funcionamento das Câmaras 

Municipais, o que já estava previsto na Constituição de 1824. Na configuração política-

administrativa do Império, as Câmaras Municipais estavam subordinadas aos Conselhos 

Provinciais, e posteriormente a Assembleia Provincial, e ao Presidente da Província. 

 Além de estabelecer a forma das eleições dos membros da vereança nas vilas e 

cidades, os funcionários e suas atribuições, a Lei de 1828 demarcava as atribuições da 

municipalidade nas áreas econômicas e administrativas. Mesmo com as limitação das 

legislações da década de 1820, que aboliram a sua capacidade de fazer justiça e atuar 

politicamente, ainda havia espaço para autonomia dentro do caráter policial e disciplinador. 

As atribuições das Câmaras Municipais, como aponta Luciano Rocha Pinto, estavam no 

campo da moralidade, da religião e da saúde, atuando sobre o abastecimento e comércio, a 

manutenção de estradas e pontes, a segurança pública, auxiliando os pobres, regulamentando 

o espaço urbano. “Governando a população e integrando os indivíduos a uma totalidade 

normalizada”22. Desse modo, as atribuições meramente administrativas eram na verdade 

                                                           
20SOUZA, Williams Andrade de. O império das (nas?) municipalidades: as elites e o governo da cidade no Brasil 
oitocentista (Recife, 1829-1849). Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade do Vale dos Sinos. São Leopoldo, 2019, p. 18. 
21SOUZA, Iara Lis Carvalho. A adesão das Câmaras e a Figurado Imperador. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 18, n. 36, p. 367-394, 1998, p. 2. Disponível em: https:/doi.org/10.1590/S0102-01881998000200015. 
Acesso em 14 de julho de 2019. 
22PINTO, Luciano Rocha. O discurso historiográfico. Sobre os poderes locais no Brasil Colônia/Império. 
Revista História – Dossiê Câmara Municipal: fontes, formação e historiográfica do poder local no Brasil Colônia 
e Império. Rio de Janeiro, ano 5, v. 1, n.1, 2014, p. 10. 
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extensas e poderiam ser classificadas como do urbanismo geral e obras públicas, saúde 

pública, assistências social, polícia social, proteção ao trabalho e da propriedade, o que lhe 

conferia um amplo leque de intervenção na organização da comunidade local23. 

 Além da intervenção local, as Câmaras Municipais também eram importantes dentro 

do sistema eleitoral do Império. Segundo os estudos de Miriam Dolhnikoff e Rodrigo 

Marzano Munari, por muito tempo se teve a visão de que o governo representativo no Brasil 

não correspondia a realidade do eleitorado brasileiro. Isso se dava, primeiramente, pelo 

Poder Moderador à disposição do Imperador, que poderia nomear livremente o ministério, 

sem compromisso com a maioria parlamentar, ou dissolvendo a Câmara dos Deputados e 

proclamar novas eleições. E, segundo, pelo uso indiscriminado da fraude eleitoral, que 

garantia a eleição ao partido do ministério. “Esse mecanismo retiraria qualquer caráter de 

representação do governo. O governo representativo, assim, não expressaria efetivamente a 

vontade popular, e a Câmara eletiva deixava de ser o espaço de formulação de políticas 

nacionais”24.    

 Estudos recentes buscam desmistificar essa pura submissão e passividades dos órgãos 

políticos e da população frente ao sistema eleitoral. Segundo Dolhnikoff, o poder moderador 

e o poder representativo eram condizentes com as discussões eleitorais da época – bem como 

os atributos de riqueza para a qualificação de eleitores e votantes – tendo em vista que era 

preciso definir o poder real, de natureza hereditária e irresponsável do Imperador, questão 

essa presente em todas os países que optavam pela monarquia representativa25.Como mostra 

Marzano, o governo necessitava conquistar a confiança das Câmaras para poder promover os 

seus interesses. Desse modo,  

o governo intervinha porque as condições do processo eleitoral permitiam a 
obtenção de resultados favoráveis; mas também e principalmente porque as 
pressões das autoridades locais o faziam apoiar-se ora numa, ora noutra 
parcialidade que dominava o âmbito local26. 

 O peso do prestigio e da autoridade eram fatos preponderantes na balança política 

local, fazendo com que aqueles que tencionassem galgar uma carreira política alicerçassem 

alianças nos níveis regionais e provinciais. Sem, no entanto, negligenciar a base política local. 

Isso se deve, principalmente, pela forma como as eleições ocorriam no país – em dois graus, 

                                                           
23TERRA, Paulo Cruz. Câmaras Municipais no Império: as posturas municipais do Rio de Janeiro sobre o 
trabalho (1830-1838). In: MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os 
poderes municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, p. 160. 
24DOLHNIKOFF, Miriam. Império e governo representativo: uma releitura. Caderno CRH. Salvador, vol. 21 n. 
52, jan./abr. 2008. 
25DOLHNIKOFF, Miriam. Governo representativo e eleições no século XIX. Revista do Instituto Histórico 
Geográfico do Brasil. Rio de Janeiro, ano 178, n. 474, p. 15-46, maio/ago. 2017, p. 20. 
26MUNARI, Rodrigo Marzano. Eleições e regime representativo no Império: interpretações e problemas. 
Histórica. Revista do arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 63, ano 11, p. 17-29, mar. 2015.   
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com recortes censitários diferenciados. Assim, os votantes, que participavam das eleições de 

primeiro grau, escolhiam em eleições diretas os vereadores, os juízes de paz, e os eleitores 

(que lhes representariam na segunda etapa eleitoral). Estes votantes eram a grande massa de 

homens livres e libertos que viviam com rendas modestas, exercendo profissões como 

cozinheiro, carpinteiro, porteiro, cocheiro e taipeiro. Munari salienta que a decisão política 

efetiva cabia aos eleitores, que tendo renda superior, podiam chegar aos cargos de deputados 

provinciais, deputados gerais e senadores.  

 Ao colocarmos em foco o estudo sobre as Câmaras Municipais no Império, esta 

participação popular, composta de analfabetos, livres e libertos, se torna ainda mais 

indispensável para a compreensão das dinâmicas eleitorais locais, abrindo espaços de atuação, 

conflito e negociação, entre os vereadores, membros da elite e a grande massa populacional.  

 A composição da vereança pindamonhangabense, as disputas políticas, e as relações 

entre a localidade e os meandros da política “maior”, são um dos componentes que 

elencaremos em nosso trabalho para nos auxiliar na compreensão da cidade oitocentista. 

Acreditamos, assim como Josiane Cerasoli, que a dimensão do poder municipal não se 

restringe apenas às instâncias administrativas, nas políticas e intervenções, agenciando 

interesses de grupos divergentes,  mas sendo um canal para a problematização das dimensões 

da vida urbana, possível através de “uma abordagem em bases históricas [que] pode revelar 

especificidades e mudanças nas dinâmicas urbanas, e, nesse sentido, acrescenta-se uma 

variável ao se articularem conformações políticas, sociais, culturais, técnicas, econômicas e 

materiais em relação à dimensão urbana (...)”27.  

 Dentro deste leque de perspectivas possíveis para a compreensão das dinâmicas 

urbanas, salientamos a materialidade construída, os procedimentos urbanísticos e 

arquitetônicos realizados em Pindamonhangaba ao longo do século XIX. Destacando a 

atuação dos oficiais da construção, pedreiros, taipeiros e carpinteiros, que ao lado dos 

mestres de obras, engenheiros e profissionais europeus, adaptavam planos e projetos para 

satisfazer as necessidades locais, circulando entre as cidades, partilhando conhecimentos 

técnicos, difundindo livros e catálogos, reformulando e dando feições “modernas” e 

“atualizadas” aos prédios já existentes, oferendo seus serviços aos membros da classe 

senhorial, e às Câmaras Municipais preocupadas com o aformoseamento de suas cidades.  

 Para responder às indagações presentes neste trabalho recorremos a um conjunto 

documental variado. A base se constitui das Atas da Câmara, documentação oficial, que tinha 

                                                           
27CERASOLI, Josiane Francia. Configurações de um Brasil urbano e republicano: relações de força. In: 
MAGALHÃES, Marcelo de Souza. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes municipais e a 
cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, p. 46. 
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por objetivo registrar o cotidiano camarário, as decisões tomadas, as legislações aprovadas, 

as ordens encaminhadas aos funcionários, que se constituíam no porteiro, secretário, fiscal, 

procurador, advogado, e o zelador do cemitério. Este acervo documental que compreende 

oito volumes, entre os anos de 1839-188928, conta-nos uma determinada narrativa: a visão 

dos vereadores sobre as problemáticas do espaço urbano. Uma visão um tanto quanto 

conciliatória e apaziguadora. 

 As Atas da Câmara podem ser contrapostas aos periódicos da época para nos mostrar 

uma outra perspectiva sobre o desenvolvimento do espaço urbano. A partir da década de 

1860, com a criação das primeiras tipografias na cidade, os vereadores passaram a divulgar 

um resumo das Atas nos jornais, tornando mais fácil a fiscalização de seus trabalhos pelos 

cidadãos.  

 Na Hemeroteca Nacional encontramos três jornais que foram publicados na cidade de 

Pindamonhangaba na década de 1870, são eles: Pindamonhangabense, Americano e Bem Público. 

Dedicamos a leitura daquele que continha o maior número de exemplares, o 

Pindamonhangabense, contando com 42 edições, dos anos de 1874 a 1877. Este jornal era 

publicado pelo português Joaquim Silveira da Costa, que já havia se aventurado na carreira 

de editor ao lado de Francisco Antônio Pereira de Carvalho, quando ambos, ao lado de 

Álvaro Pinto Pestana, fundaram o primeiro periódico da cidade, o Progresso, em 1864.  

 Por meio dos editoriais, e das inúmeras cartas anônimas publicadas, conseguimos 

vislumbrar os conflitos entre os partidos políticos, os vereadores e a população. O 

descontentamento com a administração pública, e em algumas vezes até mesmo com o 

Império e a família Real. 

 Assim como Policarpo Quaresma, personagem de Lima Barreto, a população da 

cidade de Pindamonhangaba interessava-se por assuntos diversos, consumiam literatura 

europeia, liam relatórios científicos sobre para-raios e descobertas medicinais, como os 

malefícios do fumo. Incentivavam a publicação de contos, poemas e novelas, escritas pelos 

valeparaibanos, e enviadas ao jornal para serem publicadas. O jornal Pindamonhangabense, 

apesar de estampar em letras garrafais o seu propósito imparcial e noticioso, não poupava 

críticas ao Império, ao sistema de crédito, aos serviços da companhia ferroviária, aos 

batuques dos negros. Mas, o que rendeu maiores artigos e editoriais, foram aqueles 

dedicados à apontar a decadência da Santa Casa de Misericórdia e do Lazarento, a desordem 

                                                           
28Infelizmente o Centro de Memória Barão Homem de Mello não possui todos os volumes das atas dos oitocentos, 
criando alguns períodos dos quais não temos informação. Desse modo, as Atas utilizadas nesta pesquisa são: 
volume 03 (1839-1844); volume 04 (1845-1849); volume 05 (1842); volume 07 (1854-1858); volume 08 (1859-
1862); volume 09 (1862-1864); volume 10 (1865-1867); volume 11 (1868-1870); volume 14 (1882-1884); 
volume 15 (1884-4886); volume 16 (1887-1888); e volume 17 (1889). 
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no mercado e na quitanda, os tributos considerados abusivos, e, na visão dos editores, o mal 

emprego das rendas municipais em obras desnecessárias. 

 Arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello, na coleção “Documentos do 

Executivo”, encontramos nove caixas contendo uma documentação variada, são cartas 

trocadas entre os funcionários, e entres estes e o Presidente da Província, Códigos de 

Posturas confeccionados, relatórios de obras, orçamentos públicos, planos de construção de 

prédios, largos e até mesmo estradas de ferro. Estes documentos aparecem em menor 

número em nosso texto, contudo, a sua leitura foi de grande valia, ajudando-nos a entender 

as formas de comunicação entre os funcionários da municipalidade. Dentre esta miríade de 

documentação escolhemos destacar as notas produzidas pelos fiscais da Câmara sobre as 

obras públicas, os jornaleiros e escravos de ganho que vendiam sua mão de obra à 

municipalidade, homens que estavam presentes nos canteiros de obras, e que estavam 

incumbidos dos serviços de manutenção do espaço urbano. Estes homens realizavam 

atividades rotineiras, como varrer, recolher o lixo, construir e desentupir as valas para 

expedição das águas das chuvas, que dentro da dinâmica do espaço urbano em expansão – e 

que pretendia se fazer civilizado e aformoseado – eram essenciais.   

 Não podemos deixar de destacar o trabalho de Athayde Marcondes (1863 – 1924). 

Taubateano, mudou para Pindamonhangaba em meado de 1870, onde ocupou diversos 

cargos, como professor, farmacêutico, e jornalista. Em 1906 publicou a primeira edição do 

livro Pindamonhangaba, através de dois e meio século. Apontamentos históricos, geográficos, 

genealógicos, biográficos, cronológicos, bibliográficos, estatísticos e noticiosos (1672-1922), o qual 

utilizamos extensamente em nossa pesquisa, dando-nos suporte ao detalhar a biografia dos 

personagens aqui abordados. 

 Incluímos os processos de inventário em nossa pesquisa para nos auxiliar na 

elucidação dos modos de viver na cidade, e em contraponto às obras públicas. Contamos com 

106 processos de inventários, que vão de 1840 a 1880. Por meio deles, deparamos com 

fragmentos de vidas passadas29. Encontramos indivíduos de diferentes grupos sociais, com 

diferentes formas de viver no espaço urbano. Vão desde o barão que residia em um sobrado 

de frente com a Igreja, perpassando pelos comerciantes, pequenos sitiantes e pescadores 

pobres. 

Grande parte da historiografia que se tem dedicado ao estudo dos setores médios, 
une-se em um consenso: não há definição possível ou satisfatória, uma vez que se 
trata de um grupo heterogêneo. É preciso, então, aceitar essa fluidez e estudar os 
casos específicos, para conhecer melhor esses grupos sociais e suas 
particularidades profissionais. Foi nesse espirito que vários especialistas se 

                                                           
29OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém: relações sociais e experiências da urbanização. 
São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 2005. 
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debruçaram sobre os pequenos comerciantes e os artesãos, procurando ver o 
mundo de suas relações, tensões e processos, com toda infixidez característica 
(...)30. 

 A inclusão desta documentação ampliou o nosso olhar sobre os modos de viver na 

cidade, adentrando as casas e refletindo sobre como as mudanças na organização política, 

social e econômica dos oitocentos influenciou os habitantes de uma cidade no interior do 

Vale do Paraíba. Dessa forma, um amplo panorama sobre a Pindamonhangaba do século 

dezenove foi se descortinando aos nossos olhos enquanto tecíamos estas páginas. 

 O presente trabalho se encontra dividido em quatro capítulos. No primeiro, Eleições, 

leis e disputas: a Câmara Municipal no Império, destacamos o funcionamento da edilidade 

pindamonhangabense, a eleição dos vereadores, a trajetória política de alguns membros, 

exemplos de conflitos em torno da mudança da legislação, como a Revolução Liberal de 1842 

e o confronto dos Liberais e Conservadores em torna da aprovação do imposto sobre a 

produção de café presente no Código de Posturas local. 

 No segundo capítulo, A Câmara Municipal e as disputas pelos desenhos da cidade, 

aprofundamos a compreensão sobre a realização de algumas obras públicas da cidade, sendo 

elas: o mercado municipal, o lazarento, o cemitério, a casa de câmara e cadeia. Em 

complemento, o terceiro capítulo, Fiscais, arquitetos, mestre e escravos: personagens da 

urbanização, procuramos criar um panorama dos trabalhadores que atuavam na cidade, com 

ênfase na trajetória do mestre de obras português Francisco Antônio Pereira de Carvalho. 

 No último capítulo, Modos de morar em uma cidade do Vale do Paraíba, utilizamos as 

informações contidas nos inventários para compreender as mudanças materiais que ocorrem 

na cidade e nas formas de morar e viver no espaço urbano. Finalizamos o trabalho criando 

um quadro geral das transformações dos quarenta anos analisados nesta pesquisa, apontando 

os desdobramentos que ocorreram na cidade com o fim do Império. 

  

 

 

                                                           
30Ibidem, p. 05. 
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Imagem 01 - Aquarela de Jean-Baptiste Debret. Pindamonhangaba em 1827. Disponível em: BENICASA, 
Vladimir. Fazendas Paulistas. Arquitetura rural no ciclo do café. Volume 01. Tese apresentada ao departamento 
de arquitetura e urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 

2007, p. 05.  

 

 

 

Imagem 02 - Aquarela de Miguelzinho Dutra. 5ª vista Pindamonhangaba, 3 legoas adiante de Taubaté tirada o 
acidente. Década de 1840. Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/19474/5-vista-pindamoinhangaba-3-legoas-adiante-de-
taubate-tirada-o-occidente-atribuido. Acesso em 10 de abril de 2020. 



CAPÍTULO 1 

ELEIÇÕES, LEIS E DISPUTAS: A CÂMARA MUNÍCIPAL NO IMPÉRIO 

  

 

“Parte, pois, S. Ex., desta província do mesmo modo que à ela aportou: em meio de 

aclamações de respeito, entre manifestações de confiança, sob testemunhos de dedicação, 

desta vez, porém, muito mais expressivos, ainda mais imponentes, porque são os de um povo 

que vê confirmadas todas as esperanças que nele depositou em sua administração (...)”1, foram 

as palavras publicadas pela folha Diário da Bahia, em 1878, após nove meses tendo como 

presidente da província o pindamonhangabense Francisco Ignácio Marcondes Homem de 

Mello. 

 Segundo o artigo publicado pelo jornal baiano, o breve governo exercido por Homem 

de Mello havia sido como uma salvação entre tantos governos “incomparavelmente 

inferiores” (pelo menos assim poderiam se referir os membros do partido liberal). Laureados 

também foram os governos exercidos por Homem de Mello frente às províncias de São Paulo 

(1864), Ceará (1865-1866) e Rio Grande do Sul (1867-1868).  

 Oriundo de uma família cafeicultora bem sucedida, Homem de Mello galgou sua 

carreira por diversos cargos dento da estrutura político-administrativa do Império. Assim 

como muitos de seus colegas formados na 27º turma da Faculdade de Direito de São Paulo 

em 1858, com destaque para o jornalista e político Delfino Pinheiro de Ulhoa Cintra Júnior, 

Eusébio de Queiróz Matoso Ribeiro, Aureliano Tavares Basto, Afonso Celso de Assis 

Figueiredo (visconde de Ouro Preto), João de Ataliba Nogueira (barão de Ataliba Nogueira) 

e Rafael Tobias de Aguiar Pais de Barros (barão de Piracicaba).  

 A biografia de Homem de Mello é um dos exemplos das possibilidades de atuação de 

homens, que assim como ele, possuíam riqueza e inteligência para ampliar sua influência para 

além do território natal. E foi em Pindamonhangaba que sua carreira política começou. 

 Homem de Mello figurou na lista dos suplentes de delegado de polícia2, e foi eleito 

vereador em 1860, aos 23 anos de idade, depois sobrepujou os velhos fazendeiros e 

comerciantes sentando-se na cadeira presidencial. Além dele, em 1860, mais três membros da 

Câmara possuíam diploma, dois de bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, e um 

pela escola de medicina do Rio de Janeiro, tendência que vinha se aprofundando desde a 

metade do século, quando cada vez mais advogados, médicos e comerciantes, 

                                                           
1MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba. Atravéz de dois e meio séculos. São Paulo: Typographia Paulista, 
1922, p. 165. 
2Sessão Extraordinária de 19 de fevereiro de 1859, f. 11, Vol. 08.  
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compartilhavam o paço municipal com fazendeiros, padres e militares. Sua estadia na cidade 

durou pouco tempo, entretanto, quando ocupou o cargo de presidente da província de São 

Paulo, Homem de Mello não se esqueceu de conceder quotas para as obras públicas 

necessárias a sua terra natal, e os eleitores pindamonhangabenses não se esqueceram de 

elegê-lo como seu representante na Assembleia Geral.  

 Tradicionalmente, iríamos perscrutar esta história segundo a perspectiva dos agentes 

da política nacional em detrimento dos agentes da Câmara Municipal. Colocando o exercício 

da vereança apenas como um pequeno cargo exercido por Homem de Mello, sem importância 

frente aos cargos de Ministro Imperial e diretor do Banco do Brasil3, que ocupou 

posteriormente, ou talvez, elencando apenas os pindamonhangabenses que tiveram carreiras 

igualmente promissoras, em detrimento daqueles que trilharam exclusivamente carreiras 

políticas locais.   

 A historiografia recente vem cada vez mais dando visibilidade à importância exercida 

pelas Câmaras Municipais dentro da dinâmica imperial, ampliaram-se os estudos sobre as 

trajetórias locais. Os sentidos da urbanização, a aquisição de bens de consumo, o 

estabelecimento de alianças por meio do matrimônio, por exemplo, são temas recorrentes 

nesta vertente.  

 Por meio da análise local podemos descortinar “o esforço das autoridade municipais 

em tornar inteligível uma realidade por demais complexa”, como afirmou Sidney Chalhoub, 

que apontou a necessidade de se criar códigos para legislar sobre o trabalho livre e o escravo, 

sobre aquilo que era legal e ilegal, os espaços de lazer e de trabalho, as atividades do dia e da 

noite, espaços centrais e os subúrbios, e todas as demandas que a expansão das cidades no 

Império demandavam. Por exemplo, 

se o assunto é regular ou legislar a respeito de alguma atividade econômica 
na cidade – por exemplo, locais, horários e tipos de mercadorias no exercício 
do ofício de quitandeira, ou qualquer outro ofício -, a vigência da nova regra 
cria[va] imediatamente interditos formais a práticas costumeiras difíceis de 
erradicar; por conseguinte, instaura-se a contradição entre a obrigação de 
cumprir a regra e a circunstância de muitas vez não parecer possível fazê-lo, 
formando-se uma barafunda de conflitos e negociações que [envolviam] 
quitandeiras, negociantes, vereança, fiscais, polícia, imprensa, saúde pública, 
autoridades provinciais e o que mais houver4.    

 Tais situações de conflito e negociação se mostram como vias de acesso à constituição 

do poder público na esfera municipal e a sua relação com os poderes provinciais e nacionais. 

                                                           
3Fez parte do gabinete Saraiva, ocupando o cargo de Ministro dos Negócios do Império em 1880, foi presidente 
do Banco do Brasil em duas ocasiões. Foi agraciado com o título de barão Homem de Mello em 1877. 
Presidente da Companhia da Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro. Faleceu em 1918. 
4MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes municipais e a cidade: 
Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, p. 8. 
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Enquanto as Câmaras Municipais foram elementos fundamentais na historiografia para o 

estudo da Colônia, esse apreço declina durante o Império, cabendo apenas à municipalidade 

análises que enfatizam a perda de autonomia e importância. Muitos livros sobre o Império 

privilegiaram a análise a partir da “grande política”, aquela realizada pelos deputados e 

senadores em torno do trono, ou até mesmo a elite que concorria a estes cargos, “(...) talvez 

tenha auxiliado a colocar em segundo plano os estudos sobre os poderes municipais e sobre 

as formas de exercício da política por parte da população na esfera local”5.  

 A reflexão sobre as ações de barganha, trocas políticas, e pressão da população sobre 

os poderes institucionais ganharam mais força na historiografia, que passou buscar fugir das 

teorias clássicas do coronelismo e do clientelismo. Segundo Marcelo Magalhães, Marta 

Abreu e Paulo Cruz Terra, “a ênfase dada às ações e negociações cotidianas entre os 

membros dos poderes municipais e a população da cidade, entre as demandas de seus 

habitantes e as autoridades constituídas e disponíveis, sejam municipais, policiais ou 

jurídicas”6, trazem importantes elementos para os estudos oitocentistas. 

 Em vista disso, este capítulo irá se aprofundar no estudo do funcionamento da 

Câmara Municipal da cidade de Pindamonhangaba, dando protagonismo à esta instituição. 

Para isso, iremos recorrer aos processos eleitorais visando demonstrar a importância da 

qualificação dos votantes, que evidenciam a amplitude da participação eleitoral, e do papel 

dos juízes de paz; a regulamentação dos trabalhos dos vereadores; os momentos em que a 

vereança estava ligada à política nacional; e alguns exemplos de personagens, que como 

Francisco Ignácio Homem de Mello, conseguiram expandir suas zonas de influência para 

além da Câmara Municipal local.  

 Dessa forma, teremos maior embasamento para compreender as obras públicas e as 

intervenções que ocorreram no espaço urbano pindamonhangabense, e que são reflexos de 

como este grupo de cidadãos projetavam-se sobre o espaço. 

 Para tanto, este capítulo encontra-se dividido em três partes, na primeira dá-se 

destaque à Câmara Municipal, ao processo eleitoral, e à trajetória de alguns de seus 

membros, visando exemplificar quem eram aqueles que ocupavam o cargo de vereador. Na 

segunda parte expomos um exemplo de conflito entre a Câmara Municipal e membros da 

elite política, que aglomerados aos seus respectivos partidos políticos tinham visões 

conflitantes sobres os melhoramentos urbanos necessários e sobre a legislação. Na terceira 

parte percorremos o Código de Posturas para discutir as leis formuladas pelos vereadores 

pindamonhangabenses que visavam normatizar o comércio, as boticas, as arrematações, os 

                                                           
5Ibidem, p. 12. 
6Ibidem, p. 13. 
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vendedores ambulantes, os lavradores, os criadores, para com isso regulamentar as 

demandas de uso do espaço urbano em desenvolvimento.  

 

Da base ao topo: os caminhos de ser e parecer na política local 

 

 Durante a reunião que ocorreu em 21 de setembro de 1868 os vereadores da cidade de 

Pindamonhangaba tiveram que discutir um assunto tão delicado quanto embaraçoso: a 

denúncia de que a eleição municipal ocorrida poucos dias atrás teria algumas irregularidades. 

A denúncia partiu de João Eufrásio de Toledo, que dizia que Dr. Rodrigo Lobato Marcondes 

Machado não poderia tomar posse de seu lugar como vereador na próxima legislatura, uma 

vez que não estava qualificado a participar da eleição. E, desse modo, João Eufrásio de 

Toledo, que estava em 10º lugar, passaria a ser o 9º, ocupando a última cadeira no próximo 

ano legislativo de1869-18727. 

 Na defesa, os vereadores argumentaram que o pleito havia ocorrido dentro das 

regularidades, mas que as denúncias não poderiam ser simplesmente desprezadas, cabendo ao 

governo provincial a resolução deste impasse. As denúncias de João Eufrásio de Toledo 

estavam baseadas em alguns requisitos necessários ao pleito, os quais Dr. Rodrigo Lobato 

Marcondes Machado não tinha cumprido, e por isso não estava apto a tomar posse do cargo 

de vereador. O primeiro item da denúncia era que o nome de Rodrigo Lobato não figurava 

nas Listas dos Qualificados Votantes. Segundo o próprio Eufrásio de Toledo, seu nome não 

estava na lista, mas sim um tal de dr. Rodrigo Marcondes de Moura Lobato, residente no 

quarteirão número 3, septuagésimo sexto da lista, então com 25 anos. Além da diferença do 

nome, a idade também não conferia, a certidão de batismo anexada à denúncia mostra que 

quando a junta qualificadora confeccionou a dita lista Rodrigo Lobato tinha 23 anos de idade. 

Outra infração grave era o fato do suspeito candidato não possuir dois anos de residência na 

paróquia, como era necessário. Segundo os fatos de “notoriedade pública”, Rodrigo Lobato 

residia na cidade vizinha de Taubaté com José dos Reis Lobato, seu falecido protetor, e de lá 

seguiu para São Paulo, onde obteve o grau de Bacharel em novembro de 1867. Com o fim dos 

estudos, Rodrigo Lobato regressou para a cidade de Taubaté, “não com ânimo de nela residir, 

sim na Cidade de Barra Mansa, Província do Rio de Janeiro, e só em maio do corrente ano 

em diante, é que resolveu fixar sua residência nesta Cidade (…)”, finaliza João Eufrásio, com 

a suplica de que a Câmara Municipal mandasse emitir o seu título de vereador. 

                                                           
73ª Sessão Ordinária de 21 de julho de 1868 – f. 65-68, Vol. 11. 
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 Para compreender os fundamentos das denúncias realizadas precisamos ter em mente 

o funcionamento das eleições no Império. As leis eleitorais refletiam as tendências europeias, 

principalmente as experiências com as Ordenações Filipinas. Assim, quando a constituição 

foi outorgada em 1824 muito do que havia sido colocado em prática para a eleição dos 

deputados à Assembleia Constituinte, em 1820, foi mantido. A eleição ocorria pelo sistema 

indireto, dividido em dois graus. 

 Na primeira fase os cidadãos qualificados votantes poderiam votar nos vereadores e 

juízes de paz que escolhessem. Além disso, se reuniam para eleger os eleitores, que seriam 

seus representantes na segunda fase do processo eleitoral, o da escolha dos deputados. 

Participavam das eleições todos os homens livres, casados, os solteiros a partir dos 25 anos, e 

não sendo filho-família, com no mínimo um ano de residência na freguesia. As restrições de 

voto eram de ordem econômica, ficavam proibidos de participar todos aqueles que recebiam 

salários, primeiros-caixeiros de casas comerciais, os criados da Casa Real e os 

administradores de fazendas e fábricas, nem religiosos regulares, estrangeiros não 

naturalizados e criminosos. Além disso, era necessário comprovar renda líquida anual de 

100$000 por bens de raiz, indústria, comércio ou ofício. Já aqueles que disputavam uma vaga 

como eleitor, deveriam possuir renda anual de 200$000. Vale ressaltar que, por mais que os 

libertos pudessem participar das eleições, eles não poderiam ser eleitores, mesmo que 

comprovassem a renda necessária. 

A restrição censitária não ultrapassou o valor de 200 mil réis, figurando-se 
menor de que a renda exigida para os cargos representativos a nível 
nacional e provincial. No entanto, além da importância monetária superior 
àquela exigida ao cargo de vereador, 100 mil réis, a legislação vetou a 
possibilidade de o cidadão liberto pleitear o cargo. A diferenciação entre as 
autoridade locais possivelmente influenciou na decisão dos políticos 
imperiais8. 

 Para a época, a posse de bens e a independência financeira eram elementos 

fundamentais para o exercício da autonomia e da cidadania, pois se acreditava que com isso a 

decisão seria de livre arbítrio do cidadão. O estabelecimento da renda como um critério de 

qualificação “expressava a possibilidade de qualquer cidadão proprietário participar 

ativamente na política, dessa forma a aquisição de bens passava a depender da capacidade 

individual dos cidadãos e não mais de critérios de nobreza herdados, como nos séculos 

anteriores”9.  

 Definidos aqueles que podiam participar das eleições, compareciam na data marcada 

na Igreja, onde o pleito aconteceria. Até a criação da legislação que regulamentava as mesas 

                                                           
8MOTTA, Kátia S. Votantes ou Eleitores? Os impasses na construção da participação política local no início 
dos Oitocentos (1827-1828). Revista Ágora, Vitória, n. 16, 2012, p. 34. 
9Ibidem, p. 28. 
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eleitorais, eram elas presididas pelo pároco, que além de realizar o censo que contabilizava o 

número de fogos – residências - existentes em cada freguesia, também era o responsável por 

reconhecer o votante, uma vez que não havia documentos que comprovassem a identidade de 

cada indivíduo. As cédulas eram assinadas por nome ou cruz, ou poderia se pedir a outrem 

que assinasse a cédula, permitindo que os analfabetos participassem do processo eleitoral. 

Como não havia inscrição prévia dos candidatos, podia-se votar em qualquer um. A apuração 

acontecia no mesmo local da eleição, sendo eleitos aqueles que alcançassem a maioria 

relativa.  

  Após 15 dias os eleitores escolhidos na primeira etapa pelos votante reuniam-se nas 

cabeças de distrito respectivas para eleger os representantes dos conselhos provinciais, 

deputados e senadores10. Após formalidades e estilos, os eleitores realizavam a eleição em 

cédulas individuais e assinavam tantos nomes quantas fossem as vagas a serem preenchidas.  

 Somente em 1828 foi aprovado a regulamentação do funcionamento das Câmaras 

Municipais. Estabelecia a eleição de nove vereadores para as cidades e sete para as vilas, as 

eleições ocorreriam da mesma forma, e para que um cidadão fosse eleito era necessário residir 

na localidade por dois anos. Essa lei também trouxe uma inovação, a inscrição prévia 

daqueles que iriam participar das eleições. Até então a lista confeccionada pelo pároco 

arrolava todos os habitantes, cabendo a ele o poder absoluto de quem participaria ou não das 

eleições, o que poderia acarretar em erros propositais para o favorecimento de um grupo 

político.  

 Com as modificações, passou a ser tarefa do juiz de paz publicar e fixar nas portas da 

Igreja Matriz e das capelas, a lista contendo o nome de todos os cidadãos que possuíam o 

direito ao voto. Tais listas poderiam ser alteradas por meio de denúncias, o que era algo 

necessário para evitar a omissão ou inclusão irregulares que beneficiassem um partido. 

Dentre as nossas fontes, temos uma Lista dos Qualificados Votantes de 1847, na qual consta 

a adição de 61 cidadãos após denúncias de irregularidades, não temos como averiguar, mas 

                                                           
10Os distritos da Província de São Paulo eram inicialmente: Capital, Taubaté, Itu, Santos, Curitiba e Paranaguá. 
Com a organização política do país, e a divisão dos poderes em Legislativo (dividido em duas câmaras), 
Moderador, Executivo e Judicial, foi definido os requisitos de eleição e elegibilidade. Para ser deputado era 
preciso ter o direito de ser eleitor, mais a renda líquida anual de 400$000 por bens de raiz, indústria, comércio 
ou emprego, brasileiro e católico. O senado era vitalício, e era composto pela metade do número de deputados 
que a província elegia. As eleições ocorriam da mesma forma, mas resultavam em uma lista tríplice, da qual o 
Imperador escolhia um nome. Para chegar a cargo era necessário ter a idade mínima de 40 anos e renda anual 
de 800$000. Assim, a Província de São Paulo tinha direito a quatro cadeiras no Senado, e elegia 9 Deputados 
Gerais. Até as reformulações administrativas do período regencial, nas províncias teriam lugar os Conselhos 
Províncias, e o presidente desta era indicado pelo Imperador. As províncias populosas, como São Paulo, Minas 
Gerais, Pernambuco e Bahia, elegiam 21 representantes, e as demais 13. A lei eleitoral nº 16 de 12 de agosto de 
1834 alterou a Constituição, substituindo os Conselhos por Assembleias Provinciais. No caso de São Paulo, a 
Assembleia contava inicialmente com 36 membros, outras províncias poderiam ter 28 ou 20 membros de 
pendendo da população. 
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talvez o afastamento destes indivíduos tenha sido proposital visando beneficiar um dos 

grupos políticos da cidade11.  

 Outra regra importante foi o estabelecimento da eleição direta para vereadores e 

juízes de paz, desse modo, os votantes, aqueles que tinham a renda anual de 100$000 

estavam incluídos no processo eleitoral local. O votante entregava ao presidente da mesa 

duas cédulas: uma, com os nove nomes dos cidadãos em quem votava para o cargo de 

vereador, e, outra com dois nomes, um para juiz de paz e um suplente. Ambas as cédulas 

eram assinadas no verso pelo votante ou por outra pessoa a seu rogo. Os votantes que não 

pudessem comparecer, por impedimento grave, podiam mandar seus votos, em carta fechada, 

à mesa eleitoral. O vereador com maior número de votos era empossado como presidente da 

Câmara Municipal. 

 As imperfeições do sistema eleitoral foram constantemente debatidas na Assembleia 

Geral, repercutindo em leis que tencionavam aperfeiçoar o sistema eleitoral12. Tema também 

discutido por Miriam Dolhnikoff, que via nas reformulações das legislações eleitorais 

mecanismos que conferiam as eleições meios de disputas políticas, articulando forças locais, 

provinciais e nacionais13. 

 Contudo, o processo de escolha dos representantes locais, os vereadores e juízes de 

paz, continuou sendo o mesmo. Agora, podemos retomar as denúncias feitas por João 

Eufrásio, e compreender o seu fundamento, a de que houve uma irregularidade no momento 

de incluir Rodrigo Lobato na lista dos votantes do terceiro quarteirão.  

                                                           
11Arquivo do Estado de São Paulo. Documentos eleitorais de Pindamonhangaba - Lista dos Qualificados 
Votantes em Pindamonhangaba em 1847.  
12A Lei de 19 de agosto de 1846 foi um projeto de reforma da lei eleitoral, escrita pelo deputado Odorico 
Mendes. Segundo o deputado, “Essa Lei Eleitoral (...) é um marco importante na história da evolução dos 
regimes eleitorais brasileiros. Procurava ser a mais perfeita e completa para a época. (...) Foram necessários, 
entretanto, vinte e cinco anos de experiências, desde as primeiras eleições gerais brasileiras, para que esse 
chegasse àquele resultado”. Com as modificações passou a ser fixo o número de 40 votantes para eleger 1 
eleitor. Os eleitores teriam renda líquida anual de 200$000, os libertos e os pronunciados em denúncias 
continuavam excluídos. O pároco deixava de fazer parte da comissão eleitoral. E as eleições passaram a ocorrer 
no primeiro domingo do mês de novembro em todo o Império. Havia ainda duas ou três chamadas de eleitores 
faltosos nos dias seguintes. 30 dias depois os eleitores se reuniam nas cabeças de termos para as eleições 
seguintes. A lei também dispunha o dia 7 de setembro para eleições municipais e do juiz de paz. Além disso 
estabelecia a realização de recenseamento geral para que casa 100 fogos resultasse em um eleitor de paróquia. 
Todas estas tentativas visavam aperfeiçoar e normatizar o sistema. Com a Lei dos Círculos, de 19 de setembro 
de 1855, as províncias passaram a ser divididas em números de deputados à Assembleia Geral. Como São Paulo 
elegia nove deputados, ela foi dividida em 9 círculos, onde cada um deles deveria eleger um deputado por meio 
da maioria absoluta. E para a Assembleia 36 deputados, sendo que cada distrito elegia 4. O voto do eleitor era 
secreto. A lei também dispunha sobre as incompatibilidades. Como ocorreu muitas críticas, essa lei foi alterada 
em 18 de agosto de 1860, elegendo cada distrito 3 deputados por meio da maioria relativa e 12 membro para a 
Assembleia. A nova divisão estabeleceu a Capital, Taubaté e Mogi-Mirim como distritos eleitorais da província 
de São Paulo. FERREIRA, Manoel Rodrigues. A evolução do sistema eleitoral brasileiro. Secretaria da 
documentação e informação. Brasília: TSE/SDI, 2005, p. 141. 
13DOLHNIKOFF, Miriam. Governo representativo e eleições no século XIX. Revista do Instituto Histórico 
Geográfico do Brasil. Rio de Janeiro, ano 178, n. 474, p. 15-46, maio/ago. 2017. 
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 Estas listas eram confeccionadas pelo juiz de paz com o auxílio dos inspetores de 

quarteirão, e erros como o nome e idade poderiam ser evitados ao se consultar diretamente 

cada morador. Mas, além disso, sua denúncia se baseava no fato de que, obtendo o diploma de 

bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo em novembro de 1867, Rodrigo Lobato 

passou a residir em Pindamonhangaba a partir desta data (se seu retorno a cidade foi 

imediato), transcorrendo apenas dez meses até a eleição seguinte, em setembro de 1868 – 

muito distantes dos dois anos requisitados pela lei eleitoral. 

 Entretanto, os vereadores evitaram expressar qualquer opinião sobre o assunto, pelo 

menos é o que consta nas Atas da Câmara, e requisitaram a opinião do Presidente da 

Província, Antônio Cândido da Rocha, para a resolução deste impasse. Por fim, em novembro 

de 1869, o parecer do governo acabou por declarar as denúncias feitas por João Eufrásio 

infundadas, a cadeira ficou com Rodrigo Lobato, que também ocupou o cargo de presidente 

da Câmara, por ter sido o mais votado. Tomou posse quase um ano após o início dos 

trabalhos desta vereança. 

 As relações entre estes dois personagens e a Câmara Municipal podem ser 

aprofundadas quando levamos em consideração a família a qual pertenciam e a trajetória 

política por eles trilhadas para além deste episódio. 

 Rodrigo Lobato Marcondes Machado nasceu em Pindamonhangaba em 1844, filho de 

Alexandre Marcondes do Amaral Machado e Dona Maria Delfina Marcondes de Andrade. 

Tanto seu pai, como seus avós maternos e paternos, foram importantes políticos locais, que 

atuaram como vereadores, juízes de paz e delegados. Eram militantes do partido liberal, 

membros da Guarda Nacional, investiram na propriedade rural, nos cafezais e na mão de 

obra escrava. Foi criado por José dos Reis Lobato, membro da Guarda de Honra do Príncipe 

Regente Dom Pedro, presente no momento em que este proclamou a Independência em 

1822. A alcunha Rodrigo “Lobato” vem da relação que este manteve com seu tutor. Como já 

mencionamos, ele obteve seu diploma de bacharel em 1867, sendo eleito vereador municipal 

na eleição seguinte, em 1868. Após a legislatura, voltou para a cidade vizinha de Taubaté, 

onde abriu um escritório de advocacia, trabalhando ao lado do importante membro do 

partido liberal local, Antônio Moreira de Barros14. Supomos que a relação entre os dois, e os 

serviços prestados por eles ao partido liberal e ao governo, tenham sido muito benéficas, uma 

vez que ambos foram chamados à integrar o ministério do Conselheiro Cansanção de 

                                                           
14Antônio Moreira de Barros (Taubaté, 1841 — Paris, 1896) foi um político brasileiro. Foi presidente da 
província de Alagoas, nomeado por carta imperial de 31 de julho de 1867, de 9 de setembro de 1867 a 22 de 
maio de 1868, ministro das Relações Exteriores do Brasil (ver Gabinete Sinimbu) e presidente da Câmara dos 
Deputados do Brasil. Foi conselheiro de Dom Pedro II, deputado geral (Partido Liberal), cavaleiro da Grã-cruz 
da Ordem do Leão Holandês e oficial da Ordem da Rosa. Sobrinho do barão de Pereira de Barros e primo do 
Conde de Santo Agostinho, todos membros da família Pereira de Barros, de Taubaté. 
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Simimbú, que perdurou de 1878-1880. Moreira de Barros ficou com o cargo de Ministro das 

Relações Exteriores e Rodrigo Lobato foi enviado para assumir o cargo de Presidente da 

Província do Rio Grande do Norte, 

na época em que essa província esteve horrivelmente, dolorosamente 
assolada por uma seca que parecia interminável. (...) Procurou todos os 
meios e conseguiu organizar um serviço perfeito, socorrendo os famintos e 
garantindo a ordem em diversas localidades do interior da província as 
quais eram todos os dias perturbados pelos bandidos que traziam as famílias 
em contínuo sobressalto além da miséria que sofriam (...)15. 

 As palavras de Athayde Marcondes sobre Rodrigo Lobato são carregadas de 

admiração pelo político conterrâneo. Em seu livro, Marcondes transcreve notícias de jornais 

da época, que parabenizam o trabalho realizado por Rodrigo Lobato. Como, por exemplo, o 

Jornal do Comércio, de 29 de fevereiro de 1880, que traz uma matéria ressaltando a origem 

familiar e os feitos políticos de Lobato, tendo apenas 30 e poucos anos16. Tal matéria nos 

lembra as palavras proferidas pelo Diário da Bahia sobre o barão Homem de Mello, com as 

quais abrimos esse capítulo. 

 Em 1880 Rodrigo Lobato foi eleito deputado provincial, sendo depois reeleito, ocupou 

o cargo de líder da bancada liberal na Câmara. Em 1889 foi eleito deputado geral, pelo 5º 

distrito de São Paulo. Com o fim do Império não tomou posse17. Ser vereador pela cidade de 

Pindamonhangaba foi apenas o primeiro passo da carreira política de Rodrigo Lobato, que 

assim como alguns de seus conterrâneos, firmou uma base eleitoral local e foi galgando 

cargos dentro da máquina administrativa do Império. Pela influência política que a sua 

família possuía na região, e através dos contatos firmado na Faculdade de Direito, onde 

assistiu às aulas ao lado de outros valeparaibanos, e de futuros políticos de alcance nacional, 

como Francisco Maria Correia de Sá e Benevides, Diego Luís de Almeida Pereira de 

Vasconcelos e Ubaldino do Amaral Fontoura. Rodrigo Lobato teve sua influência 

consolidada, o que lhe resultou em ser o candidato mais votado em sua primeira eleição 

municipal, mesmo sem ser um morador constante da cidade.  

 João Eufrásio de Toledo, seu adversário na disputa por uma cadeira na Câmara de 

Vereadores, não teve a mesma projeção. Seu pai, Manoel Eufrásio, fixou residência em 

Pindamonhangaba no início dos Oitocentos. Além de capitão da Guarda Nacional, atuava 

como advogado, e, em algumas situações, foi arrematante de obras públicas na cidade. Foi 

nomeado vereador e secretário da Câmara em 1843, em consequência dos desdobramentos da 

                                                           
15MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, 1922, p. 425-426. 
16Ibidem. 
17Após o fim do Império recusou um cargo como professor catedrático na Faculdade de Direito de São Paulo. 
Voltou à vida política ao se juntar ao político Américo Braziliense, na formação de um governo para o Estado 
de São Paulo. Foi eleito senador na primeira legislatura da República, membro da comissão encarregada da 
redação da nova constituição do país. Morreu inesperadamente em 1918.   
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Revolução Liberal de 1842, foi eleito vereador em 1853, quando os liberais se abstiveram de 

participar, e, por fim, foi deputado provincial em 1856. Fundador dos jornais conservadores 

Norte de São Paulo e Dissolução, lutou na guerra do Paraguai, bem como seus filhos João 

Eufrásio, Tenente Manoel Eufrásio de Toledo e Capitão Francisco Eufrásio de Toledo. 

Membros ativos do partido conservador, permaneceram ao lado dos chefes locais: Padre 

Francisco de Paula Toledo e Padre Tobias da Costa Resende. 

 Em um artigo de jornal posterior vemos que a animosidade entre João Eufrásio e 

Rodrigo Lobato perduraram18. João era diminuído por ser rábula, exercia a função de 

advogado por ser autodidata, ou por ter sido ensinado por alguém, mas não possuía diploma, 

acreditamos que o mesmo ocorria com seu pai. Quando o Presidente da Província, Antônio 

Cândido da Rocha, membro do Partido Conservador, teve a chance de colocar um 

correligionário em um ninho de liberais não o fez. Talvez tenha sido coagido pela influência 

exercida pelos partidários de Rodrigo Lobato, que além de contar com o apoio da maioria 

liberal, ainda era o mais votado. Os catorze meses que faltavam para completar os dois anos 

requisitados pela lei foram desconsiderados, ou passaram despercebidos. 

 Como pontuamos acima, a resolução do governo provincial chegou à cidade meses 

após o início dos trabalhos da vereança eleita para o quadriênio de 1869-1872. Os demais 

vereadores eleitos para o quadriênio de 1869-1872, foram: Francisco Marcondes Romeiro; 

Francisco Monteiro César; Domingos Marcondes de Moura; tenente Joaquim Antônio 

Marcondes de Andrade; Mariano da Costa Pinto Ferráz; Antônio Monteiro Ferráz. O 

vereador eleito Eloy Bicudo Varella Lessa não pode assumir. Coube a João Eufrásio e Álvaro 

Pinto Rabelo Pestana assumirem como suplentes e participarem das reuniões para que 

houvesse o quórum necessário. Assim, mesmo antes da decisão do governo provincial, João 

Eufrásio já participava das sessões da Câmara, como membro suplente, continuando a 

exercer este cargo após a posse de Rodrigo Lobato. 

 Dentre estes já conhecemos a trajetória de João Eufrásio, e iremos apresentar a 

daqueles que podem nos ajudar a compreender o funcionamento da elite política de 

Pindamonhangaba, bem como a importância de ser eleito vereador. Outros cargos, como os 

juízes municipais, juízes de paz, delegados, porteiros e procuradores, também serão incluídos, 

para a construção da cena completa dos funcionários públicos daquela administração. Por 

                                                           
18João Eufrásio de Toledo escreveu um artigo se defendendo das acusações publicadas anonimamente no Jornal 
Novo Mundo e Americano. Segundo ele, a primeira era de autoria de Lobato, e a segunda de João Romeiro e João 
Baptista de Mendonça. As discussões se arrastaram por um bom tempo no jornal, onde cada um defendia o seu 
partido e os seus na câmara municipal. João não foi formado pela academia, era autodidata, pelo que parece, mas 
utilizava o título de doutor, coloca os acusadores de João Eufrásio. Jornal Pindamonhangabense,19 de abril. Ano 
VIII – 1874 – nº 16, f. 3. 
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meio desta apresentação também conseguimos mensurar o tamanho da rede de influência que 

os políticos da cidade tinham sobre a região do Vale do Paraíba e da Província de São Paulo. 

 Dentre os vereadores eleitos, infelizmente não conseguimos encontrar informações 

sobre três cidadãos. Trabalhemos com os outros quatros. Francisco Marcondes Romeiro 

nasceu em 1840, em Pindamonhangaba, finalizou os estudos iniciais no colégio Baependy, em 

São Paulo e depois cursou medicina no Rio de Janeiro, graduando-se em 1866. Eleito pela 

primeira vez vereador em 1869, ocupou o cargo em diversas legislaturas até 1904, quando foi 

eleito Deputado Federal nos primeiros anos da República. Para ele, a ocupação de um cargo 

na vereança foi fundamental para organizar os trabalhos de combate à varíola, e implementar 

serviços essenciais ligados ao higienismo. Seu trabalho foi extensamente exaltado pelos 

jornais locais, o que lhe garantiu fama em todo Vale do Paraíba, além de pertencer a uma 

família tradicional.  

 Francisco Monteiro César estudou no Liceu de Taubaté e no Seminário de São Paulo, 

exercia suas funções sacerdotais na cidade de Guaratinguetá. Segundo informações dadas por 

Marcondes, foi transferido para Pindamonhangaba para ocupar uma vaga temporária. 

Entretanto, Marcondes não nos dá nenhuma pista sobre o fato do padre Francisco Monteiro 

César ter ganhado uma eleição em 1869. Talvez, sabendo da possibilidade de eleger um 

candidato forte, como era Cônego Tobias da Costa Resende, o Partido Conservador tivesse 

colocado em prática uma estratégia para que sua representação dentro da municipalidade não 

fosse totalmente alijada, promovendo a eleição de um outro padre conservador, como era o 

caso de Monteiro César. 

 O tenente Joaquim Antônio Marcondes de Andrade, além de ser membro da Guarda 

Nacional era um entusiasta das letras. Foi um dos fundadores do jornal republicano 

Americano. Característica compartilhada com Álvaro Pinto Rabelo Pestana, nascido em 1844, 

estudou na capital, mas sem conseguir um diploma superior, foi um dos fundadores do jornal 

Progresso, primeira folha publicada na cidade, além de colaborar com o jornal da capital 

Diário do Norte, durante a década de oitenta ajudou a fundar o Club Literário e Recreativo e 

o Club Republicano. 

 Deixamos por último Eloy Bicudo Varella Lessa, nascido em 1844, filho do capitão 

Custódio Gomes Varella Lessa e D. Benedita Bicudo Lessa, barões de Paraibuna. Fez seus 

estudos no colégio Baependy (assim como Francisco Marcondes), seguindo para o Seminário 

Episcopal de São Paulo. Com o falecimento de seu pai, em 1855, foi obrigado a largar os 

estudos e assumir a direção dos negócios e das lavouras da família. Ao lado de sua mãe, 

conseguiu manter a lucratividade dos negócios da família, acarretando na titulação de 

viscondessa de Paraibuna à viúva Benedita Bicudo Lessa, e à Eloy Varella Lessa o título de 
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barão de Lessa (ambos em 1887). Membro do Partido Liberal, era casado com Antônia 

Marcondes Salgado, filha dos viscondes da Palmeira. 

 Na única vez que foi eleito vereador, no quadriênio em questão, de 1869-1872, não 

assumiu o cargo. Para Eloy Varella, fazer parte da Câmara Municipal não era vantajoso, 

assim como para a maioria dos titulares nobiliárquicos. A influência política ocorria por 

outros espaços e redes de poder, atuando na municipalidade através do apoio dado à um 

candidato da família, um filho, um sobrinho ou um genro, pelas esmolas à Igreja e à Santa 

Casa de Misericórdia, ou financiamento de obras que lhes beneficiassem tanto quanto 

ajudavam o Estado, como a ferrovia.  

 Suplentes foram chamados em 1869: José Fortunato da Silveira Bulcão e Albino da 

Costa – que não foram empossados – sendo, por fim, empossado José Vieira de Brito, 

membro do Partido Conservador e professor público. A posse dos suplentes trazia para a 

Câmara Municipal indivíduos com menos votos e acabava diversificando a legislatura, nesse 

caso entrou um conservador em bancada majoritariamente liberal. A entrada de suplentes 

era bastante comum. 

 É válido ressaltar a trajetória de José Fortunato da Silveira Bulcão, filho de um 

português de mesmo nome, oriundo das Ilhas dos Açores, que estabeleceu residência na 

cidade de Pindamonhangaba em 1836. Seu pai casou com Maria Amália Villela, filha do 

coronel José Antônio Fernandes Villela, português que já havia estabelecido seus negócios 

na cidade. Assim como seu sogro, estabeleceu uma casa de comércio na cidade, e investiu na 

lavoura19. Com certa fortuna acumulada mandou seu filho, nascido em 1842, estudar no 

mesmo colégio Baependy, em São Paulo, onde ficou para cursar a Faculdade de Direito, 

tendo se formado em 1863, na mesma turma de proeminentes políticos, como Francisco 

Rangel Pestana, Joaquim José Rodrigues Tores (visconde de Itaboraí), José Quirino da 

Rocha Werneck (barão de Werneck), e os futuros presidentes Manuel Ferraz de Campos 

Sales e Prudente José de Morais Barros. Após os estudos, Silveira Bulcão ocupou o cargo de 

promotor público na cidade de Jacareí, e juiz municipal na cidade de Barra Mansa, até ser 

transferido para Pindamonhangaba. 

 Percebe-se que os vereadores traziam trajetórias distintas, mas com enquadramentos 

semelhantes, vários escolheram o mesmo colégio Baependy em São Paulo, representando 

uma primeira saída de Pindamonhangaba, depois alguns foram para o Rio de Janeiro, outros 

para São Paulo. Vale a pena ressaltar alguns aspectos para concluir o tema. Para Eloy 

Varella, fazendeiro, e Silveira Bulcão, juiz municipal de família de comerciantes consolidados, 

                                                           
19Durante o regime republicano exerceu o cargo de cônsul em Marselha e Antuérpia. Casou seu filho, Mario 
Bulcão, com Helena Bocaíuva, filha do político Quintino Bocaíuva.  
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pertencer à Câmara Municipal era uma escolha que não iria ter grande influência em suas 

carreiras, e por isso podia ser recusado. Para Rodrigo Lobato era um trampolim para 

angariar votos e se projetar nas próximas eleições. Agora, para os outros, ser vereador era 

uma tarefa compartilhada com outras formas de sobreviver na cidade, ser um pequeno 

lavrador, membro da Guarda Nacional, professor público, boticário, médico, redator de 

jornal. Alguns deles participaram de várias legislaturas, davam grande importância ao cargo. 

Mas não dependiam do emprego público para sobreviver. 

 Neste contexto, podemos realizar um debate com alguns pontos da obra de José 

Murilo de Carvalho. Em sua tese, defendida em 1974, o autor discute a origem homogênea 

dos membros da elite como fator importante para a formação de uma identidade comum à 

estes homens. Utilizando desta premissa, podemos considerar a escolha pelo colégio 

Baependy como um ponto importante compartilhado na trajetória destes homens que saíram 

da cidade de Pindamonhangaba em busca de formação, e que culminava com a obtenção do 

diploma em uma das faculdades do Império. Compartilhando uma mesma república, escritos 

de poemas e artigos para pasquins estudantis, estes estudantes formavam laços basilares para 

as futuras carreiras, criando uma identidade na própria província, sem a necessidade de ir à 

Coimbra.  

 A criação do Estado nacional, e consequentemente, a criação de sua burocracia, 

necessitava de uma elite treinada e capacitada para atender aos postos de serviço de 

fiscalização, regulamentação, e demais setores imprescindíveis para a manutenção do Estado.  

 Para Carvalho, a homogeneidade da elite conferiria maior estabilidade à formação do 

Estado nacional. Inicialmente, esse efeito unificador vinha da formação em Coimbra, a qual o 

autor dá grande destaque na formação das primeiras gerações de burocratas brasileiros. 

Além disso, a educação superior era um importante elemento da identidade e da unidade 

ideológica, sendo o curso superior restrito a um grupo economicamente favorecido, “uma ilha 

de letrado num mar de analfabetos”, como proferiu Joaquim Nabuco. Essa elite burocrática 

também compartilhava o fato de ser membro da elite econômica, e compartilhava certo ethos 

privilegiado, que vinha de berço, comum à classe senhorial. Como demonstramos, os 

bacharéis pindamonhangabenses eram filhos de prósperos cafeicultores, e muitas vezes 

conciliavam a vida política com os lucros da lavoura. 

 Por outro lado, Carvalho ressalta que o emprego público era o mais vantajoso para 

aqueles que não faziam parte do sistema agrário-escravista, e que almejavam a ascensão 

social. Ou até mesmo como uma saída para aqueles que eram filhos de fazendeiros 

empobrecidos. Segundo o autor, 



28 

 

o fato de a elite brasileira ter tido melhores condições de enfrentar com 
êxito a tarefa de construir o novo Estado teve também consequências para o 
tipo de dominação que se instaurava. A maior continuidade com a situação 
pre-independência levou à manutenção de um aparato estatal mais 
organizado, mais coeso, e talvez mais poderoso. Além disso, a coesão da 
elite, ao reduzir os conflitos internos aos grupos dominantes, reduziu 
também as possibilidades ou a gravidade dos conflitos mais amplos da 
sociedade. A ausência de conflitos político que levassem a mudanças 
violentas de poder tinha também como consequência a redução de um dos 
poucos canais disponíveis de mobilidade social ascendente20. 

 Para alguns homens a manutenção do emprego público era vital para a sobrevivência 

no espaço urbano. Como Celestino, que ocupava o cargo de porteiro, e dentre as suas funções 

estava proceder com os leilões e arrematações da Câmara Municipal. Trabalhava ao lado de 

Francisco de Paula Oliveira Boanova, fiscal; e Adrião da Costa Pereira, que assumiu como 

secretário, após o pedido de demissão de Francisco Amaral Gurgel, que passou a ser coletor 

de rendas públicas21. O procurador público era o músico, professor e negociante João Gomes 

de Araújo22, que não era bacharel, mas devia ser considerado “bem educado”, “probo”. 

Formavam a equipe que auxiliava a municipalidade eleita para o quadriênio de 1869-1872. 

Estes homens poderiam fazer parte da massa de cidadãos remediados que habitavam a 

cidade, e sem demais posses, necessitavam dos pagamentos trimestrais oriundos destes 

cargos públicos. Não sendo incomum o pedido dos pagos trimestralmente, muitas vezes 

pagos com atrasos!23 

 Os demais cidadãos eleitos e nomeados para esta administração aprofundam mais a 

miscelânea de origens e trajetórias de cidadãos. Os juízes de paz eleitos para 

                                                           
20CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial. Teatro de Sombras: a política 
imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p.40. 
21Francisco Amaral Gurgel, nasceu na cidade em 21 de março de 1833. Filho do cirurgião-mor de mesmo nome, 
que veio de Paraty por volta de 1830. Filiou-se ao partido liberal. Em 1855 exerceu as funções de Secretário da 
Câmara, cargo que deixou somente em 1864, por ter sido nomeado coletor de rendas provinciais. Em 31 de 
julho de 1891 o governo lhe concedeu aposentadoria. Pelas origens de seu pai era de se pensar que tivesse 
outras oportunidades de emprego, o que não se mostra devido ao fato de ter sido secretário por quase 10 anos e 
só sair do emprego para entrar em outro um pouco melhor, mas ainda dentro do serviço público. 
22João Gomes de Araújo nasceu em 1846, filho de Benedito Gomes de Araújo. Aos 15 anos foi estudar no 
conservatório de música da cidade do Rio de Janeiro, onde Athayde Marcondes diz que alcançou destaque, 
sendo solista em diversas apresentações. Retornou a sua terra para assumir os negócios comerciais da família. 
Casou com a filha do médico Antônio Pedro Teixeira, Marianna Marcondes Teixeira. Em 1870 fundou o 
Colégio Conceição para meninas. Escreveu diversas missas e, provavelmente, devia ter alcançado fama na 
região, tocando, compondo e ensinando. Em 1884 partiu para a Itália para dar continuidade ao seus estudos 
musicais, sendo patrocinado pelo Imperador Dom Pedro II. Em 1888 sua opera Carmosina estreou no theatro 
Dal Verme, sendo parabenizado pela família real que assistia. Teve que retornar ao Brasil quando seu patrono 
deixou de ser imperador. MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, 1922, 
p. 253. 
23Utilizando como base os dados de 1877, temos as seguintes informações sobre os salários pagos 
trimestralmente: 42$500 ao porteiro; 50$000 ao zelador do cemitério; 200$000 ao secretário; 150$000 ao fiscal. 
Estas rendas poderiam ser complementadas com a cobrança de taxas, impostos e licenças, que acarretavam em 
uma pequena porcentagem aos funcionários da Câmara. CMBHM. Documentos do Executivo, Diário de Caixa 
de 1877 a 1878. 
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Pindamonhangaba e suas freguesias24 neste ano foram o médico José Manuel da Costa 

França; Tristão da Costa Resende25; Alferes Manoel Thomas Marcondes de Sousa; Dr. João 

Ribeiro Marcondes Machado26, e como suplente Benjamim da Cunha Bueno27. Destes, João 

Ribeiro foi o que galgou outros cargos políticos. Foi eleito por duas vezes para o cargo de 

juiz de paz, depois foi eleito vereador e deputado provincial em 1885, fixando residência na 

capital da província, onde atuou como delegado de polícia. Os outros tiveram circulação mais 

local.   

 Diferentes destes cargos, o juiz municipal era nomeado pelo governo dentre os 

cidadãos probos, segundo a lei de 29 de novembro de 1832, em seu artigo 33, cabia às 

Câmaras Municipais confeccionar, a cada três anos, uma lista com os candidatos “tirados 

d’entre os seus habitantes formados em Direito, ou Advogados hábeis, ou outras quaisquer 

pessoas bem conceituadas, e instruídas”, estas listas eram enviadas ao Governo da Província, 

para a devida nomeação. Suas atribuições eram: “1º Substituir no Termo ao Juiz de Direito 

nos seus impedimentos, ou faltas. 2º Executar dentro do Termo as sentenças, e mandados 

dos Juízes de Direito, ou Tribunaes. 3º Exercitar cumulativamente a jurisdicção policial” 28. 

 Ocorreu que em 1868, no ano da eleição em tela, o juiz municipal Manuel Marcondes 

de Moura e Costa29 pediu demissão, e com a impossibilidade da nomeação de seu suplente 

                                                           
24A cidade de Pindamonhangaba era formada pelas freguesias de São Bento do Sapucay-Mirim e Santo Antônio 
do Pinhal. As terras que hoje formam os municípios de Campos do Jordão, Roseira, e parte das terras da cidade 
de Lagoinha, também faziam parte do município, mas sem os mesmos status.  
25Tristão da Costa Resende nasceu nesta cidade em princípios do século XIX. Casou-se com d. Benedicta 
Claudina, filha do monsenhor Marcondes. Militou nas fileiras do partido Liberal desde a sua fundação. Foi 
vereador da Câmara em 1834, época em que ocupou também o posto de ajudante na Guarda Nacional. 
Participou da revolução de 1842. Exerceu o cargo de delegado de polícia em 1867 e de Juiz de Paz de 1869 a 
1872. Faleceu a 1º de Novembro de 1890.  
26João Ribeiro Marcondes Machado era filho do alferes Manoel Ribeiro do Amaral e D. Maria Antônia de 
Nazareth Amaral. Obteve o diploma da faculdade de direito de São Paulo em 1861. Membro do Partido Liberal, 
foi eleito juiz de paz em dois quadriênios - de 1869 a 1872 e de 1883 a 1886; ocupou o cargo de vereador de 
1881 a 1882. Se mudou para Barra Mansa para exercer a função de advogado. Em 1885 foi eleito deputado à 
Assembleia Provincial, como representante do 3º distrito, foi delegado de polícia em São Paulo, também foi 
fiscal do governo no banco de credito real na mesma cidade. Abandou a política na República.  
27Benjamim da Cunha Bueno nasceu em Pindamonhangaba em 1820. Em 1842 representou papel saliente na 
Revolução Liberal, unido à Francisco de Paula Toledo, chefe do Partido Conservador. Em 1850 foi nomeado 
capitão da Guarda Nacional. Ocupou nesta cidade, em 1885, o cargo de delegado de polícia. Faleceu nesta 
cidade em 25 de março de 1891. 
28Lei de 29 de novembro de 1832. Código do Processo Criminal de Primeira Instancia. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-36004-29-novembro-1832-541637-
publicacaooriginal-47265-pl.html. Acesso em 01 de dezembro de 2020. 
29Comendador Manuel Marcondes de Moura e Costa, membro do Partido Liberal, estudou no colégio Dom 
Pedro II, na Corte, se formando em 1854, logo após, mudou-se para São Paulo para frequentar a Faculdade de 
Direito de São Paulo. Depois de formado trabalhou como juiz municipal na cidade de Bananal. Foi suplente de 
Monsenhor Ignácio Marcondes, na Assembleia Provincial, e eleito em 1862-1863. Em 1865 foi eleito vereador, 
e em 1878 foi vice-presidente da Província de São Paulo, ocupando o cargo até 1882. Eleito novamente 
vereador em 1883. Foi um dos mais votados para ocupar o cargo de Senador, quando morreu o Marques de São 
Vicente e o Visconde de Caravelas, aparecendo na lista sêxtupla, mas não foi escolhido pelo Imperador. Era 
casado com d. Maria Francisca, filha dos viscondes da Palmeira. 
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Benedito Homem de Mello30, foram nomeados seis novos suplentes para atuarem enquanto 

uma nova lista de bacharéis deveria ser remetida ao Governo Provincial31.  

 Não havia tantos diplomados disponíveis para ocupar as vagas deixadas. A solução 

era nomear aqueles cidadãos bem quistos pela população – o que às vezes poderia causar 

desafetos32. Outro fato importante é que, como mostra a própria lei, o juiz municipal poderia 

acumular funções policiais, assim, muitos dos nomes que figuraram como juízes também 

exerceram o cargo de delegado de polícia.  

 De modo geral, percebemos que aqueles que conseguiriam galgar carreiras políticas 

para além dos postos de vereador-juiz de paz-delegado eram filhos de notórios cafeicultores, 

na maioria das vezes descendentes dos Guardas de Honra de Dom Pedro I33. Talvez a 

proximidade com o trono, os convites para a participação das festas do primeiro reinado 

tenham sido um impulso significativo para que estes homens investissem nas carreiras de 

seus filhos. De qualquer forma, a leva de pindamonhangabenses, nascidos na década de 40, e 

formados na década de 1860 que conseguiram espaço na política provincial e nacional é digna 

de nota. Para termos um panorama geral dos pindamonhangabenses que conseguiram 

extrapolar a política local temos, dentre os Deputados Gerais: Monsenhor Ignácio34; barão 

Homem de Mello, Américo de Moura Marcondes de Andrade35, e Rodrigo Lobato; os eleitos 

à Deputados Provinciais36: Monsenhor Ignácio Marcondes, Gregório José de Oliveira 

                                                           
30Benedito Homem de Mello militou nas fileiras do Partido Liberal, foi capitão da Guarda Nacional em 1860, 
chegando à patente de coronel. Nasceu no dia 1º de abril de 1835, filho do coronel Francisco Marcondes 
Homem de Mello (Visconde de Pindamonhangaba), sendo, portanto, irmão do barão Homem de Mello. 
316ª Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 1868, f. 77-80, Vol. 11. 
32Como exemplo temos uma carta anônima endereçada ao jornal Pindamonhangabense, relatando que o vice 
delegado, José Maria Gomes Leite, utilizou de seus poderes policiais para prender seus inimigos políticos. 
Gomes Leite acabou sendo exonerado do cargo. Jornal Pindamonhangabense, 29 de março. Ano VIII – 1874, nº 
13, f. 04. 
33Um exemplo disso é o caso de Domingos Marcondes de Andrade, filho de Domingos Marcondes do Amaral. 
Membro major da Guarda de Honra de Dom Pedro I. Mudou-se para o município de Vassouras após a 
proclamação da Independência. Mais tarde foi nomeado superintendente da Imperial Fazenda de Santa Cruz. 
Foi agraciado com o título de Comendador da ordem de Cristo, dada por Dom Pedro II, morrendo alguns anos 
depois da coroação. 
34Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral nasceu em 1783. Filho do capitão mor Ignácio Marcondes do Amaral. 
Seguiu a carreira eclesiástica. Foi votado para vereador, juiz de paz, e para o conselho geral da província, lugar 
que ocupou efetivamente na 2ª legislatura, e como suplente na 1º. Foi eleito para Deputado Provincial na 
5ª,7ª,10ª e 12ª legislatura. Chegando a Deputado Geral em 1857. Sua testamento é abordado no 4º capítulo. 
35Américo de Moura nasceu em 1840, filho de Francisco Marcondes de Andrade e d. Cândida Justina de Moura. 
Formou-se em direito e ciências sociais em São Paulo em 1857. Possuía um escritório de advocacia em Barra 
Mansa, província do Rio de Janeiro, sendo posteriormente eleito Deputado na Assembleia daquela província. 
Foi Presidente da Província do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Casou-se com Maria Francisca 
Marcondes Varella, filha do português José Gomes Varella Lessa 
36João Marcelino de Souza Gonzaga não fez sua carreira em Pindamonhangaba. Nasceu em 31 de março de 
1822, filho do chefe de esquadra João Bernardino Gonzaga e de D. Constança Gonzaga. Formou-se faculdade 
de direito de São Paulo em 1840, regressando à cidade para se casara com D. Maria da Glória César. Por 
decreto de 13 de junho de 1843 foi nomeado juiz municipal da cidade, cargo que exerceu até 1848, época em que 
foi nomeado Juiz de Direito da 1ª Comarca de São Paulo. Por decreto imperial de 8 de maio de 1846 foi 
agraciado com o título de cavaleiro da ordem de cristo, e no mesmo ano fidalgo da casa imperial. A 15 de 
setembro de 1859 foi nomeado juiz de direito da comarca de Taubaté. Neste ao foi nomeado fiscal de Imperial 
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Costa37, João Romeiro, Frederico Marcondes Machado38, Rodrigo de Godoy39, e Cônego 

Tobias Resende40. Por fim, os Presidentes de Províncias: barão Homem de Mello (nas 

províncias de São Paulo, Rio Grandes do Sul e Bahia); Américo de Moura Marcondes de 

Andrade (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul); e Rodrigo Lobato (Rio Grande do Norte) e 

Gregório Oliveira Costa (Paraíba). A circularidade dos políticos entre diferentes cargos e 

províncias era parte do treinamento e fundamental para a criação de um sentimento nacional. 

Estes homens não deveriam agir em prol da localidade de origem, mas sim dentro da 

dinâmica governamental. Por isso,   

 a circulação geográfica era parte essencial da carreira de magistrados e 

militares. Como a magistratura ligava-se estreitamente à elite, o fato tinha 

clara conotação política. Essa conotação era ainda mais nítida na circulação 

geográfica exigida dos presidentes de províncias. Vários políticos nacionais 

foram nomeados presidentes de províncias com o objetivo explícito de lhes 

permitir ganhar experiências41. 

 Outro fato importante é que a atribuição de titulação nobiliárquica não estava 

necessariamente ligada à atuação política, mas sim econômica, pelo menos é o que 

observamos na cidade de Pindamonhangaba. A cidade contou com 4 viscondes e 6 barões, 

que exceto o barão Homem de Mello, não levaram suas carreiras políticas para além do cargo 

de vereador.  

 Retomando as discussões de José Murilo de Carvalho e Maristela Chicharo de 

Campos, identificamos que estes homens se alternavam na ocupação dos cargos. Alguns 

                                                                                                                                                                                     
Instituto Fluminense de Agricultura. Presidiu as províncias de Alagoas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 
Por decreto imperial de 1880 recebeu o título de conselheiro. Em 1889 foi nomeado tesoureiro do tesouro 
federal, cargo que desempenhou até 1899. Faleceu no dia 28 de março de 1899. 
37Gregório José de Oliveira Costa Júnior nasceu em 1842. Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 
1862. Em 1877 foi eleito vereador, reeleito outras vezes, e também ocupou o cargo de juiz de paz. Em 1880 foi 
designado para presidir a província da Paraíba. Ao retornar daquela província foi eleito deputado provincial. 
Fundou o colégio Redenção, além de escrever para os jornais da cidade.  
38Frederico Marcondes Machado nasceu em 1838, formou-se em direito em 1861, nomeado promotor público 
em Pouso Alegre, sendo eleito deputado da Assembleia de Minas Gerais em 1868. Voltou para a cidade de 
Pindamonhangaba em 1870, onde estabeleceu escritório de advocacia. Em 1872, junto com outros cidadãos 
fundou o jornal Americano, folha republicana. Morreu no mesmo ano. 
39Rodrigo de Oliveira Godoy, nascido em 1796 em Pindamonhangaba era membro do Partido Liberal. Em 1822 
foi nomeado Guarda de Honra do Príncipe Regente, não pode acompanhar o príncipe com os demais guardas. 
Em 1832 ocupou o posto de sargento-mor, sendo depois nomeado alferes. Nessa mesma época desempenhou o 
cargo de prefeito municipal. Foi eleito vereador nos quadriênios de 1829 a 32, 1841 a 44, 1849 a 52. Em 1832 
compareceu as festas imperiais, como oficial da Guarda de Honra. Ocupou lugar na Assembleia Provincial como 
suplente na 7ª legislatura, 1846-1847, e como efetivo na 8ª,1848-1849.  
40Tobias da Costa Resende, nasceu em Pindamonhangaba em 30 de maio de 1824. Fez seus estudos no 
Seminário Jacuecanga em Angra dos Reis. De volta à terra natal, não tendo sido aproveitado seus serviços 
como sacerdote, exerce o cargo de Secretário da Câmara, em 1853. Fundou o seminário Nossa Senhora 
Aparecida, e em 1868 foi nomeado vigário da paróquia. Em 1870 foi nomeado inspetor literário e exerceu o 
cargo durante dois anos. Representou a Província como deputado na 19ª legislatura, em 1870-71, sendo reeleito 
pelo 2º distrito na 20ª legislatura de 1872-73. A 28 de março de 1872 foi distinguido pelo governo imperial com 
as honras de cônego honorário da Sé de São Paulo. O Cônego Tobias militou nas fileiras do partido 
Conservador do qual foi chefe.  
41CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem.... Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 121. 
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deles, provavelmente, não necessitavam das parcas remunerações oferecidas pelo governo, 

ocupando estes cargos para concentrar o poder de decisão dentro do município. Enquanto 

outros estavam ali para galgar melhores oportunidades e, talvez, obter influência suficiente 

para barganhas42. 

 A historiografia tende a afirmar que houve um esvaziamento de poder das edilidades 

durante o período imperial, situação agravada com o Ato Adicional e a criação das 

Assembleias Provinciais, em 1834. Entretanto, autores como Erik Horner e Miriam 

Dolhnikoff procuram demonstrar as possibilidades de atuação das Câmaras Municipais. 

Segundo Horner, “não obstante a diminuição da autonomia das Câmaras, estas permaneciam 

como espaços políticos de importância e intimamente relacionados à Assembleia, sugerindo 

uma embrionária ideia de ‘base política’”43. 

 Ao longo da narrativa fica claro a importância do juiz de paz, e para falar sobre ele 

escolhemos introduzi-lo dentro dos acontecimentos de 1842, que também foi fundamental 

para demarcar os conservadores e liberais. Além do mais, retomar esse episódio conseguimos 

elucidar outras questões da relação Câmara Municipal – Província – Corte. 

 Como abordamos em outro trabalho44, a vereança eleita estava em recesso quando 

ocorreram os festejos em comemoração à coroação de Dom Pedro II. Situação muito 

diferente quando Dom Pedro I havia sido coroado, convidando os seus Guardas de Honra à 

comparecerem nos salões da Corte para os festejos.  

 Empossados em 7 de janeira de 1841, os vereadores, presididos pelo senhor Rodrigo 

de Oliveira Bueno de Godoy Moreira, deram início aos seus trabalhos como representantes 

da Lei e do Império, na antiga Vila Real de Pindamonhangaba. Os vereadores eram atraídos 

pelas oportunidades de ascensão política e econômica, como visto acima, e nas possibilidades 

de influenciarem os rumos da política local. Tal fato foi também demonstrado pelo trabalho 

de Maristela Chicharo de Campos – ao estudar a atuação da elite econômica nos cargos da 

vereança, constatou que o interesse não eram somente as gratificações, mas o poder de 

decidir os rumos do município45. Nos registros camarários das reuniões que se seguiram, 

ocorreram as discussões sobre o local apropriado para a implantação do cemitério público, 

uma vez que passou a ser proibido o sepultamento nos templos religiosos, reflexo das 

                                                           
42CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial. Teatro de Sombras: a política 
imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. CAMPOS, Maristela Chicharo de. O Governo da cidade: 
elites locais e urbanização em Niterói (1835-1890). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2004. 
43HORNER, Erik. Até os limites da política: a “revolução liberal” de 1842 em São Paulo e Minas Gerais. São 
Paulo: Alameda, 2014, p. 132 
44MORAIS, Brenda Laisa. As reverberações do “período revolucionário” no cotidiano camarário. 
Pindamonhangaba, 1841 a 18441. Revista Galo, Parnamirim, ano 1, n. 2, p. 125-135, jul./dez. 2020. 
45CAMPOS, Maristela Chicharo de. O Governo da cidade.... Tese (Doutorado em História) – Instituto de 
Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2004. 
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primeiras ações que visavam impor os conceitos de salubridade e higienismo no espaço 

público.  

 Nas Atas da Câmara 1841, não encontramos qualquer sinal de insatisfação com o 

governo, exceto por uma representação, feita na Sessão Extraordinária de 13 de abril, onde 

os vereadores faziam “uma representação a Sua Majestade, o Imperador, pedindo a 

conservação do Exmo. Snr. Rafael Tobias de Aguiar na presidência desta província”, “já que 

esta casa era unanimemente sua apoiadora”46. Ao longo do ano, os trabalhos camarários 

funcionaram regularmente. Sendo esta vereança recém-eleita, foram muitos os planos 

traçados para melhorar, embelezar e ordenar o espaço público. Entretanto, em fevereiro de 

1842, os trabalhos foram interrompidos abruptamente. Em abril os vereadores foram 

destituídos de seus cargos, voltando a Câmara Municipal a funcionar somente em junho 

daquele ano, após o barão de Caxias adentrar a cidade com seu exército “pacificador” e 

empossar os novos vereadores em seus cargos. Fica clara a importância que Caxias e o 

ministério atribuíam à Câmara Municipal, para completar o trabalho da pacificação era 

preciso fazer outras eleições. 

 Athayde Marcondes começa seu relato sobre a Revolução de 1842 retomando o 

período em que Raphael Tobias de Aguiar presidia a Província de São Paulo, e a elite política 

da província tinha destaque nos rumos da política nacional. Segundo Marcondes, “essa 

política adiantada, que tantas esperanças nutria para fazer o engrandecimento da nossa 

Pátria, e que pretendia executar todas as reformas liberais, teve pouca duração”47. Ao deixar 

o governo da província, Tobias de Aguiar foi substituído por M. S. Mello e Alvim, este 

manteve o Dr. Gabriel R. dos Santos como secretário. Tal ato foi visto como a continuação 

da orientação política do governo anterior, fato que o governo geral não podia consentir, 

nomeando, então, o barão de Monte Alegre como novo presidente provincial, “começando 

dali adiante a reação contra os liberais”48. 

 Tal nomeação fez com que os vereadores da cidade de Pindamonhangaba se 

pronunciassem ao governo imperial, em favor da manutenção de Tobias de Aguiar no cargo 

de presidente – e sequer obtiveram resposta do governo. Sendo ainda mais ousada, a Câmara 

“inspirada pelo mais belo sentimento de amor a Liberdade, deliberou pedir ao governo 

imperial por intermédio da Assembleia Provincial, a revogação dessas leis e a demissão do 

Gabinete de 23 de março de 1841”49. No caso, os vereadores se colocaram contra a Lei da 

Reforma do Código do Processo e da instituição do Conselho de Estado, além de estarem 

                                                           
46Sessão Extraordinária de 13 de abril de 1841, f. 120v, Vol. 03. 
47MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, 1922, p. 418. 
48Ibidem, p. 418 
49Ibidem, p. 418. 
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atentos a uma possível dissolução da Câmara dos Deputados, instalada na Corte. “Quando a 

Câmara foi, afinal, previamente dissolvida poucos dias de terem começado os trabalhos 

preparatórios, a tensão política em Minas e São Paulo atingiu seu ponto máximo”50.  

 As principais medidas adotadas pelo governo central, as quais a vereança 

pindamonhangabense se opunha eram a reforma do Código de Processo Criminal (1841) 

junto com a Interpretação do Ato Adicional (1840) que tinham como objetivo limitar os 

poderes dos juízes de paz, colocando nas vilas e cidades delegados e subdelegados nomeados 

pelo governo central, “desta forma, todo o processo criminal passava a ser de alçada e da 

responsabilidade da magistratura de carreira ou de funcionários por ela nomeado”51; 

retirando o poder daquele que era eleito pela população: o juiz de paz. 

 Devido às atitudes hostis da Câmara pindamonhangabense, o barão de Monte Alegre 

nomeou novas autoridades policiais e suspendeu o mandato dos vereadores, obrigando-os a 

dar posse aos suplentes, no dia 2 de abril de 1842. Porém, tal pedido não foi acatado. 

Compreende-se que o fim especial da Câmara era hostilizar o governo e 
deste modo depois de reunida, deliberou em enérgico e vibrante ofício 
declarar ao presidente que não daria posse a essas autoridades sem previa 
consulta do governo imperial. Essa atitude enérgica da Câmara 
respondendo um ofício de uma forma pouco cortês a seu superior 
hierárquico, provocou enérgicas providencias da parte do Presidente que a 
declarou suspensa. Mas a Câmara, altiva, sobranceira e conhecedora de seus 
direitos não aceitou o decreto que lhe deu semelhante pena, e declarou assim 
proceder por ser eleita pelo Povo!52 

 Mantendo-se coerente em seu propósito, os vereadores se negaram a dar posse aos 

vereadores suplentes, por mais que estas ordens fossem impostas pelo governo provincial. É 

neste contexto que Monsenhor Ignácio Marcondes, político de visibilidade, oficiou ao barão 

de Monte Alegre, ratificando a posição dos vereadores em não aceitar o decreto provincial. 

 Deste modo, o Padre Francisco de Paula Toledo, chefe dos conservadores, partiu para 

a cidade vizinha de Guaratinguetá, onde prestou juramento em 15 de junho, perante o Juiz 

Corregedor daquela comarca. Regressou à Pindamonhangaba com o intuito de dar posse aos 

seus companheiros de vereança e fazer cumprir as ordens do governo provincial. Neste 

momento, a revolução explodiu na capital, e Tobias de Aguiar foi aclamado chefe do governo 

provisório na cidade de Sorocaba. O fato dos vereadores não se reunirem durante os meses 

de abril, maio e junho, para que não houvesse oportunidade dos suplentes tomarem o poder à 

força, é um indicativo de que os vereadores pindamonhangabenses estavam prontos a 

aderirem ao governo provisório. 

                                                           
50HORNER, Erik. Até os limites da política.... São Paulo: Alameda, 2014, p. 18. 
51DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Ed. Globo, 2005, p. 
135. 
52MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, 1922, p. 419.  



35 

 

De facto na memorável sessão de 21 de Junho, a Câmara Municipal 
composta dos vereadores (...), acompanhada de grande número de pessoas, 
representantes de todas as classes; (...), lavrou solene protesto que foi 
assignado por todas as pessoas presentes e aderiu francamente á Revolução, 
reconhecendo o Governo provisório de Raphael Tobias. (...) assignaram a 
acta revolucionária cuja cópia autêntica abaixo publicamos com todas as 
assinaturas: ACTA DE DELIBERAÇÃO TOMADA PELO POVO 
DESTE MUNICIPIO: “Ano do Nascimento do Senhor Jesus Cristo de mil 
oitocentos e quarenta e dois, aos vinte e hum dias do mês de Junho do dito 
ano nesta Villa Real de Pindamonhangaba, em Casa de Câmara dela onde se 
reunirão os principais cidadãos da mesma que para ali vieram conduzidos 
pela maioria da população deste Município, ali a Instancia do mesmo Povo 
foi por todos unanimemente Reconhecido o governo interinamente 
instalado para esta Província na Cidade de Sorocaba e por todos os cidadãos 
presentes foi unanimemente declarado que de livre vontade reconheciam e 
prestavam toda a obediência ao Governo do Exmo. Raphael Tobias de 
Aguiar, aquém pretendiam sustentar afim de se baldar e ficar sem execução 
algumas das Leis das Reformas e do Conselho d'Estado que vem escravizar 
a Nação e tornar o seu Governo em uma perfeita oligarquia (...) deliberação 
esta que sendo comunidade a todo Povo reunido foi por este recebida com 
inumeráveis aplausos, e correspondida com os vivas os mais entusiásticos á 
nossa Santa Religião Católica Apostólica Romana, a Constituição do 
Império, Sua Majestade, o Imperador Constitucional, ao Exmo. Presid. 
Interino da Província e ao brioso Povo Paulistano que a há de sustentar em 
seu Governo: de que para Constar se lavrou a presente Acta que vai 
assignada pelos principais cidadãos presentes.”53 

 Mas, como se sabe, foi o governo que saiu triunfante desta luta. Mal sabiam os 

revolucionários pindamonhangabenses que, dois dias antes de assinarem a ata revolucionária, 

a luta já havia sido abafada, Tobias de Aguiar partiu para a República Riograndense no dia 

15, e as cidades de Sorocaba, Itu e Campinas já se encontravam “pacificadas”. 

 Caxias marchou com seus soldados para o Norte e encerrou os ânimos exaltados das 

cidades valeparaibanas. Pequenos incidentes ocorreram, como o levante na cidade de Lorena, 

no dia 31 de maio, incitando também os rebeldes de Bananal, Areias e Queluz54. Ao chegar a 

Jacareí, Caxias enviou o Coronel Paula Machado para conferenciar com Monsenhor 

Marcondes e ratificar a entrada “pacífica” dos soldados na cidade de Pindamonhangaba, já 

que a luta estava perdida. Tal acordo foi firmado, sendo deliberada a manutenção dos liberais 

no poder e a restituição dos vereadores, para evitar qualquer movimento sedicioso e hostil às 

forças legalistas. Entretanto, ao chegar à cidade, no dia 16 de julho, Caxias desfez o acordo. 

Assumiu a edilidade Paula Toledo, em 17 de julho. 

 Assumiram junto com Paula Toledo os senhores João Leite Barbosa, Padre Antônio 

Moreira César de Almeida, Francisco Marcondes Homem de Mello, Francisco Marcondes do 

Amaral e o Padre João Baptista do Nascimento Pereira. Foi nomeado como secretário 
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Manoel Eufrásio de Toledo. A partir deste momento, os conservadores passavam a ditar as 

ordens na cidade. 

 O Padre Paula Toledo era tido como chefe do partido conservador. Ocupou o cargo 

de juiz municipal, delegado de polícia, sendo até mesmo arrematante do imposto de águas 

ardentes e coletor de impostos ao lado do professor João Leite Barbosa. Além dele, assumiu 

Francisco Marcondes Homem de Mello, coronel da Guarda Nacional, reeleito vereador em 

1857, chegou a ser agraciado com o título de Visconde de Pindamonhangaba, em 1887. A 

Câmara também contava com Jeremias Gomes de Araújo, que conseguiu se reeleger como 

vereador em 1848, sendo procurador da Câmara e juiz de órfãos em 1857, membro do 

partido liberal, assumiu o cargo de vereador em 1842, apenas porque estava na lista de 

suplente, e aparentemente, não sofreu retaliações. Por fim, quem sofreu retaliações foi o 

Padre Antônio M. César de Almeida, liberal que aceitou trabalhar ao lado do Padre Paula 

Toledo na Câmara Municipal. Vale destacar que Manuel Eufrásio de Toledo, eleito 

secretário da Câmara legalista, foi reeleito vereador em 1853, e em 1856 foi eleito deputado 

provincial. 

 Ao tomarem seus lugares na Câmara, os vereadores conservadores perceberam que 

tudo lhes faltava, até mesmo o livro de atas havia sido levado pelos liberais durante a revolta. 

Os trabalhos se iniciaram em meio à confusão: não se sabiam onde estavam os relatórios de 

rendas, despesas e obras públicas. Visando evitar as sedições e os espiões, todos os 

funcionários foram substituídos por outros, de maior confiança. O clima era de forte disputa 

política. 

 Somente no mês de agosto os vereadores se estabelecem efetivamente nos trâmites da 

Câmara Municipal e passam a suspender todos os planos realizados por seus antecessores. Os 

planos de abertura de novas ruas foram tidos como imprudentes e novas comissões foram 

compostas para os projetos da edificação do matadouro, do cemitério e da cadeia. A 

prioridade para os conservadores era a cadeia, já que as prisões estavam lotadas devido aos 

últimos acontecimentos, e as constantes fugas requeriam reforço policial. 

 Já no início do ano seguinte, na 1ª Sessão Ordinária, os vereadores se negaram a dar 

posse aos juízes municipais e de órfãos, delegados de polícia e subdelegados indicados pelo 

governo central, mas que haviam participado dos atos revolucionários. Todavia, já não havia 

meios para protestar, em 4 de março de 1844 foi assinado o decreto imperial concedendo 

anistia aos revolucionários, e determinado que os vereadores anteriormente eleitos deveriam 

reaver os seus lugares. “A câmara suplente, porém, não compareceu para cumprir a ordem do 

Juiz e fácil é saber-se o motivo: - quis pagar na mesma moeda, além do descontentamento em 
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que ficou com a resolução do governo”55. Com a volta dos vereadores “revoltosos” nova 

pauta de obras e atuação da Câmara Municipal seria seguida.  

 É importante salientar o contexto político de tais acontecimentos. Podemos retornar 

ao processo de independência, onde a adesão das Câmaras Municipais à figura de Dom Pedro 

I foi fundamental para a estabilidade do poder central. Como aponta Iara Lis Carvalho Souza, 

compreender a importância deste ato serve para “nos fazer vislumbrar redes de poder que 

argamassaram a autoridade do primeiro imperador, à medida em que o processo de 

centralização monárquica implicava o poder local”56. Nasce uma experiência de negociação, 

onde as Câmaras Municipais adquirem, por meio das práticas cotidianas, a noção de que 

existe um contrato entre o poder local e o poder central. Segundo a autora, as manifestações 

públicas de adesão ao monarca significavam, por parte das elites locais, a cristalização de seu 

poder. E esta relação tem muito significado para a elite pindamonhangabense, onde D. Pedro 

I nomeou 13 guardas de honra, que o seguiram até a capital da província de São Paulo e 

foram testemunhas oculares do grito do Ipiranga, em 1822. Muitos destes guardas de honra 

ocupavam cargos públicos e tomaram parte ativa do processo revolucionário de 1842. 

 Contudo, depois da lei de 1828 coube às municipalidades apenas os assuntos 

econômicos locais, limitando o campo de atuação da vereança em temas políticos mais 

abrangentes. Mesmo com a regionalização instaurada pelo Ato Adicional (1834), a tendência 

antimunicipalista persistiu frente aos poderes delegados às Assembleias Provinciais, segundo 

comenta Miriam Dolhnikoff57. Todavia, vimos como esses cargos eram motivo de disputa 

não apenas local, mas moeda de troca da grande política – caso contrário Caxias não 

descumpriria o acordo feito por ele nem o governo daria anistia depois, buscando cooptar 

esses grupos locais.  

 Os acontecimentos que confrangem às Províncias de Minas Gerais e São Paulo, em 

1842, foram pautados nas disputas em torno das reformas legislativas de 1841, sobretudo na 

Interpretação do Ato Adicional. Este era responsável por organizar o aparato estatal e a 

forma de se aplicar a justiça no Império. Erik Horner salienta que a aceitação deste último 

não foi tranquila - por delimitar a estrutura da justiça, sofreu resistências. Assim, as 

propostas de sua reformulação foram discutidas no ano seguinte ao decreto, “a fim de corrigir 

os defeitos e lacunas, criar uma lei de polícia, organizar de modo mais satisfatório o judiciário 
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e, principalmente, rever as atribuições do juiz de paz”58, que, além de zelar pela manutenção 

da ordem pública e organizar o processo eleitoral, também estava incumbido de funções 

administrativas, judicias e policiais59. Por meio da reforma, houve a implantação de um novo 

aparato judicial. 

 Com isso, passou para a jurisdição do ministro da Justiça o controle sobre a justiça e a 

polícia, com poder de nomear e demitir “desde o desembargador até o guarda da prisão”60. O 

único juiz eleito, o juiz de paz, teve a sua função reformulada, com cessão de seus maiores 

poderes aos delegados e subdelegados de polícia. Entretanto, manteve a função de organizar 

as listas de qualificação para as eleições de vereadores e deputados, além de ser o responsável 

por presidir a mesa paroquial, na qual eram escolhidos os votantes, bem como a presidência 

dos colégios eleitorais. Conforme aponta José Murilo de Carvalho, o fato de o juiz de paz ser 

um cargo eletivo deixava brechas para a manipulação dos resultados das eleições, com 

benefícios ao grupo político no qual o juiz de paz era coligado61. Em contraposição, Ivan 

Vellasco vem estudando os juízes de paz e questiona essa relação direta, verificou que muitas 

vezes foram eleitos juízes de paz não comprometidos com os principais grupos locais62. 

 Além disso, com o golpe da maioridade em 1840, foi restabelecido o Conselho de 

Estado e o Poder Moderador. Tais transformações forneceram os instrumentos legais de 

influência para o governo, que com toda a magistratura centralizada, além da força policial (e 

da Guarda Nacional, em 1850), conseguiu estender seus poderes até as vilas e freguesias; 

“com o auxílio destas autoridades o presidente de província, também nomeado pelo governo 

central, tinha poder suficiente para ganhar as eleições para o ministério a que pertencia”63. 

Por meio deste contexto, conseguimos compreender os motivos que levaram parte da elite 

política de São Paulo e Minas Gerais a pegar em armas, uma vez que as legislações 

aprovadas na Corte tolhiam os poderes da elite provincial e modificavam a dinâmica política 

que havia se espraiado pelo interior da província. E isto é crucial para a compreensão da 
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adesão da Câmara Municipal pindamonhangabense ao movimento, e das demais localidades 

do interior, como aponta Erick Horner: 

É fundamental termos em vista a existência de diversos níveis de 
participação destes cidadãos rebeldes. Confundir as perspectivas de 
liderança com cadeiras no senado ou na Câmara com os Guardas Nacionais 
de uma freguesia no interior da Província transformaria o movimento numa 
mera tentativa de manipulação de segmentos sociais matizados por parte de 
indivíduos que ambicionavam o poder. Portanto, não podemos perder de 
vista a existência de esferas de interesse que, apesar de relacionadas, 
possuem “lógicas particulares”64. 

 Por fim, para além das disputas políticas partidárias nesses grandes eventos da 

política nacional, apoiados nos estudos de Ivan Vellasco, entendemos que pensar na dinâmica 

eleitoral no Império apenas como manipulação de redes clientelares é redutor, buscamos 

entender as disputas também em termos de uma luta pela manutenção de direitos pautados 

em acordos sociais inseridos nas dinâmicas da reciprocidade nas quais se alicerçavam as redes 

de poder. Uma lógica clientelista que não era apenas a do controle universal dos dominados, 

“mas antes uma lógica ordenadora, naturalizada como visão de mundo e que estabelecia um 

jogo de reciprocidade, direitos, deveres e compromissos que, creio eu, constituíam o cimento 

de uma ordem social que, de resto, seria insustentável”65. 

 Os agentes da Câmara Municipal pindamonhangabense estavam sintonizados com as 

discussões políticas provinciais e nacionais, ao mesmo tempo imersos em disputas de poder 

dentro deste espaço. Apoiar ou não o governo provincial era fundamental para os vereadores, 

já que dependiam das cotas dos orçamentos provinciais para as obras que tanto ansiavam 

para o “aformozeamento” do espaço urbano. As Câmaras Municipais precisavam recorrer ao 

governo da província para satisfazer as suas necessidades, já que a concentração de verbas 

arrecadadas ficava nos cofres provinciais. Do mesmo modo, a autonomia provincial convivia 

com o controle sobre o aparato judicial, “pois apenas este controle permitiria ao governo 

central manter a ordem interna”66. Assim, neste equilíbrio de forças em que se via 

fundamentado o Império, as Câmaras Municipais se constituíam como elementos 

importantes. 

 Além disso, para Dolhnikoff a revisão do Ato Adicional seguida pela reforma do 

Código de Processo Criminal não se tratava de profundas reformas, mas sim de revisões. A 

reforma do Código de Processo Criminal redistribuiu os poderes dentro os cargos que se 

criaram pelo Ato Adicional e o Código de Processo. A reforma incidiu na estruturação do 

                                                           
64HORNER, Erik. Até os limites da política.... São Paulo: Alameda, 2014, p. 328. 
65VELLASCO, Ivan de Andrade. Clientelismo, ordem privada e Estado no Brasil oitocentista: notas para um 
debate. In: CARVALHO, José Murilo de. NEVES, Lúcia Maria B. (Org.). Repensando o Brasil dos Oitocentos: 
cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 88. 
66DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial.... São Paulo: Ed. Globo, 2005, p. 152. 



40 

 

judiciário, movimento pela manutenção da ordem também desejada pelos liberais, 

conciliando os interesses de conservadores e liberais, tendo a estrutura política 

permanecido67. 

 Através da análise dos fatos históricos ocorridos durante o “Período Revolucionário” 

de Pindamonhangaba, conseguimos compreender como as relações clientelares produzem 

reciprocidades, expectativas de proteção mútua, e orientam as ações dos que pertencem, ou 

acreditam pertencer, a uma espécie de “coletividade” construída pelos laços de parentela e 

aliança, como apontou Vellasco. Essas ações eram alicerçadas em um “contrato social 

implícito”68. E foi a quebra deste contrato social implícito que levou os vereadores de 

Pindamonhangaba a se colocar contra as ordens do Presidente da Província e contra as Leis 

do Império.  

Estudando revolta popular em Salvador contra a interferência do presidente da 

Província em uma lei da Câmara Municipal que controlava o preço da farinha, João José Reis 

e Márcia de Aguiar observaram que os revoltosos “buscavam colocar as coisas no devido 

lugar, chamando os governantes a seus deveres, e lembrando-lhes que tinham direitos, 

tradicionalmente estabelecidos (...)”69. Homens com atuação política local, que ocupavam 

cargos eletivos, “representante do povo e do município”, lutaram ao lado dos cidadãos pela 

restituição de seus direitos políticos. Havia diversos agentes envolvidos na luta política nos 

municípios do império, com poderes e formas de luta distintos. Os vereadores sentiam-se 

partícipes de um contrato com conexões tanto com os cidadãos (como mostra a revolta da 

Carne sem osso, farinha sem caroço) como com os políticos do centro (como mostra a 

atuação dos vereadores em 1842). 

Homens idôneos em favor do bem público 

 

 Com a abstenção dos membros do Partido Liberal em concorrer às eleições para a 

Câmara Municipal da cidade de Pindamonhangaba no ano de 1852, sucedeu-se a formação de 

uma vereança composta por membros do Partido Conservador, que já haviam usufruído de 

uma situação parecida, quando em 1842 as tropas do governo imperial lideradas pelo então 

Barão de Caxias, destituíram os vereadores partidários da Revolução Liberal, entregando ao 
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Partido Conservador o poder político da cidade. A diferença foi que dessa vez os liberais 

afastaram-se por livre vontade, em protesto político de dimensão nacional70. 

 Tal manifestação ganhou força com os membros da Revolução Praieira (1848-1849), 

que utilizaram de seus periódicos para propagarem a necessidade da convocação de uma nova 

constituinte, e, igualmente, reformas judiciais e eleitorais. Tais ações foram seguidas pelos 

liberais de São Paulo e Rio de Janeiro que também lançaram manifestos demandando 

reformas. Dentre as mudanças requeridas pelo Partido Liberal como um todo estavam as 

incompatibilidades eleitorais, a interpretação do Ato Adicional e demais legislações visando a 

descentralização, o fim da vitaliciedade do senado, reformas eleitorais, jurídicas e 

parlamentares. Com isso, a excessiva “e escandalosa manipulação das urnas pelo Partido 

Conservador, pelo governo [tornou] explicável a fragosa derrota da oposição em todo o 

império”71. Podemos entender os políticos de Pindamonhangaba como fortemente 

sintonizados com a política nacional pois aderem ao plano dos praieiros – até onde sabemos, 

não há estudos sistematizando essa adesão fora das províncias do Norte, onde se sabe que o 

movimento foi mais forte.  

 A vereança eleita72, formada por nove membros, sendo dois padres, um professor e 

seis lavradores, passaram a ocupar a Câmara Municipal na legislatura dos anos de 1853-

1856. Estes homens tinham a incumbência de equilibrar as quantias arrecadadas pelos 

impostos municipais com as inúmeras despesas que se acumulavam, em decorrência, 

principalmente, das obras públicas necessárias ao bem-estar e ao aformoseamento da cidade. 

Neste período, a vereança deveria discutir a construção de uma nova Casa de Câmara e 

Cadeia, um novo cemitério, açougue e matadouro público, obras que já se arrastavam por 

diversas legislaturas e não estavam em vista de terem seu planejamento concluído. 

 Entretanto, esta vereança tomou como prioridade o melhoramento do abastecimento 

de água potável para o centro urbano pindamonhangabense. A localidade tinha como 

principal fonte de água, desde a sua fundação, as águas escuras do rio Paraíba, mas estas 

eram consideradas insalubres, além de serem um grande inconveniente para os moradores 

que residiam distantes das margens do rio, e que deveriam mandar seus escravos andarem 

até as margens do rio para encherem seus baldes e gamelas, ou na falta de possuir um 
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escravo, realizar este vergonhoso trabalho. A lavagem de roupa quase sempre também 

ocorria às margens destes mesmos rios. Sem muitos cuidados com a higiene, a água era 

trazida para dentro de casa e utilizadas na limpeza e preparação dos alimentos. O preparo da 

comida era feito em um local fora do corpo da casa,   

com a ausência de paredes em todas as laterais e o chão batido de terra onde 
animais circulavam livremente junto com os serviçais que preparavam os 
alimentos, assemelhavam-se a um galpão. Depenar galinhas, preparar banha 
de porco, beneficiar o arroz no pilão, fabricar sabão junto com o preparo das 
refeições em meio as sobras que apodreciam e a sujeira que se formava eram 
práticas que aconteciam num mesmo espaço.73 

 Com isso, o abastecimento da população, que ocorria por meio de pequenos ribeirões, 

que eram compartilhados pelos serviçais, lavadeiras e animais, poderia ser impróprio, devido 

a poluição destes veios d’água, e pela sua sazonalidade. Por isso, os vereadores da Câmara 

resolveram, por meio do edital fixado na porta da Igreja Matriz, em maio de 1854, convidar 

concorrentes para que apresentassem projetos para o abastecimento de água potável aos 

chafarizes da cidade. Contudo, tal obra demandava uma quantia que os cofres municipais não 

possuíam, cabendo aos vereadores requisitarem a verba à Assembleia Legislativa Provincial, 

o que lhes foi negado, pois não haviam cotas no orçamento para esta empreitada. Os 

vereadores, fundamentados na legislação de que eles poderiam criar soluções para a falta de 

verba para cumprir com suas obrigações, criaram um novo artigo para ser incluído ao 

Código de Postura. 

 Segundo este novo artigo74, ficaria estabelecido a cobrança de 20$000 por cada arroba 

de café colhida no município, com os lucros destinados exclusivamente ao projeto de 

abastecimento de água potável. Para tanto, seriam contratados dois coletores para esse 

serviço, cabendo a eles vistoriar os pés de café nas fazendas no mês de julho, para poderem 

calcular a possível safra e o valor a ser pago, e após a colheita, no mês de outubro, recolher a 

quantia correta correspondente às arrobas efetivamente colhidas. 

 Podemos inferir que tal artigo foi publicado e fixado na porta da Igreja Matriz, pois 

era desta maneira que ocorria a comunicação entre a Câmara Municipal e os munícipes 

naquela época, sendo que a cidade ainda estava desprovida de um periódico. Igualmente, 

podemos imaginar como o novo imposto foi recebido pelos lavradores, que deveriam se 

sentir ultrajados com uma nova cobrança. 

                                                           
73BARCELOS, Maria C. V. Práticas e interações nos espaços destinados aos serviços da casa senhorial. In: 
PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: anatomias dos 
interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016, p. 70-71. 
74A numeração do artigo diverge entre as Atas da Câmara e o Código de Posturas consultados, segundo o 
primeiro documento, este se refere ao 48º artigo, entretanto, ele está descrito como 50º no segundo documento. 
Esta disparidade deve ter ocorrido devido a uma reformulação do Código de Posturas adotado pela Vereança. 
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 O primeiro contratado para o serviço de coleta do imposto foi Antônio Moreira de 

Castro, em maio de 1854, e que pediu demissão em dezembro do mesmo ano, tendo em vista 

a dificuldade e a resistência dos cafeicultores em aceitarem tal tributo. Contudo, com a ideia 

de que a verba para o empreendimento estaria garantida, mesmo com a resistência dos 

lavradores, os vereadores aprovaram o projeto do “engenheiro” Antônio Fernandes Vianna75, 

que consistia em fazer a canalização de um dos veios de água que passavam pelas terras do 

Alferes Miguel Godoy de Moreira e Costa. Segundo o plano de Vianna, exposto aos 

vereadores, a arrematação deveria seguir o seguinte plano: 

[A] Água deve partir do Ribeirão, que passe por detrás da Fazenda de 
Miguel Godoy Moreira, tirada por rego de quatro palmos em quadra sobre 
doze palmos de banqueta de terra firme, deve ter um deposito nas cabeceiras 
do rio denominado Tabahú de vinte palmos de boca e quinze de fundos, 
ladrilhado no fundo, e dos lados com pedras grandes e grossas. De depósito 
deve seguir o rego pela mesma forma até o largo da Igreja de São José em 
frente da porta principal da mesma Igreja. Este serviço deve estar ultimado 
no prazo de nove meses [e] os pagamentos serão em três prestações [:] o 
primeiro em primeiro de novembro do corrente [se] já estiver principiado o 
serviço. O segundo quando o serviço estiver no meio – o terceiro quando 
estiver o serviço ultimado. O arrematante se obrigará a restituir as quantias 
que receber, se não der a obra pronta no prazo designado que começará a 
correr a primeiro de novembro (...)76. 

 Após a aprovação do projeto, as obras foram colocadas em praça pública para 

arrematação. Este processo constituía em publicar um edital e fixá-lo na porta da Igreja 

Matriz por oito dias, fazendo com que toda a comunidade tomasse conhecimento sobre a 

oportunidade. Os cidadãos interessados deveriam comparecer ao leilão realizado no paço 

municipal pelo porteiro, e apresentar suas propostas e o valor que estavam dispostos a fazer a 

obra, além de apresentar um cidadão idôneo como fiador. 

 Os preços apresentados pelos interessados em arrematar as obras eram calculados 

segundo as informações presentes no edital, que deveria conter o plano da obra, os materiais 

que deveriam ser utilizados, o tempo em que a obra deveria ser feita e o preço máximo que a 

Câmara Municipal estava disposta à pagar ao construtor. Aquele que oferecesse o menor 

valor durante o leilão arrematava a obra. O processo de arrematação era muito importante 

para a dinâmica econômica da cidade, pois além de diminuir os custos da obra para os cofres 

                                                           
75Antônio Fernandes Vianna além de prestar serviços como engenheiro também vendia equipamentos 
mecânicos que promoviam a modernização das fazendas cafeeiras. Segundo o anúncio publicado no jornal O 
Parayba, de Guaratinguetá, em 20 de março de 1864: “Antônio Fernandes Vianna faz sciente aos snrs. 
Fazendeiros, que tem sempre para vender abanadores da melhor construção que até hoje tem apparecido, pelo 
mui razoável preço de 150$000 rs., afiançando a segurança da dita obra. Também faz machinas de grande 
vantagem para tirar café, evitando assim o emprego dos escravos n’este serviço e a consummissão de peneiras 
para este fim. É inexplicável o bom resultado deste novo machinismo, porque além de bôa construção é muito 
sólido; e por tanto não é sujeito a desmanchos. Preço fixo 100$000 rs. Pindamonhangaba, 8 de março de 1864”. 
BENICASA, Vladimir. Fazendas Paulistas.... Tese apresentada ao departamento de arquitetura e urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007, p. 40. 
764ª Sessão Ordinária de 5 de setembro de 1854, f. 25-26, Vol. 7. 
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públicos, permitia que cidadãos comuns obtivessem uma renda ao oferecer os seus serviços à 

municipalidade. Mas esta arrematação especifica não atraiu muitos proponentes; talvez o 

valor e as dificuldades em realizá-la tenham feito com que os interessados esperassem uma 

oferta melhor dos vereadores. 

 A preferência dada pela Municipalidade à arrematação se devia aos parcos recursos 

disponíveis em seus cofres, que além de terem os seus gastos colocados sob a fiscalização da 

Assembleia Legislativa Provincial, por meio dos relatórios financeiros anuais, ainda regulava 

o número de funcionários que poderiam ser mantidos pela municipalidade, segundo comenta 

Nozoe77. Com a arrematação, a Câmara ficava isenta dos gastos com a contratação e a 

manutenção de trabalhadores. Caso a proposta de arrematação não atraísse preponentes, a 

Câmara deveria exercer a administração direta, buscando trabalhadores livres e alugando 

cativos. Contudo, essa não era a melhor opção, pois os custos com a contração de fiscais de 

obras e capatazes demandavam maiores somas. 

 Os vereadores tinham em mente que esta obra seria muito benéfica para toda a 

população, e que por isso deveria ser custeada pelos mais abastados. Havia outras obras 

ocorrendo no período que também contavam com a ajuda financeira dos membros da elite, 

como foi o caso da reforma da Igreja Matriz. Além do mais, não era raro a Câmara Municipal 

necessitar de verba para pode cumprir com suas obrigações, recorrendo a empréstimos de 

particulares em algumas ocasiões. Este fato é importante para ponderar sobre a influência 

que os lavradores teriam sobre os cofres municipais. 

 Todavia, a verba necessária para a realização da obra era maior do que o arrecadado 

com os impostos sobre o café. Sem contar que, com a falta de um construtor que arrematasse 

a obra, a Câmara Municipal deveria fazê-la segundo a sua própria administração, gerando 

mais custos. Por isso, o vereador Cunha Bueno propôs: “que a Câmara tome providencias 

afim de contrair um empréstimo para continuar se com o corrimento do nível para tiramento 

d’agua visto que o Agente informa-me que está esgotado o dinheiro arrecadado para esse fim 

e que com mais duas semanas pouco mais ou menos ultima-se o nível (...)”78, o que foi 

aprovado pelos demais vereadores. 

 Provavelmente, alguns cafeicultores tentaram burlar a lei, principalmente aqueles que 

possuíam fazendas distantes, ou até mesmo latifúndios que se estendiam para outras cidades. 

Em vista disso, os vereadores resolveram inserir artigos mais específicos sobre o imposto no 

Código de Posturas, visando evitar desentendimentos. Assim, os vereadores passaram a 

                                                           
77NOZOE, Nelson. Vida econômica e finanças municipais da capital paulista na época imperial. In: PORTA, 
Paula (Org.). História da cidade de São Paulo. A cidade no Império 1823-1889. São Paulo: Paz e Terra, 2004, 
p.147. 
78 5ª Sessão Ordinária 12 de janeiro de 1855, f. 46-47v, Vol. 7. 
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ratificar aquilo que já deveria ser de conhecimento geral, acrescentando ao artigo as 

seguintes linhas: “acgmenta-se além do café colhido neste município diga-se todo o café 

colhido por qualquer indivíduo morador deste Município, residente no mesmo e que a casa 

de fazenda seja colocada nos limites deste Município, embora a plantação de café seja em 

outros limites, e uma vez que beneficie dentro deste Município”79. 

 Entretanto, nem todos estavam aprovando os melhoramentos citadinos. Um grupo de 

cafeicultores se organizou e enviou um abaixo assinado ao Presidente da Província, relatando 

o abuso tributário. Na verdade, segundo a legislação da época, estava vedada a criação de 

novos impostos e a criação e contratação de novos empregados públicos sem a aprovação da 

Assembleia Legislativa Provincial, levando ao Presidente da Província a escrever uma carta 

à câmara pindamonhangabense cobrando explicações. Ademais, de acordo com a mesma 

legislação, os artigos do Código de Postura deveriam ser aprovados pela Assembleia, caso 

contrário, após um ano perdiam a validade80. Visando contornar a situação, os vereadores 

escrevem a seguinte carta: 

Ilmo Exm. Sr. A Câmara Municipal desta cidade de posse de uma 
representação que alguns fazendeiros deste município fizeram a Assembleia 
Provincial pedindo revogação do art. 48 das Posturas Municipais que 
estabeleceu o imposto de 20$ por @ de café colhido neste município, tem a 
honra em cumprimento ao que lhe fora ordenado por Vxª em Portaria de 3 
de março, presente, transmitir a Vxª as seguintes informações pra serem 
levadas ao alto conhecimento da Assembleia, segundo exige o parecer da 
Ilustre comissão a quem foi remetida a dita Representação. Esta Câmara, 
Exm, quando confeccionou em art. 48 de posturas só teve em vista o 
abastecimento de água potável nesta cidade, cuja necessidade é geralmente 
sentida, a não ser o desejo de coatar feitos abençoados pela posteridade 
deixarão de pertencer aos signatários. A água do majestoso Paraíba além de 
péssima não pode comodamente servir a todos os moradores desta Cidade, a 
aqueles cujas residências distão não menos de um quarto de légua deste Rio. 
Outras vertentes ao redor a Cidade não só cessam algumas vezes, como são 
de péssima qualidade. Estes são os motivos que levarão a Câmara a 
submeter a aprovação da Assembleia o mencionado art. 48 estabelecendo 
este diminuto e insignificante imposto na classe mais abastada deste 
Município81. 

 A carta ressalta, ainda, que a classe mais abastada, que assina a representação contra a 

Câmara, e que se nega a pagar o imposto sobre o café, é a mesma que não se importou em 

realizar doações para a construção de um dos “melhores Templos da Província”, se referindo 

às reformas da Igreja Matriz, que já duravam anos, utilizando tal ato como sinal de 

ostentação de patriotismo. Mas, “notando-se que para o abastecimento de água potável os 

                                                           
797ª Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 1855, f. 48v-50, Vol. 7.  
80“Sobre os assuntos de sua competência expediam posturas, mas estas vigorariam somente um ano, enquanto 
não fossem confirmadas pelos conselhos gerais das províncias, que as podiam alterar ou revogar”. LEAL, Victor 
Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O munícipio e o regime representativo no Brasil. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997, p. 94. 
81Sessão Extraordinária de 15 de março de 1855, f. 53v – 56, Vol. 7. 
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signatários não se quiseram prestar com seu conhecido patriotismo concorrendo cada um 

segundo suas colheitas de café o mesquinho imposto de 20$ por @!!!”. Enfatiza que nem 

todos os signatários da petição enviada ao Presidente da Província são moradores da cidade, 

e outros assinaram duas vezes, e alguns outros apesar de serem lavradores não produzem 

café e consequentemente não pagam o imposto! Demonstrando que os cafeicultores estavam 

organizados para não aceitarem o novo tributo. 

 Os vereadores relatam, em resposta ao Presidente da Província, que estão tendo 

problemas na arrematação, e mesmo assim continuariam com a obra por meio da 

administração pública, uma vez que, pelo andamento da obra, os vereadores tencionavam 

inaugurar um chafariz já no ano de 185582. Assim, finalizam a reunião escrevendo à 

Assembleia Provincial que esperavam uma “sabia decisão”83.  

 Sem a resposta imediata do governo provincial, a vereança manteve a continuidade 

dos trabalhos da canalização do rio Tabahú, retirando 133$348 réis dos cofres municipais 

para dar prosseguimento ao serviço, e esperando que a quantia fosse reposta posteriormente 

pela arrecadação do imposto84. Ao longo do mês de março os vereadores discutiram ações 

para preservar a salubridade do veio de água que estava sendo canalizado. Propuseram um 

artigo visando proibir e punir aquele que provocasse o seu entupimento. Até que, na 6ª 

sessão ordinária de junho de 1855, testemunhas acusaram o próprio Alferes Miguel Godoy 

de Moreira e Costa de estar causando o entupimento do veio de água, e prejudicando a obra 

de canalização que ocorria em sua propriedade. Por meio desta situação podemos observar, 

primeiro, que havia uma grande tendência desta legislação em promover meios de melhorar a 

salubridade dos moradores do centro urbano, o que de certa maneira os beneficiava 

diretamente, e que ter o Alferes Godoy Moreira e Costa prejudicando a obra era um sinal de 

que ele acabou sendo cooptado pelos lavradores descontentes com a arrecadação do imposto 

sobre o café. Mesmo com todos estes problemas os vereadores ainda insistiram no 

recolhimento do imposto sobre a arroba de café, contratando João Baptista de Oliveira para o 

cargo de coletor, e confeccionando uma lista daqueles que ainda estavam em débito com os 

cofres municipais. 

 Somente em agosto de 1855 a obra foi arrematada, pelo único cidadão que 

compareceu ao leilão, Emígdio José de Oliveira, que o faria pelo valor de 4:500$000, que 

seriam pagos à ele em três parcelas. Recebeu um adiantamento para a compra dos materiais 

necessários para o início do trabalho, que seria realizado no quintal do Alferes Godoy de 

                                                           
82Ibidem. 
83Ibidem. 
844ª Sessão Ordinária de 14 junho de 1855, f. 60, Vol. 7. 
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Moreira e Costa, canalizando o veio de água que passava por detrás da sua casa, como 

indicava o plano do engenheiro. 

 Todavia, semanas depois os trabalhos do arrematante Emígdio foram interrompidos 

por ordem do próprio Alferes Godoy de Moreira e Costa, que passou a negar o acesso ao 

terreno e a proibir a canalização do ribeirão, com a desculpa de que a obra iria deteriorar o 

seu quintal e a sua fazenda. Os vereadores criaram uma comissão composta por Manuel 

Eufrásio de Toledo, João Leite Barbosa e Antônio Marques Villela para averiguar a situação 

junto ao proprietário. Em Sessão Extraordinária, a comissão deu o seu parecer dizendo que 

era favorável à desapropriação da fazenda do Alferes Miguel de Godoy Moreira e Costa, o 

que foi aprovado pelos demais vereadores, com a justificativa de ser de utilidade pública85. 

 Este ato drástico de desapropriação da propriedade de Miguel de Godoy Moreira e 

Costa nos faz inferir que a conversa ocorrida entre ele e a comissão da Câmara não foi das 

melhores, e que possivelmente a denúncia de que ele causava o entupimento do veio d’água 

do Tabahú não era de todo infundada. 

 Por meio das notas biográficas deixadas por José Athayde Marcondes, sabemos que o 

Alferes Miguel de Godoy Moreira e Costa foi um dos pindamonhangabenses que 

acompanhou a comitiva de Dom Pedro I à São Paulo, em 1822. Além disso, esteve ao lado 

dos líderes liberais Monsenhor Inácio Marcondes de Oliveira Cabral e Manuel Marcondes de 

Oliveira Cabral, Barão de Pindamonhangaba, nos acontecimentos da Revolução Liberal de 

1842. Assim sendo, os seus atos podem estar ligados às ações dos membros do Partido 

Liberal no que diz respeito ao boicote dos esforços desta vereança.  

 Entretanto, nesta mesma Sessão Extraordinária, quando os vereadores decidiram a 

desapropriação do terreno do Alferes Godoy Moreira e Costa, o médico Antônio Pedro 

Teixeira enviou uma carta com diretrizes para que os vereadores pudessem conter a 

propagação da infecção de cólera. A partir deste momento, a cidade passou a se preparar para 

fornecer os cuidados necessários àqueles que contraíssem a doença, e por meio de 

subscrições, vereadores e munícipes tentaram angariar doações para poder fornecer aos 

cidadãos mais carentes a assistência médica necessária. 

 O último documento referente ao assunto da canalização da água potável nessa 

legislatura que conseguimos encontrar, foi uma carta do procurador da Câmara anunciando 

que estando incumbido de abrir o processo judicial de desapropriação dos terrenos do Alferes 

Miguel de Godoy Moreira e Costa para abertura do rego d’água, procurou o Juiz Municipal, 

e seus seis suplentes, e todos negaram tomar parte do processo alegando que eram suspeitos, 
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e não podiam tomar parte do processo86. Ao que parece, seria tarefa ingrata desapropriar os 

terrenos de Moreira e Costa, sete juízes municipais trataram de livrar-se do encargo! 

 O ano seguinte de 1856 foi dedicado às subscrições para a epidemia de cólera. E os 

trabalhos referentes às obras públicas ficaram restritos a caiar os prédios públicos, consertar 

algumas ruas e pontes, e limpar os espaços públicos. Por fim, chegando a nova eleição, os 

vencedores eram majoritariamente do partido liberal. Encabeçados pelo Barão de 

Pindamonhangaba, Manuel Marcondes de Oliveira Mello, a nova vereança tomou posse em 

07 de janeiro de 185787. 

 Já no primeiro mês da nova administração, uma comissão especial foi criada para dar 

seu parecer sobre o regimento interno adotado pela vereança anterior, e “depois de 

necessário exame e confrontação com a Lei de 1º de outubro de 1828, que serve de regimento 

às Câmaras Municipais é de parecer que o dito regimento é inteiramente inútil avista da 

mesma lei”88. Nesta mesma sessão o coletor, João Baptista de Oliveira, pediu demissão, pondo 

um fim no imposto sobre o café e nas obras de canalização da água do rio Tabahú. 

 Com a prestação de contas, sabemos que o saldo da Câmara no início desta legislatura 

foi de 298$990, mais 60$120 entregue pelo coletor de renda, mais 190$000 da antiga 

administração, totalizando 1:125$000. Ao arrematante do imposto sobre o café couberam os 

6% do arrecadado pelos impostos, conforme o contrato, e que segundo as suas contas 

totalizavam 600$000 pagos em 1855 e 525$000 em 1856. O coletor conseguiu uma boa 

renda com o novo imposto, poderia comprar um escravo caro, ou um terreno. Além dos 

200$000 pagos ao advogado, que já havia trabalhado no requerimento para a desapropriação 

do terreno do Alferes Godoy. Ao final da sessão, os vereadores decidiram que não fariam 

nada a respeito da canalização da água potável, e escreveriam ao governo provincial 

perguntando o que poderia ser feito com o dinheiro em caixa oriundo do imposto (no final 

dos debates, desistiram de incluir na carta, a parte em que perguntavam o que deveria ser 

feito com os fazendeiros que não pagaram o imposto, argumentando que estando suspenso, a 

questão não faria sentido)89. Tal ação era esperada, pois muitos dos fazendeiros “em débito” 

eram coligados ao partido liberal, e faziam parte do boicote. 

 Os vereadores também tencionavam receber do arrematador, Emígdio José de 

Oliveira, o valor que lhe foi pago. Mas este respondeu que recebeu a primeira parcela do 

                                                           
86Carta de 12 de dezembro de 1855. Documentos do Executivo. Caixa 15 – Vol. 53. 
87Entre os novos vereadores, além de Manuel Marcondes de Oliveira Mello, temos o Doutor Antônio Faustino 
César, Cel. Francisco Marcondes Homem de Mello, Capitão José A. Fernandes Vilella, Capitão Gregório José 
de Oliveira Costa, Capitão Ignácio Bicudo de Siqueira Salgado, Manuel Antônio dos Santos, Miguel Antônio de 
Oliveira Godoy, José Moreira Leite César. 
882ª Sessão Ordinária de 20 de janeiro de 1857, f. 118v-120, Vol. 7. 
89 3ª Sessão Ordinária de 21 de janeiro de 1857 f. 120v-121, Vol. 7. 
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empreendimento, no valor de 1:125$000, e que não deu andamento à obra devido aos 

problemas causados pelo proprietário Alferes Miguel de Godoy Moreira e Costa, e que sim, 

teve despesas, e que estava disposto a selar um acordo para ser indenizado pela quebra do 

acordo90. Procurando uma solução que lhe fosse favorável, Emígdio José de Oliveira enviou 

uma carta a Assembleia Legislativa Provincial para que esta intercedesse em seu favor nesta 

situação. Assim, em vista dos documentos apresentados pelo remetente, o parecer dado pela 

Assembleia foi de que “(...) visto que ele não pode imputar culpa de não ter sido tirada a água 

como provão os documentos. E que por tanto fosse deferido o requerimento do supp. no 

sentido de abonar-se a despesa que fez o contratante da conta corrente, que juntou ao seu 

requerimento”91. 

 Por fim, este fato que se desenrola na cidade durante tantos anos nos faz refletir sobre 

alguns aspetos, como, por exemplo, o fato de uma parcela dos cafeicultores lutar pela obra de 

abastecimento e concordar com o imposto, enquanto outros o consideraram como 

desnecessário. Esta divergência poderia ser reduzida apenas ao fato de que estes personagens 

estavam coligados a partidos opostos? Seriam resquícios dos desafetos travados em 1842? 

Era uma vereança conservadora decidindo por desapropriar a fazenda justamente de um líder 

liberal. 

 Entretanto, um recorte de jornal arquivado no periódico pindamonhangabense 

Tribuna do Norte traz a seguinte manchete: "imposto sobre o café para encanamento de água 

potável na cidade”, e transcrição da Lista Nominal92 dos indivíduos que pagaram o imposto 

em 1854. Por meio da análise deste documento conseguimos obter algumas informações. A 

primeira delas é de que foram computadas 58.540 arrobas de café, totalizando o valor de 

                                                           
907ª Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 1857, f. 126-127, Vol. 7. 
91Paço da Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo 18 de março de 1857. Documentos do Executivo – 
Caixa 03 – Vol. 13. 
921-Tenente-coronel Antônio de Godoy Moreira, colheu 4 mil arrobas, pagou 80$000; 2-Exm. Barão de 
Pindamonhangaba, colheu 5 mil arrobas, pagou 100$000; 3- Tenente Manoel de Godoy Moreira, colheu 3 mil 
arrobas, pagou 60$000; 4- Alferes Miguel de Godoy Moreira, colheu 6 mil arrobas, pagou 120$000; 5- Candido 
Marcondes Ribas, colheu 1 mil arrobas, pagou 20$000; 6- Tenente Francisco de Godoy Moreira, colheu 1500 
arrobas, pagou 30$000; 7- Capitão Francisco Marcondes de Andrade, colheu 5 mil arrobas, pagou 40$000; 8- 
Ignácio Bicudo de Siqueira Salgado, colheu 10 mil arrobas, pagou 200$000; 9- Sargento-mór José Romeiro de 
Oliveira Godoy, colheu 3 mil arrobas, pagou 60$000; 10- Francisco Marcondes de Moura Velho, colheu 500 
arrobas, pagou 10$000; 11- Fernando de Moura Rangel, colheu 1 mil, pagou 20$000; 12- João dos Santos 
Salgado César, colheu 3 mil arrobas, pagou 60$000; 13- Marianna Vieira, colheu 2500 arrobas, pagou 20$000; 
14- Marcondes Vieira do Prado, colheu 1 mil arrobas, pagou 20$000; 15- Manoel Antônio dos Santos, colheu 2 
mil arrobas, pagou 40$000; 16- Benedito Pereira da Cunha, colheu 700 arrobas, pagou 14$000; 17- Domingos 
Vieira da Cunha Salgado, colheu 500 arrobas, pagou 10$000; 18- Domingos Marcondes da Cunha, colheu 1 mil 
arrobas, pagou 20$000; 19- Manoel Marcondes Homem de Mello Cunha,  colheu 2 mil arrobas, pagou 40$000; 
20- Joaquim de Alcântara Vasconcellos, colheu 200 arrobas, pagou 4$000; 21- Francisco Antônio da Costa 
Godoy, colheu 1 mil arrobas, pagou 20$000; 22- Francisco de Paula Moreira, colheu 40 arrobas, pagou $800; 
23- D. Catarina Senne de Moura, colheu 1600 arrobas, pagou 32$000; 24- D. Marianna Marcondes Machado, 
colheu 1 mil arrobas, pagou 20$000; 25- Tenente coronel Antônio de Godoy Moreira por sua pupila herdeira 
de Rodrigo de Oliveira Godoy. Colheu 2 mil arrobas, pagou 40$000. 
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1:111$800 em impostos. Era uma quantia considerável, mas que provavelmente não se 

referia a todos os fazendeiros residentes no município. Como por exemplo, nenhum membro 

da família Oliveira Costa está presente entre aqueles que pagaram os impostos. Talvez 

outros cafeicultores fossem enérgicos em se negarem a pagar o imposto, contando que era 

ilegal e o Presidente da Província logo reconheceria. Se obtivéssemos a quantidade de café 

produzida pelo município em anos próximos ter-se-ia como mensurar a validade destas 

informações. De todo o modo, a lista traz nomes de influentes políticos e de grandes 

cafeicultores, como o Barão de Pindamonhangaba, que pagou 100$000 por 5 mil arrobas de 

café, mesmo sendo dos principais líderes liberais. Ignácio Bicudo de Siqueira Salgado, futuro 

Barão de Itapeva que pagou 200$000 por 10 mil arrobas de café colhidas. E o alferes Miguel 

de Godoy Moreira, aquele que havia disponibilizado suas terras para a canalização da água, 

pagou 120$000 por 6 mil arrobas de café colhidas. Ambos eram membros do Partido Liberal. 

 Os cafeicultores já reclamavam contra as taxas de exportação e pela falta de 

investimentos e créditos para a agricultura. Esses indivíduos já se consideravam benfeitores 

da cidade, por darem as maiores somas nas subscrições, e fazerem empréstimos à 

Municipalidade. Desse modo, serem eles os responsáveis por mais uma obra pública, desta 

vez, o abastecimento de água para a população em geral, consideraram demasiado. Todavia, 

se o imposto tivesse sido legalizado e cobrado, o município teria um orçamento de outras 

dimensões.  

 O que merece ser ressaltado é o fato de os agentes envolvidos no projeto da 

canalização perceberem a contradição na atuação dos fazendeiros e nomeá-la, ou seja, 

julgaram hipocrisia, pouco espírito público, não apoiar uma causa de utilidade geral e por 

outro lado gastar avultadas somas na Matriz. Claro, a igreja dava mais visibilidade e status 

do que um chafariz. Talvez a caridade só lhes fosse benéfica quando exposta ao público, e não 

como uma taxação obrigatória. A questão parece passar também por atitudes arraigadas em 

relação ao espaço público e ao sistema fiscal. 

 Certamente este grupo de cafeicultores se organizou a ponto de fazer o próprio 

Miguel de Moreira e Costa colocar-se contra o plano no qual ele era peça fundamental, ao 

concordar com o engenheiro de que partiria de sua fazenda a canalização da água do rio 

Tabahú. E acabar sendo, ao fim, denunciado por entupir o veio de água. Assim, os únicos que 

conseguiram tirar vantagem da situação foram o coletor de impostos e o arrematante das 

obras, Emígdio de Oliveira, ao recorrer à Assembleia Legislativa Provincial para se 

desvencilhar das cobranças dos vereadores.  
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Organizar os fluxos, embelezar a cidade 

 

 O bom estado dos caminhos de terra e das pontes de madeira eram indispensáveis ao 

transporte das mercadorias produzidas no munícipio de Pindamonhangaba. São por estes 

caminhos e pontes que transitavam as tropas de mulas que, por sua vez, transportavam aos 

portos de Ubatuba e Paraty, e para a província de Minas Gerais, os frutos das lavouras. 

Dentre estes, milhares de sacas de café subiram e desceram a serra no lombo destas mulas 

para serem alojadas nos porões dos navios e exportadas, colocando a cidade de 

Pindamonhangaba entre as maiores produtoras de café da província de São Paulo na 

primeira metade do século XIX93.   

Por isso, a eficiência dos meios de transporte era fundamental aos produtores, que 

reclamavam constantemente à Vereança e ao Presidente da Província o melhoramento das 

condições das estradas. As Atas da Câmara Municipal de Pindamonhangaba estão repletas de 

petições solicitando obras consideradas urgentes e essenciais para que as tropas pudessem 

levar suas mercadorias aos centros de distribuição. 

Os melhoramentos nos meios de transporte eram desejados pelos vereadores, mas 

devido aos altos custos para a sua implantação, estes planos eram logo descartados, como por 

exemplo, a construção de ferrovias94. Houve aqueles que investiram na utilização de barcos a 

vapor na navegação do rio Paraíba, também sem grandes sucessos. Com a inauguração da 

Estrada de Ferro Dom Pedro II, em 1872, a cidade de Pindamonhangaba se conectou de 

maneira mais rápida aos grandes centros.  

Mas, até a chegada da ferrovia, obras foram realizadas na cidade de Pindamonhangaba. 

A Câmara Municipal conseguia captar recursos dos cofres provinciais e ter alguns dos seus 

                                                           
93Segundo José Flávio Motta, em 1836 a localidade de Areias produziu 102.797 arrobas de café, Bananal 64.822 
arrobas, Pindamonhangaba 62.228 arrobas de café, seguidos pelas localidades de Jacareí e Lorena com 54.004 e 
33.649, respectivamente (Escravos daqui, dali e de mais além. O tráfico interno de cativos na expansão cafeeira 
paulista. São Paulo: Alameda, 2012, p. 40). Números que continuam altos em 1850, como demonstra Ebe Reale, 
sendo a produção de Pindamonhangaba de 350.000 arrobas de café, sobrepujada pela produção de Bananal 
(554.000) e Taubaté (354.000) (Pindamonhangaba: Cidade do Segundo Reinado. Revista de História da USP, São 
Paulo, nº 83, set. 1970, p. 149). Entretanto, comparando o total de arrobas de café exportado pelas províncias, 
percebemos que até a metade do século XIX a maior parte da produção ainda se localizava na província do Rio 
de Janeiro, com destaque para o Vale do Paraíba fluminense. Em 1852 a província do Rio de Janeiro exportou 
7.193.000 arrobas de café, 77,12% do total exportado pelo Brasil; seguido por São Paulo, como 1.289.375 
arrobas, 13,825% do total exportado, e Minas Gerais com 714.002 arrobas, e 7,655% do total exportado pelo 
Brasil. (BENICASA, Vladimir. Fazendas Paulistas.... Tese apresentada ao departamento de arquitetura e 
urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007, p. 31).    
94Em 1868 foi enviado uma petição para que os vereadores da cidade de Pindamonhangaba apoiassem a Câmara 
de São José do Paraíba na subscrição para de uma estrada de ferro, que em conjunto com a navegação do rio 
Paraíba, transportaria os produtos produzidos no Vale do Paraíba com maior rapidez. (4ª Sessão Ordinária de 
02 de março de 1868, f. 22-32, Vol. 11). Alguns anos depois, em 1873 foi anunciado as tentativas de investidores 
e cafeicultores em criar uma estrada de ferro que ligaria o porto de Ubatuba à Taubaté, contando com uma 
linha que faria a ligação com Pindamonhangaba. Ambas as tentativas foram infrutíferas. (Pindamonhangabense. 
Jornal imparcial e noticioso. Domingo, 7 de Setembro. Ano VII – 1873, N 28. f. 3).  
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projetos sancionados pela Assembleia Legislativa Provincial que, aliados às quantias 

adquiridas com os impostos municipais, as eventuais contribuições dos munícipes, ou até 

mesmo empréstimos de fazendeiros, conseguiam dar continuidade a diversas obras públicas. 

São frequentes os pedidos dos vereadores, pautados na ideia de que “(...) não há país 

algum que possa prosperar sem ter boas estradas, pelas quais façam transportar os produtos 

de suas manufaturas e gêneros de suas lavouras (...)”95. Pedindo à Assembleia Legislativa 

Provincial, pautados no artigo 66, parágrafo 6, das leis das Câmaras96, para que enviassem 

verba para o conserto da estrada que levava ao mar. Ao mesmo tempo, o Governo Provincial 

se preocupava com a manutenção das estradas e pontes, segundo o Presidente da Província, 

Recomendo a Vmcs, que mensalmente me prestem informações sobre as 
estradas pontes e obras públicas deste município, que reclamarem 
construções ou reparos, indicando por forma circunstanciada o estado delas, 
os concertos de que precisarem, as despesas aproximativas, e sua 
importância comercial, bem como qualquer providencia que convenha 
tomar. Espera esta Presidência essa cooperação constante no interesse de 
todas as Municipalidade da Província, auxiliando dest’arte por modo eficaz 
a administração e suprimindo com solicitude a atual defedividade no 

organismo deste importantíssimo ramo do serviço público97. 

Frequentemente, os moradores realizavam subscrições doando o dinheiro arrecadado à 

Câmara Municipal, para que houvesse recursos para a realização das obras que os moradores 

considerassem urgentes. Caso o dinheiro não fosse suficiente, alguns cidadãos poderiam 

consertar os caminhos e pontes com seus próprios recursos, colocando seus escravos para 

trabalharem, e cobrando da municipalidade posteriormente. 

Em 1862, o Capitão Gregório José de Oliveira Costa, ao tomar conhecimento sobre o 

orçamento vigente para o ano, aprovado pela Assembleia Legislativa Provincial, enviou uma 

carta à Câmara Municipal sugerindo a construção de uma ponte sobre o rio Piracuama, 

“sendo a estação própria para fazer-se consertos de caminhos será bom aproveitar-se a 

ocasião para representar-se a respeito da estrada em que se acha aquela ponte”98, propôs o 

remetente. Algum tempo depois, um abaixo assinado de alguns fazendeiros, solicitou a 

Câmara que tomasse “as providências para que o Exm. governo provincial mande dar 

quantia de réis 1:000$000, consignado no orçamento vigente para consertos da estrada que 

pelo bairro do Macuco vai para o porto de Ubatuba (...)”99.  

                                                           
955ª Sessão Ordinária de 22 de janeiro de 1841, f. 110v -113, Vol.3. 
96O Art. 66 regulava as ações da Câmara no que diz respeito a polícia, a economia, posturas. Lei de 1º de 
outubro de 1828. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38281-1-
outubro-1828-566368-publicacaooriginal-89945-pl.html. Acesso em 09/04/2020. 
97Circular do Palácio do Governo de São Paulo, 1º de março de 1873. Presidente João Teodoro Xavier de 
Matos. Documentos do Executivo. Caixa 01 – Vol. 11 
98Sessão Extraordinária de 22 de julho de 1862, f. 144 v – 146, Vol. 08.  
995ª Sessão Ordinária de 10 de setembro de 1862, f. 162 – 163 v, Vol. 08. 



53 

 

O requerimento feito pelos fazendeiros, que incluía o Barão de Pindamonhangaba, foi 

aprovado pelo governo provincial, que esperava “que esta Câmara encarregue alguém dos 

signatários da dita representação para levar a efeito os serviços precisos na referida estrada; 

espera outro sim que os fazendeiros que tanto interesse tem no bom estado da estrada 

coadjuvem a Província na reparação e conservação”100, sendo nomeado pelos vereadores para 

assumir a função o fazendeiro José Moreira Leite César. 

Já as obras solicitadas pelo Capitão Oliveira Costa não tiveram uma solução tão 

simples. Após um longo tempo de espera, as obras foram finalmente arrematadas por 

Antônio Fernandes Vilella. Entretanto, com o intuito de beneficiar Oliveira Costa, um dos 

vereadores se opôs, dizendo que os consertos da estrada deveriam ser feitos pelo cidadão que 

requisitou a obra, ou seja, o próprio Capitão Oliveira Costa. Alguns vereadores rejeitaram tal 

proposta, julgando-a irregular, pois não respeitava o processo legal de arrematação. Mas, 

como podemos entender pela leitura de uma nova carta do Capitão Costa para os vereadores, 

a obra já vinha sendo feita por ele,   

desde o momento em que foi honrado por ela [a Câmara] para fazer os 
consertos e reparos da estrada que se dirige a província de Minas, 
imediatamente dei providências de fazer tirar as madeiras precisas, (...) com 
o que já despendi algumas patacas. Pretendia não receber quantia alguma 
do Governo sem que desse por finda e entregasse a estrada a satisfação, 
embora sofresse prejuízo, porem como é informado agora que o Cap. 
Vilellinha ofereceu-se ao Exm governo para atamancar a estrada fazendo 
por menos 100$000R do que está no orçamento (...). Supõem que não haverá 
uma só pessoa ainda mesmo os que fizeram oposição na Câmara que 
desconheça que se aceitou não foi movido pelo interesse do lucro, mas sim 
pelo interesse particular que tenho na estrada101.  

Assim, o Presidente da Província aceitou que Capitão Oliveira Costa ficasse 

responsável pelas obras, recebendo ao final o valor de 1:890$000 réis, e com a promessa de 

que trabalharia na manutenção da estrada pelos próximos dois anos. 

As disputas existentes entre o governo provincial, vereadores e moradores (com 

destaques aos cafeicultores) por causa das cotas orçamentárias é um dos reflexos do conflito 

que existia entre a burocracia, que necessitava de maiores recursos financeiros, e os grupos 

dominantes da sociedade, da onde estes recursos poderiam ser extraídos na forma de 

impostos e taxações. Para Carvalho, essas disputas “representava[m] o conflito interno de 

uma elite política que hesitava entre as necessidades do governo, que ela dirigia, e os 

interesses dos proprietários que ela devia representar102.” O autor irá denominar essa 

situação como “dialética da ambiguidade”, onde a elite burocrática, proveniente da elite 

                                                           
100Carta do Presidente da Província de 24 de outubro de 1862, lida na Sessão Extraordinária de 1º de novembro 
de 1862, f. 172-174 v, Vol. 08. 
1013ª Sessão Ordinária de 6 de maio de 1863, f. 48v – 53, Vol. 09. 
102CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem.... Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 263. 
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econômica, precisava votar com o Governo, contrariado, por vezes, as demandas da classe de 

origem. Classe esta de onde proviam os recursos financeiros que sustentava o máquina 

estatal. Esses problemas com orçamento são decorrentes, e percorrem vários capítulos deste 

trabalho. Como vimos, na questão do abastecimento da água da cidade, e como veremos 

adiante com os recursos necessário às construções públicas.  

Segundo a legislação do Império, a Municipalidade detinha uma variedade restrita de 

formas de arrecadação de verbas. Os impostos sobre a venda de aguardente e bebidas 

alcoólicas, aferição de pesos e medidas, sobre as casas de comércio e tavernas, sobre a venda 

dos produtos de origem animal no mercado, eram as principais fontes de rendas, além das 

multas aplicadas pelo Fiscal da Câmara quando algum artigo do Código de Posturas era 

infringido.   

O Código de Posturas, escrito pelos vereadores, e aprovado pela Assembleia 

Legislativa Provincial, previa, também, que os cidadãos seriam responsáveis e obrigados a 

trabalharem em suas ruas, calçadas e fachadas segundo os ditames das leis, e o seu 

descumprimento levaria a multas ou à prisão. Desse modo, os proprietários tinham como 

obrigação manter suas moradias caiadas e pintadas, eliminando os formigueiros dos quintais, 

mantendo os muros e as construções dentro dos parâmetros construtivos, e fornecendo mão-

de-obra quando o Fiscal da Câmara requisitasse, para os trabalhos nas vias públicas. 

Assim, tomando como exemplo o caso do Capitão Oliveira Costa e de José Moreira 

Leite César, os vereadores resolvem nomear cidadãos respeitáveis e idôneos para serem 

responsáveis pelos principais caminhos do município, “aos quais todos a Câmara oficiará 

neste sentido comunicando-lhes igualmente o disposto no art. 55 das posturas Municipais 

(...)”103. E foi com base neste mesmo artigo do Código de Posturas, que o inspetor nomeado 

para cuidar do caminho do Piratinguy, Antônio Ferreira da Cunha, enviou uma lista com o 

nome dos cidadãos que se negaram a prestar o serviço, ou enviar um escravo para fazê-lo, 

quando foram convocados a cuidar da manutenção da estrada, sendo todos os nomes da lista 

multados pelo Fiscal da Câmara.   

Com a expansão da cidade, e consequentemente, o aumento da população, a Câmara 

Municipal necessitava aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização de diferentes 

setores, como por exemplo a regulamentação dos impostos pagos pelos comerciantes, e pelos 

mascastes que andavam pelas ruas anunciando suas muambas, bem como os farmacêuticos 

em suas boticas e os quitandeiros no mercado. Já vimos como criar e cobrar impostos não era 

uma tarefa simples, sobretudo se os impostos fossem às elites para um serviço que não era só 

para eles. 

                                                           
1034ª Sessão Ordinária de 7 de maio de 1863, f. 53v – 57, Vol. 09. 
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 É nítida a intenção dos vereadores em ampliar o perímetro urbano e delimitar os 

locais adequados para o exercício de diferentes funções, como podemos notar pelas posturas 

municipais, que delimitam os lugares de comércio, lavagem de roupa, abertura de novos 

bairros, e locais adequados para o abastecimento de água potável. Buscavam um 

ordenamento do espaço, diferenciando o que era urbano do que era rural. O que nos faz 

inferir que a elite pindamonhangabense estava em consonância com o preceito urbano 

propagado no século XIX.  

 Na construção da praça de mercado, temos uma vereança preocupada em criar um 

espaço que atendesse o maior número de negociantes, e que abrigasse o maior número de 

gêneros alimentícios, para suprir as necessidades dos munícipes. Assim, concomitantemente, 

esse espaço também requeria normas especificas que regularizavam as atividades de todos 

que da praça usufruíam, marcando, igualmente, o papel desempenhado pelo fiscal, e as 

punições que este poderia impor aos infratores. 

 Desse modo, a criação do Código de Posturas era um fazer constante, com a adição de 

novos artigos de posturas toda vez que os vereadores precisavam normatizar um novo 

elemento, seja do espaço urbano, como do meio rural. Segundo a legislação do Império, os 

códigos de posturas deveriam passar pela aprovação da Assembleia Legislativa Provincial 

para se tornarem definitivos. Além disso, a infração de um dos artigos do Código de Postura, 

ocasionava multas, e a sua reincidência prisão. Assim, além de serem a lei do município, o 

código de postura auxiliava a Câmara na obtenção de pequenos recursos, que poderiam ser 

investidos em pequenos reparos, como o conserto de pontes, ruas e chafarizes, e que eram tão 

rotineiramente realizados. Ademais, a compilação das leis em um Código de Posturas, fixado 

na porta da Igreja Matriz, ratificado constantemente pelo Fiscal, e até mesmo impresso em 

periódicos, fazia com que os cidadãos se tornassem mais próximos das leis que regiam o 

município. 

 O trabalho realizado pelos fiscais contratados pela Municipalidade eram 

fundamentais. Eles percorriam as ruas vistoriando casas de comércio, inspecionando a venda 

dos alimentos e examinando as condições das ruas, prédios, chafarizes, sendo ele o 

responsável pela distribuição das multas. Uma de suas tarefas era prestar contas 

semanalmente aos vereadores sobre as ações que consideravam indispensáveis ao bom 

funcionamento do espaço urbano, além de pedir autorização para poder utilizar recursos dos 

cofres municipais que estavam em poder do procurador, para a realização das pequenas obras 

públicas. 

 Tratando do Código de Posturas propriamente dito, encontramos três exemplares 

nos arquivos do Centro de Memória Barão Homem de Mello, o primeiro era da década de 1840, 
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e estava excessivamente deteriorado, o terceiro era dos fins da década de 1884. O segundo 

estava datado de 1853, com a assinatura do vereador padre Tobias da Costa Resende e com 

acréscimos de 1866 assinados pelo vereador Manuel Marcondes de Moura e Costa. Este 

documento se mostrou apropriado para a pesquisa, dentre os três, por estar situado na 

periodização que nos interessa investigar, período no qual percebemos a maior necessidade 

de regulamentação, e por ser complementar ao demais assuntos já abordados. 

 O documento conta com 46 artigos, com a adição de mais cinco, totalizando 51 

artigos em 1853, mais 3 em 1864 e mais 6 em 1866, que podem ser integralmente 

consultados no anexo deste trabalho. 

 Podemos exemplificar os artigos do código de posturas compactando-os em assuntos, 

assim teríamos os artigos que tratam da regulamentação, licenças e impostos sobre as casas 

de negócios; regularização dos vendedores ambulantes; a qualidade dos gêneros alimentícios, 

fiscalização da feira e do mercado; normatização das fachadas e propriedades; artigos 

referentes aos boticários e vacinas; atribuições do zelador do cemitério; e demais leis que 

regulavam as ações no espaço público, tanto no espaço urbano (como não portar arma, não 

andar ou soltar animais, não comprar de escravos, não dar esmolas, casas de jogos, impedir o 

transito nas vias públicas, desviar ou poluir veios de águas...), como no espaço rural (que 

atentavam as necessidades de proteger plantações e animais). Além dos artigos de posturas 

criados com o intuito de se promover um novo imposto, como o da água potável e o da 

iluminação. 

 Partindo da divisão acima referida, iremos nos atentar aos códigos que versavam 

sobre a regularização do comércio. Os primeiros artigos se dedicam a tratar da necessidade 

de se obter uma licença antes de se abrir uma casa de comércio. A licença custava 50$000 

réis, e requeria o pagamento anual de mais 10$000 réis para a manutenção. Tal medida era 

importante para que a Câmara fiscalizasse o que seria vendido na casa de negócio, pois 

haviam mercadorias permitidas somente à pessoas qualificadas, como os boticários, e também 

mercadorias que tinham taxações mais pesadas, como o comércio de ouro e pedras preciosas, 

que demandavam uma licença no valor de 100$000 réis. 

 Esse imposto anual deveria ser pago por todos os comerciantes, independentemente 

do tamanho da casa de comércio, ou da sua localização. As casas de comércio que 

acumulavam as funções de armarinho, ferragens e remédios, além das fazendas secas, 

deveriam pagar o imposto anual no valor de 20$000 réis. 

 Havia os artigos relacionados ao comércio em si, como as inspeções dos pesos e 

medidas utilizados pelos comerciantes, como descreve o artigo 24. Com a disposição do 

Governo Provincial, a Câmara podia criar novas formas de arrecadação de verbas, e uma 



57 

 

delas foi colocando em arrematação pública o serviço de aferição de pesos e medidas. Desse 

modo, um cidadão pagava à Câmara o direito de passar por todos os comerciantes verificando 

suas balanças, e cobrando por este serviço, visando assim, garantir uma quantia superior ao 

que pagou à Câmara.  Tanto que, o aferidor da Câmara, Francisco Xavier de Assis, 

anunciava, no periódico em 1874, que estaria todos os dias úteis, das 8 ás 10 horas, no paço 

municipal para aferir os novos pesos e medidas104.  

 E, caso algum comerciante fosse flagrado utilizando pesos e medidas falsificados, era 

multado, como ocorreu com a casa de comércio de José Vilella Y Cardoso em 1866. Os 

proprietários alegaram que os pesos haviam sido levados por um negro, quando na ausência 

dos caixeiros. O que não foi aceito pelos vereadores, já que no depoimento os comerciantes 

colocam o negro como sendo de confiança, e já acostumado ao serviço, e, acrescentando que o 

depoimento dos caixeiros não deveriam ser levados em consideração, pois estão “desejosos 

sempre de apresentarem boa-fé afim de agradar seus patrões”105. 

 Além disso, cabia ao fiscal também regular as atividades no mercado, como a 

separação dos gêneros alimentícios ao serem expostos na praça, como expõem o artigo 27, 

“conforme suas qualidades afim de um lugar se achar que for feijão em outro toucinho”, por 

exemplo. 

 Como vimos ao longo do trabalho, a Câmara possuía matadouros para facilitar a 

fiscalização da distribuição de carne. Segundo o artigo 43, ninguém poderia matar rezes sem 

obter licença anterior, válida na cidade como no subúrbio, além da atividade ser permitida 

somente nos locais determinados pela Câmara. Como podemos ver pelas Atas da Câmara isso 

gerava alguns problemas. Como os causados por Manuel Pires de Moraes, que já havia sido 

acusado de matar rezes em rua pública, atrás da rua da cadeia, multado pelo Fiscal por não 

cumprir os termos da arrematação, e deixando de satisfazer a população na demanda por 

carne, além de vendê-la à “vários por oito patacas”106, transgredindo as condições às quais 

havia se sujeitado. 

 Devido à isso, a Câmara em 1855 tomou como medida para acabar com a falta da 

carne, e as altas do preço, a criação de um artigo no qual ficava autorizado somente aos 

arrematantes o corte e a venda da carne, pelo preço de 2$000 ou 2$560 a arroba. Cabendo ao 

demais açougueiros pagarem uma licença ao arrematante para revender a sua carne segundo 

                                                           
104Jornal Pindamonhangabense. Domingo, 29 de março. Ano VIII – 1874, nº 13. 
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o mesmo preço. Sendo multado em 30$000 réis e oito dias de prisão aquele que descumprisse 

tal ordem107. 

 O abastecimento dos gêneros alimentícios no centro urbano era uma preocupação dos 

vereadores, como demonstrado na situação acima, mas também, pelo artigo 47, que obrigava 

todos os comerciantes que vinham de fora à expor “feijão, arroz, milho, aves, açúcar e 

toucinho”, em uma das feiras da cidade por pelo menos um dia antes de vender no atacado. 

Isso era uma tentativa para impedir que pessoas mais abastadas concentrassem grande 

quantidade de produtos em tempos de carestia. Por isso, em algumas ocasiões, a Câmara teve 

que fixar os preços dos alimentos, para que eles ficassem mais acessíveis à população, como 

ocorreu em 1854, ficando a farinha e o feijão vendido por alqueire (4$000 réis); o toucinho 

vendido por arroba (10$000 réis); o arroz vendido por alqueire (2$000 réis); o sal vendido 

por alqueire (3$200 réis); e o carro de lenha (1$800 réis)108. 

 Muitos artigos estavam relacionados ao comércio e ao mercado, e alguns deles eram 

motivados por reclamações dos próprios comerciantes e quitandeiros. Como, por exemplo, o 

artigo que teve como embasamento a reclamação de muitos quitandeiros que passaram a 

enfrentar a concorrência de grandes comerciantes, donos de fazendas secas e armarinhos, que 

aos domingos, por estarem seus comércios fechados, iam à feira montar a sua barraca. Sendo 

por isso, multados e até mesmo presos, conforme o artigo 49. Mas a motivação da Câmara 

em criar este artigo não partiu do medo de que houvesse atritos entre os negociantes, mas 

sim, as perdas financeiras por não estarem pagando licenças, como mostra o discurso do 

vereador Godoy Silva: 

(...) que para melhor comodidade do povo foi criada nesta Vila já de anos, 
uma feira pública, em que vendem os lavradores seus mantimentos, não em 
grosso ou atacado, porém sim por todo o preço, em módicas medidas e 
pesos, o que é e tem sido a prol da balança pública sem exceção de pobres ou 
ricos, pois é nesta feira que todos os moradores da Vila se munem do 
necessário em todos os Domingos: é verdade que há meses, alguns 
negociantes de Casas fixas de negócios introduzirão o uso de pôr barracas 
no largo da feira nos Domingos, e nelas tem oferecido a venda não só de 
molhados como fazendas secas, mas não consta a esta Câmara que entre eles 
tenha havido rixas e desordens dessas apontadas pelos suplicantes, os quais 
com tudo é certo terem ocorrido entre outras devidas pessoas. 
Reconhecendo esta Câmara que o uso destas barracas não sujeitas a 
imposição alguma é não só prejudicial aos negócios como também às 
Rendas Publicas (...)109. 

 Outra grande preocupação da Câmara era o controle da venda das bebidas alcoólicas. 

Por serem um produto de grande demanda, era necessário possuir uma licença para vendê-
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las, que poderia ser adquirida na Câmara, junto ao Procurador, ou com o próprio arrematante 

deste imposto. Aliás, essa arrematação era uma das mais concorridas na cidade, e que 

garantia à Câmara uma pequena quantia. Inclusive a bebida produzida fora do município era 

taxada no valor de 100$000. Segundo o artigo 29, a licença anual para águas ardentes de fora 

e da terra custavam 40$000 réis e somente da terra 20$000 réis. Creio que essas licenças 

eram pagas pelos taberneiros que iriam revender as bebidas em seus comércios. 

 Assim, com o passar dos anos a arrematação do estanco das águas ardentes e dos 

pesos e medidas ganharam maior valor, e por isso, mais concorrentes. Em 1854 o estanco foi 

para pregão com o valor de 1:500$000 réis, e foi arrematado por 1:700$000 réis, e a aferição 

estipulada em 150$00 réis, e arrematado por 156$000117. Em 1869, a Câmara já havia 

adotado um novo sistema para a arrematação do estanco das águas ardentes e dos pesos e 

medidas, sendo realizadas duas vezes ao ano. Tal medida tinha como intuito afastar os 

arrematantes que dessem problemas, e que poderiam ser substituídos ao fim do contrato de 6 

meses. Desse modo, o pregão que tinha como valor inicial 1:800$000 para as águas ardentes, 

foi arrematada por 1:290$000, enquanto os pesos e medidas estavam orçados em 150$000 e 

foi arrematado por 210$000, por 6 meses110. 

 Desde 1840 vemos as dificuldades enfrentadas pelos coletores de rendas públicas em 

conseguirem recolher este imposto. Como exemplo, temos a reclamação dos coletores de 

rendas públicas João Leite Barbosa e padre Francisco de Paula Toledo enviada ao presidente 

da Província em 1840. Este responde, em carta endereçada aos vereadores da cidade, que 

tendo recebido reclamações da tesouraria da província e repetidas queixas de coletores de 

rendas públicas, de diversos municípios, que acusam a falta de pagamento dos impostos, e 

principalmente, a falta de apoio que encontravam nas autoridades locais111. 

 Na mesma carta foi dito que os coletores tiveram maiores problemas na arrecadação 

do imposto sobre águas-ardentes e sobre as tabernas e casas de comércio. O Presidente da 

Província ordenou que a Câmara deveria informa-se com o coletor sobre os cidadãos que se 

recusavam a pagar, e mobilizar as autoridades judiciais para o mesmo. Ao entrarem em 

contato com os coletores de rendas públicas, padre Francisco de Paula Toledo e João Leite 

Barbosa, esses responderam que necessitavam que os limites da vila fossem demarcados para 

que fosse cobrado a décima sobre os prédios urbanos, além de pedirem a regularização do 

                                                           
1103ª Sessão Ordinária de 8 de junho de 1869, f. 134 – 137, Vol. 11. 
111“Em 1840, não pela primeira vez, o então presidente da província relatava um incidente desse tipo, já que 'nas 
vilas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São José e Jundiaí há decidida oposição ao pagamento dos 
impostos de 6$400rs. Sobre as tabernas e botequins de Serra Acima; o governo tem lançado mão de persuasão e 
de outros meios brandos que não suponho ainda esgotados”, ainda segundo Dolhnikoff, a escandalosa oposição 
das cidades de Pindamonhangaba e Taubaté contra este imposto pode ser encontrado nos relatórios dos 
Presidentes da Província até 1847. DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial.... São Paulo: Editora Globo, 2005. 
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valor para o cálculo sobre o imposto das águas-ardentes, o que ficou decidido em 20% do 

valor para cada barril de oito medidas, o que deveria ser tornar público à população por meio 

de edital112. Entre a determinação do imposto e a chegada do dinheiro aos cofres públicos 

havia um caminho que ia também sendo regulamentado. Vê-se que os coletores escreveram 

diretamente ao Presidente da Província e esse expressou a generalidade do problema, 

relacionado à construção de uma política fiscal na província. 

 Outro importante item do Código de Posturas eram os artigos referentes às 

construções particulares. Nestes artigos podemos observar as intenções de se criar uma 

atmosfera de aformoseamento, e de harmonia entre as construções, no centro da cidade. 

Segundo o artigo 17 as casas e muros deveriam obedecer ao alinhamento feito pelo Fiscal, e 

na falta deste, pelo arruador, para que as construções ficassem alinhadas para com as ruas 

públicas e as praças. Sendo cobrado por este serviço $500 réis por cada 5 palmos. E sabemos 

que essa regra era muito difundida entre os moradores, pois há tanto pedidos para 

comparecimento do fiscal para realizar o alinhamento, como denúncias de moradores que não 

se atentavam, ou burlavam, o alinhamento. 

 Outra medida importante era descrita no artigo subsequente, em que eram definidas 

as diretrizes das construções, segundo a qual as casa deveriam ter 20 palmos, e os sobrado 38 

palmos de altura, no mínimo. Já os muros deveriam ter 12 palmos de altura. As construções 

deveriam ser rebocadas, caiadas e pintadas, cobertos de telha e com cumieira, e os cantos em 

tacaniça (ou taboas ou estuque, segundo um acréscimo posterior). Além das casas serem 

obrigadas a terem as calçadas de 10 palmos de largura. 

 Tais disposições também eram importantes para manter a integridade das 

construções, uma vez que o padrão arquitetônico era de casa juntas, compartilhando as 

paredes laterais, alinhadas as ruas. E por isso os telhados, principalmente, deveriam ser 

construídos tendo em vista a expedição das águas para a parte frontal e traseira da casa, para 

que as paredes laterais se mantivessem sólidas e livres da umidade. 

 Os infratores do artigo, além de pagarem multa de 30$000 réis, ainda teriam seus 

imóveis demolidos as próprias custas. Inclusive, manter um terreno vazio era considerado 

uma infração grave, com pena de 20$000 e a obrigatoriedade de se levantar os muros, pelo 

menos, em três meses. Essa norma valia também para as cartas de datas concedidas pela 

municipalidade, que poderia reaver o terreno doado caso fosse constado a sua inutilização 

após três meses após a doação. 
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 As regulamentações também se estendiam às casas no subúrbio e para as moradas na 

zona rural. Sobre estas recaíam, também, normatizações sobre plantações e animais. É 

interessante notar a atenção dada aos formigueiros. Como podemos observar nas notas dos 

fiscais, a Câmara despendia algumas somas limpando os largos, e até mesmo alguns quintais, 

visando a destruição deste grande mal que assolava a cidade. A intensidade deste combate 

está relacionada aos danos que as formigas causavam às taipas e à lavoura. A Câmara decidiu 

passar parte dessa tarefa aos proprietários, criando um artigo especifico para isso, segundo o 

qual os moradores seriam responsáveis pela extinção dos formigueiros em suas propriedades, 

sendo multados pelo descumprimento deste artigo e responsáveis pelos gastos na destruição 

deste. 

 No entanto, parece não ter sido suficiente ou produtivo o resultado, pois em 1864 

decidiram adicionar um artigo ao Código de Postura, instituindo um imposto de $40 sobre 

cada palmo de fachada, muros e valos de fachada de todos os prédios existentes na cidade, 

sendo os valores aplicados na iluminação pública e na extinção de formigueiros, “podendo a 

Câmara se utilizar do excedente a bem do serviço público”113. A Câmara assumiria também a 

responsabilidade pela extinção dos formigueiros, organizando uma fonte fiscal para isso. 

Provavelmente, a verba seria para os locais públicos como largos e ruas. Fica claro como 

eram grandes os problemas com os formigueiros. 

 Mas nem todos concordaram com essa nova política fiscal. O senhor Joaquim Antônio 

de Mello prontificou-se a eliminar o formigueiro que tinha em sua propriedade se a Câmara 

lhe desobrigasse a pagar o imposto destinado a iluminação. O que foi negado pelos 

vereadores. Este imposto criado pelos vereadores era cobrado segundo o tamanho da fachada 

da residência dos cidadãos, e no caso de Joaquim isso dava uma soma de 40$000 réis114. As 

coisas ficaram tão drásticas que até mesmo a imprensa noticiou os danos causados pelo 

formigueiro presente no quintal do Major Joaquim, que pela Código de Posturas deveria ser 

o responsável por manter o seu quintal limpo. 

 No que tange às moradias das zonas rurais, os artigos destinavam, principalmente, a 

evitar os desentendimentos entre os vizinhos. Por exemplo, todos deveriam manter suas 

propriedades cercadas, com madeira de lei e guarnecidos com vala, especificava a lei. Tudo 

para evitar que os animais invadissem as lavouras alheias e causassem prejuízos. Caso isso 

ocorresse, o animal era apreendido e leiloado, ficando a Câmara com metade do pecúlio 

obtido, e o proprietário com a outra metade e com a obrigação de ressarcir os reparos no 

terreno vizinho. Com isso, não são raros os processos, arquivados no Centro de Memória 
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Barão Homem de Mello, julgados pelo juiz de paz referente aos danos causados às lavouras, 

cercas e capoeiras alheias, bem como o roubo de suplementos115.   

 Existiam também artigos um tanto quanto inusitados, como o artigo 44 que proibia 

conservar a taquára – uma espécie de bambus onde cobras e formigueiros poderiam se 

instalar – em sua propriedade, e o artigo 48 que previa a matança obrigatória do pássaro 

vira-bosta, também conhecido como “engana tico-tico”, pelo dano por ele causado às lavouras 

de milho e arroz. Era uma preocupação de agricultores, fazendeiros e sitiantes, que aparecia 

no Código de Posturas da cidade. 

 O Código de Posturas também versava sobre ações do cotidiano, como a proibição de 

correr montado em um animal, ou em animal bravo, e sem freios. Não permitia o trânsito de 

cães, porcos, cabritos, ou bois pelas ruas sem a vigilância de alguém. Ou mesmo o bloqueio 

de alguma via pública, ou qualquer coisa que afetasse a limpeza e a comodidade das ruas e 

largos. Andar armado e dar tiro pro alto também era proibido. Esses artigos demonstram a 

preocupação da Câmara em criar uma imagem de progresso e civilização, como pontuou 

Zaluar116, obrigando os munícipes a seguirem normas de convivência que diminuíam os 

atritos e as possíveis rixas, além de contribuírem para o aformoseamento da cidade. Mas, que 

ao mesmo tempo, demonstram que o centro urbano ainda estava tomado pelos animais, não 

somente pelo senhores em seus cavalos, mas também pelas vacas, galinhas, porcos e cabras, 

fundamentais para a subsistência da população. 

 Tanto que, em 1867, o Fiscal reclamou aos vereadores que, além de haver animais 

vagando pelas ruas da cidade, alguns moradores estavam montados em seus animais e 

levando-os para pastar nos Largos do Teatro e do Rosário, onde, por vezes, deixavam os 

animais sozinhos pastando117. Vemos práticas de um modo de vida rural nos principais largos 

da cidade, contrastando com a imagem de aformoseamento que estes espaços públicos 

queriam refletir. 

 Havia também artigos que limitavam as ações dos escravos, como o artigo 15, que 

proibia a compra de café diretamente de um escravo, sem que esse portasse uma autorização 

                                                           
115Temos como exemplo o caso aberto pelo juiz de paz, capitão Antônio Oliveira César, em 21 de junho de 
1841, à pedido de Eduardo Nunes de Morais. Segundo o queixoso, Joaquim Miguel de Siqueira, Serafim 
Antônio Soares de Barros e Manoel Joaquim do Prado invadiram o seu sítio e roubaram alguns dos gêneros 
cultivados. Sendo “os supracitados vistos no pasto roçando capoeiras, levando uma quarta de milho, arrancaram 
duas porteiras e cinquenta pés de café e mandioca”. Mesmo estando o sítio cercado por valos e cercas de varas, 
como determina o Código de Posturas. Este processo conta com corpo de delito anexo e testemunhos sobre os 
dados causados às plantações de Eduardo Nunes Morais, que cultivava feijão, café, mandioca, e outros gêneros 
em seu sítio no bairro do Borba.  O juiz de paz julga as denúncias como improcedentes, e o caso é encaminhado 
ao juiz municipal e ao tribunal do júri. (CMBHM. Juiz de Paz – Caixa 551 – 1829 a 1855, Doc. 05). 
116ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província de São Paulo: 1860-1861. São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. 
USP, 1975. 
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por escrito do seu senhor, tendo em vista que esse delito não se proliferasse, incentivando um 

‘mercado paralelo’ ou o roubo de café. Além disso, se um escravo fugido fosse capturado, o 

seu senhor deveria pagar 10$000 ao capturador. Outro artigo de postura, posteriormente 

adicionado ao Código de Posturas, partiu da reclamação de alguns fazendeiros que 

mandavam seus escravos venderem produtos na feira. 

 Segundo o abaixo-assinado, “usando do direito que a todo Cidadão assiste de intervir, 

por meio de representação, nos negócios que afetam aos interesses de seu município, tendo 

em vista o bem público, vem representar, ou antes fazer lembrar a VS as necessidades de uma 

medida pôr meio de postura”, requeriam um hora fixa para ter fim o mercado nos dias de 

domingo. Segundo estes fazendeiros, haviam muitos inconvenientes em mandar os escravos 

aos domingos venderem o produto de suas hortas e os gêneros de seus senhores, uma vez 

que, não havia uma hora fixa para o término da feira, e assim, para o regresso às senzalas. 

Eles propuseram que a feira acabasse às 2 da tarde, dessa forma, os escravos chegariam às 

fazendas entre 7 ou 8 da noite, caso a fazenda distasse 4 léguas, por exemplo. E, com isso, os 

inconvenientes que resultavam do pernoite dos escravos no centro, como brigas e 

embriaguez seriam evitados. O que foi acatado pelos vereadores118. Era uma tentativa de 

controlar os fluxos na cidade, proibindo a permanência dos escravizados, mesmo que na 

maioria das fazendas o domingo fosse dia livre para eles. 

 Outro importante aspecto da vida urbana que deveria sofrer regulamentações eram os 

exercícios médicos e farmacêuticos. Como era de costume, havia muitos curandeiros que 

atendiam a população, receitando remédios caseiros. Mas, com as mudanças intelectuais 

vivenciadas pela sociedade oitocentista, o título de médico, farmacêutico e dentista passaram 

a ser essenciais para a liberação da prática. Assim, ao adentrar uma nova cidade, o “doutor” 

deveria enviar à Câmara o seu título emitido por uma das academias do Império, conforme o 

artigo 38, para que fosse inspecionado pela Câmara e permitido o exercício profissional. 

 Por isso, os boticários, em posse de um saber valorizado, reivindicavam à Câmara o 

monopólio sobre a venda de medicamentos. Embasados nas denúncias do médico Antônio 

Pedro Teixeira contra os curandeiros que vagavam por este município, “administrando 

remédios a esmo sem o preciso conhecimento, pedindo providências a respeito, afim de sessar 

um tal abuso, em prejuízo da humanidade”119. Contudo, os boticários não possuíam tais 

privilégios, apenas pagavam uma licença mais alta do que os demais comerciantes, o que fez 

com que comerciantes de armarinhos passassem a também comprar uma licença para vender 

alguns tipos de medicamento, beneficiando a Câmara. Como fizeram Antônio José Pinto 
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Moraes, Tenente Ignácio Marcondes do Amaral, Frederico José Torres, Cezar Augusto de 

Oliveira Costa, Honório Correia Leite, Joaquim José da Silva Figueiredo, José Antônio 

Ferreira e José Antônio Gomes Villela. Todos eles adquiriram uma licença para vender 

drogas em suas casas de comércio120. Em vista de tal situação os farmacêuticos Marianno da 

Costa Pinto Ferrás e Joaquim Antônio Marcondes de Andrade escreveram à Câmara, 

protestando contra a falta de fiscalização e ratificando os perigos de se deixar pessoas 

comuns venderem substâncias que podiam ser letais, se administradas incorretamente121. 

 Outras categorias profissionais também recorriam ao mesmo subterfúgio de recorrer 

à Câmara para obter uma licença ou um tratamento especial. Como fizeram os cidadãos 

estabelecidos como latoeiros, tradicionais metalúrgicos ou funileiros. A reclamação destes 

latoeiros foi pautada na justificativa de que a indústria local devia ser protegida dos mascates 

estrangeiros que vinham à cidade comercializar, notadamente os italianos. E se defenderam: 

Os abaixo assignados, pela maior parte tendo Famílias a sustentar e 
aprendizes, veem em tristes condições, faltos de recursos e interesses, pela 
proteção de que gozão os seus concorrentes, homens absolutamente inúteis 
ao País e á sociedades. A vista das razões expendidas, os abaixo assignados 
suplicam a mercê da criação de um imposto elevado sobre os ditos mascates 
volantes, de sorte que fique assim protegida este ramo da indústria 
nacional122. 

 A Câmara deliberou que, mesmo que a proteção redundasse em desvantagens aos 

mercadores ambulantes, era melhor proteger a indústria local, pois o dinheiro arrecadado 

pelos latoeiros seria empregado e gasto no mesmo município, fortalecendo o comércio local. 

“O contrário, porém, é de presumir quanto as quantias caçados pelos Mercadores ambulantes 

que comerciam à maneira dos que exploram uma mina, de d’onde, só desejam tirar meios de 

gozos que serão empregados em outras paragens”123. 

 Por isso a Câmara deliberou a criação de novos artigos de posturas. O primeiro deles 

estabeleceu que todos os vendedores ambulantes passariam a pagar 20$000 réis por uma 

licença trimestral para poder vender pelas ruas da cidade, e estradas, objetos de funilaria, 

armarinhos e fazendas. Aproveitando as discussões, os vereadores aprovaram um novo 

artigo, que passava a proibir a venda de drogas e medicamentos por qualquer pessoas que 

não for boticário legalmente autorizado124. 

 Outros cidadãos também escreviam à Câmara sugerindo melhorias e artigos de 

posturas. Como José Pinto Moraes, que propôs fazer o abastecimento de água potável para a 

                                                           
1205ª Sessão Ordinária de 10 de setembro de 1862, f. 162v-163, Vol. 08, e 6ª Sessão Ordinária de 11 de setembro 
de 1862, f. 164-167, Vol. 08.  
1211ª Sessão Ordinária de 16 de abril de 1866, f. 61-67, Vol. 10. 
1222ª Sessão Ordinária de 30 de abril de 1866, f. 67-72, Vol. 10. 
1233ª Sessão Ordinária de 14 de maio de 1866, f. 72v – 77, Vol. 10. 
1243ª Sessão Ordinária de 14 de maio de 1866, f. 72v-77, Vol. 10. 
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cidade por $40 réis o barril de água, mediante a concessão de uma licença de quatro anos, já 

que ele era pioneiro neste serviço. A Câmara respondeu que tal coisa não poderia ser feita 

segundo as leis do Império, pois a água era um bem de primeira necessidade e que a 

concorrência era vantajosa aos consumidores. 

 Também Marianno Pinto Ferráz, sabendo que os moradores limpavam as fachadas e 

calçadas de suas casas, como constava nas posturas, mas que acumulam o lixo no centro das 

ruas, propôs à Câmara que mandasse remover o lixo do centro da rua do mesmo modo que as 

demais cidades faziam: por meio da contratação de carroças e carroceiros. E, visando tirar do 

povo mais este ônus, Ferráz disse que já existia um cidadão interessado em realizar o serviço 

de limpeza, “pois que, sendo de á muito reclamado pelo Povo semelhante medida, e esta 

Câmara não podendo ficar na retaguarda de outras Cidades na fiscalização da limpeza 

pública, mormente agora que estamos em época epidêmica, não vejo outro meio de 

conservarem a Cidade limpa”125. Com tais argumentos Ferráz convenceu a Câmara a firmar 

um contrato com José Fortunato da Silveira Bulcão, para que este tirasse o lixo uma vez por 

semana das ruas e largos. 

 Outros artigos de posturas ainda poderiam ser aqui apresentados, pois a miríade de 

assuntos abordados era grande, perpassando assuntos como a derrubada de nogueiras pelos 

mestres de obras para construção, e causando dano ambiental; ou até mesmo a indicação para 

que os fazendeiros plantassem árvores de pinhão para serem utilizadas nas construções 

futuras, sinalizando para uma proteção ou racionamento dos recursos naturais. A 

preocupação com meio ambiente também estava presente nos artigos que protegiam os veios 

de águas que serviam a população, proibindo o seu entupimento, desvio ou poluição por meio 

da lavagem de roupas. Entretanto, algumas das leis não passavam de letra morta. 

 

 

 

 

                                                           
1252ª Sessão Ordinária de 12 de novembro de 1866, f. 118-128, Vol. 10. 



CAPÍTULO 2 

A CÂMARA MUNICIPAL E AS DISPUTAS PELOS DESENHOS DA CIDADE 

 

 

Aos sábados a cidade amanhecia em polvorosa, os doceiros e baleiros logo cedo organizavam 

os seus tabuleiros, colocando os quitutes à mostra. Alguns escravos acompanhavam seus 

senhores ao mercado, onde teriam a chance de percorrer as lojas da cidade, e, quem sabe, 

talvez, podendo comprar uma fita ou uma fazenda para o seu deleite. Enquanto isso, os 

lavradores carregavam suas carroças com os produtos que seriam expostos na feira, e os 

criadores de gado e porcos se organizavam em torno do açougue para abastecer a população 

com carnes frescas. 

 Toda essa algazarra era controlada pelo Fiscal da Câmara Municipal e pelo Delegado 

de Polícia, atentos em fazer valer o Código de Posturas, que controlava os preços e as regras 

sobre o comércio de bebidas, o corte de carne, a venda dos peixes, do toucinho e dos demais 

produtos. Além disso, as barracas do mercado eram organizadas de forma que os gêneros 

alimentícios se agrupassem, e o toucinho não se misturasse com o café, como proferiu o 

Fiscal certa vez, tendo em mente manter a salubridade nas áreas de comércio.  

 Para manter a higiene, e claro, o aformoseamento do espaço urbano, um novo 

mercado municipal foi erigido na cidade de Pindamonhangaba, e, com isso, sucederam-se 

disputas entre núcleos de cidadãos espalhados pelos quatro cantos da cidade, cada um 

tentando trazer para a sua rua este empreendimento público. Uma situação um tanto quanto 

estranha, pois, à primeira vista, imaginamos os moradores abastados querendo um mercado 

longe do centro urbanizado, e não contribuindo com a construção do mesmo às suas portas.  

 Desse modo, a construção do mercado municipal é um acesso às relações de 

sociabilidade imbricadas neste local, onde alianças comerciais poderiam ser feitas, mas 

também de disputas, confrontos entre cidadãos e o poder público. Outras construções, 

igualmente abordadas neste capítulo, foram pautadas na necessidade de se controlar e 

normatizar os espaços da cidade, conferindo a cada local uma função. Tomamos como 

exemplo a construção do cemitério e do lazarento, equipamentos urbanos que conferiam à 

cidade a imagem de estar conectada as necessidades de seu tempo, controlando e excluindo 

daqueles que não estavam dentro dos padrões aceitáveis. 

 Além destas construções, haviam outras que também promoviam às cidades ares de 

preocupação com a salubridade e o aformoseamento do espaço urbano, como a construção de 

chafarizes para abastecer a população e largos arborizados destinados à recreação dos 

cidadãos. Tais renovações urbanas ocorriam em outras cidades, com maior intensidade nas 
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capitais das províncias e na Corte, o que proporcionava às cidade do interior intercâmbios 

entre os membros da classe senhorial, dando-lhe a oportunidade de obter produtos refinados, 

que consequentemente, “transbordava[m]das fazendas e beneficiava[m] as cidades”1. 

 Ter uma igreja matriz grandiosa, um cemitério adequado, uma santa casa de 

misericórdia, e um prédio destinado a casa de câmara e cadeia eram símbolos da prosperidade 

alcançada por determinada localidade, e consequentemente, atestava o grau de riqueza 

alcançado por seus habitantes.  Estes equipamentos urbanos foram replicados, 

principalmente nas cidades do Vale do Paraíba, que compartilharam aspectos similares da 

sua evolução socioeconômica e arquitetônica, sendo, na maior parte das vezes, financiados 

pela própria classe senhorial.  

 Assim, é curioso notar determinados pontos da descrição feita pelo viajante português 

Augusto Emílio Zaluar, que percorreu o Vale do Paraíba na década de 1860. Selecionando 

apenas as principais cidades em torno de Pindamonhangaba, notamos que estes 

equipamentos urbanos eram essenciais na formulação da opinião de Zaluar sobre a 

localidade. Por exemplo, em Bananal ele pontuou que os edifícios públicos, tais como a 

matriz, o cemitério e a casa de câmara e cadeia eram pobres, feios e mal construídos. 

Denotando fraqueza, “indignos de um município onde há tantos elementos de riqueza, 

fazendeiros abastados e de bom gosto”, mas, em contrapartida, os prédios particulares eram 

requintados e magníficos, o que salientava a mesquinhez das “obras que se deviam construir 

com a solidez conveniente, e de acordo com os preceitos da arte, de que parecem 

inteiramente deserdadas”2. 

 Na cidade vizinha de Areias, que compartilha com Bananal o título de maior 

produtora cafeeira do Vale do Paraíba, o edifício da igreja matriz era velho e de arquitetura 

irregular, que só não chegou à ruína devido aos esforços das subscrições e esmolas 

particulares. Nesta cidade a igreja, a casa de câmara e a cadeia já estavam construídas, o que 

para Zaluar fundamentava o poder da religião, da municipalidade, e da polícia, ou seja, “Deus, 

o homem e a justiça, tríplice forma do progresso e de garantia pública, funcionam em seus 

recintos separados, prestando respeito a Deus, incremento ao local e segurança à cidade”3. 

Podemos perceber que, para o autor, tais equipamentos urbanos iam além da sua 

materialidade, e simbolizavam o ordenamento e a organização da sociedade no Império. 

 Já na cidade de Lorena o prédio que abrigava a casa de câmara e cadeia ruiu durante 

um incêndio, servindo-lhe de prédio salas emprestadas pelo padre local. Com isso, as evasões 

                                                           
1ABREU, Maria Morgado de. Taubaté: de núcleo irradiador de bandeirismo a centro industrial e universitário 
do Vale do Paraíba. Aparecida: Ed. Santuário, 1985. 
2ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província.... São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 43. 
3Ibidem, p. 58. 
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de criminosos eram constantes. Por outro lado, Zaluar enalteceu o zelo da sociedade 

lorenense, que mantinha as ruas sob alinhamento, praças bem cuidadas, um cemitério fora do 

povoado (segundo as regras do bom senso e da higiene), e a harmonia arquitetônica de seus 

prédios. Ao chegar a Guaratinguetá, suas críticas foram diretas, era necessário a construção 

de chafarizes para evitar que população bebesse água diretamente do Paraíba, assim como a 

construção de um lazarento para a remoção dos morféticos que viviam à beira das estradas. 

 Muitos dos problemas apresentados pelas cidades visitadas por Zaluar estavam 

presentes em Pindamonhangaba, como salienta o autor ao chegar ao povoado, como a falta 

de chafarizes, a casa de câmara e cadeia destruídas por um incêndio, os morféticos 

proliferando nas praças e no mercado, o que também era intensamente discutidos pela 

vereança durante as reuniões. Para Eudes Campos, é neste período que vemos as instituições 

e equipamentos disciplinares se disseminarem, como cadeias, cemitérios, hospitais, escolas, 

batalhões, a criação de códigos de posturas e demais legislações, a crescente ordenação do 

espaço urbano e a reestruturação do espaço doméstico, resultados do aburguesamento da 

sociedade4.  

 Igualmente, Cristina Soto, ao estudar Taubaté oitocentista, destaca como investidores 

e capitalistas viam como boas oportunidades investir na remodelação do meio urbano e seu 

aformoseamento. Forçando a Câmara Municipal, cada vez mais, a firmar contratos e 

dispender verba em obras públicas. Segundo a autora, 

a presunção de que a influência dos taubateanos [e demais cidades do Vale 
do Paraíba] deveria se refletir em uma cidade condizente, a certeza de sua 
missão como homens esclarecidos e, finalmente, o propósito de adaptar a 
cidade aos novos ventos empurraram os vereadores a transformar sua 
aparência e substância, e dirigir seu crescimento. A reformulação do espaço 
urbano tornou-se uma prioridade, desbancando os grandes projetos – de 
pontes e estradas principalmente – e investimentos na área rural. À medida 
que o século avançava, essa parte do município deixara de figurar como 
maior destinatária dos recursos da Câmara. A ênfase se deslocou 
definitivamente do meio rural para o urbano5.  

 O processo de urbanização se intensificou conforme o movimento da classe senhorial 

em erigir suntuosos sobrados nas cidades, demandando em contrapartida equipamentos 

urbanos, modificações e melhorias que deveriam ser concretizadas pela municipalidade.  

Segundo Humberto Machado os ideais urbanísticos que perpassam o Império surgiram das 

exigências de demandas econômicas financiadas pela elite cafeeira para o seu próprio 

usufruto, ou seja, esse movimento embelezador fora utilizado para legitimar seu domínio que, 

                                                           
4CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império: aspectos da formação da cultura burguesa em São Paulo. 
Tese (Doutorado em Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 1997.  
5SOTO, Maria Cristina Marínez. Pobreza e Conflito. Taubaté, 1860-1935. São Paulo: Annablume, 2001, p 107. 
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por sua vez, estava fundamentado no ambiente material por ela edificado. Por esse motivo, o 

espaço urbano é local de intervenções e disputas que repercutem nos traçados e, 

consequentemente, nas relações sociais e, sobretudo, econômicas. “Transformar as cidades 

em locais aprazíveis significava dar-lhes um caráter de civilização. Utilizando-se de um 

discurso de repúdio ao ‘atraso’ e de defesa da ‘modernização’, verdadeiras intervenções 

‘cirúrgicas’ foram efetuadas em algumas cidades”6, implementando planos urbanísticos que 

lhe conferiam a imagem de receptivas ao progresso, e com isso, desorganizavam as “formas 

tradicionais, herdadas dos tempos coloniais, para uma nova conformação mais ligada aos 

preceitos da higiene, da estética e da circulação”7. Não que isso resultasse em modificações 

nas relações sociais, para Malta Campos, as vantagens do mundo moderno iam sendo 

incorporadas às situações locais sem que resultasse em alteração das estruturas sociais e de 

dominação, mais do que isso, eram utilizados como novas fontes de poder e prestígio8.  

 Esta concepção também é corroborada por Duarte Lanna, que coloca o crescimento 

das cidades brasileiras no século XIX “associado às transformações do país independente que 

procurava inserir-se nos marcos internacionais do desenvolvimento do capitalismo tanto do 

ponto de vista das relações econômicas quanto pela incorporação de doutrinas, valores, 

modos de vida”9. Com isso, as relações de trabalho, principalmente nos centros urbanos, se 

modificavam, congregando livres e libertos, e a construção de redes de atividades comerciais 

e importação de bens de consumo e materiais, fundamentais à estas transformações.  

A fixação das elites em residências urbanas e o crescimento destes núcleos 
teve como consequência a montagem de uma rede de serviços e 
melhoramentos urbanos que foram, em larga medida, implementados pelo 
capital estrangeiro. Pequenos vilarejos cresceram e surgiram novos núcleos 
urbanos. Ainda que a população brasileira permanecesse 
predominantemente rural, foi a partir de então que as cidades começaram a 
funcionar como polos de atração de mão-de-obra, das elites e de 
investimentos10. 

 Contudo, a realidade da cidade de Pindamonhangaba não alcançava as proporções das 

reformas urbanísticas de São Paulo, Santos e do Rio de Janeiro, por exemplo. Nas cidades do 

interior a mão de obra dos escravos especializados ainda era amplamente utilizada nas 

construções públicas e privadas, enquanto os planos eram confeccionadas pelos “práticos 

                                                           
6MACHADO, Humberto Fernandes. Progresso, Civilização e o ordenamento do espaço urbano. In: Marta 
Rossetti, BATISTA. Márcia Elisa de Campos, GRAÍ. Cecília Maria, WESTPHALEN. (Orgs.) História 
comparada de sociedades urbanas: políticas urbanas e dimensões cultural das cidades brasileiras e francesas (1840-
1945). CAPES/COFECUB. Instituto de Estudos Brasileiros/USP, 1998, p. 72. 
7LEONIDIO, Adalmir. A força da Tradição. O rural e o urbano na paisagem de Piracicaba, na passagem do 
século XIX para o XX. In: JORGE, Janes (Org). Cidades Paulistas: Estudos de História Ambiental Urbana. São 
Paulo: Alameda, 2015, p. 23. 
8CAMPOS, Cândido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São Paulo: Ed. 
SENAC, 2002. 
9LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma Cidade na Transição. Santos: 1870-1913. São Paulo: HUCITEC, 1995, p. 15. 
10Ibidem. 
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licenciados”. E, por mais que a abertura de novas ruas, construção de novos sobrados, 

hospitais e praças arborizadas estivessem nos programas urbanísticos da elite e da 

municipalidade, ainda assim, as vacas e as cabras andavam soltas pelas ruas, e os palacetes 

eram exceções ao lado das casas de morada de 1 porta e 2 janelas.  

 Martins ressalta que as “cidades imperiais do café”, estavam longe da imagem da 

“civilização do café”, refinada e faustosa, constituindo-se como modestos aglomerados de ruas 

tortas e largos mal cuidados. Que, por mais que pertencessem a regiões prosperas no cultivo 

do café, dispunham de minguadas rendas, cabendo aos fazendeiros locais impulsionar os 

equipamentos urbanos de seu interesse. Segundo a autora,   

no geral eram cidades precárias, sem calçamento, com edifícios públicos 
toscos implantados em praças de terra batida, onde ciscavam galinhas e 
porcos, atropelados pelos gado solto, desgarrado das tropas que 
atravessavam as ruas frequentemente desertas. Pouco comércio, festas 
apenas nos dias santos, raras agremiações sociais, nenhuma animação 
urbana. (...) De certa forma, as cidades cafeeiras do vale só conheceram 
ordenamento e aformoseamento urbano já no declínio econômico, quando os 
grandes proprietários usaram o espaço urbano como ostentação de um 
poder que já se esvaía11. 

 Justamente pretendemos, neste capítulo, entender como esse processo se deu em 

Pindamonhangaba, analisando como as tensões sociais se articularam na constituição e na 

transformação dos espaços urbanos. Questão que não se encerra com o fim do Império. Os 

animais frequentando os largos serão uma questão que acompanharão as municipalidades 

durante as reformas do período republicano. Não sendo apenas um problema das cidades do 

interior, até mesmo a capital da República velha, o Rio de Janeiro, lutava com as galinhas e 

porcos durante as reformas de Pereira Passos.  

 É preciso compreender este início como o espaço foi segregado e imbuído de funções 

especificas, o público e o privado, os locais de riqueza e os locais de pobreza. Para Lanna 

o crescimento urbano foi caracterizado pela edificação de belas casas e 
palacetes, pela negação do sobrado colonial e das formas de vida nele 
estabelecidas, pela construção de novos espaços e formas de lazer, pelo 
aparecimento de lojas, cafés, restaurantes, teatros e parques. Mas foi, ao 
mesmo tempo, caracterizado pelo aparecimento de cortiços, de bairros 
populares, de trabalhadores ditos "arruaceiros", "incivilizados", 
"vagabundos" que com sua presença e movimento também marcavam as 
novas cidades12. 

 Focalizar as ações da Câmara Municipal é estratégia reveladora na análise sobre o 

espaço urbano das vilas e cidades do XIX, Chicharo de Campos, que percorreu caminho 

semelhante, objetivou traçar o processo de urbanização, e o papel desempenhado pelas elites 

                                                           
11MARTINS, Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto, 2009, p. 173. 
12LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma cidade na transição.... São Paulo: HUCITEC, 1995, p. 20. 
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locais em Niterói. Em seu texto, analisou as principais construções públicas, tendo como 

perspectiva as ações daqueles que formavam a Câmara Municipal, uma vez que, como já 

salientamos em outra parte deste trabalho, não eram atraídos pelos altos salários, já que 

muitos vereadores eram membros da elite, e sequer eram remunerados em suas funções 

públicas, mas o poder investido no cargo era importante, bem como tomar parte das decisões 

que seriam tomadas, na escolha das áreas de expansão e que receberiam equipamentos 

urbanos, por exemplo. 

Certamente, ao optar por uma região em detrimento das demais, os 
membros da elite que neste momento ocupava os principais cargos públicos 
adotaram critérios pessoais (por ser proprietário de terras na referida área) 
ou de um grupo (principalmente de seus pares que colaboram para a sua 
eleição). Participar do poder significa também, impedir que outras decisões 
sejam tomadas – é o caso, por exemplo, das propriedades que seriam 
desapropriadas para abertura de ruas, entre outros. Nesse quadro é possível 
a compreensão da permanência de famílias, durante várias gerações 
ocupando cargos públicos como vimos nessa análise de trajetória das elites 
niteroienses13. 

 Assim, não devemos subtrair o espaço de poder existente nas municipalidades, que 

através das dinâmicas de interação e negociação com a classe senhorial, e demais habitantes, 

conseguiam impulsionar determinados melhoramentos urbanos. Em algumas situações, os 

representantes provinciais eram pressionados à enviarem recursos para obras, como a 

recuperação de pontes e caminhos necessários ao escoamentos dos gêneros agrícolas, o que 

impactava diretamente nos lucros da produção da elite que ocupava um assento na Câmara 

Municipal.      

 Diante disso, o presente capítulo se encontra dividido em duas partes. Na primeira 

contemplamos as disputas em torna da construção do Mercado Municipal e do Largo do 

Paraíba, que sendo considerados equipamentos urbanos importantes e que trariam benefícios 

à população, foram intensamente disputados por grupos distintos. E, na segunda parte, 

discutimos a construção do Cemitério, da Casa de Câmara e Cadeia e do Lazarento, obras 

públicas importantes para a cidade, pois representavam o poder das autoridades públicas, e 

que tinham a função de cercear e isolar determinados tipos sociais, como os criminosos e os 

doentes. 

 

 

 

 

                                                           
13CAMPOS, Maristela Chicharo de. O governo da Cidade.... Niterói, 2004, p.133. 
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O Mercado Municipal e o Largo do Porto 

 

 Desde a década de 1840 as casinhas que serviam de mercado municipal estavam 

alojadas no Largo do Rosário, tendo as suas atividades inspecionadas pelo Fiscal, que deveria 

comparecer todos os finais de semana e verificar as condições dos alimentos, cobrar os 

impostos sobre as licenças dos comerciantes, inspecionar a venda da carne de vaca e de 

porco, e até mesmo dos peixes e toucinho, cada qual com uma legislação específica14. 

Também os pesos e medidas utilizados pelos quitandeiros, açougueiros e comerciantes 

deveriam ser rigidamente fiscalizados, vindo a ser uma fração da verba arrecada pela 

municipalidade com as arrematações.  

 O mercado atraía mercadores ambulantes, lavradores de bairros distantes e escravos, 

criando um centro de convivência e diversão, o que também demandava obras públicas para o 

correto alojamento dos produtos perecíveis. Por isso, o Relatório do Fiscal Francisco da 

Silva Ferreira Caldas, de 1841, falava da importância de se construir um curral do conselho, 

onde as reses, ou seja, o gado e os suínos, destinadas ao abatimento poderiam ser 

armazenadas, e de igual importância, a construção de casinhas para quitanda, onde poderiam 

ser conservados os gêneros alimentícios15. 

 A primeira tentativa de se regularizar uma praça de mercado foi em 1841, quando 

esta acontecia no Largo do Rosário, local onde também se encontrava a Capela do Rosário. 

Devido ao tamanho disponível para a edificação das casinhas, os vereadores indicaram que 

um dos terrenos devolutos deveria ser utilizado para a obra, dando maior comodidade aos 

animais, carroças e comerciantes16. Entretanto, uma década mais tarde, o Delegado de 

Polícia João Leite Barbosa já não queria a feira naquele Largo, talvez por ter outra concepção 

de “civilidade” e não estar tão preocupado com a comodidade pública, ou mesmo porque o 

Largo do Rosário tinha, nessa época, ficado mais central e a feira passava a incomodar. 

Segundo ele, 

reconhecendo de absoluta necessidade a mudança do mercado do Largo do 
Rosário para um outro lugar que mais conviesse aos interesses Municipais; 
entendi que nos termos do Art. 158 § 9º do Reg. 31 de Janeiro de 1842 
estava dentro de minhas atribuições providenciar a respeito, mudei 
provisoriamente para o largo da estrada d’esta cidade pela Estrada de 
Taubaté, até que a Câmara tomando em sua alta consideração essa 
providencia que dei resolvesse como melhor lhe prouvesse; visto nessa 
ocasião não se achava reunida e por isso na sua impossibilidade de 
representar lhe com civilidade e respeito; por que estou convencido em face 
de lei que as Câmaras corporações meramente administrativas, e 

                                                           
14Código de posturas escrito em 1853, analisado no capítulo 1, parte 3. O código de posturas se encontra 
transcrito ao final do trabalho. 
15Relatório do Fiscal de 29 de abril de 1841. Documentos do Executivo. Caixa 03 – Vol. 46. 
164ª Sessão Ordinária de 21 de janeiro de 1841, f. 108-110, Vol. 03. 
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econômicas, pertence prover por meio de Posturas sobre comodidade das 
feiras, e mercados, como é exigido no Art. 66 § 9 do seu Regimento e deste 
modo avista daquele citado Art. Tenho de representar o que julgo dever ser 
atendido e realizado em suas Posturas, e isto apesar o que passo a ponderar. 
Esta câmara sabe perfeitamente que as feiras são de mais remota idade (...) 
porem quem não conhece algumas vez o inconveniente desse velho 
costume?17 

 A questão dos transtornos causado pelas feiras foi constantemente realçado pelos 

vereadores e munícipes, demandando inúmeros artigos de posturas. Para o Delegado 

Barbosa, que tomava para si o papel de cuidar da civilidade da vida urbana e torcia o nariz 

para “esse velho costume”, o Largo do Rosário se mostrava inconveniente por não comportar 

a crescente prosperidade da cidade, que igualmente influenciava o desenvolvimento de 

industrias e dos gêneros vendidos no mercado. E para que os cidadãos 

pindamonhangabenses pudessem desfrutar destes melhoramentos e adquirir melhores 

produtos, era necessário a construção de casinhas próprias, onde os “permutadores dos 

diversos gêneros que afluem ao mercado encontrem toda facilidade possível em suas 

permutações”. Era sua opinião que o Largo do Rosário, além de ser inconveniente para a 

praça de mercado, também não promovia o “aformoseamento da principal entrada de nossa 

cidade”. Vê-se que como delegado de polícia tinha preocupações que remontam às atribuições 

do Intendente de Polícia, e zelava pelo urbano. 

                                                           
17Carta do Delegado de Polícia João Leite Barbosa de 31 de março de 1851. Documentos do Executivo. Caixa 3 
– Vol. 46. 
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Imagem 03 – Fundação Casa Rui Barbosa - Acervo Cornélio Penna. Largo do Rosário. Sem data.  

 

 Na imagem acima (Imagem 03) vemos o Largo, com a Capela do Rosário ao fundo, 

ladeado pelas casinhas enfileiradas, com suas portas e janelas voltadas para rua. O Largo, 

assim como as ruas, eram de terra batida, contudo, a grama, a árvore e as marcas no chão são 

sinais de que a municipalidade, mesmo de forma simplória, investia no aformoseamento do 

local. A igreja possuía um frontispício despojado de ornamentos. Outro detalhe interessante 

são as janelas das casas, a maioria pertencente ao modelo guilhotina, com vidros, o que 

proporcionava riqueza às moradias. Provavelmente, este ponto da cidade era demarcado 

como local de moradia daqueles que pertenciam às camadas médias urbanas.     
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Vinte anos depois, visando contribuir com o melhoramento das condições higiênicas e 

aformosear o centro da cidade com uma praça de mercado maior e com mais comodidades, a 

vereança eleita em 186118, propôs, já no primeiro mês de seus trabalhos, a formação de 

comissões para se averiguar o lugar e os orçamentos para a construção da praça do mercado. 

Até aquele momento o mercado seguiu no Largo do Rosário, e as quitandas de forma 

itinerante pelas principais vias de acesso ao centro urbano. 

 Além desta obra, a Câmara recém-eleita também precisava dar o seu parecer final 

sobre o plano de construção da nova Casa de Câmara e Cadeia, resolver o problema do 

abastecimento de água potável, que por mais que tivesse sido ‘esquecido’ pela vereança 

passada, ainda continuava a ser um grande problema, como demonstra o relato deixado pelo 

viajante Augusto Emílio Zaluar19, que ficou espantado com o fato de os habitantes saciavam 

a sua sede com as águas do rio Paraíba. Outro grande problema eram os doentes, 

principalmente aqueles que possuíam doenças contagiosas, como os leprosos, comumente 

referenciados como morféticos. Nesta época a cidade não dispunha de um hospital, nem de 

um lazarento, para alojamento destes cidadãos. O que levou o vereador Teixeira Barros a 

indicar que a: 

Câmara represente ao Exmo. Presidente da Província a respeito do grande 
número de morfheticos, que existem n’este município, sem que haja a menos 
providencia para evitar-se o contato d’estes miseráveis, sobretudo na praça 
do mercado, onde sem o menor escrúpulo eles tudo mexem e de tudo se 
servem, contaminando-nos o seu hediondo mal, para que a bem da 
humanidade se digne dar providencias sobre esta urgente necessidade20. 

 Como podemos observar, haviam diversas obras sendo planejadas pelos vereadores, e 

que pela escassez dos cofres públicos iam sendo postergadas. Entretanto, elas nos mostram 

que havia um intenso debate sobre a necessidade de se regular os espaços urbanos, separando 

os infectados dos sadios, como vemos pela fala do vereador Teixeira Barros, que não 

concordava com a entrada dos acometidos de morféia no mercado.  Aproveitando a situação, 

expressou a opinião de que a praça do mercado deveria ser construída no Largo do Teatro, 

talvez tendo em mente de que ao trazer tal equipamento urbano para mais próximo das 

demais praças e lojas os morféticos não se atreveriam à lá comparecer, sendo mais fácil o 

controle sobre essa população doente. Segundo o parecer, escrito por Teixeira Barros, 

Monteiro Godoy e Costa França, a: 

                                                           
18Esta eleição elegeu o Dr. Francisco Homem de Mello, Dr. Miguel Monteiro de Godoy, Dr. José M. da Costa 
França, Dr. José Vicente Marcondes de Moura Romeiro, Alferes Alexandre Monteiro, Tenente José dos Santos 
Moreira, Capitão Benedito Gomes de Araújo, Alferes José Maria de Oliveira César, Alferes Luiz Teixeira de 
Barros. 
19“Torna-se também nesta cidade de absoluta urgência a construção de um chafariz, pois todos os moradores 
bebem água do Paraíba”, comenta o viajante. ZALUAR, Augusto-Emílio. Peregrinação pela Província.... São 
Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 95. 
203ª Sessão Ordinária de 17 de janeiro de 1861, f. 60-61, Vol. 8. 
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Câmara desaproprie por interesse municipal os terrenos 

e casas de Emígdio José de Oliveira e de Raphael escravo do Exm. Barão de 

Pindamonhangaba contiguas ao dito largo e n’esses terrenos se levante a 
praça do mercado, formando-se um quadrado 

ou paralelograma, fechada exteriormente com muros altos de 22 palmos de 

elevação com platibandas e simalhas de tijolos, tendo no interior uma 
galeria coberta e aberta com quatro ou seis entradas exteriores, ladrilhando-

se o interior de tijolos e a área aberta de pedras; e para esse fim se entulhará  

o atual esgoto da lagoa que passa por esses terrenos removendo-os para a 

rua contigua na qual se abrira uma estreita vala que será coberta com 

pedras. A comissão vendo que uma praça de mercado, onde todos os 

habitantes da cidade têm de se prover dos gêneros de primeira necessidade e 

onde os vendedores um lugar central para mais comodidade dos vendedores 

e compradores, e por isso que este é o lugar que reúne essas condições, 

ficando de mais em frente de uma boa praça para estação das carnes, e 

animais que conduzem os gêneros alimentícios para o mercado21. 

 Segundo a comissão formadas pelos três vereadores, o plano arquitetônico do 

mercado contaria com platibanda, cimalhas e tijolos, fazendo-nos imaginar que o seu plano 

levava em conta aspectos de aformoseamento do prédio e a utilização de materiais modernos, 

como é o caso dos tijolos. Os vereadores também não se esqueceram de mencionar a 

necessidade de se construir uma rede de esgotos e demais comodidades, como diversas 

entradas, galerias cobertas e área externa apedregulhada, itens que promoveriam uma 

melhor circulação dos gêneros alimentícios, dos comerciantes e compradores. Além de 

salientarem a necessidade de o local pertencer a um ponto central da cidade. 

 Como não houve consenso entre os vereadores sobre as vantagens da construção da 

praça de mercado no Largo do Teatro, a sessão foi encerada. No mesmo mês, outro vereador, 

José dos Santos Moreira, defendeu o mesmo local mas propôs que se declarasse por meio de 

posturas municipais a construção do mercado no Largo do Teatro, na parte baixa do terreno, 

fixando-se editais para arrematação das obras. Isso gerou muita discussão, onde foram 

debatidos os prós e os contras entre as propostas recebidas, resultando na desaprovação da 

proposta, já que a desapropriação das duas casas no Largo do Teatro ficariam em 3:600$000, 

enquanto que o terreno de Benedito Homem de Mello, situado no Largo dos Homens, 

poderia ser comprado pela municipalidade pelo valor de 2:200$000. Desse modo, uma outra 

comissão foi nomeada para realizar novo parecer22. 

 Devidos às doenças infecciosas que assolaram a cidade, a maioria das obras públicas 

ficaram paralisadas. As discussões sobre o mercado municipal foram retomadas nos anais da 

Câmara de Pindamonhangaba no ano de 1863.  E foi no mês de maio que os vereadores 

receberam um abaixo assinado dos moradores do Largo do Porto, às margens do rio Paraíba, 

                                                           
217ª Sessão Ordinária de 7 de fevereiro de 1861, f. 65-67, Vol. 8. 
228ª Sessão Ordinária de 21 de fevereiro de 1861, f. 65-67, Vol. 8. 
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pedindo a mudança da praça de mercado para o referido largo, prontificando-se a fazerem 

nivelar esgotos e limpar o largo e darem o terreno preciso para a edificação da casinha ou 

barracão para a venda dos gêneros que afluíssem ao mercado, cujo terreno era pertencente ao 

cidadão Antônio Marques Villela, em frente ao mesmo largo23. Os moradores do Largo do 

Teatro também se envolveram na disputa, enviando uma nova proposta, seguindo o 

argumento de que o local que os vereadores tinham a intenção de construir ficava fora do 

centro da cidade, e por isso, “fazer-lhes oferecimento não só do terreno necessário para a 

edificação da Praça no lugar designado pelas Posturas Municipais em frente ao Teatro, como 

a quantia de réis dois contos, para ser empregada na mesma edificação; os abaixo assignados 

certos de que VS só terão em vista a comodidade pública”24. Ficou para a comissão a tarefa de 

deliberar sobre a escolha final, respondendo: 

A Comissão permanente tornando em consideração a oferta que 

fazem vários cidadãos de um quantitativo na importância de 1:150$000 reis 

para desapropriação do terreno do Comendador José Moreira Leite César 

no largo do Teatro e n’ele se edificar a Praça do Mercado, 

que está Câmara tem de fazer e tendo a Comissão procurado estudar 

esta matéria para resolver como fosse mais conveniente aos 

interesses públicos, foi examinar os lugares, que oferecem condições para 

edificação d’este município conheço que o lugar mais próprio é o terreno do 
Major Benedito Marcondes Homem de Mello no largo de S. José Velho 
[Largo dos Homens] pelas seguintes razões: - 1ª Ser o 

terreno oferecido grátis à esta Câmara pelo dito Major como se vê 

do oficio do mesmo; 2ª estar o terreno na melhor posição topográfica, isto é 
com frente para a nascente e o fundo para o poente, ficando d’esta maneira 

obrigado dos rigores do tempo; 3º estar o terreno colocado entre duas ruas 
principais d’esta Cidade; 4º ficar na entrada da Cidade visto a mudança da 

ponte do rio Paraíba para aquele lado; 5º ser o terreno plano com 

a necessário declive para as aguas; 6º poder –se fazer ali o edifício com 230 

palmos de frente; 7º finalmente ceder também o mesmo major terreno para 
continuação das ruas laterais (...)25. 

 Através do parecer podemos perceber que as condições topográficas do terreno eram 

consideradas muito importantes, como a posição em relação ao sol, e a expedição das águas 

pluviais. O terreno doado pelo Comendador Moreira Leite, no Largo do Teatro, não era 

aceitável devido ao seu tamanho, tendo somente 190 palmos de frente, além de não ser um 

terreno plano, o que demandaria obras de terraplanagem. Outro fator que levou os 

vereadores a recusarem esta oferta era porque não havia possibilidade de se ampliar as ruas 

laterais, e este detalhe era muito importante para os vereadores, pois ao escolherem o terreno 

para a construção da Casas de Câmara e Cadeia eles também deram preferência a um terreno 

                                                           
234ª Sessão Ordinária de 7 de maio de 1863, f. 48v-53, Vol. 9. 
24Abaixo assinado de 27 de maio de 1863. Documentos do Executivo. Caixa 04 – Vol. 34. 
25Ibidem.  
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que tinha os quatro lados livres, o que conferia maior aformoseamento ao prédio, maior 

visibilidade no tecido urbano (e maior comodidade às carruagens e carroças). 

 A comissão estava tão certa sobre o seu parecer que ordenou a publicação do edital 

para a arrematação das obras iniciais do mercado municipal no terreno doado pelo Major 

Benedito Homem de Mello, cujo orçamento e planta foi confeccionado pelo mestre de obras 

Francisco Antônio Pereira de Carvalho. Por fim, os vereadores resolveram escrever àqueles 

que fizeram subscrições, agradecendo a doação do dinheiro, salientando que este dinheiro 

seria utilizado na edificação do mercado no Largo dos Homens, mesmo que alguns cidadãos 

tenham feito a subscrição em ordem de ser o mercado construído no Largo do Porto. 

 Na sessão seguinte, o alferes João Marcondes Homem de Mello remeteu uma 

subscrição de vários cidadãos no valor de 800$000 para a feitura da praça do mercado no 

Largo dos Homens. Por outro lado, alguns cidadãos pediram que a vereança reconsiderasse a 

decisão e enviaram um documento assinado pelo Comendador José Moreira Leite César 

aumentando o tamanho do terreno doado, e mais uma doação de 2:000$000 para ajudar nas 

obras26. Mas os vereadores se mantiveram firmes. 

 É intrigante notar como a população de cada canto do povoado considerava a 

construção do mercado uma vantagem que deveria ser agregada de qualquer forma. Assim, 

como o fato relatado acima, as subscrições foram encabeçadas pelos grandes cafeicultores da 

cidade. Seria mais lógico pensar que eles se uniriam para que a construção do mercado não 

ocorresse no seu próprio quarteirão, pois atrairiam vendedores ambulantes, escravos, 

doceiras, lavradores, e toda a sorte de ‘desordem’. O delegado teve postura nesse sentido, 

quis a feira longe. Mas, como podemos perceber analisando as Atas, o mercado foi disputado, 

era para muitos dos moradores abastados em Pindamonhangaba em meados do XIX visto 

como um equipamento urbano de interesse. A preocupação com a circulação dos escravos nas 

feiras está presente no pedido de um cafeicultor, endossado por seus pares, de que a feira no 

mercado deveria ter hora para acabar, uma vez que escravos que partiam de fazendas 

distantes para vender os gêneros alimentícios, permaneciam nela até o entardecer. E não 

sendo mais possível caminhar as léguas de volta a fazenda, passavam a noite na cidade27. 

 Desse modo, consideramos a praça de mercado como um local de intensa 

movimentação dos personagens que habitavam o centro urbano e de interação daqueles que 

moravam nos bairros distantes. O que nos leva a inferir que muitos daqueles que assinavam 

os abaixo-assinados visando a troca de lugar do Mercado Municipal estavam idealizando o 

                                                           
267ª Sessão Ordinária de 27 de maio de 1863, f. 66v-70, Vol. 9. 
276ª Sessão Ordinária de 15 de maio de 1869, f. 127-129v, Vol. 11. 
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número de pessoas que poderiam passar por suas vitrines ao irem ao mercado fazer suas 

compras. 

 Popinigis, ao estudar a construção de uma nova praça de mercado em Desterro, 

capital da Província de Santa Catarina, esmiuçou os conflitos entre liberais e conservadores 

sobre a escolha do local onde esse equipamento urbano seria construído. Tais conflitos 

envolviam tanto as esferas locais de poder, chegando ao presidente da província. Os liberais 

queriam retirá-lo da zona central, enquanto que os conservadores queriam que fosse 

construído ali no mesmo local onde se dava a comercio tradicionalmente, bem no centro 

urbano. Segundo a autora, as disputas recaiam, principalmente, sobre os tipos de indivíduos 

que frequentavam o mercado, e se eles seriam bem vistos no centro urbano, uma vez que,  

a produção e o comércio de gêneros alimentícios podiam ser as portas de 
entrada para a liberdade de homens e mulheres escravos e eram meios de 
vida para africanos e descendentes que predominavam na Praça do Mercado 
(Popinigis, 2012). Os debates ocorriam no bojo de uma série de ações dos 
poderes públicos que visavam organizar o comércio e a circulação de 
gêneros e facilitar a cobrança de impostos, mas também controlar os 
vendedores ambulantes – quitandeiras, pombeiros e mascates – e higienizar 
o espaço central da cidade, como ocorria em outros locais do Império28.  

 As discussões sobre a construção do mercado em Desterro se iniciaram na segunda 

metade de 1830, e o prédio somente foi inaugurado em 1851, com a vitória dos 

conservadores, que conseguiram mantê-lo no centro urbano, próximo à Praça do Palácio. 

Segundo Popinigis, haviam muitos motivos para que isso acontecesse, sendo um deles, a 

vantagem dos proprietários das casas comerciais que ladeavam esta praça, e que teriam se 

esforçado para que o mercado fosse ali construído, mantendo o movimento comercial da área. 

Já aqueles que desejaram o mercado longe da Praça do Palácio, utilizaram os argumentos de 

limpeza, salubridade e embelezamento. 

 Esta necessidade do poder público de organizar o comércio, a circulação dos gêneros, 

e os negociantes, estavam previstos nas funções das Câmaras Municipais, descritos na 

Constituição de 1824. Segundo o artigo 66 do título III, intitulado “Posturas Policiais”, 

explicava que as Câmaras teriam o poder policial e econômico sobre as povoações, e seus 

termos, tendo as suas deliberações sancionadas por meio de posturas. O mesmo artigo 

contemplava como objetivos específicos a manutenção do alinhamento, limpeza e iluminação 

das ruas, edificações e cemitérios; o zelo da moral pública; o controle do gado solto, demais 

animais e ervas daninhas, que prejudicassem a lavoura; a determinação dos locais para o 

estabelecimento de matadouros para o corte da carne verde e para os mercados e comércios 

                                                           
28POPINIGIS, Fabiane. “Populares afeições”: a municipalidade entre a política imperial e a política das ruas na 
Praça do Mercado – Desterro (Florianópolis), 1840-1850. In: MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. 
TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2019, p.74. 
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em geral; cuidando das casas de comércio e da inspeção das escolas de primeiras letras29. Já o 

artigo 66, parágrafo 10, da Lei de 1828, especificava que era dever das câmaras prover sobre  

a comodidade das feiras, e mercados, abastança, e salubridade de todos os 
mantimentos, e outros objetos expostos à venda pública, tendo balança de 
ver o peso, e padrões de todos os pesos, e medidas para se regularem as 
aferições; e sobre quanto possa favorecer a agricultura, commercio, e 
industriados seus districtos, abstendo-se absolutamente de taxar os preços 
dos gêneros, ou de lhes pôr outras restricções á ampla, liberdade, que 
compete a seus donos30.  

 Assim, mesmo dentro da dinâmica centralizadora adotada pela política imperial, as 

Câmaras Municipais se mantinham na linha de frente como instância de poder em contato 

com as demandas da população, o que incluía  

resolver questões relativas à alimentação popular, de início procurando 
evitar a fome endêmica e possíveis desordens causadas por ela; depois, 
procurando organizar o comércio para incrementar as formas de 
arrecadação, até que, em meados do século XIX, surgiu progressivamente a 
preocupação seletiva dos espaços centrais das cidades”31. 

 Outra informação importante trazida por Popinigis é a possibilidade da participação 

dos comerciantes, pescadores, libertos e mascates, nas eleições locais, que poderiam endossar 

ou protestar contra os vereadores através do voto, caso a opinião destes personagens não 

fossem levadas em consideração nas deliberações da municipalidade.   

 Retomando as discussões em Pindamonhangaba, a planta entregue à Câmara foi 

confeccionada por Francisco Antônio Pereira de Carvalho “que incansável em auxiliar está 

Câmara nos melhoramentos materiais que ela está promovendo prestou-se de bom grado e 

gratuitamente a dar a dita planta”32. Entendemos que ter a participação deste arquiteto 

autodidata português nas obras públicas conferia prestígio tanto ao prédio, como para a 

vereança que sancionava a obra, uma vez que Pereira de Carvalho era louvado por seus 

serviços na Igreja Matriz e nos palacetes. Nesta mesma sessão José Antônio de Oliveira 

Costa, vereador e cunhado de Francisco Antônio Pereira de Carvalho, se propôs a arrematar 

as obras iniciais por 550$000, tendo como fiador o próprio cunhado mestre de obras. No 

orçamento final ficou estipulado que toda a construção chegaria a 6:547$00033.  

 Em setembro do mesmo ano José Antônio de Oliveira Costa entregou as obras de 

taipas, os muros e alicerces, que conforme haviam sido estipulados pelo mestre Francisco 

Antônio Pereira de Carvalho, deveriam ter 20 palmos d’altura e 3 palmos de grossura com 

alicerce de 5 palmos de largura e 5 de profundidade para correr em volta de todo o edifício, 

                                                           
29Ibidem, p. 75. 
30Lei de 1º de outubro de 1828. Coleção Leis do Império. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-1-10-1828.htm.arts. Acesso em 05/01/2021. 
31POPINIGIS, Fabiane. “Populares afeições” .... Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, p. 78.  
325ª Sessão Ordinária de 19 de maio de 1863, f. 58-62, Vol. 09. 
337ª Sessão Ordinária de 27 de maio de 1863, f. 66v-70, Vol. 09. 
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que totalizava 23 braças. Pelo visto, a ideia inicial de Teixeira Barros de se construir com 

tijolos não coube no orçamento. 

 Com esta fase da construção finalizada, os vereadores fixaram os editais para 

arrematação da construção do prédio propriamente dito34. Segundo o edital a obra deveria 

ser feita em oito meses, obrigando o arrematante a apresentar fiador idôneo, sujeitando-se a 

multa de 100$000 réis por mês que excedesse o contrato, além de devolver 20% da quantia 

recebida. A obra deveria ser inspecionada por alguém indicado pela Câmara. O arrematante 

seria aquele que aceitasse fazer a obra por 2:500$000 réis ou menos, recebendo em prestações 

segundo a proporção de verba enviada pelo Tesouro Provincial e o restante, no valor de 

4:537$000 réis, no prazo de um ano após a entrega das obras. Por fim, os vereadores 

decidiram que os proponentes teriam prazo de 15 dias para enviarem à Câmara suas 

propostas35. Sendo o vencedor o próprio José Antônio de Oliveira Costa. 

 As obras foram entregues em meados de 186436. O próprio José Antônio de Oliveira 

Costa fez a indicação de que como o Francisco Antônio Pereira de Carvalho prestou 

inúmeros serviços à municipalidade, principalmente às obras públicas, sem nada ter recebido 

em troca, dever-se-ia levar “ao conhecimento do Exmo. Governo uma descrição 

circunstanciada de todos esses serviços, para ele resolver a respeito do que for de justiça”37. 

Após a inspeção do prédio do mercado pela comissão competente, os demais vereadores 

elogiaram Oliveira Costa, dizendo que a o mercado havia sido feito com solidez, contando 

com obras que não estavam no contrato, como aterros, paredes de tijolos, reboques e caiação, 

e que aperfeiçoaram o edifício38.  

                                                           
346ª Sessão Ordinária de 26 de julho de 1863, f. 62v-66, Vol. 09. 
357ª Sessão Ordinária de 3 de outubro de 1863, f. 106-110, Vol. 09.  
36Sessão Extraordinária de 23 de maio de 1864, f. 155v-159, Vol. 09. 
372ª Sessão Ordinária de 14 de junho de 1864, f. 160v-162, Vol. 09.  
386ª Sessão Ordinária de 12 de julho de 1864, f. 69v-172, Vol. 09.  
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Imagem 04 - Centro de Memória Barão Homem de Mello. Praça do mercado no início dos anos de 1900.  

 

 Como podemos observar na fotografia acima (Imagem 04), uma das poucas imagens 

remanescentes do século XX da praça de mercado, a local contava com um ambiente 

arborizado, onde carroceiros poderiam deixar seus cavalos descansando. Outro ponto 

importante é que o prédio conta com as laterais livres, rodeadas por portas de folhas duplas e 

janelas, exatamente como foi discutido pelos vereadores no momento da confecção da planta, 

conferindo melhor circulação de pessoas e mercadorias. 

Contudo, o tempo de execução da obra não foi o mesmo do pagamento. No ano 

seguinte o arrematante escreveu a Câmara cobrando o valor de 4:000$000, que já estavam 

vencidos. Os vereadores sem terem esta verba, enviaram uma carta a Assembleia pedindo o 

valor de 6:000$000 que lhes foi prometido para a obra39. Segundo um balancete financeiro de 

1ª de julho de 1865 a 30 de julho de 1866 a Câmara arrecadou 7:331$260 e suas despesas 

ficaram em 6:429$166, com saldo de 902$094. A Câmara ainda possuía dívida ativa de 

2:076$340, sendo 1:048$960 gastos com a manutenção dos presos pobres e 996$000 do 

aluguel do prédio onde ocorriam as sessões, e que esperava ser restituída destas quantias 

pelos cofres provinciais. Além disso, existia a dívida passiva de 4:700$000, proveniente da 

construção da praça do mercado e mais 700$000 devidos à Antônio Leite da Cunha Carlos 

                                                           
395ª Sessão ordinária de 27 de novembro de 1865, f. 10-14, Vol. 10. Até o momento não conseguimos averiguar 
se o governo provincial enviou ou não a verba prometida. 
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para a construção da ladeira da rua do Comércio. Entretanto, para o próximo ano financeiro 

foi provisionado o pagamento de 1:000$000 dos lucros obtidos pela arrematação das águas 

ardentes para o pagamento de José Antônio de Oliveira Costa40. 

 A disputa pelo mercado não foi a única vez que os moradores do Largo do Porto 

requisitaram à Câmara Municipal melhoramentos para esta área da cidade. Empenharam-se 

também pela construção de um passeio público no local. Pela leitura das Atas da Câmara, 

percebemos que a empreitada foi tomada pelo maestro João Gomes de Araújo (de quem 

tratamos acima, sendo em 1868 procurador da Câmara), que estava realizando concertos com 

sua orquestra para arrecadar dinheiro para a construção do desejado passeio. Segundo o seu 

ofício, 

Amante do pequeno torrão Pindamonhangabense, desejos do seu progresso 
engrandecimento promovem o Teatro desta Cidade nas noites de 19 e 21 de 
Maio próximo findo duas recitas em benefício de um Passeio Público, em o 
qual tenciona aos Domingos de alguns meses que se seguirem (depois de 
pronto o mesmo) executar com abanda de música desta Cidade, sob sua 
direção várias peças Musicais provendo com isto a reunião e inocente 
distração dos habitantes desta localidade que vivem na mais completa 
vegetação . – Assim pois, tem a honra de comunicar a esta Câmara que ditos 
Espetáculos deram em resultado a quantia de 450$000 réis, livres de 
despesas, os quais comprometo-me digo compromete se a entregar a esta 
Câmara para porem n’a em cofre até que tenha começo o projeto do passeio 
público; para a qual está Câmara se servirá designar um dos Pátios desta 
Cidade, para ali ter lugar a factura do dito passeio (...)41. 

 Entretanto, segundo o parecer dado pelos vereadores, a possibilidade de construção 

de um passeio público às margens do rio Paraíba era uma obra impraticável. Os argumentos 

se baseavam no fato de que os cofres municipais não seriam suficientes para arcar com 

metade das despesas necessárias para o aformoseamento daquela área da cidade. Mesmo este 

sendo um local aprazível, e já muito frequentado pela mocidade, como salientou Zaluar42, 

além de que, em pouco tempo seria um dos locais mais concorridos devido aos planos de 

navegação a vapor no rio Paraíba. 

 Com estes benefícios em mente, a população poderia saber que o local se tornaria 

mais valorizado com a construção de um largo. Sendo que ali também era local de passagem 

daqueles que transitavam pela Serra da Mantiqueira, indo à freguesia de São Bento do 

Sapucaí - Mirim, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, e as Minas Gerais. 

                                                           
403ª Sessão Ordinária de 26 de novembro de 1866, f. 124v-128, Vol. 10. 
415ª Sessão Ordinária de 11 de junho de 1866, f. 80-90, Vol. 10. 
42“As donzelas que à tarde passeiam sobre a ponte, como é de uso aqui, atiram às águas do rio algumas flores, e 
este, orgulhoso como a dádiva, foge arrebatando-as no seio, gemente e saudoso, como um amante que se 
despede, certo da vitória daquele que o adora”. ZALUAR, Augusto-Emílio. Peregrinação pela província.... São 
Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 91. 
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 Mesmo assim, os vereadores eleitos para os anos de 1855 a 186843, realçaram que não 

havia nenhuma estrutura no local, o terreno era pantanoso e seria de extrema dificuldade 

construir sobre ele, e mesmo com a quantia recebida, sem demais adjutórios dos cofres 

públicos, “seria lançar-se uma gota d’água no Oceano”44. Os vereadores concluíram que 

outros Largos da cidade, mesmo sem possuírem as belezas naturais do Largo do Porto, 

poderiam receber as quantias ofertadas pelo povo. Assim, decidiram que o Largo do Rosário 

era o melhor local para receber reformas, tendo em vista que já estava preparado, pois era lá 

que se situava a Igreja do Rosário, e a antiga quitanda, e somente a arborização já seria 

suficiente para o seu aformoseamento. Todavia, os moradores do Porto não aceitaram as 

deliberações da Câmara e enviaram um novo abaixo assinado de seguinte teor: 

A sensível necessidade um ponto de reunião e recreio para a população desta 

Cidade faz com que aparecesse nela a ideia da formação de um 

pequeno Passeio, e para realizá-lo concorreu a mesma população a 

um espetáculo, cujo produto é destinado a esse fim. Havendo 

chegado, entretanto, ao conhecimento dos abaixo assignados, 

que está Illma Câmara resolvera aproveitar aquela ideia e a iniciativa 

individual e entendera ser de sua competência determinar o lugar em que 

deve ser formado o Passeio projetado, e que havia resolvido preferir alguns 
dos Largos do centro desta Cidade, com o devido respeito usando do direito 

que lhes é concedido, vem representar perante está Illma Câmara sobre 

a conveniência geral de preferir se o Largo do Paraíba a outro qualquer 

largo mais central e menos própria. Na verdade, o local deste largo á 

margens do Paraíba é cercado de chácaras, e distante apenas umas cem 

braças do ponto mais central de nossa Cidade, qual o da Matriz; a 

extinção dele, a abundancia d’agua potável, não só do Rio, como das 
vertentes próximas que facilitará não só o uso útil delas, tanto para o trato 

das plantas, como para satisfação de outros mistéres; a 

fertilidade própria de seu terreno, e a ausência de Formigueiros torna-o, por 

sem dúvida, digno de ser preferido a outro qualquer lugar por 

uma Câmara que só tenha em vista a utilidade geral dos habitantes desta 

Cidade, e o aformoseamento dela (...)45. 

 Mesmo com a elucidação feita pelos moradores, de tantos benefícios existentes na 

área em torno ao rio Paraíba, e o envio da soma de 450$000, angariados pelos concertos do 

maestro João Gomes de Araújo, o parecer final dos vereadores sobre o assunto do passeio 

público seguia sendo que o Largo do Paraíba apresentava dificuldades insuperáveis, o que 

acarretaria em maiores dispensas pecuniárias, as quais a Câmara no atual momento não 

poderia realizar. Deste modo, o Largo do Rosário continuava sendo a melhor opção. A 

comissão entendeu que o Largo do Paraíba se tornou local natural de passeios da população, 

                                                           
43Esta vereança era presidida por Dr. Manuel M. de Moura e Costa, seguido pelos vereadores João Ribeiro M. 
Machado, Benedito Marcondes Homem de Mello, Francisco Marcondes Monteiro, Benedito Gomes de Araújo, 
Francisco Salgado de Oliveira, Francisco Ignácio M. Marcondes, Marianno da Costa Pinto Ferraz, José 
Antônio de Oliveira Costa. 
443ª Sessão Ordinária de 3 de setembro de 1866, f. 104-105v, Vol. 10. 
454ª Sessão Ordinária de 17 de setembro de 1866, f. 106-108, Vol. 10. 
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mesmo sem qualquer benefício ou estrutura, mas mesmo a menor das obras absorveria uma 

grande soma de investimento, por causa do solo úmido e irregular, a soma dada pelos 

munícipes, no valor de 900$000, daria somente para a terça parte das obras46. 

 Uma década depois os vereadores decidiram, finalmente, realizar as obras no Largo 

do Paraíba. E fizeram à grande. Em 1880 os vereadores despenderam uma avultada soma e 

contrataram um famoso paisagista da Corte para coordenar as obras. Como não seguimos 

com a leitura das Atas da Câmara durante os anos de 1870 a 1880, não temos informações 

suficientes para abordar os tramites que levaram a construção do Largo do Paraíba. Mas, 

felizmente, encontramos dois documentos na coleção Documentos do Executivo, que pela 

riqueza das informações lançam luz a alguns episódios que ocorreram durante a construção 

do referido largo. 

 O primeiro documento é uma carta redigida pelo horticultor Frederico Guilherme de 

Albuquerque47, que foi contratado pela Câmara Municipal pindamonhangabense para efetuar 

as obras de aformoseamento do largo, que naquela época já denominava-se Largo Cornélio 

Lessa48. A extensa carta redigida por Guilherme de Albuquerque datava de 25 de abril de 

1880, mas relatava acontecimentos que se iniciaram em 30 de dezembro de 1878, e que nos 

permitem vislumbrar aspectos importantes da relação da Câmara Municipal com seus 

arrematantes. 

 O remetente Guilherme de Albuquerque fez uma longa descrição das visitas que fez a 

cidade de Pindamonhangaba, onde tinha como amigo o vereador Alexandre Marcondes 

Monteiro. Os vereadores da cidade, sabendo dos conhecimentos de Guilherme de 

Albuquerque, o procuraram em diversas ocasiões para que ele desse a sua opinião sobre a 

                                                           
465ª Sessão ordinária de 1ª de outubro de 1866, f. 108v-11v, Vol. 10. 
47Nascido no Rio Grande do Sul, Frederico Guilherme de Albuquerque (1839-1897) tornou-se um horticultor 
proeminente durante o Império. Foi responsável por diversos passeios públicos, como o Parque dos Andradas 
em Santos (1887). Dirigiu o Parque da Luz em São Paulo, durante os anos de 1889-1892, além de manter uma 
loja na Corte voltada ao comercio de plantas exóticas e ornamentais. Segundo Dourado, “os desenhos 
remanescentes de jardins públicos propostos por Albuquerque na década de 1880 apontam um profissional em 
franca experimentação com o léxico do jardim paisagista moderno divulgado por Auguste François Marie 
Glaziou”. DOURADO, Guilherme Mazza. Belle Époque dos Jardins: da França ao Brasil do século XIX e início 
do XX. Tese (Doutorado em Arquitetura). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2008. 
48Cornélio Bicudo Varella Lessa foi um fazendeiro que ocupou os cargos de Juiz de Paz, Vereador e Delegado 
de Polícia. Filho dos Barões de Paraibuna, Custódio Gomes Varella Lessa e Benedita Varela Lessa, prestou 
grandes serviços a municipalidade, segundo o memorialista Athayde Marcondes, “quando vereador procurou 
adoptar a cidade de melhoramentos que se tornaram necessários tais como alargamento de ruas, arborização, 
além de outros serviços como que aformoseou a cidade”. Cornélio Lessa é apontado por esse autor como o 
responsável pelas obras de reforma do Teatro e da Casa de Câmara e Cadeia, e que por isso os demais 
vereadores resolveram homenageá-lo nomeando o Largo com o seu nome em 1879. Faleceu em 1903. Vale a 
pena ressaltar que o Largo era denominado do “Ypiranga”, quando ao fim da Guerra do Paraguai os vereadores 
resolveram mudar o nome das ruas e largos em comemoração a este fato, o nome deste largo é devido a 
participação dos pindamonhangabenses no episódio do grito do Ipiranga. MARCONDES, José Athayde. 
Pindamonhangaba.... São Paulo, Typografia Paulista, 1922, p. 108. 
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planta do projeto fornecida por outrem, e que aceitasse o serviço de ajardinamento. Em todas 

as ocasiões o remetente foi firme em opor-se à Câmara. Pois, segundo ele, a Municipalidade 

não teria verba suficiente para arcar com os serviços, e a planta que lhe foi fornecida continha 

diversos erros, já que fora feita por alguém que não tinha experiência no assunto. Por fim, 

Guilherme de Albuquerque se comprometeu com os vereadores em apenas consertar os erros 

existentes na planta. 

 Em outra visita à Pindamonhangaba, no mês de abril, entregou aos vereadores a 

planta refeita, e novamente ouviu dos vereadores João Gomes de Araújo e Dr. Gregório José 

de Oliveira Costa que não aceitariam dele um não como resposta. Em contrapartida, amigos 

de Albuquerque o alertavam sobre os malefícios de se trabalhar para a municipalidade,  

A verdade exige que eu diga agora, ainda que me custe, que pouco antes de 
descer nos para o Largo Cornélio Lessa, um importante e prestimoso 
morador d’esta cidade, disse-me: Veja o que vai fazer, o sr. se arrependerá, 
pois concluída a obra a nossa Câmara, como é de costume, procurara (?) 
para não lhe pagar. Chamando então de parte ao cidadão Alexandre 
Monteiro, fiz-lhe ver que não solicitando eu esse serviço, e estando disforte 
a aceitá-lo para comprazer com eles e seus amigos, já estava arrependido, ao 
que me foi respondido por ele, que podia confiar na Câmara, e que ele 
respondia por ela49. 

 Assim, após as insistências, Albuquerque disse que não faria a obra por menos de 15 

contos de réis, o que foi julgado caro. Os vereadores lhe fizeram diversas contrapropostas, 

debatendo sobre mudanças no plano, visando baratear a obra, mas, mesmo assim, ele não 

aceitou a proposta de 10 contos de réis. Chegando ao largo, Albuquerque percebeu que a rua 

apedregulhada não fora feita como o seu projeto, que havia sido entregue em fevereiro. O Dr. 

Gregório de Oliveira Costa disse que exigia que ficasse assim, pois a Câmara já havia 

contratado o fechamento do largo pelas suas quatro faces, com um portão em cada lado, 

modificando o projeto que previa uma única entrada. O vereador Gomes de Araújo ainda 

pediu que ele levasse o jardim até as margens do rio e que embelezasse o barranco com 

árvores, o que o remetente disse que nem por 15 contos faria. Além de ficar aborrecido com o 

fato dos vereadores estarem fazendo a obra sem levar em consideração a planta por ele 

desenhada. 

 Contudo, os vereadores conseguiram mudar a opinião de Albuquerque oferecendo 12 

contos de réis, e a promessa que priorizariam a sua contratação para as futuras obras que a 

Câmara tencionava fazer, sendo elas: arborização da ladeira desde a Igreja Matriz até o largo, 

plantando palmeiras, e da Matriz até o Largo do Tabahú, e também do Largo do Rosário e 

                                                           
49Carta de Frederico Guilherme de Albuquerque datada de 25 de abril de 1880. Documento do Executivo. 
Caixa 05, Vol. 37. 
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da Estação da Estrada de Ferro. O que levou o remetente a aceitar, tendo em vista todas 

essas obras futuras. 

 Visando manter a imagem de imparcialidade da Municipalidade, os vereadores 

tiveram que manter todo o processo de arrematação de obras públicas. Por isso, Guilherme 

de Albuquerque teve que apresentar um plano e um orçamento à Câmara, junto com seu 

fiador, Alexandre Monteiro. Segundo Albuquerque, o vereador Dr. Gregório deixou claro 

para o arrematante que era “para inglês ver, que as verdadeiras condições são as que 

tratamos”. Supostamente, mesmo que no contrato firmado entre a Câmara e Guilherme de 

Albuquerque existissem coisas que não haviam sido tratadas antes, essas eram consideradas 

só uma formalidade, e não seriam cobradas mais tarde. Mesmo sem a confirmação oficial, 

Albuquerque já estava importando árvores e gramas da França e às enviando para a cidade. 

 Com o início das obras, começaram a surgir os problemas com o pagamento. Em 

agosto foi pago 1 conto de réis, como constava no contrato, e não 2 contos de réis como 

Albuquerque afirmava que havia sido prometido pelo acordo informal com os vereadores. Em 

setembro a Câmara fez um empréstimo de 4 contos de réis para continuar com as obras, e em 

outubro o pagamento foi atrasado. Outros empréstimos se seguiram e o remetente ameaçou 

suspender a obra. A situação se seguiu até que em janeiro de 1880 ele não teve pagamento. 

Por fim, a Câmara não cumpriu a sua parte o acordo de enviar mil árvores para plantio nos 

jardins; além disso, cobrou a construção do lago, como estava no projeto, mas que havia sido 

suspenso no contrato “de boca”; ou seja, para a Câmara o contrato escrito era o que valia. Por 

outro lado, o arrematante disse ainda que precisou seguir as vontades de moradores do largo 

e dos vereadores, mesmo quando estas divergiam do projeto, como a colocação de cercas de 

bambu e a arborização do barranco que levava ao rio Paraíba. 

 Em março a obra já estava pronta, e faltava o parecer da comissão para a finalização 

das obras. Esta passou a apontar diversos erros no relatório redigido em abril, como a 

umidade dos caminhos, a falha na renovação incessante da água da lagoa, a falta de drenagem 

dos canteiros, o uso de duas tonalidades de grama, de não ter sido feita obra nenhuma no 

barranco do Paraíba, das valas não estarem limpas, do uso de árvores que não estavam no 

contrato, etc. Albuquerque se defendeu de todos esses erros e terminou com os dizeres: 

“certo porém que VVSS estavam dar mais uma prova a crença geral que neste nosso país da 

mentira oficial e dos contratos para inglês ver a má fé prescinde sempre, (...) a todos os 

negócios feitos pelas Câmaras Municipais”.  
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 O segundo documento é uma carta escrita pelo vereador Cézar Augusto de Oliveira 

Costa, em 31 de janeiro de 188150, no qual diz que, após a sessão passada onde apresentou a 

sua intenção de abrir uma empresa funerária, vem agora apresentar um novo melhoramento 

para a cidade de Pindamonhangaba, um melhoramento para o público e “aformosar muito 

mais – o já bastante belo e pitoresco – Passeio Público – d’esta cidade”. Ele propôs construir 

um pavilhão para estabelecer um Botequim Bofé “e outros divertimentos onde possa a 

população d’este município encontrar distração e passar tempo agradável”, e incluiu a planta, 

que teria as obras administradas por Charles Peyrouton. Aproveitou e propôs a construção 

de uma casa de banhos, “onde com severidade seja guardado o decoro público”. Que seria de 

“utilidade para as pessoas enfermas que não podem ter aquela regalia em suas moradas, como 

seja um banho de chuveiro”. Para isso requeria o prazo de concessão de 25 anos, que ao fim 

passariam as obras para a municipalidade, que poderá lucrar com ela. Anexo a sua carta 

encontramos estas duas ilustrações: 

                                                           
50Carta enviada por César Augusto de Oliveira Costa. Documento do Executivo. Caixa 05 - Vol. 37. 
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Imagem 05 - Centro de Memória Barão Homem de Mello. Arquivo do Executivo. Caixa 05. Projecto de kiosque 
para Jardim Publico oferecido à Exma Câmara Municipal de Pindamonhangaba pelo Illm Sr. Cézar Augusto de 

Oliveira Costa. Engenheiro-Arquiteto, 01/02/1881. 
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Imagem 06- Centro de Memória Barão Homem de Mello. Arquivos do Executivo. Caixa 05. Planta do Jardim 
Público de Pindamonhangaba. Aquarela sobre papel. Em anexo a carta de Cézar Augusto de Oliveira Costa. 

Engenheiro-Arquiteto, 01/02/1881. 

  

No entanto, não temos conhecimento de como essas situações terminaram, Frederico 

de Albuquerque deve ter recebido os seus pagamentos, enquanto a empresa funerária, a casa 

de banho e o bofé não se mostravam investimentos auspiciosos para Cézar Augusto de 

Oliveira Costa. Entretanto, vale a pena ressaltar os riscos arquitetônicos propostos em seus 

empreendimentos no passeio público. Diferente da arquitetura dos sobrados e palacetes da 
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cidade, o engenheiro-arquiteto propôs a construção de um bofé em forma de chalé, com o uso 

dos tijolos como ornamentação da fachada, e grandes lambrequins de madeira entalhados.  

Desse modo, estas duas cartas nos mostram as intenções da municipalidade em trazer 

para a cidade divertimentos públicos mais condizentes com as novas modas em voga no 

período, e outros melhoramentos urbanos de luxo, que como podemos perceber, eram 

impulsionados por membros da elite, e, em algumas ocasiões, por capitalistas que previam os 

possíveis lucros ao se investir em um passeio público, por exemplo. O que se torna ainda 

mais evidente pelo fato dos moradores, e sobretudo dos vereadores, constantemente 

modificarem os projetos segundo as suas concepções e gostos. Ou oferecere-los à 

Municipalidade, como propostas que retratavam “o mais auto grau de progresso e 

aformoseamento”.  

 Os Jardins Anglais51 foram um fenômeno importante neste século, pois refletiam uma 

sociedade que estava criando novas formas de lazer. Os vereadores de Pindamonhangaba se 

arriscaram ao chamar Frederico de Albuquerque para realizar os trabalho, pois sendo 

conhecido, a sua mão de obra drenava fundos do cofre municipal, porém a cidade poderia se 

orgulhar de ter um jardim idêntico ao Parque da Luz, em São Paulo, e da Praça dos 

Andradas, em Santos, outras obras realizadas por esse horticultor no período. Pelas falas dos 

vereadores percebemos que havia o desejo de se levar os melhoramentos aos demais largos 

da cidade, mesmo que fossem obras dispendiosas. Assim, não são somente as casas que vão se 

assobradando e ganhando enfeites, ou as vestes que vão cada vez mais seguindo as modas 

estrangeiras, mas toda a dinâmica urbana que passa por transformações “símbolos da nova 

concepção de divertimento e lazer tidos como civilizados”52. 

 

                                                           
51Segundo Roseli D’Elboux, em meados dos oitocentos o conceito de Jardin Anglais já estava fundamentado e 
amplamente difundido na Europa. Baseado na busca de ambientes naturais, mas que são extremante planejados, 
com o intuito de demonstrar a superioridade da racionalidade humana sobre a ordem natural. D’ELBOUX, 
Roseli. Manifestações Neoclássicas no Vale do Paraíba: Lorena e as palmeira imperiais. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura) Programa de pós graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2004. 
52LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma cidade na transição.... São Paulo: HUCITEC, 1995, p. 142. 
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Imagem 07 e 08 - Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.  Jardim Público ou Largo do 

Paraíba, na primeira metade do século XX. 
 

O Cemitério, a Casa de Câmara e Cadeia, o Lazarento 
 

 Durante a leitura das Atas da Câmara no período estudado, descobrimos que a 

primeira obra pública de impacto na cidade foi a construção de um cemitério público, sendo 

esta discussão proveniente de 1839, quando vemos a Câmara preocupada em enviar o 

orçamento e o plano de construção para o governo provincial, organizar a arrematação, 

indicar administradores, e também, convidar os cidadãos para fazerem seus jazigos53. 

 Além disso, foi ordenado ao fabriqueiro que mandasse retirar os ossos de dentro da 

Igreja Matriz54. Naquele tempo não havia uma separação nítida entre a Câmara, 

representante do Estado, e a Igreja, ficando esta última responsável em guardar as 

informações sobre nascimentos, casamentos e falecimentos, e auxiliar os vereadores na 

elaboração dos censos e das eleições, e, por outro lado, os vereadores tinham poder de indicar 

o fabriqueiro e de inspecionar as contas eclesiásticas. 

 Até aquele momento eram comuns os enterros dentro das igrejas, e ainda seriam por 

mais duas décadas na maioria das cidades brasileiras. Pela escassez de fontes existentes, não 

se sabe exatamente onde a população do povoado enterrava os seus mortos, pois certamente 

a Igreja Matriz, e as poucas capelas espalhadas pelo povoado, como a Capela do Rosário, a 

Capela de São José, e as demais existentes na zona rural, não davam conta da demanda da 

população55.  

                                                           
535ª Sessão Ordinária de 3 de dezembro de 1839, f. 65v-67, Vol. 03. 
54O fabriqueiro é o mesmo que sacristão, uma pessoa indicada pela Câmara, que tem a função de recolher o 
dízimo e organizar as contas da Igreja, além de prestar contas para a municipalidade. 
55Podemos supor que muitos habitantes eram enterrados em capelas particulares, uma vez que, ao lermos os 
jornais da década de 1870, constatamos que todos os casamentos anunciados nos jornais eram celebrados em 
capelas particulares, talvez estas capelas fossem usadas para o sepultamento de membros da família antes da 
construção do cemitério municipal. 
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 Uma complicação enfrentada pelos vereadores eleitos para esta legislatura de 1837-

184056 era a de se encontrar um local adequado para sediar o cemitério e, segundo as 

informações enviadas pelo Fiscal, o “tanque”, local que fora demarcado para a construção, 

vertia água, se tornando um local inadequado (pois os corpos em decomposição iriam 

contaminar o lençol freático e, consequentemente, a fonte de água da população daquele lado 

da vila). Por isso, as obras foram paralisadas, e os vereadores ponderaram em transferir as 

obras do cemitério para o mesmo pátio onde estava ocorrendo a edificação da Capela de São 

José57. 

 Mas, para terem certeza da informação passada pelo Fiscal, os vereadores resolveram 

enviar uma comissão para averiguar o terreno do tanque, que ficava além dos limites urbanos 

do povoado58. Possivelmente, a construção de um cemitério dentro da vila e ao lado de um 

largo frequentado pela população, como era o caso do largo onde se encontrava a construção 

da Capela de São José, não era uma opção viável. O cemitério acabou sendo construído nos 

limites da região central, próximo ao próprio tanque, local que tinha essa denominação 

devido ao terreno pantanoso, o que nos faz inferir que para os vereadores era mais 

importante manter este tipo de construção longe do povoado por uma questão estética e de 

salubridade. Segundo Reis, teses higienistas da época investigavam a teoria dos miasmas, 

segundo a qual a decomposição dos cadáveres produziria gases ou eflúvios 
pestilenciais, que atacavam a saúde dos vivos. Estes deveriam se cuidar 
transferindo os mortos para cemitérios localizados fora do perímetro 
urbano, em lugares elevados e arejados, cercados de árvores frondosas que 
ajudassem a limpar o ar, longe de fontes de água potável e fora da rota de 
ventos que soprassem sobre a cidade. O ar, como se vê, era uma 
preocupação central; limpá-lo de fluídos miasmáticos tornou-se uma grande 
obsessão do século. Os novos cemitérios deveriam ser organizados e 
funcionar segundo normas técnicas, como, por exemplo, possuir um número 
de covas duas vezes maior do que o número de habitantes da cidade; um 
período de dois anos devia separar um enterro do outro na mesma 
sepultura; as covas teriam sete pés de fundo e manteriam entre si uma 
distância conveniente, de forma a “refratar os raios miasmáticos”59. 

 Tais ideias higiênicas guiavam as decisões dos vereadores, que se preocupavam com a 

contaminação da água, o tamanho do cemitério, para suportar a demanda populacional, e 

principalmente, a sua localização.  

                                                           
56Nesta época eram os vereadores Padre Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral, padre Antônio da Cunha 
Salgado Silva, Miguel de Godoy Moreira, Manuel de Godoy Moreira, Luiz Carlos Leite Cortez, Manuel de 
Godoy Silva e Capitão José Moreira César, que entrou no lugar de Capitão João Monteiro do Amaral que 
preferiu ficar com o cargo de juiz de paz. 
575ª Sessão Ordinária de 11 de março de 1840, f. 76v-77, Vol. 03. 
586ª Sessão Ordinária de 12 de março de 1840, f. 78-79, Vol. 03. 
59REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe (org.). História 
da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 
p.134.  
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 Coube à vereança eleita em 184160 dar continuidade ao trabalho, discutindo sobre as 

propriedades do terreno do cemitério enquanto a obra estava em andamento. O pedido foi 

endossado pelo vereador Gregório José de Oliveira Costa que pediu a criação de uma 

comissão mista (composta por vereadores e cidadãos) e a análise do mapa geográfico do 

lugar, para se certificarem de que o tanque era ou não um local nocivo61.  

 Assim, as obras no cemitério foram feitas ao longo do ano, e ao plano foi adicionado 

mais 28 braças de terreno, e os muros levantados até chegarem à altura de 10 palmos. 

Segundo a Câmara, duas casas deveriam ser demolidas para que o plano da obra fosse 

cumprido. Ao mesmo tempo, pelo menos, a rampa de acesso e o aterrado62 do cemitério “fora 

da Vila” já estavam prontos. Contudo, revezes políticos fizeram com que os planos desta 

vereança fossem interrompidos63.  

 Chegou a década de 1850, e com ela a cólera, que foi combatida pela mesma vereança 

que, como já descrevemos, tentou canalizar um veio de água potável64. Com os primeiros 

sinais de que haviam moradores infectados com a temida doença, os vereadores se organizam 

para atender as necessidades dos enfermos e minimizar a taxa de contaminação. Desse modo, 

ficou acertado que caso o pior dos cenários se concretize a Câmara desobrigar-se-ia de todas 

as necessidade não urgentes, reduzindo o ordenado dos seus empregados. Além disso, era 

urgente encontrar uma casa de aluguel para servir como hospital provisório, e a contratação 

de médicos e enfermeiros. Uma comissão especial foi formada, composta por vereadores e 

médicos da cidade, cabendo à eles pedir esclarecimentos a Junta de Higiene Pública da Corte 

sobre como combater a cólera, e quais medicamentos utilizar em seu tratamento65.  

 O medo de que a doença se instalasse na cidade fez com que os vereadores 

tencionassem ampliar o cemitério movendo-o para um local ainda mais distante do centro. 

Entretanto, receberam do Governo uma carta comunicando que não havia possibilidades de 

contribuir com qualquer quantia para a remoção do cemitério. Nesta mesma sessão foi lido 

um oficio do Delegado de Polícia alertando que existiam enfermos com os sintomas da tão 

temida doença. Com o problema tão eminente, o vereador Antônio Marques Villela propôs 

que se mandasse limpar as casas dos pobres a custas dos cofres públicos, medida 

prontamente aprovada (pelo visto havia uma percepção compartilhada que os pobres vivam 

                                                           
60Foram eleitos Rodrigo de Oliveira Bueno de Godoy Moreira, Gregório José de Oliveira Costa, Justiniano dos 
Santos Moura, Francisco de Paula Godoy, Manuel Antônio dos Santos, Manuel Monteiro César, Ignácio 
Bicudo de Siqueira Salgado. 
612ª Sessão Ordinária de 16 de novembro de 1841, f. 151, Vol. 03. 
622ª Sessão Ordinária de 20 de outubro de 1842, f. 19, Vol. 05. 
63Com a revolução liberal de 1842 os vereados foram depostos, e uma vereança conservadora foi empossada em 
seu lugar.  
64Como já abordamos na terceira parte do Capítulo 1. 
656ª Sessão Ordinária de 21 de agosto de 1855, f. 70v-73, Vol. 07. 
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em casa sujas), e que o depósito de lixo deveria ser de agora em diante para além do tanque - 

local onde se localizava o cemitério. 

 Além disso, aumentando a precaução (talvez pelo medo de que os caipiras os 

infectassem), os vereadores criaram na cidade uma Junta Higiênica, que orientada pelos 

médicos José M. da Costa França e Antônio Pedro Teixeira, arrecadaram fundos para o 

auxílio aos pobres (e em poucos dias arrecadam 9:000$000)66. A Junta Higiênica deveria 

seguir os comandos enviados pelo Governo da Província para evitar a propagação da doença, 

que consistia na severa fiscalização e higienização dos alimentos, das casas, do cemitério, dos 

locais públicos, além da criação de um depósito de lixo para a cidade. 

 Com o tempo, a municipalidade retornou ao plano já formulado por vereanças 

passadas, que consistia na mudança do cemitério para outro lugar ainda mais distante do 

centro. Vale a pena ressaltar que, nestes vinte anos que separam a construção entre os 

cemitérios, o centro urbano da cidade de Pindamonhangaba havia expandido, e desse modo, o 

cemitério antigo não ficava mais tão “fora da Vila”.  

 O vereador José dos Santos Moreira indicou que a Câmara nomeasse uma comissão 

composta pelo pároco e os médicos da cidade, visando examinar o terreno pertencente à 

Câmara “próximo a lagoa dos Alvarenga que julgo o mais apropriado para se efetuar a 

mudança do Cemitério público d’esta Cidade e darem seu parecer a respeito, necessidade esta 

que cada dia se torna mais urgente”67. O parecer da comissão julgava o local apto à receber a 

construção, ressaltando que, por ficar a leste não havia perigo dos ventos levarem ao centro 

do povoado o odor dos cadáveres, sendo um local alto, plano, seco, ventilado e com extensão 

suficiente, apesar de distar do povoado apenas meio quarto de légua, “de sorte que assim os 

miasmas d’ele emanados, em nada nos pode prejudicar e não dificulta a condução dos 

fúnebres, quando mesmo levados a mão”. A comissão ainda indica a necessidade de abertura 

de uma rua para o acesso direto, evitando outros caminhos, que em tempos de chuvas, 

tornar-se-iam intransitáveis, e, por fim, julga que 

está situado longe da estrada, e em lugar para onde não tende a Cidade, de 
sorte que oferece duração das qualidades acima expostas, o que não acontece 
com o atual que além de nos estar muito próximo e sobranceiro, fica nos ao 
sul donde sempre nos açoitam os ventos, e promete em breve achar-se 
colocado o centro da Cidade, em razão de sua maior tendência ser para esse 
lado68. 

                                                           
66Sessão Extraordinária de 7 de outubro de 1855, f. 77-78v, Vol. 07. Comissão composta pelo professor Leite 
Barbosa, e Marques Villela, Frederico Torres, Adriano Gomes Vieira, a cargo do Monsenhor Marcondes, 
Coronel Francisco Marcondes Homem e tendo como tesoureiro Barão de Pindamonhangaba. 
674ª Sessão Ordinária de 3 de dezembro de 1860, f. 47, Vol. 08. 
685ª Sessão ordinária de 4 de dezembro de 1860, f. 48, Vol. 08. 
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 Novamente o parecer formulado para municipalidade estava pautado nas condições 

topográficas do terreno, de acesso, salubridade e higiene. Além disso, como sugere o próprio 

parecer, a cidade tendia a se expandir para o lado em que estava o cemitério, e futuramente 

daria passagem aos trilhos da estrada de ferro, enquanto o outro lado não havia 

predisposição à um aformoseamento. Com todos esses detalhes acertados, o Presidente da 

Câmara expediu uma ordem para que com toda a brevidade possível mandasse fechar o 

cemitério antigo. Os vereadores desta legislatura concordaram que o terreno que sediava o 

antigo cemitério deveria ser ocupado pela edificação da Casa de Câmara e Cadeia, já que era 

um terreno “alto, seco, bem ventilado, próximo a estrada e que d’aqui a poucos anos será 

centro de povoação, a estas circunstancias acresce de ser ele terreno público, para cujo 

aquisição não é preciso dispêndio”69. Os vereadores estavam certos quanto a futura ocupação 

desta parte da cidade, pois tendo o conhecimento do desenho que a estrada de ferro iria 

permear70, eles deixariam a Casa de Câmara e Cadeia próximo à estação, o que seria muito 

cômodo. 

 Como podemos ver no mapa abaixo o cemitério estava localizado perto de um 

banhado (área 1), após o termino da rua Formosa, enquanto que o terreno em que se 

tencionava construir o novo cemitério ficava em uma área não urbanizada, provavelmente 

destinada aos casebres de taipa e palha dos moradores pobres (área 2). 

 

                                                           
696ª Sessão Ordinária de 4 de junho de 1861, f. 77-79, Vol. 08. 
70“Data de 31 de outubro de 1835 a primeira tentativa de unir, por via férrea, as cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, com o decreto de regente Feijó. O primeiro concessionário apareceu apenas em 1840, mas nada 
conseguindo realizar, Thomaz Cockrane, escocês radicado no Brasil, teve sua licença caducada” por falta de 
investimentos. SOBRINHO, Alves Motta. A civilização do café. (1820-1920). São Paulo: Brasiliense, p. 74. 





Mapa produzido por Cíntia Almeida e Luanna Nascimento com base nos croquis de Newton Lacerda em 1978, 
arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello.  

  

 Portanto, ficou decidido que a Câmara fecharia o antigo cemitério e começaria a 

exumar os corpos, levando os restos mortais para o novo cemitério, sendo essa uma obra 

feita pela própria administração da municipalidade, com o valor estipulado de 1:500$000. 

Sendo necessário o auxílio do povo para com o cofre da municipalidade. Segundo a prestação 

de contas, a construção do cemitério despendeu até o ano de 1862 a quantia de 1:280$500, já 

liquidados, faltando somente 216$000 à serem pagos ao mestre taipeiro1. 

 Dois anos depois, em 1864, a Câmara oficializou ao Bispo Diocesano que as obras do 

novo cemitério público da cidade estavam finalizadas, pedindo que ele exercesse as 

convenientes ordens para sagração do terreno2. Sabemos a data de inauguração do cemitério 

pois nele foi enterrado o seu arquiteto, Francisco Antônio Pereira de Carvalho, no túmulo de 

número 1, em 16 de outubro de 1864. 

 
Imagem 09 – Jornal Tribuna do Norte. Fachada do Cemitério Público da cidade de Pindamonhangaba. Dia de 

finados no início do século XX. Publicada dia 31 de outubro de 2019. 

                                                           
14ª Sessão ordinária de 28 de abril de 1862, f. 131v-134, Vol. 08. 
26ª Sessão Ordinária de 18 de abril de 1864, f. 154v-155v, Vol. 09. Salientamos, contudo, que o tempo 
transcorrido entre o fechamento do antigo cemitério e a benção do novo cemitério foi longo, sendo improvável 
que ninguém tivesse morrido em todo esse tempo, as obras não correram com tanta rapidez como as Atas da 
Câmara levam a crer, mas com a morosidade e a falta de recursos característicos do período. 
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 Como podemos ver, o cemitério e a cadeia foram planejados nos terrenos públicos 

disponíveis no povoado. E foram obras solicitadas pelos vereadores desde o início da década 

de 1840. Segundo as Atas da Câmara, a cadeia havia desmoronado após um incêndio. Por 

isso, a urgência em se fazer uma nova, já que o prédio atual era uma casa doada, onde 

estavam instalados a cadeia, o salão do júri, as reuniões da vereança e o açougue. Um aspecto 

revelador de uma dinâmica urbana ainda em processo de especialização, e sem legislação 

definida nesse sentido, onde um dos açougue/matadouro que abasteciam a cidade 

funcionavam no mesmo prédio destinados aos trabalhos municipais3. 

 Mesmo com a existência de outros matadouros no povoado, os moradores 

continuaram a fazer abaixo-assinados reclamando da matança de rezes atrás do átrio da 

cadeia e do mau cheiro exalado por aquele lugar4. Caso que foi encaminhado ao Delegado de 

Polícia. Até mesmo o Fiscal da Câmara relatou as dificuldades em coibir a matança de cães, 

porcos e cabras no espaço urbano5. Através destes incidentes, percebemos que muitas 

práticas que antes eram vistas como costumeiras, passaram a ser vistas com maus olhos pela 

elite da cidade. Ter reses sendo esquartejadas onde os vereadores se reuniam, passou a ser 

insalubre, ter animais nos largos da cidade, passou a ser algo que remetia a imagem de uma 

cidade rural, o que Pindamonhangaba estava tentando apagar6. Por isso, ao longo das Atas, 

os vereadores propunham novos artigos de posturas para regularizar as novas demandas da 

dinâmica do espaço urbano. 

 Em 1845, foi criada a Secretaria de Obras Públicas da Província, que designou o 

engenheiro Carlos Bresser para chefiar a seção à qual pertencia Pindamonhangaba, sendo ele 

o responsável em fiscalizar as obras públicas na cidade. Esta foi uma tentativa de organização 

dos recursos, colocando técnicos gabaritadas para desenvolver os projetos de infraestrutura 

em toda a Província de São Paulo, como pontua Eudes Campos. Por meio deste gabinete as 

povoações teriam acesso à profissionais que projetassem e fiscalizassem as obras, evitando 

gastos desnecessários e obras mal feitas. Em sua pesquisa Campos encontrou a planta da 

                                                           
3Esta informação foi descoberta por meio de um orçamento em que constava a necessidade de se reformar o 
açougue/matadouro. Documentos do Executivo – Caixa 09, Vol. 50. Nesse momento, em 1841, segundo o 
plano, o matadouro construído no quintal da cadeia, tinha 16 palmos em quadra, piso assoalhado, “com um 
moirão com argola e um cabrestante”. A casa deveria ser coberta de telha e rebocada. Já o açougue, ficaria 
construído na parte de trás do salão da cadeia com balcão de “quatro palmos de largura, atravessando o salão 
pelo meio, um cepo para a parte de dentro do barracão que contenha 6 a 7 palmos de roda (...) e de preferência 
por dentro com 12 grampos de ferro, abrindo-se duas portas no lugar de janelas. Será o salão rebocado de 
branco e caiado de vermelho”. 
46ª Sessão Ordinária de 27 de janeiro de 1845. 
54ª Sessão Ordinária de 29 de abril de 1841, f. Vol. 03. 
6Podemos citar como exemplo, além do caso de Manuel Pires, a petição do ferreiro em colocar um moirão na 
praça para amarar os animais que deveria ferrar, o que foi proibido. Ou até mesmo os senhores que deixavam 
seus cavalos pastando nos largos, enquanto iam fazer compras, e eram multados pelo Fiscal. 
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Casa de Câmara e Cadeia, que foi desenhada por José Porfírio de Lima, mas que nunca 

chegou a ser edificada por problemas de comunicação entre os poderes locais e provinciais7. 

 

Imagem 10 - Projecto para Cadeia, Caza para júry e Câmara Municipal da Villa Real de Pindamonhangaba pelo 
architecto José Porfirio de Lima, 1843. Segundo Eudes Campos, “Esse é um dos dois trabalhos por nós 

conhecidos de autoria desse antigo aluno da Escola de Arquitetos Medidores de Niterói, em que foi discípulo do 
Major Pedro de Alcântara Bellegarde (1807-1864). Realizado logo após o retorno do Alferes José Porfírio de 

Lima (1810-1887) ao serviço da Província, o desenho demonstra que a linguagem arquitetônica empregada pelo 
arquiteto-medidor era inspirada no Neoclassicismo, aqui tratado de modo bastante prosaico já pela natureza do 
projeto – modesta construção oficial destinada a uma pequena vila, já provavelmente pelo talento limitado do 

próprio projetista. Por trás do frontão de singelas linhas neoclássicas, salta às vistas a tradição construtiva luso-
brasileira”. In: CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império: aspectos da formação da cultura burguesa 
em São Paulo. Tese (Doutorado em Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 1997. 

  

 Com a falta da planta confeccionada pelo departamento de obras da província, coube 

ao português Francisco Antônio Pereira de Carvalho fornecer um novo projeto. Após 

discussões entre os vereadores foi designado o átrio da Capela de São José como local ideal 

para receber a edificação, uma vez que havia todo um espaço vago (que já havia sido 

idealizado como cemitério), enquanto que o local que antes sediava o cemitério não seria 

propicio a receber nenhuma construção até a completa exumação dos cadáveres8.  

 Os vereadores aproveitaram a oportunidade para fazerem um discurso de 

agradecimento ao Sr. Francisco Antônio Pereira de Carvalho, por todos os serviços 

prestados e pelas plantas confeccionadas para as obras públicas, em especial a Casa de 

Câmara e Cadeia, que eles consideraram um importante serviço ao progresso material do 

                                                           
7CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império.... São Paulo, 1997. 
8Sessão Extraordinária de 3 de fevereiro de 1862, f. 120-121, Vol. 08. O plano de construção estabelecia a 
publicação de editais para a arrematação dos serviços de taipeiros, no valor de 400$000, sendo que a taipa 
deveria ter 40 palmos de altura, contendo no primeiro pavimento 5 palmos de grossura, e no segundo 3, ambas 
com 15 camadas de taipal. As madeiras utilizadas na construção deveriam ser de qualidade, como os goaracaty, 
peroba, canela preta, guamirim e guapera. O arrematante seria obrigado a entregar a obra no prazo de 8 meses, 
recebendo pagamento em 9 prestações iguais: uma adiantada, outra no meio do plano e a terceira no fim. O 
arrematante ficara obrigado a inspeção d’uma pessoa nomeada por esta Câmara e bem assim a do fiador e do 
réu, que ficará sujeito a todas as condições do contrato, conforme tratado na Sessão Extraordinária de 25 de 
maio de 1862 (f. 139v-141, Vol. 08). 
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município. Trabalho que ele fez sem receber nada dos cofres públicos. “Se faltam à esta 

Câmara meios para perpetuar os feitos de V. S. supra-lhe ao menos a tradição dos povos, por 

isso receberá as gerações vindouras a fonte donde eles partiram. Aceite V. S. esta pequena 

mas sincera prova de gratidão da Câmara Municipal de Pindamonhangaba”9. 

 Mas este é só o começo da história. Os principais motivos para a delonga das obras 

foram a falta de pagamento do governo, o crescente volume de despesas que surgiram, a falta 

de mão de obra, e as dificuldades em encontrar madeiras de qualidade. Dois destes 

empecilhos já ocorrem no primeiro dia, quando o governo não enviou o valor de 2:000$000 

que há tempos haviam sido provisionados, e ninguém apareceu para a arrematação10, cabendo 

aos vereadores criarem planos sobre como dar andamento a uma obra tão extensa por meio 

de sua própria administração, contratando um zelador para a obra? Um administrador? 

Pagando por dia ou por metro de taipa socado? O dinheiro foi entregue à Câmara, mas a 

abonança não durou muito, em 1863 os vereadores solicitaram uma quota do orçamento para 

finalização da construção, e relataram ao Presidente da Província que a municipalidade teve 

que recorrer a empréstimos de particulares11.  

 Com a morte de Francisco Antônio Pereira de Carvalho os vereadores deram 

continuidade às obras, e após a sua conclusão muitos outros problemas ocorreram: não havia 

dinheiro para pagar os empréstimos e as contas correntes abertas no comércio da cidade, o 

telhado precisava ser modificado. Desse modo, a legislatura de 1865 mandou o Procurador 

realizar um dossiê sobre tudo que havia sito gasto, todas as modificações, materiais e 

disposições tomadas em relação a esse assunto. Segundo este dossiê, em 1866 eram 

necessários 8:997$840 para a conclusão das obras, além dos 19:306$780 já empregados na 

obra desde 1862. Os vereadores e as sessões dos júri foram transferidas para o prédio antes 

que se desse a completa finalização das obras, o mesmo se deu com os criminosos 

encarcerados que iam ocupando as celas conforme as obras eram finalizadas12. 

 A ruína do prédio da Casa de Câmara e Cadeia foi tema constante das reuniões da 

municipalidade na década de 1870. Um vazamento no telhado, que vinha desde a sua 

construção na década passada, danificava as taipas, colocando em risco a integridade do 

prédio. Uma iniciativa engenhosa arquitetada por Francisco Antônio Pereira de Carvalho, de 

utilizar um cano de cobre para captar a água do telhado e levá-las as latrinas das celas 

parecia ser a raiz do problema. Até onde podemos averiguar, o governo da Província enviou 

Charles Peyrouton para auxiliar nas obras que a cidade demandava, dentre estas, um novo 

                                                           
9Sessão Extraordinária de 25 de maio de 1862, f. 139v-141, Vol. 08. 
10Sessão Extraordinária de 10 de junho de 1862, f. 141-142, Vol. 08. 
111ª Sessão Ordinária de 31 de agosto de 1863, f. 91-94, Vol. 09.  
12Relatório e Orçamento do andamento das obras da cadeia. Documentos do executivo, Caixa 03- Volume 46. 
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orçamento para a construção de uma ponte sobre o rio Paraíba, e as reformas do prédio da 

Casa de Câmara e Cadeia. Abaixo (Imagem 11) o Largo onde se encontravam a Capela de 

São José e a Casa de Câmara e Cadeia em meados do século XIX, e posteriormente (Imagem 

12), após as reformas: 

 
Imagem 11 – Fundação Casa Rui Barbosa - Acervo Cornélio Penna. Casa de Cadeia e Capela de São José. Sem 

data.  
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Imagem 12 – CONDEPHAAT – Processo n. 20.042, de 1976. Casa de Câmara e Cadeia. Foto anexada ao 

pedido de tombamento do prédio feita pelo Instituto de Estudos Valeparaibanos - IEV.  
 

Imagem 13 – CONDEPHAAT – Processo n. 20.042, de 1976. Desenho da fachada da Casa de Câmara e 
Cadeira. 

 

Como podemos observar, o prédio desenhado por Pereira de Carvalho, assim como 

outros edifícios de sua autoria, possuía simetria axial, em uma estrutura retangular, 

característica que ele dever ter assimilado ainda em Portugal. Por mais que a construção 

deste prédio fosse um melhoramento à paisagem urbana da cidade, símbolo do 
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desenvolvimento econômico e civilizatório alcançado pela elite local, ele esbarrava nas 

limitações materiais e financeiras da edilidade. Assim, o prédio conta uma fachada simples, 

com 3 janelas de cada lado em cada andar, com uma porta centralizada no andar de baixo, e 

uma porta balcão, com uma pequena sacada ladeada por gradis de ferro, no andar superior. 

As janelas do andar de baixo possuíam grades, demarcando o local onde ficavam os 

encarcerados. Já as janelas do andar de cima eram as populares guilhotinas envidraçadas, 

comuns em muitas casas do centro. Um dos poucos detalhes arquitetônicos da fachada são os 

entalhes entorno das portas e abaixo das janelas do andar superior. O telhado à mostra 

deixava à vista sua divisão em quatro águas, além disso, o prédio contava com os quatro 

lados livres, permitindo melhor luminosidade em todos os cômodos, e maior imponência ao 

edifício.  

 Apesar de ser localizado em um dos cantos da cidade que mais iria receber 

melhoramentos na segunda metade do século, atraindo moradores pertencentes ás camadas 

médias urbanas, e os herdeiros dos barões do café que desejavam ter uma residência urbana, 

o Largo da Capela de São José ainda era um local simples. Apesar das Atas da Câmara 

trazerem discussões sobre aformoseamento e apedregulhamento deste local, não há nada que 

identifique tais melhoramentos. 

 Ao compararmos as duas imagens salta aos olhos as modificações que a fachada do 

prédio de câmara e cadeia passou. Podemos inferir que as modificações realizadas por Charles 

Peyrouton estavam circunscritas em modificar o telhado, resolvendo o problema do 

vazamento, e, talvez, aproveitando que a obra já estava em curso, adicionar a platibanda, que 

além de esconder o telhado, também adicionou novos detalhes decorativos. Essa colaboração 

existente entre engenheiros e arquitetos da capital da província e da Corte foi muito 

importante para atualizar as técnicas construtivas dos mestres de obras locais, como veremos 

em outro capítulo.   

 Por fim, a última grande obra realizada pela Câmara Municipal de Pindamonhangaba 

no período estudado, foi a construção do Lazarento. Em 1857 o vereador Santos Moreira já 

enfatizava os problemas dos morféticos, “deixando o município em estado de lástima devido 

ao grande número de enfermos”13. Inicialmente tratados como um caso de polícia, os 

morféticos eram renegados que viviam às margens de estrada e rios, como cita Zaluar14. Para 

resolver este problema, os vereadores propuseram a construção de um hospital para abrigá-

                                                           
135ª Sessão Ordinária de 10 de novembro de 1857, f. 151-153, Vol. 07. 
14Ao passar pela cidade de Guaratinguetá Zaluar comenta: "as necessidades mais urgentes do lugar são: 
primeiro de tudo, a construção de um chafariz, pois que todos bebem ali unicamente a agua do Paraíba, e depois 
a criação de um hospital de misericórdia, e providências eficazes para a remoção de grande número de 
morféticos, tanto das Minas como de outras províncias, que habitam em toda a extensão à estrada de S. Paulo". 

ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província.... São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 81. 
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los, pedindo a quantia de 6:000$000 aos cofres provinciais. E, mesmo com a negação do 

auxílio dos cofres públicos, a municipalidade contraiu uma dívida de 1:000$000 com o 

Comendador José Moreira Leite César para o início das obras. 

A Câmara enviou uma representação à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

pedindo que a mesma concedesse vinte palmos de terreno em quadra como esmola, para nele 

edificar o Lazarento, nos fundos do terreno que foi de Antônio Pedro Teixeira, e que 

pertencia a Irmandade por meio da doação realizada em testamento pelo Barão de 

Pindamonhangaba15.  

Certos de que a edificação era um equipamento urbano necessário ao município, Cézar 

Augusto de Oliveira Costa, o mesmo cidadão que estava por traz dos melhoramentos 

urbanos no Largo do Paraíba, como podemos ver na primeira parte deste capítulo, 

confeccionou a planta que foi aceita pelos vereadores. Segundo a opinião expressa pela 

vereança, a planta era “habilmente levantada, merecendo por isso elogios o seu autor, e que, 

ela se presta à edificação de um pequeno Lazarento de modestas condições para conter ali 60 

leitos”, e demais acomodações necessárias à um edifício com este propósito. Uma edificação 

segura, com frontispício modesto, e de baixo custo, em torno de 12:000$000, “o edifício, 

como se acha detalhado pode servir para acomodação dos morpheticos, e também para 

Lazarento, onde se recolherão outros doentes para o futuro, por ocasião de epidemia 

contagiosas, caso de morpheticos acostumados a uma vida errante e sem a menor sujeição”16. 

Enclausurar os morféticos no Lazarento era mais uma ação visando retirá-los dos 

lugares públicos e dos olhares do povo, e não como uma tentativa de cuidados. Esse 

lazarento também deveria atender todos aqueles que contraíssem doenças infecciosas, como a 

cólera e a varíola, e que não tivessem condições de arcar com o tratamento em sua residência, 

como ocorria com os infectados membros da elite. Desse modo, a construção arquitetada 

pelos vereadores estava mais no sentido de restringir o contado das populações pobres 

infectadas ao resto dos munícipes17.   

Sabendo da dificuldade em angariar verba para uma obra tão dispendiosa, Oliveira 

Costa planejou a sua edificação em partes, uma vez que o edifício era um quadrilongo, com 

uma área no centro. Esse quadrilongo poderia ter a sua construção dividida em quatro 

                                                           
15Retomamos as discussões sobre o Inventário do Barão de Pindamonhangaba no quarto capítulo. 
166ª Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 1865, f. 14-18, Vol. 10. 
17Entretanto, gostaríamos de evidenciar o trabalho realizado pelos médicos contratados pelos vereadores para 
cuidar das epidemias. Nos dois casos em que a cólera e a varíola se espalharam pela cidade os médicos 
conseguiram recuperar a maior parte dos infectados e vacinar grande parte da população. Mesmo assim, havia 
grande estigma ao ser levado ao lazarento, tanto que o foco da doença na década de 1870 foi um paciente que 
insistiu em ser tratado em casa, e seus familiares ficaram ao seu lado, até a sua morte. Para a manutenção do 
estabelecimento destinado ao isolamento e cuidados médicos, ficou aprovado que os pobres seriam atendidos 
gratuitamente, enquanto que aqueles que possuíam condições arcariam com suas diárias, e os senhores 
custeariam os tratamentos de seus escravos. Além de contarem com as esmolas dos munícipes. 
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sessões distintas: a frente, os dois lados e os fundos, com cada seção construída em separado. 

Assim, começando as obras pela seção da frente, o orçamento corresponderia apenas ao valor 

de 3:935$820, o que o projetista julgou ser suficiente para já colocar em funcionamento 30 

leitos. Contudo, segundo Oliveira Costa, as taipas externas, sendo mais grossas, e 

fundamentais para a solidez do edifício, deveriam ser feitas nesta primeira etapa da obra, e 

com a vantagem de que o gasto com as taipas não estaria presente nos orçamentos seguintes. 

Deste modo, toda a obra fica em 10:043$270, com as seções correspondendo a: 1º 3:935$820; 

2º 1:600$000; 3º 1:600$000, 4º 2:907$450. 

Entretanto, a construção deste estabelecimento enfrentou maiores dificuldades do que 

as enfrentadas para levantar a nova Casa de Câmara e Cadeia. Até onde pudemos 

acompanhar nas Atas da Câmara, apenas a primeira parte da obra, que contava com o 

frontispício e alguns leitos foram construídos, pois não havia verba suficiente para dar 

continuidade à obra. Ao longo dos anos o Fiscal chegou a utilizar as madeiras, que haviam 

sido utilizadas para segurar as taipas, na reforma da Casa de Câmara e Cadeia, e até mesmo 

como poste de iluminação. Parte do térreo que não havia sido utilizado na construção chegou 

a ser requisitado para servir como matadouro. 

Desse modo, o Lazarento rendeu apenas reclamações dos médicos da cidade, que não 

concordavam em utilizar um prédio em péssimas condições, com as paredes de taipas 

esburacadas, e o teto cheio de goteiras. Médicos chegaram a redigir uma carta à 

Municipalidade dizendo que era preferível deixar os doentes na rua, do que dentro de um 

prédio tão insalubre. Segundo a reclamação de um dos vereadores, o lazarento  

está muito longe de reunir as condições desejáveis, porque além de outros 
inconvenientes não oferece em suas repartições interna as condições de 
conforto que requer o tratamento e um varioloso, visto os quartos não 
serem forrados, nem assoalhados, e as paredes completamente esburacadas, 
de maneira a deixarem facilmente as chuvas, o vento e o frio, circunstâncias 
que naturalmente influem de maneira desfavorável sobre as terminações de 
uma moléstia já por sua natura tão grave18.  

 Com tamanhas reclamações à Comissão de Saúde foi obrigada a alugar uma casa, 

próxima ao cemitério, para servir de alojamento dos infectados nos anos de 1870. Por meio 

do jornal Pindamonhangabense conseguimos obter alguns detalhes sobre esse período.  

Segundo o editor do jornal, corroborado por alguns artigos anônimos, todos os 

estabelecimentos destinados aos cuidados dos doentes e inválidos do município 

encontravam-se em estado de lástima. Inclusive a Santa Casa, gerida por particulares, já não 

estava apta à oferecer asilo aos pobres da cidade. A folha também nos informa que, além do 

prédio doado pelo Barão de Pindamonhangaba, havia outro estabelecimento doado pela 

                                                           
18 5º Sessão Ordinária de 12 de junho de 1882, f. 22. 
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finada D.M.V de Carvalho e Manoel Homem, e que ao lado do Lazarento, constituíam os 

locais de assistência aos munícipes, mas quem, entretanto, “para aquele que, sem a devida 

reflexão, olhar estas três propriedade, parecerá difícil a aquisição de uma, sequer, para os fins 

a que erão destinados”19. Segundo o jornal, o cálculo sobre os prédios daria um capital de 

16:000$00, aliado ao saldo de 5:234$380 em doações e subscrições destinados aos pobres 

durante o período da epidemia, aliado a mais 1:000$000 em poder dos ex-empregados da 

antiga irmandade da Santa Casa, e mais 200$000 de saldo do Hospital. A solução encontrada 

pelo editor, era vender as casas e utilizar o valor empregado na finalização da construção 

Lazarento (que já se arrastava por diversas legislaturas). 

Podemos inferir que com o passar dos anos o Lazarento acabou por fim abandonado, e 

posteriormente demolido. Os médicos da cidade passaram a cuidar dos enfermos em casas 

alugadas, ou em locais cedidos pelos munícipes, como foi o caso do hospital de isolamento 

durante a epidemia do final do século, que ficava aos arredores do cemitério. Ademais, as 

reclamações publicadas nos jornais nos permitem observar como a população entendia os 

gastos com obras públicas pela municipalidade. No trecho abaixo temos a opinião do redator 

sobre as obras efetuadas nos últimos anos: 

instituída entre nós sob os mais lisonjeiros auspícios? A que se reduzirão 
tantos recursos por si sós capazes de conservarem n’um pé modesto tão pia 
quão útil medida? Poder-se-ia, apenas, repetir com o poeta- eis o lugar onde 
foi plantada tão frondosa árvore e que definhou sem dar fruto algum! Que é 
feito d’um celebre jardim público que se pretende criar n’esta terra e onde 
forão absorvidas avultadas quantias? Responder-nos-hão: as plantas erão 
todas exóticas e a experiência veio nos demonstrar que não podião medrar, 
sob o sol ardente da América. Não? Qual o estado da nossa casa de câmara e 
cadeia pública? Ela ali esta e por isso dispensa-nos que respondamos. Este 
edifício levantado em proporções mais que suficientes para as necessidades 
locais, está ameaçando de completa ruína, pois recebe no interior quanta 
água cai sobre sua cobertura. Todavia, seu interior é luxuoso, isto é, alguns 
de seus compartimentos, embora o telhado, inteiramente estragado, deixe 
vêr que não pode resistir à ação das chuvas da próxima estação. Seo custo 
dizem ser, até o presente, de mais de 14 contos de réis. Por falar nisto, 
ocorre-nos uma pergunta: que são feitos d’uns dinheiro que dá capital vierão 
para serem aplicados no telhado do referido edifício...? Longe iriamos se 
pretendêssemos enumerar todas as obras que achão-se acometidas de mal 
idêntico. (...). E nem se nos diga que há falta de recursos pecuniários, não; a 
nossa câmara possue-os em grande quantidade; a prova temo-a no emprego 
de capitais improdutivo, como sejão a escavação de uma rua desabitada e 
que não converge para estrada alguma, a conservação d’uma iluminação 
imperfeitíssima e de nenhuma utilidade aufere o público20.  

 
Assim, voltamos as preposições iniciais deste capítulo, onde vemos uma cidade 

preocupada em se aformosear e criar espaços específicos dentro da sua malha urbana, mas 

                                                           
19Jornal Pindamonhangabense. Domingo, 16 de agosto. Ano VIII – 1874 – nº 33. 
20Jornal Pindamonhangabense. Domingo, 7 de Setembro. Ano VII – 1873, N 28. 
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que ainda não conseguia gerir todos os problemas oriundos destas demandas. Por mais que o 

processo de arrematação pública, apresentação de fiador, e o estabelecimento de multas no 

contrato para evitar delongas, e a fiscalização semanal das obras pela vereança, fossem 

mecanismo utilizados para evitar os dispêndios das obras, ainda assim, a realidade se 

mostrava muito mais difícil.  

Os imensos gastos para trazerem gramas e árvores para aformosear o Largo Público, 

desenhado por um paisagista famoso da Corte, era local favorito dos porcos e das vacas, 

caçoava o editor do jornal. A ideia higienista de Pereira de Carvalho de projetar um cano de 

cobre que captava água da chuva e à levava para as celas do pavimento térreo, se mostrou ser 

prejudicial a toda estrutura de taipa da Casa de Câmara e Cadeia, resultando em um buraco 

no teto que levou quase uma década para ser reformado – com dinheiro dos cofres 

provinciais. Aliado com os problemas do Lazarento, vemos que as obras públicas da cidade 

sofriam com o descaso dos poderes públicos. Notamos também uma certa mania de grandeza, 

por assim dizer, por parte da vereança, que investia grandes somas para dar início à prédios 

amplos, arquitetonicamente aprazíveis, mas sem possuir o planejamento e a verba necessária 

para a sua conclusão. Tudo em nome do aformoseamento. 

 
Imagem 14 – Centro de Memória Barão Homem de Mello. Residência que funcionava como Santa Casa 

de Misericórdia. Sem data. 

 



CAPÍTULO 3 

FISCAIS, ARQUITETOS, MESTRES E ESCRAVOS: PERSONAGENS DA 

URBANIZAÇÃO 

  

 

Muitos personagens marcaram a história urbana da cidade de Pindamonhangaba na segunda 

metade do século dezenove, dentre eles Mariano Preguiça, Pedro Francês, o preto Garvázio, 

o forro Antônio Domingos, e Dionísio, escravo de Ignácia Correa Salgado. Esses indivíduos, 

assim como muitos outros companheiros de canteiros de obras, até o momento, estavam 

aprisionados em esquecidas caixas do Centro de Memória Homem de Mello, bem como a 

contribuição dada por estes homens à construção material da cidade.  

 São homens que pilaram as taipas, trançaram os bambus, quebraram as pedras para as 

calçadas, trabalharam com tijolos e canos de cobres, gelosias de madeira e janelas de vidros, 

que se adaptaram aos novos gostos arquitetônicos do Império, aos novos materiais que 

chegavam de navio, subiam a serra, por meio de carroças e, posteriormente, pelos trilhos dos 

trens. Com isso, trabalharam nas reformas e na arborização dos largos, que passaram a 

acompanhar as tendências dos sobrados e palacetes que iam sendo construídos. As ruas, 

calçadas e iluminadas, agora, poderiam ser usadas para a caminhada das senhorinhas, com 

seus vestidos de renda e sapatos com fitas de seda, sempre acompanhadas de suas criadas. 

 Por muito tempo, o português Francisco Antônio Pereira de Carvalho foi aclamado 

como o responsável pelos traços que definem a cidade, como proferiu o Barão Homem de 

Mello, “cada rua de nossa cidade, como cada pedra de nossos edifícios guarda o nome 

venerado de Pereira de Carvalho”1. Longe de questionar as habilidades de Pereira de 

Carvalho, queremos acrescentar à história da construção do centro urbano 

pindamonhangabense novos personagens, lançando luz aos modos de fazer da arquitetura do 

século XIX. 

 Deste modo, dedicamos este capítulo a reunir as escassas fontes sobre os 

trabalhadores que empenharam-se na construção do espaço urbano pindamonhangabense, 

esmiuçando os pequenos vestígios deixados na documentação que nos levam a vislumbrar 

um pouco mais sobre estes homens livres na ordem escravocrata. 

 Destacamos o trabalho de Lindener Pareto Júnior que investigou a atuação dos 

construtores sem formação acadêmica na cidade de São Paulo, bem como a influência destes 

trabalhadores na prática profissional e arquitetônica entre os anos de 1893 a 1933. Para o 

autor, “analisar a trajetória dos sujeitos que construíram a cidade é também pensar as 

                                                           
1MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, 1922, p. 155. 
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mudanças e permanências, no novo e no velho, nas múltiplas temporalidades e subjetividades 

de um passado sempre conflituoso”2. Logo, a premissa do autor vai ao encontro dos objetivos 

deste trabalho, de mostrar como o espaço urbano foi construído por uma pluralidade de 

personagens, cada qual com a sua demanda e a sua visão, o que acarretava em disputas e 

conflitos entre a elite política e as camadas inferiores. Infelizmente, não temos documentação 

suficiente para reconstruir as trajetórias desses trabalhadores, mas buscaremos lançar luz 

sobre como estes personagens incidiram sobre o espaço urbano pindamonhangabense. 

 Em seu livro, Pareto utiliza a expressão “prático licenciado”, que foi cunhada em 1920, 

sendo utilizada nos registros de carteira profissional destes homens sem formação acadêmica 

que atuavam na cidade de São Paulo. Estes homens continuaram a atuar na construção civil 

durante a República, que eram os tradicionais mestres de obras, empreiteiros e construtores 

do período imperial e que dividiam espaço com os escassos engenheiros e arquitetos. 

Incorporamos a nomenclatura “práticos licenciados” para, assim como o autor, fazer uma 

contraposição com os que obtinham diplomas. 

 Desse modo, até mesmo aqueles que eram denominados arquitetos, e que trabalharam 

nas igrejas e palacetes da cidade de Pindamonhangaba, não possuíam diplomas. As suas 

formações eram realizadas pelo aprendizado nos próprios canteiros, pela inserção de algum 

membro da família que já possuía alguma especialização ou nos vestígios das antigas 

corporações de ofício. Ribeiro demonstra em suas pesquisas que, mesmo com a extinção do 

sistema luso de corporações de ofício pela Constituição de 1824, elas ainda influenciavam na 

formação de novos operários da construção,  

das mais importantes foi o fato de que a formação da mão de obra operária 
continuou sendo feita na prática, dentro das oficinas e canteiros, e que o 
rebuscamento da qualidade construtiva, obtida apenas quando de um ensino 
técnico metódico, só veio a ser parcialmente atingido à partir da criação dos 
Liceus de Artes e ofícios, como os do Rio de Janeiro em 1856 e o de São 
Paulo em 1873”3.  

O mesmo autor ressalta a diversidade de ofícios que eram empregados na construção, 

sendo pedreiros, taipeiros, estucadores, canteiros e calceteiros, mineiros e cavoqueiros4, 

pedreiros, operários em madeira, que incluíam aqueles que extraiam a madeira ou os que 

produziam móveis, como os carapinas, marceneiros e carpinteiros. Era comum que os 

fazendeiros possuíssem um grupo de escravos especializados em alguns destes ofícios, tanto 

para cuidarem da manutenção de suas casas senhoriais e fazendas como para o aluguel. Estes 

                                                           
2PARETO JR. Lindener. O Cotidiano em construção: os 'práticos licenciados' em São Paulo (1893-1933). São 
Bernardo do Campo: Ed.UFABC, 2017, p. 02. 
3RIBEIRO, Nelson. Artífices na passagem do século XIX para o XX na Província do Espírito Santo. In: 
PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: anatomias dos 
interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016, p. 210. 
4Pessoas que beneficiavam pedra de cantaria. 
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escravos de aluguel, junto aos jornaleiros, formavam o grosso dos operários da construção, e 

sendo estes homens pobres, não foram contemplados nos anais da história da cidade de 

Pindamonhangaba. Entretanto, Pareto nos lembra que,      

cumpre dizer que os estudos dos construtores não diplomados, 
denominados aqui de 'práticos licenciados' - construtores sem ensino 
superior habilitados pelo poder público e reconhecidos como competentes 
para a prática da arquitetura -, deve ser levado a cabo não só para suprir 
uma lacuna historiográfica, mas para que se superem também alguns juízos 
de valor tão comuns aos estudos arquitetônicos. A arquitetura construída 
pelos "Práticos" - o que inclui aqui empreiteiros, mestres de obras e 
pedreiros que foram habilitados pelos órgãos públicos como 'arquitetos' - 
não pode ser entendida de maneira alguma como 'arquitetura de menos', ou 
simples pastiche de modelos advindos da arquitetura eclética erudita 
europeia5. 

Desconsiderando o juízo de valor sobre a qualidade da arquitetura produzida por 

estes “práticos licenciados”, buscamos ver esta produção por outra perspectiva, como a marca 

das transformações urbanísticas e arquitetônicas que foram impulsionadas pelo volume dos 

lucros oriundos da produção cafeeira. O que acarretou, principalmente, nas vilas e cidades 

interioranas, no nascimento de uma vida urbana, até então inexistente. Como indicam os 

relatos dos viajantes, que pela região passaram, na época em que ainda era denominada Vila 

Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, ressaltando os miseráveis 

casarios em torno da praça da igreja6, ou mesmo as aquarelas produzidas pelos artistas que 

viajavam pelas províncias (imagem 01 e 02). Um vilarejo que só ganhava vida aos domingos 

e que logo se esvaziava quando o povo voltava às suas lavouras.  

Com as transformações veio a necessidade de fiscalizar e normatizar o espaço público 

e, até mesmo, as construções privadas, tendo como justificativa o bem público e o 

aformoseamento. Como vimos na análise do Código de Posturas, havia uma regulamentação 

do fazer urbano: os artigos referentes ao tamanho das casas e sobrados, a necessidade de se 

manter as fachadas e muros pintados e as ruas e largos livres dos animais e do despejo de 

lixo. Entretanto, na documentação não encontramos nenhuma lei referente a regulamentação 

dos trabalhadores e oficiais da construção. 

Como já mencionamos, no período colonial era de responsabilidade das corporações 

de ofício regulamentar a formação daqueles que desejassem obter uma especialização. Com o 

fim deste sistema, e com a crescente demanda por trabalhadores que construíssem e 

reparassem edifícios públicos e empreendimentos particulares, as municipalidades tiveram 

que permitir que     

                                                           
5PARETO JR. Lindener. O Cotidiano em construção.... São Bernardo do Campo: Ed.UFABC, 2017, p. 05. 
6Relatos produzidos na década de 1820 por Alcides Dessalines d'Orbigny (Viagem Pitoresca através do Brasil. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1976) e Auguste de Sant-Hilaire (Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a 
São Paulo. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974). 
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todos os artífices envolvidos com o mercado de edificações poderiam fazer 
obras a seu cargo, independente de seu nível de habilidade ou da formação 
na cultura das oficinas. Parece evidente que, até então, ainda existia uma 
forma de privilegiamento dos mestres arraigados aos velhos costumes, por 
mais que o monopólio corporativo tivesse sido extinto há algumas décadas7.  

 Segundo os estudos realizados por Mac Cord na Recife oitocentista, os dois motivos 

que poderiam estar relacionados a esta tentativa pela ampliação dos oficiais e artífices da 

construção eram a necessidade de se baratear os custos, uma vez que a demanda crescia, e a 

oferta de escravos no espaço público diminuía.  

 Todavia, havia uma linguagem arquitetônica definida, que poderia ser replicada pelos 

mestres de obras no centro urbano e nas fazendas (pois as famílias pobres ainda ocupavam as 

casas de barro ao longos dos caminhos e brejos) que independia do aprendizado formal. Para 

as demais casas, Pessoa e Santos colocam-nas como sendo construções conduzidas por 

“mestre de obras ou engenheiros-arquitetos, [que] seguiam o estilo clássico, próximo da 

tradição chã e do rococó simplificado, segundo plantas convencionais, com salas na frete da 

casa, alcovas e quartos para cômodo na faixa intermediária, e serviços e cozinha nos fundos, 

segundo as tipologias usuais das casas nobres de Portugal”8, resultando em casas com as 

fachadas unidas umas às outras, marcando o traçado das ruas, e com os telhados amplos, para 

proteger as taipas das chuvas.  

Tendo em vista a natureza dispare de nossas fontes e as diferentes formas de atuação 

na construção civil, este capítulo encontra-se dividido em duas partes: na primeira 

objetivamos contemplar escravos, jornaleiros, fiscais, libertos e imigrantes que prestaram 

serviços à municipalidade. O acervo documental para tanto ficou restrito às notas fiscais de 

trabalho passadas pelo Fiscal da Câmara e pagas pelo Procurador, onde constam o trabalho 

realizado, os dias de serviço, e o número de trabalhadores utilizados.  

Os recibos – comumente referidos como ‘bilhetes’ – são de fins variados, tais 
como compra de materiais de construção ou alimentos para os presos, 
execução de serviços (carros de terra e pedras ou trabalhos de pedreiros, 
pintores, taipeiros e carpinteiros) e contribuições. De modo geral, constam 
nos recibos o creditado, o pagante, o motivo do pagamento e o 
reconhecimento do escrivão da Câmara, ou seja, esse tipo de documento 
cristaliza a relação entre os trabalhadores que estavam no canteiro, os 

                                                           
7MAC CORD, Marcelo. Organizações artesanais e a Câmara Municipal do Recife: cultura das oficinas, 
economia do favor e canteiros de obras – anos de 1830-1860. In: MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. 
TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2019, p. 216. 
8PESSOA, Ana. SANTOS, Ana Lúcia. Grandejean de Montigny e os negociantes: a praça, o arquiteto e a 
clientela. In: PESSOA, Ana. PEREIRA, Margareth da Silva. KOPPKE, Karolyna (Orgs.). Gosto Neoclássico: 
atores e práticas artísticas no Brasil no século XIX. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2018, p. 50. 
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responsáveis pela supervisão desse trabalho e a autoridade municipal, 
ordenadores inicial do trabalho9. 

Esse tipo de documentação de receita e despesas feitas pela Câmara Municipal 

também foi utilizado por Amália Santos, com o objetivo de analisar os trabalhadores da 

cidade de São Paulo entre os anos de 1775 a 1809 e as relações sociais firmadas por estes no 

espaço urbano. Para a autora, “as obras públicas permitem apreender tantos os processos de 

decisão da Câmara quanto as atividades econômicas necessárias à sua realização – que 

agregavam diferentes grupos da população -, além de serem diferentemente relacionadas com 

a construção e a ocupação da cidade”10. A partir do estudo de nove obras, Santos expõe os 

participantes, as formas de organização, execução, funções desempenhadas e as atividades 

construtivas. Assim como Pareto, reconstrói algumas biografias e trajetórias, além do estudo 

sobre as formas de ocupação do solo empregadas pelos operários da construção, a 

transmissão dos saberes entre estes personagens, e as reivindicações desta população. 

Incluindo em sua narrativa a participação dos grupos: como mulheres, escravos, oficiais e 

empregados camarários.  

Já a segunda parte visa destacar a vida e obra de Francisco Antônio Pereira de 

Carvalho, que já figurou por outras partes deste trabalho. Infelizmente, as fontes sobre este 

personagem também são escassas, constituindo-se, principalmente, de relatos posteriores. 

Pretendemos, com isso, sinalizar as relações de sociabilidade engendradas por este 

personagem, que estava em contato com membros de diferentes camadas sociais, uma vez 

que, além de mestre de obras e arquiteto autodidata, possuía um negócio de secos e 

molhados, além de ser um dos fundados do primeiro periódico da cidade e do clube literário.     

Esta colcha de retalhos ainda contém muitas lacunas, que no futuro poderão ser 

preenchidas com o estudos sobre muitos outros Pedros, Franciscos, Ignácios, Josés, que 

fizeram parte do processo de urbanização da cidade de Pindamonhangaba no século XIX. 

 

Jornadas de trabalho na construção civil: escravizados, libertos e imigrantes na formatação de uma 

cidade às margens do Paraíba 

 

 Até agora vimos o processo de remodelação do espaço urbano pindamonhangabense 

através das questões pontuadas pelos vereadores, focando em como este grupo inseria os 

debates sobre salubridade, civilização e aformoseamento em seus prédios e largos. Além 

disso, vimos que a cidade dependia da obtenção de verba do governo da província para 

                                                           
9SANTOS, Amália Cristóvão dos. Em obras: os trabalhadores da Cidade de São Paulo entre 1775-1809. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2013, p.71. 
10Ibidem, p. 23. 
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financiamento de grandes obras, e que o processo de arrematação era muito importante para 

que a obra fosse feita sem maiores custos pela Câmara, além de assegurar a existência de um 

nicho de arrematantes e jornaleiros. Falta, ainda, trazer para esta discussão o papel 

desempenhado pelos trabalhadores que cuidavam das obras de manutenção do espaço 

urbano. 

 Por obras de manutenção englobar-se-ão as atividades de varrer os largos, recolher o 

lixo do mercado, desentupir valas, tapar buracos nas ruas, fazer pequenos reparos nas pontes 

e fazer a manutenção das taipas dos prédios públicos, além de exterminar os terríveis 

formigueiros. Estes trabalhos eram custeados pelo cofre municipal, e por isso deveriam ser 

feitos com o menor custo possível para não sobrecarregar as verbas da instituição. Como a 

quantia despendida nestes serviços era menor, não havia a necessidade de se realizar o 

processo de arrematação, e nem a requisição de verbas provinciais, por exemplo. Estes 

serviços eram, normalmente, feitos sob a administração do Fiscal da Câmara, que contratava 

os jornaleiros e os escravos para a realização do serviço. 

 O cargo de Fiscal era um dos cargos que recebiam indicação logo após a posse da 

nova legislação. Também o procurador, o secretário e o porteiro eram nomeados. Desse 

modo, ele poderia ocupar o cargo por toda uma legislação, ou seja 4 anos, recebendo seu 

salário e comissões sobre demais funções, como a diária por fiscalizar o serviço dos 

jornaleiros, e parte dos impostos que conseguia cobrar. O fiscal também estava incumbido de 

refletir sobre o aformoseamento do espaço urbano, sugerindo à Municipalidade obras que 

seriam para o “bem público” “para utilidade pública e formozeamento da Villa convém abrir-

se uma rua em direção ao Boa Vista (…)”. 11 

Como exemplo, temos os acontecimentos da Revolução Liberal de 1842, onde todos 

os ocupantes de cargos nomeados pela Câmara antecedente foram mandados embora por 

serem considerados traidores da pátria, uma situação peculiar. Na maioria das vezes, quando 

o trabalho desempenhado era considerado adequado, o fiscal poderia continuar por outras 

legislaturas. Mas isso acarretava em outras situações, se o ocupante do cargo desse sinais de 

ser confiável e prestativo ele poderia ser promovido à procurador ou coletor de rendas 

públicas, ou simplesmente pedir demissão após um determinado período, uma vez que as 

reclamações dos munícipes, a cobrança dos vereadores e o excesso de trabalho poderiam ser 

árduos.  

 Além de comparecer às feiras, para fiscalizar os produtos e as licenças dos 

negociantes, o Fiscal tinha que estar presente junto aos jornaleiros para administrar as 
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obras, andar pela cidade e multar aqueles que descumprissem as Posturas Municipais. Não 

são raros os pedidos de reforços policiais para que o Fiscal pudesse aplicar as multas. 

 Houve, entretanto, um caso em 1854, onde o Fiscal Antônio Marcondes Homem de 

Mello foi diversas vezes advertido à cumprir o seu papel e fazer valer o Código de Postura, e 

prestar contas de seus serviços e dos valores gastos de forma organizada. Até que, 

finalmente, ele pediu demissão, em 1855, após a Câmara receber denúncias de que ele não 

comparecia às obras realizadas pelos jornaleiros pela cidade, mas entregava notas dizendo o 

contrário para pode receber a diária de 1$500 réis, que lhe cabiam como administrador da 

obra12.  

 Para abordar este assunto utilizaremos as notas escritas pelos Fiscais, que traziam o 

motivo da obra, os trabalhadores empregados, alguns materiais (se fossem necessários), a 

duração da obra e pagamento diário e total. Estas notas eram uma espécie de recibo enviado 

ao Procurador da Câmara, que obtinha a assinatura do mesmo Fiscal após a efetivação do 

pagamento. Desse modo, havia uma organização nas contas municipais, e o controle de tudo 

que estava sendo gasto. Para diferenciá-las das obras públicas que demandavam grandes 

montas e arrematação, iremos chamar as obras descritas nesta parte do capítulo de obras de 

manutenção. 

 Por meio do Centro de Memória Barão Homem de Mello dispomos de 109 notas 

correspondentes aos anos de 1856 a 1874, divididas da seguinte forma: 11 notas dos meses de 

abril, maio e julho de 1856; 3 notas de março de 1857; 1 nota referente a obra do cemitério 

em dezembro de 1863; 1 nota referente a construção da capela do cemitério em janeiro de 

1864; 19 notas dos quatro primeiros meses de 1869; 1 nota de fevereiro de 1870; 2 notas de 

junho de 1871; 1 nota de abril de 1872; 50 notas dos nove primeiros meses de 1873 e 20 

notas dos sete primeiros meses de 1874. 

 Todas estas obras contavam com o auxílio de escravizados sem qualificação, 

classificados como “negros”. Algumas foram realizadas inteiramente por escravos, como 

cavar ou pilar a terra, abertura e desentupimento de valas. Trabalhos estes que poderíamos 

considerar como mais simples, já que não necessitavam do mestre pedreiro para realizar o 

serviço mais especializado. Entendemos que quando qualificavam o trabalhador como ‘negro’ 

referiam-se a escravos sem qualificação, assim, queremos deixar claro que o pedreiro ou o 

servente podiam ser negros, mas eram livres ou libertos e então o qualitativo da cor 

desaparecia. O escravo com profissão não era classificado como simples ‘negro’. Entretanto, 

pela falta de documentação não temos como afirmar tais disposições. Outro ponto que nos 

falta esclarecimento é a utilização da alcunha de mestre em referência a alguns trabalhadores, 
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provavelmente profissionais valorizados, que efetuavam um serviço superior aos outros. Isso 

mostra também a permanência da forma de reconhecimento corporativo da competência 

profissional, vinda do período colonial. Mas, nesse caso, quem conferia o título? Havia uma 

irmandade de ofícios no local ou os mestres eram titulados em outras cidades? Ou talvez 

fosse uma forma de chamar vinda do reconhecimento coletivo das habilidades do 

profissional? Inclusive negros especializados poderiam ser mestres, mas sem poder ostentar 

o título. Não temos como saber.  

 Igualmente, antes de prosseguir com a análise das notas é necessário situar os 

escravos de aluguel, que poderiam, ser “aqueles que ‘dispunham provisoriamente de sua força 

de trabalho’ e ‘deveriam pagar uma diária a seus senhores’, ficando apenas com o que 

sobrasse após o pagamento”13, ou realmente alugados no sentido estrito da palavra, onde o 

seu senhor o alugava diretamente ao Fiscal, recebendo o valor da diária.  

 Situação comum na cidade de Taubaté, onde, em 1877, 4.200 escravizados foram 

matriculados, sendo que 250 deles residiam no centro urbano e realizavam atividades 

profissionais especializadas. Eram empregados em serviços de aluguel, como ferreiro, 

pedreiros, serradores, carreiros, carpinteiros, rebocadores, sapateiros, pedreiros, alfaiates, 

artistas, taipeiros, a maioria em serviços domésticos, como serventes e copeiros14. 

 Retomando a análise, as 11 notas do ano de 1856 correspondem às obras aprovadas 

durante a administração da vereança que criou o imposto sobre a arroba de café visando o 

encanamento da água potável. Contudo, estas notas não constam o nome dos trabalhadores, 

muito menos dos escravos. Dentre estas notas temos uma referente ao conserto do chafariz, 

obra realizada por 7 negros, onde cada um recebeu 1$000 pelo dia de trabalho. Esta obra 

estava ligada ao anseio da vereança em disponibilizar água potável aos moradores do centro, 

como já explicitado em outro capítulo. Mas, também, existiam obras que traziam a 

contratação de trabalhadores especializados, como o rebocador e o servente, que trabalharam 

na manutenção do cemitério, recebendo o primeiro 1$200, e o segundo $640, por cada um 

dos três dias de serviço. Outro exemplo foi a obra em que foram contratados um pedreiro, e 

um negro para auxiliá-lo, totalizando 3$140 pelo dia de serviço de ambos. 

 A rua da Cadeia foi o local que mais recebeu obras de manutenção, o que demonstra 

que recebia intenso tráfego, o que é validado pelas Atas da Câmara aonde o Fiscal chegou a 

pedir que ela fosse fechada aos carros. Temos o exemplo da contratação de pedreiros para 

fazer a calçada, e mais outra nota de serviço da contração de pedreiro para abertura de valas, 

para expedição das águas fluviais, utilizando pedras. Para estes serviços o pedreiro recebeu a 
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diária de 2$500 réis, o servente em média 1$500, e os negros em média $640; outro serviço 

foi a feitura de taipas atrás da Igreja do Rosário, onde os 3 negros receberam $640 para cada 

um dos 5 dias de serviço, enquanto o mestre taipeiro recebeu 1$600 pelo mesmo número de 

dias. Note-se a valorização do serviço do pedreiro que recebia quase o dobro do servente. 

 Outras ruas também receberam obras, como a rua do Comércio e a rua do Tabahú, o 

que vai se repetir nas outras notas, onde quase todas as obras estavam localizadas nas ruas 

próximas à Igreja Matriz. 

 O grande dispêndio da municipalidade com estas obras estava na compra de terra. São 

muitas as carroças que chegaram transportando a terra que seria pilada pelos negros. Em 

uma das notas temos a quantia de 60 carros de terras comprados à $240 para serem 

utilizados na rua da Cadeia, e no mês seguinte a compra de mais 68 carros à $200 para a 

mesma obra. Durante todo o período abordado pelas notas, os carroceiros foram o grupo de 

trabalhadores que mais faturaram com este tipo de obra. Por exemplo, em 1873 Feliciano 

recebeu 11$000 por três dias de serviço ao utilizar a sua carroça para transportar pedras, 

demonstrando como ter uma animal, e até mesmo uma carroça para realizar tarefas, era um 

diferencial. 

 Infelizmente, como estas notas não trazem o nome dos trabalhadores, não podemos 

afirmar que o pedreiro, os escravos e os serventes, que aparecem recorrentemente, sejam o 

mesmo grupo de pessoas, mas, baseado nas demais notas posteriores, percebemos que o 

mesmo grupo de trabalho se repetia enquanto durasse a obra. Assim, podemos supor que o 

mesmo grupo de escravos e o mesmo pedreiro trabalhassem conjuntamente na feitura das 

calçadas. 

 Por fim, vale ressaltar que o número de escravos comparado ao número de 

trabalhadores livres presentes nas notas de 1856 é muito dispare. Só há menção ao mestre 

taipeiro, o pedreiro e ao servente, e em todas as obras há menção de negros escravizados. 

Infelizmente, não temos todas as notas expedidas no ano de 1856 para ter certeza de que esse 

era um padrão que se repetia, contudo, comparando com as outras notas percebemos uma 

expressiva queda no uso de mão de obra de escravizados nas obras posteriores. 

 Para o ano seguinte de 1857, temos três notas relativas ao mês de março, estas notas 

são referentes a obras de apedregulhamento em algumas ruas centrais, como as ruas do 

Comércio, Cadeia, Porto e Tabahú. Nesta notas temos a contratação de jornaleiros, que não 

são nem trabalhadores especializados e nem escravizados. Este jornaleiros ganharam a diária 

de $720, mesmo valor pago para a mão de obra escrava, ou seja, houve um aumento de $80 

réis no pagamento, se comparado ao valor pago em 1856. 
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 A partir deste ano de 1857 existiu a incorporação da figura do administrador nas 

obras públicas, normalmente esse papel também era desempenhado pelo Fiscal, que recebia a 

quantia de 1$500 réis por dia em que trabalhava supervisionando os canteiros de obras. Esse 

valor era complementar ao seu salário. 

 Nas únicas notas de 1863 e 1864 constatamos que o nome de cada trabalhador passou 

a ser anotado, junto com o valor pago pelo seu serviço, igualmente o nome do escravo e de 

seu senhor. É interessante notar que a nota de 1864 traz como administrador e como 

trabalhador o mesmo indivíduo: mestre Bento Ramos de Abreu, com referência aos serviços 

realizados na capela do novo cemitério. A remuneração diária recebida nos 11 dias de serviço 

por Bento Ramos de Abreu foi de 3$000 réis, enquanto o de seu ajudante Joaquim do Amaral 

Andrade foi de $800 réis, um valor muito superior. Aqui nos deparamos com mestre Bento, 

sua remuneração foi significativa, bem como o trabalho: capela do cemitério, o que deveria 

demandar uma perícia maior, que certamente alguém qualificado como mestre possuía. 

 Como sabemos, o cemitério foi projetado pelo arquiteto autodidata e mestre de obras 

português Francisco Antônio Pereira de Carvalho, mas talvez a sua execução tenha sido 

realizada por outros mestres. Na verdade, dentre todas as mais de 100 notas consultadas 

nenhuma faz menção ao seu nome, estava como um trabalhador especializado somente na 

elaboração das plantas, orçamentos e planos de execução. Ou, podemos supor que sua mão de 

obra era altamente valorizada que ele passava a maior parte do tempo se dedicando às obras 

particulares. Não temos como saber.  

 Por meio das 19 notas de fiscais provenientes de 1869 conseguimos fazer uma análise 

mais palpável. Segundo as notas correspondentes aos quatro primeiros meses do ano 

conseguimos mapear um grupo de 17 escravizados, contra um grupo de 21 jornaleiros. 

Diferença essa que se acentua com o passar dos anos. 

 Dentre este trabalhadores vale destacar a atuação do preto forro Antônio Domingos 

Homem, que esteve presente nas notas dos fiscais até o ano de 1873. Há também a menção a 

outro liberto, de nome Gregório, e também um escravo de Ignácio Correa Salgado que 

trabalhava como pedreiro. 

 Como nas outras notas percebemos a concentração de obras nas áreas centrais, 

entretanto, ao mesmo tempo estas áreas se expandem, temos obras no Tabahú, rua Alegre, 

Porto, rua dos Latoeiros, rua das Flores, rua da Boa Vista e rua Formosa. A limpeza dos 

largos, varrer a quitanda, e retirar o lixo se tornam rotineiras, sendo feitas por negros, que 

recebiam $640 réis e $500 réis, respectivamente, por cada serviço. Outro serviço que era feito 

por negros era a limpeza das prisões, mais especificamente, o transporte dos resíduos 

intestinais dos detentos, segundo a nota que obtivemos, o escravo Lourenço recebeu 1$000 
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por duas viagens, enquanto o negro Bento ganhou 2$000 por quatro viagens, demonstrando 

que o trabalho requeria muito esforço. 

 Dentre as notas de 1869 vale a pena ressaltar que o escravo pedreiro pertencente à 

Ignácio Correa Salgado recebia uma remuneração mais elevada do que seus pares, pois na 

obra de conserto da rua Conde D’Eu ele foi remunerado no valor de 4$800 por 4 dias de 

serviços, enquanto os outros dois escravizados e outro jornaleiro obtiveram a mesma 

remuneração com 6 dias de trabalho. 

 Temos apenas um recibo para o ano de 1870, mas que contém uma informação 

preciosa, essa nota foi assinada pelo procurador da Câmara Amaral Gurgel e pelo preto 

Garvázio, oficial de pedreiro responsável pela obra. A obra em questão era a manutenção da 

ponte do rio Tabahú. Nos 7 dias de serviços prestados ele ganhou 11$000, e o seu ajudante 

ganhou 3$800 por 6 dias de trabalho. Além disso, dois outros trabalhadores foram 

contratados para limpar o canal, recebendo a diária de $800. Note-se a grande diferença 

entre os pagamentos, como era valorizado o trabalho do mestre da obra, no caso o oficial de 

pedreiro. 

 Com esta referência ao preto Garvázio, percebemos que houve em Pindamonhangaba 

negros oficiais pedreiros responsáveis por obras, provavelmente um liberto que talvez tenha 

aprendido o ofício enquanto escravo, e conseguiu ser mestre (podendo ser responsável por 

obras) que mostra a possibilidade de ascensão social e ao mesmo tempo, a provável raridade 

desse fenômeno na região. Outra situação a ser notada é a cor grafada, talvez ele fosse 

chamado de preto por ser liberto, enquanto os outros recebiam a denominação de negro, que 

era em geral sinônimo de escravo nesse período. De toda forma, existia a possibilidade de um 

escravo que servia como pedreiro vir a comprar a sua liberdade, e posteriormente oferecer 

seus serviços nas construções da cidade. Pois, o “escravo urbano gozava inegavelmente de 

uma situação superior à do parceiro do campo. As possibilidades que tinha de conseguir 

alforria eram maiores, melhores em geral suas condições de saúde, e mais suave o tratamento 

que recebia, pois os olhos da lei andavam mais perto”15. 

 As notas unitárias de 1871 e 1872 apresentam o conserto da rua Conde D’Eu, em 

frente ao Hotel Americano e a construção do matadouro, respectivamente. Na primeira obra 

temos um grupo de trabalhadores composta por 7 escravizados e 5 jornaleiros, um número 

expressivo de trabalhadores para consertar uma única rua. Dentre 5 jornaleiros temos 4 que 

já aparecem em notas antecedentes ou posteriores. Já a obra do matadouro não apresenta 

nenhum escravo entre os 8 trabalhadores, dos quais 6 aparecem em outras notas. 

                                                           
15COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Ed UNESP, 2010, p. 284. 
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Salientamos esta informação, um vez que percebemos a alta rotatividade entre os 

trabalhadores e escravizados com a passagem dos anos. 

 O ano de 1873, como já pontuamos, possui 50 exemplares distribuídos entre janeiro e 

setembro, o que nos permite uma visão mais ampla. Contabilizamos nestas notas 22 

escravizados contra 80 jornaleiros. O que, como já havíamos comentado, demonstra o 

declínio do uso de mão de obra escrava nas obras de manutenção. Provavelmente reflexo da 

alta dos preços dos escravizados e a concentração destes nos cafezais. 

 Nestas notas temos o mesmo tipo de obras: limpeza das ruas e largos, abertura e 

desentupimento de valas. Dentre as 50 notas 18 apresentam grupos de trabalhos apenas de 

homens livres, situação reversa ao que era apresentado nas notas da década de 1850, onde os 

escravizados estavam presentes em todas as obras. Dentre estas 18 notas, destacamos três 

obras: extinção dos formigueiros, extração dos ossos do cemitério e revitalização das ruas do 

centro. 

 Esta primeira ocupação, a extinção dos formigueiros, era uma preocupação constante 

da Câmara, para detê-los requeria à Corte métodos e produtos eficazes para a sua extinção, e 

até mesmo, a criação de um artigo no Código de Posturas impondo a limpezas dos quintais 

visando o fim dos formigueiros. Nas notas de 1869 temos uma obra de limpeza e 

desentupimentos de valas e extinção de formigueiros na rua dos Latoeiros, no Largo do 

Porto e no Largo da Boa Vista, que utilizou 8 escravos, totalizando 34$000 para os cofres 

municipais. E no mesmo ano Benedito Roiz de Almeida e Antônio Domingo foram 

contratados para acabar com um formigueiro na casa de caridade, recebendo 3$840 e 2$400, 

respectivamente. E, se comparado as remunerações normalmente pagas, esse serviço era tão 

importante quanto o de marceneiro e de pedreiro. 

 Nas notas de 1874 temos duas referentes a extinção de formigueiros, um localizado 

no quintal de Anna Moraes de Oliveira e outro na rua Três Andradas, ambos os serviços 

foram feitos por Elias de Godoy e Manuel Váz, recebendo cada um 1$280 por cada dia de 

serviço.  

 A segunda ocupação - extração dos ossos do cemitério antigo - foi feita por 

administrador, para não sobrecarregar o já tão ocupado Fiscal. Neste serviço também não 

temos a presença de escravos. Segundo as 4 notas emitidas em 1873, o administrador 

Cypriano Delfino de Alexandria ganhou 1$500 por dia de serviço, e seus ajudantes 1$280. 

 Por fim, as outras notas que não apresentam mão de obra escrava são referentes à 

serviços na rua Maris e Barros, contando com 11 jornaleiros; e também no Largo da Princesa 

e Largo do Teatro com outros 9 jornaleiros. E entre estas duas obras, que tem 7 dias de 

diferença, apenas 3 jornaleiros se repetem. 
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 Na construção do matadouro vemos a aparição de mestre Zeferino em quatro notas, 

posteriormente substituído pelo mestre de obras João Pires, já os serviços de carpintaria são 

feitos por jornaleiros. Vemos que os mestres só apareciam para realizar o serviço mais fino e 

especializado, provavelmente eram poucos, e cobravam mais caro. Das sete notas referentes 

ao matadouro apenas uma contém o nome de 3 escravos. 

 Existem, também, notas referentes à construção do Lazarento. Obra que foi realizada 

aos poucos pela municipalidade, pois não havia dinheiro em caixa. Desse modo, o prédio 

inicial ficou recebendo reparos até que fosse inaugurado. O Fiscal ficou responsável por estas 

obras, e contratou jornaleiros e escravos para o serviço. Ao contrário do que estávamos 

demonstrando sobre a queda do uso de mão de obra cativa nas construções públicas, talvez 

por serem especializados e trabalharem só com isso e não na lavoura, além disso, há indícios 

que eram escravos alugados pelos vereadores16. Contudo, estas notas nos mostram escravos 

que auxiliavam pedreiros e carpinteiros, e ganhavam mais do que seus párias. 

 Através das diárias pagas percebemos que Ignácio Felício carpinteiro, Miguel 

carpinteiro e Benedito escravo de Benedito Basto, e Ignácio escravo de Leopoldo, receberam 

uma maior remuneração que seus pares, e aparecem com recorrência nas 6 notas referentes 

as obras do Lazarento. Os destaques ficam com Ignácio Felício e Miguel, que provavelmente 

atuam como mestres de obras. As diárias de Ignácio Felício são maiores do que as pagas ao 

Fiscal, ganhando 2$500 por dia, enquanto Miguel ganhou o mesmo que o Fiscal, 2$000. 

Seriam Ignácio e Miguel mestres de obra? Talvez mestres na prática mas que não podiam 

ostentar o título? Já Benedito ganhou em média uma diária de 2$000, enquanto o Ignácio 

ganhou algo em torno de 1$400 a 1$700, dependendo da nota consultada. Bem mais que 

Adão, escravo de Ignácio Correa Salgado, João, escravo de José Ignácio Bicudo, que 

ganharam entre $375 a 1$000. 

 Por último, os 20 exemplares de 1874 apresentam apenas 5 trabalhadores 

escravizados contra 30 jornaleiros. Provavelmente, os escravos estavam concentrados nas 

fazendas e sítios. As obras deste período também não divergem dos demais anos, limpeza das 

ruas centrais e largos, porém vemos aparecer uma zona central mais expandida, e a extinção 

                                                           
16Um exemplo de cidadão que obtinha lucros com jornaleiros e escravos de ganho era Manuel Eufrásio de 
Toledo, que chegou a ocupar o cargo de vereador em duas ocasiões, como abordamos no primeiro capítulo. 
Segundo uma carta enviada por ele à Câmara Municipal, “Se esta Câmara julgar conveniente concertar-se e 
beneficiar-se das ruas Alegre, (...) e da Matriz desde esta até o Largo do Theatro, está prompto á tratar dessas 
Obras, sujeitando-se a receber o dinheiro quando houver, (...) Tem escolhidos d’entre os jornaleiros e seus 
escravos, os mais habeis, afim de organizar huma turma de 10 trabalhadores que farão os serviços como devem 
ser (...).” Fica evidente que por estar sempre concorrendo entre os arrematantes de obras públicas da cidade, 
Eufrásio de Toledo acabou por criar um grupo de escravos especializados e homens livres hábeis, para realizar 
os serviços arrematados por ele. 3ª Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 1868, f.18-22, Vol. 11. 
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dos formigueiros. A única dessemelhança foi a contratação de trabalhadores franceses para 

trabalhos de marcenaria para o mercado municipal. 

 Alguns trabalhadores ganharam alcunhas de suas profissões, como José pintor, 

Miguel carpinteiro e Ignácio Feliciano carpinteiro. Existem também aqueles que trazem o 

seu filho, como Marianno Preguiça e seu filho Belino Preguiça, e o francês Pedro e seu filho 

Affonso, e outros que apresentam o mesmo sobrenome, como João Roiz, Benedito Roiz e 

Jacintho Roiz, e também Pedro Thereza e Francisco Thereza, sendo este um indicativo de 

que a profissão seja algo aprendido em família. 

 A recorrência de nomes nestas 109 notas é muito baixa, não sabemos o porquê, talvez 

não fosse um campo de trabalho profícuo, talvez existissem melhores ofertas de emprego no 

campo, ou era uma população de trabalhadores móvel, que passava alguns anos na cidade e 

saía, ou ainda porque houvesse demandas em obras de particulares e os arrematantes que 

contratavam aqueles que estavam disponíveis. Mas, o que temos certeza, é de que a 

rotatividade dos trabalhadores era muito alta. Dentre os escravos temos a maior 

permanência dos escravizados Adão (1873-1874), Benedito (1869-1873), Dionísio (1873-

1874), Rafael (1869-1973) e Roque (1869-1873). Mas também havia uma intensa modificação 

entre os senhores que forneciam os escravos, Maria Clara Ferreira, Clara Marcondes de 

Oliveira, Benedito Alves, Prudente Antunes, Ignácio Correa Salgado e Antônio Almeida 

Medella foram os que alugaram seus escravos por mais de uma vez. Este serviço se tornou 

um mercado tão lucrativo que a Câmara Municipal resolveu taxá-lo em 5$000, conforme 

mostra o livro de impostos de patentes de 1877 a 188317. 

 Dentre os trabalhadores já destacamos Antônio Domingos por estar presente de 1869 

a 1873. Além dele José Marinho de Oliveira foi o que manteve a atuação mais constante, de 

1869 - 1874, provavelmente era um trabalhador especializado, seu salário estava entre os 

mais altos. Apenas 6 trabalhadores apareceram em 1873 e em 1874. Os que têm uma atuação 

mais duradoura são Fidélio Barbosa (1869-1873), João Baptista (1872-1873-1874), José de 

Souza (1869-1873), Nicolau Antônio Carvalho (1871-1873), Pedro Costa (1869-1874), 

Felício (1871-1873), Antônio Caetano (1872-1873), Benedito Alves (1872-1874), João 

Caetano (1872-1873), Benedito Cândido (1872-1873). Além de Francisco Antônio Penna e 

seu carro, que aparecem em todos os anos.  

                                                           
17Artigo §19 Imposto de 5:000r sobre operários captivos. Maria Conceição Salgado, Leopoldina Josephina de 
Almeida, João Antônio Marcondes Monteiro, Marianna Marcondes Salgado, Clara Marcondes de Oliveira 
Cabral, Januária Maria Francisca de Domingos (1877). Clara Marcondes de Oliveira Cabral (1878). Clara 
Ferreira da Cintra, Antônio de Almeida Medella, Leopoldina Josephina de Almeida, Clara Marcondes de 
Oliveira Cabral (1879). Marianna de Moura (1880). Marianna de Moura (1881). Clara Marcondes de Oliveira 
Cabral (1882). Clara Marcondes de Oliveira Cabral, Marianna de Moura (1883). 
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 A última obra que iremos destacar é a construção da Casa de Câmara e Cadeia. Por 

meio do dossiê composto dos documentos sobre a construção do prédio, já abordado neste 

trabalho18, sabemos que as escadas e os armários foram feitos por Pedro francês, no valor de 

12$000, para isso ele utilizou taboas de canelas pretas vendidas por Teixeira Barros, no valor 

de 24$000. Já as grades da cadeia foram fabricadas por Theodoro Monteiro de Campos, que 

recebeu 250$000 pelo serviço.  

 Também Sabino Campos faturou bastante com essa obra, fornecendo dobradiças, 

grades, trancas, parafusos, pregos, e uma grade de ferro para que o sino fosse pendurado. 

Sabino era um negro liberto, morava na rua Paysandu, seu rendimento anual era de 400$000, 

segundo consta na Lista dos qualificados votantes de 187519.   

  Grandes comerciantes também forneceram materiais para à obra, como o vereador 

César Augusto de Oliveira César, que vendeu 24 barras de ferro para a fabricação das grades, 

no valor de 216$560, e o fiscal Fernando Boanova forneceu as grades de ferro para a escada e 

janelas, ganhando com isso 205$000. Todas essas transações foram realizadas em 1866, 

quando os gastos da municipalidade já atingiam a cifra de 1:746$840. 

 Nesse mesmo ano Pedro francês recebeu mais 50$000 para a fabricação de novos 

armários, além de ser o responsável por comandar 4 jornaleiros nos serviços de assentar as 

grades, sendo estes homens José, Jesuíno, Affonso (seu filho) e Francisco. O serviço durou 

cinco dias, sendo a diária de Pedro no valor de 15$000, a de Jesuíno de 10$000, e os demais 

variando entre 5$000 e 4$000. Pedro não recebia a alcunha de mestre, mas seu serviço era 

valorizado, talvez por ser estrangeiro conhecesse técnicas de trabalho em madeira mais 

sofisticadas e valorizadas. 

 Mas, eles não são os únicos trabalhadores que figuram nas listas de pagamentos. 

Podemos supor que a equipe comandada por Pedro francês estava direcionada aos serviços 

interiores, de acabamento e fabricação de móveis. Enquanto isso outros jornaleiros deveriam 

estar trabalhando na edificação do prédio, ou em outros serviços pesados. Uma outra lista de 

jornaleiros conta com os nomes de nove escravos, sendo eles: Sinésio, de M. Moreira, 

Narciso, de Jesus Moreira César, Damário, de Moreira César, Antônio, de Alexandre César, 

Francisco, de Luiz Bastos, Cypriano e Pedro, de Maria Clara, Vicente, de Antônio Homem; 

além de Miguel Joaquim Goies, José Bonifácio Marcondes e Gabriel rebocador, que deveriam 

estar à cargo destes serviços mais pesados. 

 Os serviços de pintura ficaram por conta de Benedito Cesário Moreira, e os de 

pedreiro com Antunes Neves da Silva e os de servente com Anselmo, durante o ano seguinte 

                                                           
18Relatório e Orçamento do andamento das obras da cadeia. Documentos do executivo, Caixa 03- Volume 46. 
19CMBHM - Lista dos qualificados votantes de 1875. 
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1867. Neste ano também há menções ao oficial Francisco de Almeida e mestre Paulo, este 

último foi contratado para fazer o trabalho de caiação, recebendo 11$000, com o auxílio do 

servente. Já o oficial Francisco, trabalhou com os franceses Pedro e Affonso, por quase 50 

dias, para colocação das taboas do assoalho.  

 Por fim, Francisco de Paula Cortez assumiu as obras fazendo-as por meio da 

arrematação. Isso aconteceu porque a Câmara já havia despedido mais de 16:000$000 na 

obra, e estava devendo para o trabalhadores, administradores e fornecedores. Uma situação 

embaraçosa. Com a arrematação, Paula Cortez passou a gerir a obra, sendo de sua 

responsabilidade os trabalhadores e os materiais. Os serviços feitos por ele constituíam em 

terminar a segunda prisão, o pavimento térreo, incluindo as grades, o pé direito, as vergas, 

forros, alicerces, vigamentos, assoalhos, caiamento, rebocar, colocar portas e, assim, 

possibilitar a entrada dos primeiros prisioneiros. Além de “afaichar” todo o andar superior, 

com janelas, vergas, soleiras, pé direito, peitoril, tijolos, respeitando a qualidade dos 

materiais e a harmonia arquitetônica “seguindo o mesmo plano”. Como já mencionamos no 

capítulo anterior, o prédio da Câmara já estava em ruína antes mesmo de ser completamente 

concluído, requerendo algumas outras obras de reparos, e com isso o envio de mais verbas 

pelo governo provincial. 

 Por meio desta documentação primeiramente percebemos que Pedro francês, ou 

melhor, Pedro Chevassus, que passou a residir em Pindamonhangaba a partir de 1858, tinha 

grande habilidade com o trabalho em madeira. Devido à isso apareceu em diversas notas, e 

teve grande participação na obra da cadeia, figurando entre os salários mais altos. Também 

percebemos como vários setores da cidade estavam associados à construção do prédio, uma 

vez que os materiais, muitas vezes, eram comprados nas lojas locais, além da mobilização dos 

trabalhadores especializados, jornaleiros e escravos, que claramente obedeciam a uma divisão 

das tarefas, além dos senhores que alugavam seus escravos, garantindo uma renda. 

Poderíamos concordar com Santos ao dizer que havia um campos de trabalho consolidado, 

não sendo, portanto, uma mera escolha de palavras a utilização do termo operários da 

construção20. 

 Além disso, queremos ressaltar a participação destes homens ligados à construção 

para além dos canteiros de obras, situando a participação destes homens no espaço político 

municipal. Mac Cord ressalta a proximidade que existia entre os membros das corporações 

de ofícios e os legisladores da Câmara Municipal do Recife, uma vez que alguns membros 

conseguiam acumular certas fortunas, e assim, angariar certa influência política21. 

                                                           
20SANTOS, Amália Cristóvão dos. Em obras.... São Paulo, 2013, p. 24. 
21MAC CORD, Marcelo. Organizações artesanais e a Câmara Municipal.... Rio de Janeiro: Mauad X, 2019, p. 221. 
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Diferentemente de Marc Cord não pudemos encontrar inventários e testamentos referentes à 

estes oficiais da construção, entretanto, algumas informações importante puderam ser 

extraídas das Listas dos Qualificados Votantes22.  

 No documento referente ao ano de 1850, encontramos 611 cidadãos qualificados à 

participar das eleições primárias, dentre estes 50 negociantes, 2 mestres, 2 taipeiros, 2 

pedreiros e 18 carapinas. Destes últimos apenas 2 estavam localizados na zona rural. Todos 

os demais eram domiciliados no espaço urbano. Colocamos também o número de negociantes 

para dar um dado comparativo do crescimento econômico da cidade. 

 Assim, no documento referente ao anos de 1855, temos 838 cidadãos qualificados, 

sendo 87 negociantes, 3 arruadores, 1 marceneiro, 1 mestre, 4 telheiros, 1 pedreiro, 36 

carapinas e 2 taipeiros. Dentre os carapinas, somente 11 estavam na zona rural, além dos 

telheiros e do pedreiro. Com apenas cinco anos de diferença entre os documentos já podemos 

notar uma nítida diferença na inclusão de profissionais da construção. Além do crescimento 

do comércio, temos a inclusão de 3 arruadores, o que mostra a maior necessidade de se medir 

e fiscalizar as novas ruas que estão sendo abertas na cidade. 

 No ano de 1860 são qualificados 863 cidadãos, sendo 107 negociantes, 4 arruadores, 5 

marceneiros, 3 artistas, 4 mestres, 3 telheiros, 1 pedreiro, 1 taipeiros, 30 carpinteiros e 1 

pintor. Excetuando os marceneiros e os 8 carpinteiros, todos os demais estavam no espaço 

urbano. Cinco anos depois, em 1865 temos 1003 cidadãos qualificados, sendo eles 90 

negociantes, 4 artistas, 9 marceneiros, 17 carpinteiros, 1 pedreiro, 2 telheiros, 2 taipeiros, 1 

carapina e 8 britadores. Neste caso inserimos os artistas pois não há uma nítida diferença 

entre estas funções em alguns documentos analisados, como mostraremos mais à frente. Já o 

qualitativo de mestre desaparece. Provavelmente caiu em desuso após tanto tempo. 

 Por fim, em 1870, temos 960 cidadãos qualificados, sendo 102 negociantes, 6 artistas, 

8 marceneiros, 15 carpinteiros, 7 ferreiros, 2 taipeiros e 4 telheiros. Como já dissemos, 

colocamos o número de negociantes apenas como um dado para ilustrar o crescimento 

econômico da cidade, mas seria um erro compará-los aos homens ligados à profissão de 

mestres ou telheiros. Existiam negociantes pobres, com estabelecimentos à beira das estradas 

rurais, ligados às vivências dos demais membros desta camada intermediária. Do mesmo 

modo, haviam comerciantes filhos de fazendeiros que ocupavam lugares na Câmara 

Municipal. Contudo, estes números servem para dar um contraponto, mostrando que existia 

sim a participação destes homens no processo eleitoral, sem contar que deixamos de fora os 

                                                           
22Foram consultadas as Listas dos Qualificados Votantes da cidade de Pindamonhangaba referentes aos anos de 
1847,1850,1855,1860,1865,1870. Tais documentos fazem parte da seleção documental sobre a cidade de 
Pindamonhangaba no Arquivo do Estado de São Paulo (CO5866). 



126 

 

serralheiros, feitores, administradores, tropeiros, seleiros, fogueteiros, areadores, seleiros, 

ferreiros, carreiros, funileiros, lavradores pobres e empregados em geral, também que 

figuram nas listas eleitorais. 

 Dito isso, existe um outro documento que incorporaremos nesta discussão, uma lista 

dos votantes, segundo o art. 14 do decreto 2.675 de 20 de outubro de 1875, realizada em 

1876 pelo juiz de Direito Dr. Francisco Marcondes Romeiro. Esta lista já está dentro de um 

novo padrão, onde constam o nome, filiação, domicilio, renda e se é elegível ou não. Esta lista 

é mais reduzida, uma vez que conta com 640 cidadãos qualificados, enquanto a média das 

listas anteriores contava com 900 nomes. Mesmo com este recorte ainda conseguimos 

observar alguns trabalhadores figurando entre os votantes. Utilizando os dados somente dos 

10 primeiros quarteirões, que consideramos a área urbana da cidade de Pindamonhangaba, 

vemos que dos 10 cidadãos qualificados no primeiro quarteirão 3 são artistas. Já no segundo 

quarteirão, temos 1 liberto negociante, e 3 artistas. No terceiro quarteirão temos 2 artistas, 1 

seleiro; no quarteirão seguinte temos 2 libertos artistas, com renda de 400$000, são eles 

Antônio Paula da Silva Campos e Sabino da Silva Campos, este último que apareceu como 

fornecedor do materiais para a construção da casa de Câmara e Cadeia, no mesmo quarteirão 

temos também 1 arruador e um pedreiro e mais 4 artistas com rendas de 200$000. Há, ainda 

4 artistas no quinto quarteirão, e 5 no sexto, além de dois carpinteiros. No sétimo não há 

menção de artífices da construção, já no oitavo, vemos 9 artistas, entre eles José Joaquim de 

Oliveira, José Ignácio da Silveira, Ignácio Feliciano, Joaquim Manoel. No nono quarteirão 

temos 10 artistas, dentre eles João Pires, com renda de 300$000 e seu filho João Pires Júnior, 

com renda de 200$000. Por fim, o décimo quarteirão conta com 15 artistas, contra 5 

negociantes, e 1 lavrador.  

 Ao contrário do que supomos, os oficias da construção não viviam nos subúrbios da 

cidade, ou nas regiões mais simples, como nas ruas em torno do porto do rio Paraíba. Por 

meio das listas eleitorais sabemos que estes homens estavam espalhados pelas ruas centrais, 

compartilhando o logradouro com barões, comerciantes, advogados. Para termos uma visão 

geral da dispersão espacial, selecionamos os 54 cidadãos que se denominavam “artistas” e que 

estavam dentro dos 10 primeiros quarteirões da Lista do Qualificados Votantes de 1875, para 

localizá-los no mapa que representa o espaço urbano pindamonhangabense em 1880. Mesmo 

com as diferentes denominações das ruas, rebatizadas após o fim da Guerra do Paraguai 

(1864-1870)23, foi possível estabelecer as áreas onde os trabalhadores e jornaleiros residiam.   

                                                           
23Largos: = Largos dos Homens: - Largo da Princesa. - Do Rosário: - Da liberdade. - Do Teatro: do Imperador. 
- São José: da Imperatriz. - Do Porto: do Ipiranga. - Da Boa Vista: de 19 de Fevereiro. -  Ruas: Formosa: - Sete 
de Setembro. - Direita: Da Independência. - Comercio: da Constituição. - Alegre: do Conde D’Eu. Das Flores: 
dos Três Andradas. - Dos Funileiros: do Senador Feijó. - Bom jardim: do Riachuelo. - Dos Latoeiros: de 
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 O resultado obtido foi o seguinte: 13 artistas residentes na rua Conde D’Eu; 9 na rua 

dos Andradas; 7 na rua Paysandu; 5 na rua Riachuelo, 3 moradores nas ruas Curuzú, 

Constituição, Lombas Valentinas; 2 moradores nas ruas Independência, Maris e Barros, 

Amador Bueno e Ypiranga; e apenas 1 nas ruas 7 de Setembro, Largo do Imperador, Largo 

Monsenhor Marcondes.  

 Por mais que estes homens estivessem vivendo em ruas centrais, é importante notar 

que a maioria deles residiam em ruas que foram sendo abertas e incorporadas ao centro 

urbano no decorrer do século XIX. Temos como exemplos as ruas entorno do rio Paraíba, e 

do Passeio Público (que em 1880 passa a ser conhecido como Largo do Ypiranga), e as áreas 

próximas ao cemitério, e consequentemente próximas ao córrego do Tabahú, e as ruas 

abertas em torno da estrada de ferro e da estação. 

 Podemos supor que grande parte destes moradores já possuía um terreno ou uma 

moradia simples, que com o tempo passou pelo processo de arruamento, ganhou um 

logradouro e a denominação de espaço urbano. Neste processo, a propriedade existente 

passou a ser mais valorizada, gerando maiores oportunidades de lucros para as trabalhadores 

e suas famílias. Como foi o caso dos filhos de Salvador Bicudo da Siqueira, que após a morte 

do pai utilizaram parte do terreno na rua Maris e Barros para a abertura de uma taverna24. 

 Por outro lado, a vida nestas ruas marginais, perto dos ribeirões e pastos possibilitava 

a manutenção de outras formas de sobrevivência, como a criação de animais, hortas e 

pomares. Algo que não era tão acessível aos moradores em torno do Largo do Rosário, por 

exemplo (Imagem 13).   

 Cruzando informações entre os capítulos podemos ter alguns comparativos sobre a 

vida destes homens na cidade. Celestino, o porteiro da Câmara Municipal recebia 42$500 

trimestralmente, o que daria cerca de 14$167 ao mês, valor que poderia ser ultrapassado por 

jornaleiros e mestres de obras dependendo da oferta de emprego. Feliciano chegou a ganhar 

11$000 por 3 dias de serviço transportando pedras com sua carroça para as obras de 

apedregulhamento das ruas centrais em 1873, e o preto Garvázio ganhou o mesmo por 11 

dias de serviço em 1870, e o mestre Bento 3$000 pela mesma quantidade de dias trabalhados 

em 1869.     

                                                                                                                                                                                     
Amador Bueno. - Monteiro: de Martim Affonso. - Do Tanques: do Visconde d’Inhaúna. - Da Boa Vista: de 
Andrade Neves. - Do cemitério Novo: do Curuzú. - Do Tabahú de cima: do Paysandú. - Do Tabahú de baixo: de 
Lombas Valentias.  Do Porto Velho: de Maris e Barros. -  Travessas: Do Rosário: - Do Visconde do Herval. - 
Dos Latoeiros: do Duque de Caxias. - Da Crimeia: do Barão do Amazonas. - Do Suspiro: do Tamandaré. - Do 
Tabahú: do Itaparica. Ladeiras: Da rua Formosa: do Itororó. Sessão Extraordinária de 2 de abril de 1869, f. 
119-120, Vol. 11. 
24CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 10 





Mapa produzido por Cíntia Almeida e Luanna Nascimento com base nos croquis de Newton Lacerda em 1978, 
arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello. 

  

 Por meio destas informações podemos corroborar com as preposições de Edneia 

Chaves, validando a participação das classes populares e das camadas médias no processo 

eleitoral local, que ocorria de forma direta, como já explicado na primeira parte deste 

trabalho. “Assim, no processo eleitoral local, um número maior de cidadãos podia escolher 

seus representantes na câmara, como também, os juízes de paz. A maior abrangência devia-se 

à inclusão de votantes, que eram excluídos da eleição para membros dos conselhos de 

província, deputados e senadores”1, mas que devido ao baixo valor requisitado pelo censo, 

podiam ser qualificado votante. Mesmo com as reformas no processo eleitoral, o valor 

continuou sendo baixo o suficiente para que os taipeiros, pintores e arruadores fossem 

englobados no processo eleitoral. 

 Desse modo, esses cidadãos poderiam ser cotejados pelos fazendeiros e doutores para 

serem incorporados aos currais eleitorais, ou poderiam fazer valer algumas de suas 

reivindicações, se tornando conscientes do espaço de manobra que lhes eram possíveis. 

Somos adeptos desta segunda ideia, pois, 

apesar de viverem apartados do mundo dos senhores por outros elementos 
diferenciadores, como grau de instrução, práticas de consumo, etiqueta e 
habitus social, os homens livres e pobres, considerados cidadãos passivos na 
lógica política vigente, jogavam, cotidianamente com suas relações pessoais 
e laços de dependência em busca de melhores condições de vida2. 

 Maria Odila Leite da Silva Dias coloca que a necessidade de se buscar melhores 

condições de vida estava ligado à sazonalidades dos trabalhos nas lavouras. E até mesmo em 

outras áreas, como nos trabalhos de tropeiros e nas obras públicas, o que acarretava em um 

busca constante por novos trabalhos por esta camada da população3. Talvez isso seja um dos 

motivos da alta rotatividade entre os operários da construção que figuram nas notas dos 

fiscais aqui analisadas. Talvez somente aqueles cidadãos que eram qualificados votantes (e 

que se identificavam como marceneiros, taipeiros, carpinteiros...) fossem realmente 

profissionais dedicados inteiramente às suas profissões. Enquanto a grande massa de 

serventes fosse composta majoritariamente de homens pobres sem meios de proverem a sua 

subsistência, e por isso poderiam empregar a sua mão de obra em diversos segmentos da 

cidade de Pindamonhangaba. Infelizmente, para comprovarmos a nossa ideia precisaríamos 

                                                           
1CHAVES, Edneia Rodrigues. Hierarquias Sociais na Câmara Municipal em Rio Pardo (Minas Gerais, 1833-
1872). Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2012, p. 61 
2MUAZE, Mariana. SALLES, Ricardo (org.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil... . Rio de Janeiro: 7 Letras, 
2015, p. 95. 
3DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Sociabilidade sem História: votantes pobres no Império, 1824-1881. In: 
FREITAS, Marcos Cézar (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998. 
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ter um conjunto completo de notas emitidas pelos fiscais, inventários e demais documentos 

que revelassem um pouco mais sobre a vida destes homens pobres, o que não temos.  

 Silva Dias também ressalta que conforme a legislação sobre o tráfico de escravos 

tornava-se mais severa, a partir de 1850, maior era a necessidade de se ter uma reserva de 

mão de obra livre nas cidades, para que fossem empregadas, principalmente, nas obras 

públicas e particulares, ideia também apontada por Mac Cord4. Além disso, a legislação 

eleitoral era pautada nas listas dos homens aptos a votarem e nos censos populacionais, 

fazendo com que a elite política das cidades necessitassem destes homens e precisassem 

negociar, atendendo, de alguma forma, as demandas.  

 Os homens livres pobres e remediados na ordem escravocrata poderiam assumir 

diversos papéis dentro da dinâmica política e social do Império, como apontou Maristela de 

Campos5ao estudar a elite local no processo de urbanização de Niterói, não os reduzindo a 

simples agregados submissos, mas que agenciavam as suas vidas e poderiam negociar. E, 

também, Santos aponta que as tentativas de se homogeneizar os oficias mecânicos e o 

operários da construção são “por demais artificiais ou mesmo equivocadas. Nem todos eram 

pobres, remediados ou excluídos”6, sendo que alguns desses personagens conseguiam 

acumular posses e proporcionar subsídios à ascensão social de seus filhos. O que é ainda mais 

nítido entre os escravos, um cativo com alguma especialização era mais valorizado do que 

aquele que não possuía, além disso, a probabilidade do primeiro conseguir obter a sua 

alforria, exercer seu oficio como homem liberto (e até mesmo ser qualificado votante) eram 

mais próximas. Segundo Santos, pensando no tempo colonial:  

os oficiais mecânicos localizavam-se numa camada intermediária dentro 
desta hierarquia e, como visto, formavam um grupo heterogêneo, em que o 
pertencimento não garantia estabilidade. Para alguns, suas possibilidades de 
enriquecimento e a proximidade com os cargos públicos (na função de juízes 
de seu ofício) poderiam significar, ao longo da vida ou das gerações de sua 
família, a eliminação do 'defeito mecânico', de modo que era importante 
estabelecer, entre seus pares profissionais, uma hierarquia que os 
colocassem em vantagem no horizonte da ascensão social - daí a busca por 
algum tipo de diferenciação, tal como a distinção profissional como forma de 
separar-se dos escravizados sem ofício. Em suma, qualquer diferenciação era 
proveitosa para esses habitantes, já que existiam alguns caminhos possíveis 
de ascensão, que poderiam ser trilhados, desde que o trabalhador reunisse as 
características adequadas7. 

                                                           
4MAC CORD, Marcelo. Francisco José Gomes de Santa Rosa: experiências de um mestre pedreiro pardo e 
pernambucano no oitocentos. Afro-Ásia, Salvador, n. 49, p. 199-227, 2014. 
5CAMPOS, Maristela Chicharo de. O Governo da cidade.... Niterói, 2004. 
6SANTOS, Amália Cristóvão dos. Em obras... São Paulo, 2013, p.120. 
7SANTOS, Amália Cristóvão dos. Em obras... São Paulo, 2013, p. 128.  
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Imagem 15 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Família em sua casa na zona rural. Sem 

data. Cremos que tal imagem possa representar uma das muitas famílias que viviam nos subúrbios da cidade, ou 
mesmo afastados nas zonas rurais, vivendo das pequenas lavouras e oferecendo a sua mão de obra. 

 

Por fim, a Lei Saraiva (1881) viria acabar com o sistema de eleições em dois turnos, 

eliminando a necessidade dos votantes pobres, “conforme esperavam certos políticos da 

Corte, restringir a prepotência dos potentados locais”8. Com isso, a participação dos homens 

apresentados neste capítulo na política, mesmo que local, foi encerrada. Com a nova 

legislação os analfabetos foram excluídos, e aqueles que não atingiam a cifra mínima de 

400$000 anuais também, o que reduziu o eleitorado brasileiros, de cerca de 1,2 milhões, para 

menos de 140.0009. 

  

                                                           
8Ibidem, p. 71. 
9Ibidem, p. 71. 
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Chiquinho do Gregório: a poética arquitetura de um artista quase ignorado 

 

Ao terminar a sua viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, na década 

de 1860, Augusto Emílio Zaluar (1826-1882) reuniu suas memórias e as publicou. Gabriel 

Pedro Baptista de Assis Silva, um cidadão residente na Corte, ao ler este livro de viagem, 

enviou uma cópia à Câmaras Municipal da cidade de Pindamonhangaba10, motivado, talvez, 

pelas belas linhas escritas por Zaluar referentes à cidade, que ele batizou como sendo a 

“princesa do norte”. Em suas palavras: 

Pindamonhangaba é uma das cidades do norte da província de S. Paulo em 
que estes fatos [civilização e progresso] se tornam por assim dizer visíveis 
e palpáveis. É preciso admirar a poética arquitetura de sua matriz, 
concepção grandiosa de um artista quase ignorado, cujas flechas se 
levantam ao céu em linhas puras e suaves, como singelos pensamentos de 
piedade e de fé; é preciso ver as construções artísticas dos bem acabados 
prédios que adornam as largas e formosas ruas da cidade; é preciso gozar da 
confraternidade amável de seus habitantes, apreciar a sua sociabilidade, 
conviver com os distintos talentos que a enobrecem, para justificar um 
teoria que ao menos aqui é amplamente realizada11. 

 Este fragmento já nos apresenta diversos elementos que encantaram Zaluar em sua 

passagem pela cidade. Os belos prédios que adornavam as formosas ruas, além dos distintos 

homens e a agradável sociabilidade, também ganharam destaque na sua narrativa. Temos 

certeza que a sua estadia na cidade foi prazerosa. 

 O primeiro edifício descrito em seu relato é a Igreja Matriz, obra de um “artista quase 

ignorado”, que, segundo Zaluar, era tido como um edifício sem gosto arquitetônico. Até que, 

em 1841, deu-se início a reconstrução do templo, levantando um novo frontispício. E “em 

1842 lançaram-se os primeiros alicerces da monumental fachada que hoje desafia a atenção 

do viajante. É uma peça de arquitetura dórica, cujo risco é devido ao hábil e inteligente 

artista Antônio Pereira de Carvalho, e a execução ao pedreiro José Pinto dos Santos (...)12. 

Desse modo, podemos inferir que Zaluar chegou a conhecer Pereira de Carvalho, o qual ele 

havia descrito como um “artista quase ignorado”.  

E esse é um ponto interessante. Ao olharmos as notas de agradecimentos proferidas 

pelos vereadores ao fim das obras notamos que nenhum comentário foi feito em relação à 

participação de Antônio Francisco Pereira de Carvalho nos trabalhos. Além disso, o cronista 

Zaluar também afirmou que a obra já estava na monta de 50 contos de réis, inteiramente feita 

às custas dos fiéis. Estes fatos são corroborados pelos demais memorialistas, cronistas e 

historiadores da cidade. 

                                                           
10Sessão Extraordinária de 1 de novembro de 1863, f. 112-115, Vol. 09. 
11ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província.... São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 92. 
12Ibidem, p. 93. 
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Contudo, segundo a Ata da Câmara Municipal de dezembro de 1863 temos as 

palavras dos vereadores festejando a conclusão das obras. A mensagem por eles deixada foi 

remetida ao Capitão Moreira César, administrador da obra, e ao mestre de obras Luiz 

Antônio de Araújo, 

Ilmo Senhor. A Câmara Municipal d’esta Cidade em sessão de hoje resolve 
mandar inserir na acta de suas sessões o nome de VSª; para ficar perpetuado 
na posteridade o importante serviço por VSª prestado à este município com 
a dotação de um templo digno e majestoso para matriz, o qual será à todo o 
tempo um monumento de fé cristã e da religiosidade de VSª. Exprimindo á 
VSª este voto de profunda gratidão, esta Câmara compraz-se em ser órgão 
fiel dos sentimentos, que animam à todos os seus munícipes; e ao mesmo 
tempo congratula-se com VSª por este serviço prestado a religião e a pátria. 
= Ao Cap. José Moreira Cezar. (...) E motivando o seu requerimento 
dizendo que à este Snr. [Luiz Antônio de Araújo] deve-se muita gratidão, 
porque foi encarregado da administração da obra da Matriz e desenhou este 
lugar com muito zelo e dedicação, sendo igualmente congregado da mesma 
obra – apesar de ser estrangeiro13. 

 Este erro sobre a autoria do desenho da fachada da Igreja Matriz não poderia prover 

de um lapso dos vereadores reunidos naquele momento, uma vez que, Francisco Antônio 

Pereira de Carvalho era mencionado frequentemente nas reuniões da Câmara devido aos 

serviços que prestava às obras públicas da cidade. Talvez a confusão tenha se originado por 

meio da função desempenhada por cada um dos “práticos licenciados” durante a construção, 

como Luiz Antônio de Araújo veio de Lisboa para realizar a obra, seus serviços poderiam ser 

mais valorizados, e talvez o seu conhecimento mais vasto, enquanto Pereira de Carvalho 

poderia ter se ocupado dos trabalhos de supervisão do canteiro de obra, exercendo a função 

de mestre. Podemos supor, igualmente, que com a partida de Luiz Antônio de Araújo à sua 

terra natal, Pereira de Carvalho tenha assumido tarefas mais importantes. 

Tais desencontros de informações se tornam mais profundos quando lemos essa 

passagem publicada pelo barão Homem de Mello, no Almanaque de São Paulo: “O arquiteto 

da obra foi o súdito português Francisco Antônio Pereira de Carvalho que dirigiu sempre o 

serviço sem receber contribuição alguma. O mestre pedreiro que executou o risco com toda a 

perícia foi o artista José Pinto dos Santos, falecido em Pindamonhangaba”14. Com isso, temos 

mais um português trabalhando nas obras, José Pinto dos Santos, mas este não regressou à 

terra natal. O que nos permite observar que diversos portugueses estavam envolvidos com a 

construção. 

De qualquer forma, esta situação se insere em uma importante discussão sobre as 

obras realizadas na Colônia e no Império, tidas como “arquitetura sem arquiteto” por 

Percival Tirapeli, corroborado por Beatriz Siqueira Bueno, que também questiona a ideia de 

                                                           
134ª Sessão Ordinária de 26 de dezembro de 1863, f. 127-128, Vol. 09. 
14MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba.... São Paulo: Typographia Paulista, p. 235. 
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uma autoria única dos projetos, principalmente coloniais, uma vez que, as obras tinham um 

período de processo muito mais longo, onde vários profissionais poderiam adicionar novas 

etapas e modificações. Desse modo, buscar uma autoria individualizada obnubila todos os 

outros profissionais envolvidos na cadeia construtiva15.  

Voltando aos agradecimentos realizados pelos vereadores, o memorialista Athayde 

Marcondes nomeou os contribuintes salientando que a obra fora feita sem nenhuma 

contribuição dos cofres públicos. Entretanto, desde 1841, observamos pedidos à Assembleia 

Provincial para o envio de verbas adjutórias nas Atas da municipalidade16, temos, por 

exemplo, o envio do projeto de reforma do telhado da Igreja, avaliado em 11:150$00017, no 

que recebem apenas 2:000$000 dos cofres provinciais. Inclusive, Monsenhor Ignácio 

Marcondes, encarregado das obras de reedificação, em 1841, foi chamado à Câmara para dar 

satisfações sobre o projeto, que deveria passar por uma autorização previa da vereança, além 

de ser remetido, igualmente, à Assembleia Provincial18. Destacamos essa passagem, para 

exemplificar, mais uma vez, como a Câmara Municipal estava constantemente normatizando 

e vigiando o espaço que estava se urbanizando, e como se preocupava com os projetos que 

trariam mais formosura e prestígio à localidade, sendo estes públicos ou eclesiásticos.  

Agora, antes de darmos continuidade as obras atribuídas à Francisco Pereira de 

Carvalho, devemos comentar os poucos dados biográficos remanescentes deste personagem. 

Nascido na vila portuguesa de São João da Pesqueira, Pereira de Carvalho desembarcou no 

Rio de Janeiro no ano de 1836. Após uma estada na vila de Caldas, na província de Minas 

Gerais, migrou para Pindamonhangaba em 1840. Entrou para os anais da história 

pindamonhangabense com a alcunha de Chiquinho do Gregório. Seu apelido “do Gregório” 

advém do seu matrimônio com D. Maria Rita de Oliveira e Costa, filha do Capitão Gregório 

Costa (1806-1888). A entrada para a família Oliveira Costa é fundamental para a 

compreensão da inserção de Pereira de Carvalho na sociabilidade pindamonhangabense. 

Segundo Eudes Campos, muitos arquitetos foram autodidatas, embora nenhum deles com o 

renome e o talento do lusitano Francisco Antônio Pereira de Carvalho19. 

Prosseguindo com o relato de Zaluar, existem, ainda, a descrição de outras duas 

capelas presentes no espaço urbano pindamonhangabense, que foram também edificadas por 

                                                           
15Tal ideia é trabalhada também por Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, em "Sistema de produção da arquitetura 
na cidade colonial brasileira - Mestres de ofício, 'riscos' e 'traças'” (Anais do Museu Paulista: História E Cultura 
Material, São Paulo, n. 20(1), p. 321-361, 2012), e por Percival Tirapeli em seu livro Arquitetura e Urbanismo no 
Vale do Paraíba: do colonial ao eclético (São Paulo: ed. Unesp, 2014, p.68).  
16Sessão Extraordinária de 16 de fevereiro de 1841, f. 119v-120, Vol. 03. 
173ª Sessão Ordinária de 22 de setembro de 1843, f. 47v-48, Vol. 03. 
186º Sessão Ordinária de 14 de setembro de 1841, f. 143-146, Vol. 03. 
19CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império.... São Paulo, 1997, p. 273. 
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iniciativa de fiéis, sendo a capela do Rosário obra do ajudante José Homem de Melo, e a 

capela de São José financiada pela família Godoy.  

 

 

Imagem 16 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Largo de São José. Sem data. 
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Imagem 17 – Frontispício da Capela São José. Giovana Astore - Inventário de Igrejas e Capelas na cidade 
de Pindamonhangaba - De sua fundação a meados do século XX (Setembro de 2016). Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/GiovannaAstone/inventrio-de-igrejas-e-capelas-na-cidade-de-pindamonhangaba-de-
sua-fundao-a-meados-do-sculo-xx-68784457.  

 

 

Imagem 18 – Interior da Capela de São José. Meados do século XX. A imagem acima é uma das poucas 
imagens remanescentes dos tempos áureos da capela de São José, que hoje se encontra em ruínas. Disponível 

em:https://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/09/1342140-igrejas-centenarias-ameacam-desabar-no-interior-
de-sp.shtml?. Acesso em 05 de Janeiro de 2021. 

 

Destas capelas, é a que tem como patrono São José que iremos destacar, pois foi 

desenhada e executada por Pereira de Carvalho (o que não temos como provar, já que se 

refere a uma obra particular). Como o prédio foi reformado por iniciativa da própria família 
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Godoy, em 1905, e depois reconstruído para receber os restos mortais do Imperador Dom 

Pedro I na década de 1960, não temos como afirmar como era exatamente o seu interior nos 

anos em que era frequentada pelos barões e bacharéis do Império. 

A capela foi edificada por meio da técnica da taipa de pilão, com paredes medindo de 

0,80 a 1 metro de espessura, possui ladrilhos hidráulicos, forro tabuado de madeira, e 

frontispício com duas aberturas guarnecidas com imagens de santos. A capela ficava próxima 

à saída da cidade, local que era utilizando tanto por moradores que iriam para suas roças, 

como por viajantes que estavam à caminho de Guaratinguetá ou da Corte. 

A foto do século XIX (imagem 16) consegue transmitir o quão simples e rural era o 

centro urbano da cidade, mesmo com as obras e reformas incorporadas pelos vereadores. Na 

imagem acima temos uma foto do seu interior (imagem 18), muito provavelmente dos anos 

de 1960, após as reformas. Podemos afirmar que o seu interior deveria ser muito mais 

simples e com adornos mais singelos. Nossa hipótese advém de uma outra imagem (imagem 

19), que representa o interior de uma igreja, esta imagem, aliada ao documento encontrado 

por Athayde Marcondes, nos arquivos da Igreja Matriz, nos faz inferir que se trata do 

interior desta mesma igreja. Desse modo, se a principal igreja da cidade tinha uma decoração 

tão simplória, não poderíamos esperar algo mais grandioso de uma capela.  

 

 
Imagem 19 – Interior da Igreja Matriz. Sem data. Segundo o documento transcrito por Athayde 

Marcondes, “a Igreja desta freguesia é de invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, tem cinco altares, Altar 
Mor, 2 colaterais e 2 dos quais para fora que ambos são do Rosário dos homens brancos e pretos. É feita de 
taipas de pilão e naves de pau ripado, coberta de telhas. É forrada somente na Capela-mor tem dois sinos, 

sacrário dourado, pia batismal de pedra (...)” (Pindamonhangaba. São Paulo: Typographia Paulista, p. 234). 
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Imagem 20 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Fachada da Igreja Matriz. Sem 

data. 

Outra obra realizada com fundos particulares e que contou com a mão de obra de 

Pereira de Carvalho foi o Theatro. Segundo Zaluar, era um lindo teatro “(...) o melhor sem 

dúvida de todo o norte da província, que não está porém ainda acabado. É vasto, espaçoso, 

alegre, e adornado com três ordens de camarotes. Tem sido construído à custas dos 

particulares, que já gastaram para cima de 20 contos de réis nesta obra”20. Segundo os 

memorialistas da cidade, o prédio foi projetado por Francisco de Carvalho, “(...) artista de 

talento transcendente, que tanto mais se torna digno da pública atenção, quanto nunca fez 

                                                           
20ZALUAR, Augusto-Emilio. Peregrinação pela província.... São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975, p. 93. 
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estudos profissionais e deve quanto sabe a sua inteligência, gosto e louvável dedicação ao 

trabalho”21, destaca mais uma vez Zaluar.  

 A necessidade de ter um teatro era condizente com as formas de sociabilidade urbana 

do período e simboliza a vontade de dotar a cidade com os mesmos recursos das cidades 

maiores do império, condizente com a imagem de progresso e civilidade que a elite 

cafeicultora desejava implantar na cidade, o que ocorreu não apenas em Pindamonhangaba, 

mas em diversas cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté em 1878, Guaratinguetá em 

1894, e Lorena na década de 1860. Ter um teatro na cidade era ideal para se ter um local 

apropriado para desfilar com as vestimentas requintadas, muitas vezes importadas, sem 

contar as carruagens que fariam o translado, os escravos em traje formal para auxiliar as 

senhoras, além da apreciação de músicas e encenações que remetiam à cultura europeia. 

Segundo a pesquisa de Marcondes de Moura, o teatro da cidade era ocupado por associações 

dramáticas particulares, recebendo visitas de companhias líricas italianas, companhias 

espanholas de zarzuelas, companhia inglesa de pantominas, um circo e quatro companhias 

profissionais de teatro em prosa, isso somente na década de 187022. 

Outras duas construções particulares feitas por Pereira de Carvalho foram o palacete 

do Visconde da Palmeira e o palacete do Barão de Itapeva. Nestas construções Pereira de 

Carvalho teve a oportunidade de se relacionar com Charles Peyrouton, francês formado pela 

academia de Bordéus. A ligação com arquitetos de outros países, ou somente com a sua 

produção, por meio da reprodução de plantas, fachadas, ou a circularidade de catálogos, era 

muito importante para refinar a produção destes “práticos licenciados” que ofereciam os seus 

serviços aos potentados locais. Além disso, Pindamonhangaba contava com a as esporádicas 

visitas dos engenheiros, ou relatórios técnicos, enviados pela Secretária de Obras Públicas da 

Província de São Paulo, como Carlos Bresser, José Porfírio de Lima e Eusébio Stevaux, que 

ao irem à cidade darem seus pareceres sobre obras importantes e poderiam entrar em contato 

                                                           
21Ibidem, p. 94. 
22Segundo Eugenio Marcondes, foram criados 16 novos periódicos, contra 7 que já existiam entre 1863-1875 na 
cidade de Pindamonhangaba. Em ordem alfabética, os jornais são: Americano (1872), Bem público (1876), 
Binóculo (1878), Bohemio (1887), Correio do Norte (1880), Diário do Norte (1877), Dissolução (1872), Éco do 
professorado (1872), Ensaio (1885), Gazeta do Norte (1879), Imparcial (1882), Mensageiro (1885), Mocidade 
(1878), Nauta (1883), Norte de São Paulo (1866), Pery (1882), Pindamonhangabense (1876), Progresso (1863), 
Sol (1879), Tribuna do Norte (1882), Voz da Verdade (1866). Acreditamos que esta profusão de periódicos não 
era algo restrito apenas à população pindamonhangabense, uma vez que as cidades de Guaratinguetá e Taubaté 
foram pioneiras na publicação de periódicos. Em 1859 foi fundado o jornal O Mosaico, e no ano seguinte O 
Parayba em Guaratinguetá, em 1861 o Taubateénse e O Paulista em 1862, em Taubaté. Além de diversos 
jornais, a cidade de Pindamonhangaba contava com 4 internatos, 6 externatos, 1 ateneu e um instituto de 
ensino feminino. MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Notas para a história das artes do espetáculo na 
província de São Paulo. A temporada artística em Pindamonhangaba em 1877-1878. São Paulo: Secretária da 
Cultura, Ciência e tecnologia, Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1878. 
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com os mestres locais, criando oportunidades de trocas de conhecimento e atualizações sobre 

materiais e formas construtivas.     

 

 
Imagem 21 – Acervo da Biblioteca Pública Municipal Vereador Rômulo Campos d'Arace. Theatro de 

Pindamonhangaba. Sem data. 

 

 A maioria das obras realizadas por Pereira de Carvalho encontram-se espalhadas 

entre os capítulos que compõem este trabalho, como a construção da Casa de Câmara e 

Cadeia, o Cemitério, o mercado municipal, o chafariz, e os palacetes da Palmeira e Itapeva, 

onde pudemos debater e refletir sobre o impacto destas obras para a cidade, e a relação com 

as diferentes camadas sociais, não sendo necessário retomá-los. 

 Para compreender o espaço de atuação de Pereira de Carvalho, temos que pensar a 

maneira como a sua família estava alocada dentro da cidade. Como já foi colocado, ele se 

inseriu na sociabilidade pindamonhangabense através da atuação de seu sogro, o Capitão 

Gregório José de Oliveira Costa. 

 Pela leitura das atas da Câmara Municipal, notamos que Gregório Costa atuava em 

diferentes cargos públicos, como o de “fabriqueiro”, testamenteiro, coletor de rendas, 

integrante de comissões para implantação de obras, como as destinadas a Santa Casa de 

Misericórdia, delegado e capitão da Guarda Nacional, além de ser fazendeiro e negociante.  
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 Eleito vereador, Gregório Costa tomou posse em janeiro de 1841, instigando o maior 

número possível de obras públicas. É notável o seu empenho em aprovar, por exemplo, a 

desapropriação dos terrenos que circundam a Capela de São José, segundo seu discurso,  

tendo em vista unicamente a utilidade pública, a beleza e decoro do prédio, 
que deveria contar com uma praça. tendo em vista unicamente a utilidade 
pública, e depois destes maduramente pençado, reconhese-se que a Igreja 
sem largo, fica inteiramente sem elegancia, que as outras camaras transactas 
já reconhecerão a mesma precisão, e por isso deixarão e marcaram o largo 
espasso, tendo em vista não só o decôrro e ornamento do Templo, como 
taobem a construção de huma nova cadeâ por se alli lugar mais adequado 
para semelhante fim23. 

 Percebemos, desse modo, que a atuação de Gregório Costa na Câmara Municipal 

resultava em melhores oportunidades de serviços disponíveis à Pereira de Carvalho. E esta 

relação não era somente entre genro e sogro, os demais filhos de Gregório Costa também se 

beneficiavam das verbas disponíveis paras as obras públicas, mesmo após a morte de Pereira 

de Carvalho.  

 Júlio César de Oliveira Costa era professor particular e foi o único filho que não 

apareceu em nossa trama, ao contrário de seus irmãos, que tiveram atuações mais intensas. 

Dr. Gregório José de Oliveira Costa Júnior chegou a ser deputado provincial e presidente de 

província, como relatamos no primeiro capítulo, e utilizou de sua influência para seduzir o 

horticultor Frederico de Albuquerque a assinar o contrato com a Câmara Municipal para as 

obras no Passeio Público. Aproveitando as oportunidades de negócios oriundas da 

revitalização da área às margens do rio Paraíba, César Augusto de Oliveira Costa enviou à 

Câmara Municipal uma carta contendo um plano para idealizar um quiosque/bofé, e uma 

possível casa de banho, no Passeio Público, situação que já expusemos no segundo capítulo. 

Mas esta não foi a única tentativa de arrematar obras públicas efetuada por César Augusto, 

além de arrematar a concessão para a primeira empresa funerária da cidade, na década de 

1880, ele foi o arrematante das obras do lazarento, disponibilizando não só a planta para a 

edificação, como também os materiais, já que o comércio era a sua principal ocupação 

profissional.  

 César Augusto desfrutou de uma boa educação, estudando em colégios da capital da 

província, como seu irmão dr. Gregório Oliveira Costa, mas isso não o qualificava a assinar 

como “engenheiro-arquiteto” ou confeccionar plantas e planos para edifícios. Talvez essa 

tenha sido uma especialidade que ele adquiriu ao conviver com Pereira de Carvalho, 

possibilitando-o a arrematar obras públicas após a morte de seu cunhado. Também José 

Antônio Oliveira Costa trabalhou com Pereira de Carvalho, sendo arrematante das obras do 

                                                           
234º Sessão Ordinária de 26 de setembro de 1844, f. 204-205, Vol. 03. 
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mercado municipal, e executando os planos formulados pelo mestre de obras, como 

abordamos no segundo capítulo. 

 Desse modo, a relação entre Pereira de Carvalho e os irmãos Oliveira Costa foi 

mutuamente benéfica, acarretando em oportunidades de negócios para ambos os lados. Além 

disso, Pereira de Carvalho se aproveitou do fato de seu sogro, Gregório Costa, e de seu 

cunhado, César Augusto, possuírem casas de comércio para tomar parte deste ramo de 

negócio, diversificando as suas fontes de renda e investindo em um negócio familiar. Não 

temos muitas informações sobre este assunto, apenas que, após a morte de sua esposa, Maria 

Rita de Oliveira Costa, Pereira de Carvalho se envolveu em um processo de partilha com 

César Augusto referente a posse de um armazém24.  

 Pereira de Carvalho também se dedicou a criação de redes de sociabilidades para além 

dos canteiros de obras, seu nome figura entre os fundadores do primeiro jornal da cidade, o 

Progresso, e também do Club Literário. Em ambas as empreitadas Pereira de Carvalho estava 

ao lado de jovens bacharéis e membros da elite, o que permitia à ele ter acesso a outras 

camadas sociais, quando não era apenas um arquiteto autodidata, mas também um erudito.  

 O jornal Progresso foi lançado em 9 de julho de 1863, dezesseis meses antes da morte 

repentina de Pereira de Carvalho, em 13 de outubro de 1864, e teve as suas publicações 

suspensas em meados de 1866. Vale ressaltar que entre os fundadores do Progresso estava o 

vereador Álvaro Rabelo Pinto Pestana, e o português Joaquim Silveira da Costa. Joaquim 

veio para o Brasil ainda jovem, fixando residência na cidade de Pindamonhangaba, após o fim 

do Progresso fundou o jornal Pindamonhangabense em 1866. Morreu no Rio de Janeiro, devido 

a febre amarela, em 1876. 

 Ao lermos alguns exemplares do periódico Pindamonhangabense nos deparamos, em 

alguns momentos, com críticas ao redator do jornal concorrente Americano. Um dos editores 

deste jornal era o português Francisco Raposo de Almeida. Ele aparece nos anais da história 

pindamonhangabense como diretor do seminário Nossa Senhora Aparecida, em parceria com 

o líder conservador Cônego Tobias da Costa Rezende. Francisco Raposo nasceu em 15 de 

agosto de 1817, na freguesia de Nossa Senhora da Estrela do Rabo de Peixe, Conselho da 

Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores, Portugal. Filho de Antônio Raposo Tavares.  

 Francisco Raposo estudou em Lisboa, com o auxílio do Visconde de Almeida Garrett, 

entrou para o Colégio dos Nobres, cursando Matemática e Filosofia na Universidade de 

Coimbra entre 1840-1841. Em 1844 foi preso e desterrado para Machico, na Ilha da Madeira, 

por seu envolvimento na revolta da “Maria da Fonte”. No final de 1846, desembarcou no 

                                                           
24CMBHM - JORF, Caixa 067, documento nº 18. 
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Brasil e passou por várias Províncias, passando a se dedicar à profissão de tipógrafo, 

professor, e à escrita histórica, literária, artística e acadêmica, e à dramaturgia25. Talvez a sua 

ligação com a cidade de Pindamonhangaba fosse oriunda de seu parentesco com o 

comerciante Nicolão Tavares, um parente de seu pai? Não temos como saber.  

 Esta conjunção de portugueses ilustrados nos chama a atenção. Seriam Pereira de 

Carvalho e Joaquim Silveira envolvidos em revoltas, ou nas guerras liberais em Portugal, 

que fugiram para o Brasil, assim como Francisco Raposo?  

  De qualquer maneira, a trajetória de Pereira de Carvalho evidencia a sua rápida 

ascensão e incorporação a diversos círculos sociais, concomitantemente à ascensão de uma 

elite cafeicultora que necessitava de mão de obra especializada para a edificação de suas 

moradias, e a remodelação de suas cidades. E, assim como Pereira de Carvalho foi 

incorporado pela elite cafeicultora pindamonhangabense, outros mestres portugueses foram 

‘adotados’ em outras cidades do Vale do Paraíba pelas elites locais. 

Não podemos, desse modo, reduzir Pereira de Carvalho a um simples arquiteto e 

mestre de obras, ele estava com sua esposa e sogro na frente do comércio. Fazia parte de uma 

teia de portugueses comerciantes na praça de Pindamonhangaba, trabalhava ao lado de 

mestres de obras portugueses e engenheiros da província, e participava da vida cultural da 

cidade.   

 Outra prova que Pereira de Carvalho conseguiu uma forma de inserção diferenciada e 

não era considerado somente mais um mestre de obras, foi a confecção de um quadro pintado 

à óleo, encomendado pela Câmara Municipal para ser exposto no Paço Municipal, após a sua 

morte em 16 de outubro de 1864.  

 

                                                           
25Fixou residência na capital da província do Rio de Janeiro, onde comandou a redação da “Nova Gazeta dos 
Tribunais” até 1848. Ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1847. Mais tarde mudou para 
Santos, litoral da província de São Paulo e foi proprietário de tipografia que imprimia o jornal “O Mercantil” 
(entre 1850 e 1852), depois passou um período lecionando em Pindamonhangaba/SP (de 1853 a 1856). No Rio 
de Janeiro, fundou “A Semana” (em 1856), em Niterói, e “A Tribuna Católica” e “O Brasil”, em 1857. 
Transferiu-se para Desterro (atual Florianópolis) na Província de Santa Catarina, a 27 de outubro de 1857, e foi 
professor particular. Em 22 de dezembro de 1857, naturalizou-se brasileiro. Em 1858, tornou-se professor de 
Geografia e História e de Filosofia Racional e Moral, no Liceu Provincial. Nos anos seguintes editou os 
periódicos “O Cruzeiro” (1860), “A Estrela” (1861) e “O Mercantil” (1862), desse último era ainda proprietário. 
Na Capital catarinense, elegeu-se Deputado para a Assembleia Legislativa Provincial, com 18 votos, e 
participou da 13ª Legislatura (1860-1861). Em 1863, na Bahia/BA, lecionou no Seminário Arquiepiscopal e 
editou “Brasil Católico”. Em Pernambuco/PE, realizou pesquisas que resultaram na obra “História Nacional”, 
editou os jornais “O Mercantil” (entre 1866 e 1867) e “Oriente” (em 1867), e fundou o Instituto Histórico e 
Arqueológico de Goiana, com outros, em 1870. Retornou à Pindamonhangaba e fundou o “Externato Raposo” 
(1873). Além de jornalista, biógrafo e teatrólogo, foi membro do Conservatório Dramático do Rio de Janeiro e 
deixou vasta produção literária. Faleceu em 17 de março de 1886, em Taubaté/SP. MEMÓRIA POLÍTICA DE 
SANTA CATARINA. Biografia Francisco Manuel Raposo de Almeida. 2020. Disponível em: 
<http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/315-Francisco_Manuel_Raposo_de_Almeida>. Acesso em: 
06 de janeiro de 2021. 
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Imagem 22 – Retrato de Francisco Antônio Pereira de Carvalho, mandado pintar pelos vereadores da Câmara 

Municipal de Pindamonhangaba em 1864. Foi pintado como um arquiteto, com a igreja ao fundo. Atualmente o 
quadro se encontra exposto no saguão do Departamento de Cultura, sediado no Palacete Itapeva. Acervo da 

autora. 

Em Pindamonhangaba, Francisco Antônio Pereira de Carvalho, o Chiquinho do 

Gregório, é ovacionado pelos memorialistas por sua genialidade e pela beleza expressa em 

suas obras que, por sua vez, obnubilam os demais atores sociais envolvidos nas edificações. 

Mesmo sendo um indivíduo que vem de fora, que não possuía nenhum laço com os grupos 

sociais presentes na cidade, é o “saber-fazer” diferenciado que coloca Chiquinho em destaque 

nesta conjuntura. Portanto, a falta de formação acadêmica não diminuiu a ilustração 

alcançada por Chiquinho, pelo que podemos inferir, era um homem ligado às letras, atestado 

pela iniciativa de fundar o primeiro jornal da cidade e o clube literário. Talvez esta fosse uma 

ação que visasse construir uma rede de relações sociais onde ele era o protagonista, numa 

tentativa de ter um espaço que não estava tutelado pela elite. 



CAPÍTULO 4 

MODOS DE MORAR EM UMA CIDADE DO VALE DO PARAÍBA 

  

Com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II o transporte de mercadorias e a troca 

de informações entre a cidade de Pindamonhangaba e as capitais do Rio de Janeiro e São 

Paulo se tornaram mais rápidas e constantes. Deu-se início ao estabelecimento de armazéns e 

lojas ao longo dos trilhos da estrada de ferro, que tinham a função de encomendar e vender 

tudo aquilo que fosse necessário, ou luxuoso, às famílias da cidade. Estes armazéns 

utilizavam-se dos jornais para transmitir à população quando um novo carregamento de 

tecidos, revistas, toaletes, sapatos, fitas, vestidos, e objetos de decoração acabava de chegar. 

 Desse modo, a área em torno do local onde se estabeleceu a estação de trem ganhou 

mais atenção tanto do poder público, como dos moradores. Uma área que antes era um brejo, 

destinado à servidão pública, onde os moradores pobres deixavam seus animais pastoreando, 

e os escravizados poderiam buscar água nos pequenos riachos. Certamente, esta não era uma 

região bem-quista pelo resto do povoado, como indica o estabelecimento ali do primeiro 

cemitério nos anos quarenta.  

 Contudo, com o crescimento populacional, as ruas da pequena cidade se expandiram, 

áreas alagadiças passaram a ser drenadas para dar lugar a novas ruas, e com o aparecimento 

das epidemias o cemitério foi movido, dando início a um novo foco de urbanização, que 

apenas se acentuou com a inauguração da estrada de ferro em 1872. 

 As casas deste perímetro urbano passaram a ser mais valorizadas. Certamente o 

térreo dos sobrados foram procurados para serem alugados aos comerciantes, e a demanda 

por se criar um ambiente atrativo aos passageiros que desembarcavam dos trens, fez com que 

a Câmara Municipal providenciasse uma praça arborizada.  

 Quando as obras se iniciaram, alguns cidadãos ligados ao jornal Pindamonhangabense 

se opuseram, na tentativa de colocar a estação a alguns metros, no local que eles 

consideravam como espaço urbano tradicional, movendo “a estação no ponto mais cômodo, 

como seja por exemplo, as proximidades do largo do teatro”, dizia o artigo1. 

                                                           
1Jornal Pindamonhangabense. 28 de Junho. Ano VIII – 1874 – n 26. Com a machete “Preencherá cabalmente seos 
fins a estação da estrada de ferro colocasa à mais de um kiloetro de distancia da cidade?”. Em um dos seus 
parágrafos diz: “Deixar-se o centro populoso para levar-se a estação à uma distância considerável da cidade, 
sem razões plausíveis que justifiquem um tal facto, é acto que senão denota insânia, desculpem-nos a expressão, 
não sabemos como devidamente classifical-o! Ao que observaremos, os fazendeiros, que tomarão à si ações desta 
companhia, fizeram-no com o fim exclusivo de dotarem d’uma via fácil e cômoda para a condução de seos 
gêneros, e não com a mira nos interesses provenientes dos seos dividendos.. Nada há sido feito até ao presente, 
que possa obstar à execução da medida tal qual almeja o público, se o facto de colocar-se a estação no ponto 
mais cômodo, como seja por exemplo, as proximidades do largo do theatro, acarretar o acréscimo para a 
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 Dentre os moradores da nova rua denominada “Francisco Antônio Pereira de 

Carvalho”, que foi aberta neste processo de expansão do centro urbano, para dar lugar à 

estação ferroviária, temos Luiz Antônio Gomes Villela, que faleceu em 1877. Coube à sua 

esposa Thereza Maria Gomes Villela a realização do inventário dos bens deixados, que se 

constituíam de 12 cadeiras de palhinha, 1 mesa de jantar, 2 marquesas de pau, 1 relógio de 

parede, 1 armário, totalizando 58$000 réis. A casa de morada era de frente para a praça, 

“fazendo canto com o caminho que passa a estrada de ferro” e foi avaliada em 4:600$000, e 

havia uma outra casa “do outro lado do canto com 20 palmos de terreno”, avaliada em 

1:200$0002. 

 A casa estava em um local valorizado, de frente para a praça e na rua da ferrovia, mas 

os móveis listados são simples, compondo vocabulário básico da época. Nenhuma forma de 

renda foi apresentada no inventário, não havia ações ou cartas de créditos, nem lavouras, 

nem escravos. Talvez a família vivesse do aluguel da outra casa. Chama a atenção, a escassez 

de decoração, utensílios de prata e ouro, sendo o falecido membro de uma importante família 

de negociantes, era de se esperar algo mais luxuoso, por assim dizer.  

 Logo após a morte, deu-se início ao processo de busca pelos herdeiros. Nesse 

momento percebemos como a família estava dispersa. O filho Antônio Joaquim Gomes 

Villela estava desaparecido há 10 anos (foram publicados editais em jornais para encontrá-

lo); o filho Joaquim Gomes Villela tinha falecido e deixou um filho na cidade de Ubatuba, em 

companhia da viúva, enquanto outros 3 filhos estavam em companhia da avó em 

Pindamonhangaba. A filha Ignácia Brandão também já havia falecido, deixando uma filha de 

nome Maria José, casada e moradora da freguesia Santo Antônio do Pinhal. O filho Claudio 

Gomes Villela, tinha ido para Minas, foi procurado na cidade de São Sebastião do Paraíso, de 

onde sua esposa Maria Theodora Villela enviou uma carta comunicando o falecimento dele, 

(que, portanto, era desconhecido até aquele momento pela mãe em Pindamonhangaba), e que 

procederia em seu lugar no processo de inventário. Por fim, havia o filho mais bem sucedido, 

o filho que ganhara um baronato do rei de Portugal e estava na corte do Rio de Janeiro, José 

Antônio Fernandes Villela, casado com Sabina Varella Lessa Villela, barão e baronesa de 

Santa Leocádia. O casal nomeou o professor Antônio Vieira de Brito para ser o procurador 

de seus interesses, já que não compareceriam3. 

                                                                                                                                                                                     
companhia de mais um ou dois quilômetros do trabalho, nem sirva isso de entrave; e o futuro mostrará que bem 
andarão os diretores da obra, mesmo no sentido exclusivo de seus interesses. 
2CMBHM. JORF - Caixa 65 - documento 04. 
3Segundo informações biográficas colhidas por Athayde Marcondes (1922), José Antônio Fernandes Villela, 
nasceu em Guimarães, Portugal, no ano de 1805, embarcando para o Brasil aos 15 anos de idade. Trabalhou 
como caixeiro de uma casa comercial na cidade de São Paulo, onde presenciou os festejos da proclamação da 
Independência. Mudou para Jacareí, onde se casou com Francellina de Jesus Villela, indo depois residir em 
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 Ao final, a viúva teve direito à quantia de 2:544$000, os filhos à herança de 508$800, 

e os netos 127$200. Uma quantia um tanto quanto irrisória se levarmos em conta a posição 

social da família – ou pelo menos do filho que morava na corte. Desse modo, o inventário dos 

bens do finado Luiz Antônio Gomes Villela é um exemplo tanto das informações que podem 

ser extraídas dos processos de inventário quanto da sua utilização para o estudo da ocupação 

urbana. Através deste documento conseguimos cruzar as informações da sua origem familiar, 

o grupo social do qual fazia parte, além da forma como a família estava inserida na ocupação 

urbana, ou seja, de um local privilegiado para o comércio, possivelmente ligado aos negócios 

da família. É necessário ressaltar que a compreensão das divisões sociais não se esgota no 

valor total dos bens inventariados4. 

 Desse modo, buscamos no presente capítulo abordar os modos de morar na cidade de 

Pindamonhangaba, utilizando para isso uma seleção de inventários, contendo personagens 

pertencentes à diferentes camadas sociais, que apresentam múltiplas vivências no espaço 

urbano. Cada um destes documentos manifesta uma forma de sobreviver, trabalhar e se 

relacionar na cidade. 

 A seleção dos inventários se deu de modo pouco ortodoxo. Após uma primeira 

averiguação dos 106 exemplares de processos de inventários existentes no “Centro de 

Memória Barão Homem de Mello” correspondentes ao período estudado, criou-se uma tabela 

contendo a identificação do inventariante e do inventariado, o número dos herdeiros, os bens 

imóveis e a sua localização, as dívidas, o valor total e a partilha. A partir desta exploração 

inicial conseguimos detectar os inventários que possuíam informações que poderiam 

contribuir na montagem de um quadro elucidativo sobre os modos de morar na cidade de 

Pindamonhangaba oitocentista. Assim, para a escrita do presente capítulo apresentar-se-á 

apenas uma fração dos documentos consultados. 

 Para dar maior destaque as multiplicidades de personagens procuramos incluir desde 

os pescadores que viviam em casebres à beira do rio, passando pela mulher solteira, os 

negociantes, pequenos lavradores, e grandes fazendeiros. Essa combinação de personagens é 

uma importante característica do espaço urbano que está sendo formado na cidade, pois ainda 

                                                                                                                                                                                     
Pindamonhangaba, onde se estabeleceu como comerciante e fazendeiro. Chegou a ocupar o cargo de Coronel 
Comandante da Guarda Nacional. Em algum momento de sua trajetória deve ter trazido os pais Luiz e Thereza 
de Portugal e os estabelecido em Pindamonhangaba, além de contrair um segundo matrimônio com Sabina 
Varella Lessa Villela, neta do Barão de Paraibuna, Custódio Gomes Varella Lessa, outro importante português 
residente na cidade. Desse modo, ao obter o título de Barão de Santa Leocádia pelo Rei D. Luís, em 1875 em 
Portugal, José Antônio consolidava os laços que possuía com a nobiliárquicos pindamonhangabenses, como o 1º 
Barão de Pindamonhangaba e o Barão de Lessa, que também estavam ligados à família de Custódio Gomes, 
Barão de Paraibuna. Criando assim um grupo que se identificava tanto pela riqueza e nobiliarquia, como por sua 
descendência portuguesa. 
4SIQUEIRA, Lucília Santos. Bens comuns na Mantiqueira: o munícipio de Socorro no prelúdio da cafeicultura 
paulista (1840-1895). São Paulo: Ed. CLA, 2005, p. 47. 
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não existia uma divisão nítida entre as zonas residenciais e as comerciais. Segundo Maria 

Luíza Ferreira de Oliveira, ao estudar os inventários da cidade de São Paulo no período de 

1850 a 1900, também encontrou “uma cidade ainda muito misturada. Um ferreiro pobre 

morando ao lado de médico que era proprietário de várias casas na cidade. (...) Não estavam 

ali de favor, os mais ricos tinham que negociar com eles, de igual para igual. Ou seja, de fato 

a propriedade era ainda mais acessível”5. E, além de acessível, a posse de um terreno urbano 

era fundamental para a sobrevivência e o exercício profissional daqueles que necessitavam 

oferecer sua mão de obra e produtos no espaço urbano, constituindo-se, também em uma 

fonte para obtenção de créditos, arrendamentos e hipotecas.  

 Buscamos principalmente por famílias que possuíam casas no centro urbano. Na 

maioria das vezes essa casa central estava associada a outros bens rurais, ou formas de 

trabalho urbanas. Como o processo de inventariar é custoso e requeria uma série de 

prerrogativas, a maioria das famílias pobres ficava de fora deste processo, por isso a escassez 

de documentos referentes à elas. 

 Assim, Entre Casarões, Fazendas e Casebres: os modos de morar privilegiamos a análise 

sobre o espaço privado, sobre os bens acumulados ao longo da vida, ou a falta destes; as 

dívidas deixadas pelo negociante e pelo pescador; os jogos de talheres de prata utilizados 

para os jantares formais; as joias e as imagens de orar; indagando como os bens materiais 

descritos nos processos de inventário podem iluminar modos de vida e de representação 

social no espaço urbano.  

 A cidade de Pindamonhangaba, particularizada no fato de ser a localidade do Vale do 

Paraíba com mais titulares nobiliárquicos, era também uma cidade onde o bacharel, o 

cafeicultor e o ex-escravizado compartilhavam o mesmo logradouro – embora de formas 

totalmente distintas. Não vimos, entre os inventários analisados, tanto refinamento no 

mobiliário, ou mesmo itens de luxo quanto a alta concentração de titulares nos fazia crer, ou 

outros estudos de cidades do Vale do Paraíba tem apontado. Por outro lado, fica clara a 

brutal concentração de riqueza e a diferença gigantesca de fortunas no seio daquelas famílias.  

 Os melhoramentos urbanos e a materialidade criada neste período estavam 

imbricadas com os projetos políticos e concepções estéticas que definiam o espaço urbano do 

século dezenove. Cada elemento definidor do tecido urbano – a legislação, a orientação dos 

arruamentos, a implantação dos lotes, regulamentação das edificações, padrões e materiais 

construtivos, estilos arquitetônicos, preocupações sanitária, faziam parte do mesmo 

movimento civilizatório e disciplinador. A distinção estética e material do espaço urbano, 

                                                           
5OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém: relações sociais e experiências da urbanização, 
São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 2005, p. 243. 



149 

 

financiado pelas elite e executada pelas Câmaras Municipais, estava em consonância com as 

representações de poder no espaço privado, notadamente pela adoção de sobrados e palacetes 

urbanos – padrão minoritário, incipiente no período – e pelas formas de superioridade e 

distinção material, que poderiam ser representadas por meio das roupas, aparelhos de jantar, 

carruagens, etc. Assim, o Neoclassicismo foi o principal modelo artístico do período. Para 

Marcus Rodrigues: 

a adoção do estilo no país não atendeu apenas a uma necessidade estética (...) 
a arquitetura neoclássica foi um veículo comunicador. A rigorosa disciplina, 
a nobreza austera e pomposa de sua aparência exterior deveria permitir (...) 
uma leitura do programa civilizador da monarquia. O Neoclassicismo 
expressaria a ordem civilizadora e a unidade nacional6.  

 Vários autores tem ressaltado a dimensão senhorial dos modos de vida das elites 

locais em cidades cafeeiras, como Eliane Abrahão pontuou para a rica cidade de Campinas: 

“foi na cidade que se multiplicaram os exemplares mais acabados de refinamento cultural, de 

conforto e ostentação, mostrando uma modernização da aristocracia. A nobreza local se 

autorreconhecia e era reconhecida pela comunidade, vivendo como tal no relacionamento 

social e procurando, portanto, correspondes ao seu status social”7. Utilizando os processos de 

inventário a autora conseguiu identificar como as transformações materiais estavam 

relacionadas as transformações de hábitos, na dicotomia entre a tradição e o moderno, o 

costume e a inovação.  

 Abraão destaca a participação das elites das cidades do Vale do Paraíba, que por sua 

situação econômica privilegiada, a proximidade com os portos de Ubatuba e Parati, e 

também com a Corte, tiveram acesso às modificações de hábitos e costumes propiciadas pelas 

aquisições materiais, influenciando em novos modos de morar e viver na cidade. Do mesmo 

modo, Marcelo Rosanova Ferraro, tendo a cidade de Vassouras em foco, ressaltou a cidade e 

o espaço urbano como lócus privilegiado para o estudo da sociabilidade das famílias, 

principalmente daquelas ligadas à elite e a construção das instituições em nível local. 

Segundo o autor, os edifícios se convertem em elementos de identidade de uma elite que se 

reconhece dentro da dinâmica imperial, o que reflete na composição da paisagem 

valeparaibana, “processo integrado às trajetórias das principais famílias proprietárias, cujo 

investimento em terras e bens produtivos e a progressiva valorização estética das sedes de 

                                                           
6RODRIGUES, Marcus Vinícius Macri. Um palácio quase romano no Rio de Janeiro do século XIX: o Palácio 
do Catete. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de 
interiores. Fafé, 2019, p.86 
7ABRAHAO, Eliane Morelli. Morar e viver na cidade, Campinas (1850-1900) – mobiliário e utensílios 
domésticos. São Paulo: Alameda, 2010, p. 57.  
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fazendas e residências urbanas fizeram da paisagem e dos ambientes construídos veículos de 

seus discursos e interesses”8. 

 Todavia, entre esse ideal clássico europeu que ia sendo divulgado e as práticas 

cotidianas há o espaço da necessária investigação empírica para conhecermos mais a fundo os 

ambientes urbanos no XIX, sobretudo em uma das regiões mais ricas da Província de São 

Paulo na época.  

 

Entre Casarões, Fazendas e Casebres: Os Modos de Morar 

 

 Constituindo-se em uma fonte rica sobre os modos de viver e morar, e a acumulação 

de bens e fortunas, os processos de inventários se tornaram uma importante ferramenta para 

o historiador que se dedica aos estudos oitocentistas, haja em vista o profusão de pesquisas 

que o tem como fonte9. Segundo Mariana Muaze, a análise dos bens inventariados nos 

processos de grandes proprietários deste período mostram o luxo das residências, e as 

formas de conviver no ambiente privando, além de expor “o habitus civilizado vigente na 

classe senhorial oitocentista [que] exigia, cada vez mais, um requinte dos modos de 

comportamento como elementos de diferenciação interno”10. Além de possibilitarem a 

recuperação de diversos personagens, “permitindo enxergar diferentes grupos sociais: 

fazendeiros, barões do café, comerciantes, profissionais liberais, imigrantes, forros, artesãos 

etc., cujas pessoas e grupos, o conjunto de relações, formam uma sociedade”11. 

                                                           
8FERRARO, Marcelo Rosanova. A Arquitetura da escravidão.... São Paulo, 2017, p. 12. 
9Lucila Siqueira. Bens e Costumes na Mantiqueira: O município de Socorro no prelúdio da cafeicultura paulista 
(1840-1895). São Paulo: Ed. CLA, 2005. Maria Luíza Ferreira de Oliveira. Entre a Casa e o Armazém: Relações 
sociais e experiências da urbanização. São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 2005. Marlene M. Acayaba 
(coord.); Carlos Alberto Zenon (org.). Equipamentos, usos e Costumes da Casa Brasileira. (Coletânea de dados 
organizados por Ernani Silva Brito). São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2000. Hebe Maria de Mattos de 
Castro (org.) Resgate: Uma janela para os oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. Eliane Morelli Abrahão. 
Morar e viver na cidade, Campinas (1850-1900) – mobiliário e utensílios domésticos. São Paulo: Alameda, 2010. 
Maria Cecília Naclécio Homem. O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira: 1867-1918. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996. Stanley J. Stein. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de 
Janeiro: Nova fronteira, 1990. Renato Leite Marcondes.  A arte de acumular na gestão da economia cafeeira: formas 
de enriquecimento no Vale do Paraíba paulista durante o século XIX. São Paulo: FEA/USP, 1998. Zélia Maria 
Cardoso de Mello. Metamorfose da Riqueza. São Paulo: Hucitec 1990. João Luíz Ribeiro Fragoso. Homens de 
grossa ventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional 1992. Maria Luíza Marcílio. A cidade de São Paulo: povoamento e população, 1750 – 1850. 
Trad. da autora da tese de 1968. São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1974. Kátia Queiroz Mattoso. Bahia, século 
XIX, uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. (Tese de 1988). Maria Lucília Viveiros 
Araújo. Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos. São Paulo, 2003. Tese (Doutorado 
em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo  
10MUAZA, Mariana. Novas considerações sobre o Vale do Paraíba e a dinâmica Imperial. In: SALLES, Ricardo. 
MUAZA, Mariana (orgs.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da Segunda Escravidão. Rio de 
Janeiro: 7Lestras, 2015, p. 89. 
11HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira: 1867-
1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 19. 
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 Sendo uma das primeiras localidades a passar pelas transformações econômicas e 

materiais, o Vale do Paraíba é lócus privilegiado para análises, uma vez que a região que já 

adquiria relevância ao ser tanto local de passagem para as minas de ouro, como local de 

fiscalização, pagamento de impostos de importação e exportação, ações estas que eram 

realizadas em Guaratinguetá, Taubaté, e nos portos de Ubatuba e Paraty. Com esta riqueza 

previamente acumulada, os moradores desta região tinham vantagens ao iniciarem seus 

canaviais e cafezais, na exportação de gêneros agrícolas e fornecimento de animais de 

transporte. As povoações do Vale do Paraíba possuíam uma debilitada malha urbana neste 

período, mas que foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. 

 Segundo os dados coletados por Ebe Reale, com pouco mais de 300 moradores 

estabelecidos na região de Pindamonhangaba no século XVII, havia um intenso comércio 

firmado pelas bandeiras que do povoado partiam para a província de Minas Gerais. Com o 

fim das intensas atividades aurificas, a cidade já havia se firmado como centro agropecuário. 

Nos anos de 1799 a população da localidade chegava à 4.858, com 696 fogos contabilizados. 

A maior parte da população se dedicava às plantações de feijão, arroz, amendoim, mandioca, 

fumo e milho, tendo aqueles que estabeleciam as suas casas de comércio, e ofereciam seus 

serviços como alfaiates, sapateiros, fiadeiras, ferreiros, tropeiros, oleiros e tecelões12. 

Segundo Maria Cristina Soto, foram estas propriedades rurais, até então centradas na 

produção do algodão e do açúcar, e que já haviam adquirido certa acumulação de bens e 

capitais, que cederam espaços para as primeiras mudas de café.  

Antes do aparecimento do café, também predominava na zona uma 
agricultura de exploração centrada na produção de algodão e açúcar e, em 
menor medida, de fumo, que coexistia com uma cultura de subsistência e 
com a criação de gado vacum e muar para o abastecimento das zonas 
mineiras e da corte. Coincidindo com a crescente rentabilidade do café, a 
baixa dos preços do algodão e do açúcar determinou seu deslocamento em 
benefício da rubiácea13. 

 É nesta transição entre a produção para o abastecimento regional e a formação do 

latifúndio cafeeiro que se encontram os inventários dos primeiros anos da década de 1840, 

que trazem essa realidade mais simples, com produção agrícola diversificada, com os 

primeiros pés de café semeados. Mas, antes de perscrutarmos as informações que cada 

                                                           
12Segundo seu artigo, partiram de Pindamonhangaba bandeiras chefiadas por Salvador Fernandes Furtado de 
Mendonça, Antônio Dias de Oliveira, Antônio Bicudo Leme, Brás Esteves Leme, Sebastião Leme do Prado, 
Padre João de Faria Fialho, Manuel de Borba Gato, Lourenço Henrique do Prado, Francisco de Arruda Cabral, 
Francisco Cuba Preto, Estevão Raposo Barbosa, Antônio Raposo Barreto, Manuel Garcia Velho, e Miguel 
Garcia. O trânsito acarretado pelas bandeiras, a movimentação de escravos, índios e até mesmo camponeses 
pobres em busca de melhores condições, as trocas comerciais e o transporte de ouro e pedras preciosas, fez de 
Pindamonhangaba um local de intensa passagem, levando Pedro Tarques a afirmar, em Nobiliarquia 
Paulistana, que no final dos setecentos “era o local onde a maior parte da nobreza de São Paulo e Taubaté se 
achava estabelecida”. REALE, Ebe. Pindamonhangaba.... Set.1970 
13SOTO, Maria Cristina Marínez. Pobreza e Conflito.... São Paulo: Annablume, 2001, p. 26. 
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processo de inventário carrega, é valido resumir como ocorriam as etapas do processo de 

inventariar.  

 A abertura do processo era feita pelo juiz de órfão, e em sua ausência pelos suplentes 

ou pelo juiz de paz, que ao saber do falecimento mandava intimar um dos membro da família 

que iria atuar como inventariante, o viúvo ou a viúva, em alguns casos o filho mais velho. 

“Como o imposto pago pela transmissão da herança era importante para a fazenda, 

organizam-se, aos poucos, formas de controle dessa renda. Vimos que essas teias de controle 

não eram completamente efetivas”14. Por isso, há alguns casos em que a morte havia ocorrido 

há meses, ou até mesmo anos, sem que houvesse uma denúncia ao juiz de órfão.  

 O processo de inventário iniciava quando um dos herdeiros era menor de idade, por 

isso a necessidade do juiz de órfãos. Era de responsabilidade do inventariante expor todos os 

bens deixados pelo finado, que teriam o seu valor avaliador por dois cidadãos idôneos, 

indicados pelo juizado. “Essas declarações iniciais é uma das partes mais importantes para 

nós. É ali que aparecem dados sobre o morto (naturalidade, filiação, data da morte, local de 

moradia, profissão), sobre seus bens, sobre os herdeiros, e eventuais declarações extras que o 

viúvo/a queira fazer”, coloca Oliveira15. 

 O inventariante também era o responsável por dizer quais eram as dívidas ativas e 

passivas, ou seja quem devia ao finado, e para quem o finado devia, respectivamente. Por fim, 

junto com outros dois cidadãos que serviam como testemunha, o juiz de órfãos somava os 

bens, incluindo as dívidas ativas, subtraía as dívidas passivas, resultando no monte líquido. 

Metade dos bens líquidos era designado à viúva ou viúvo. E caso o finado tivesse disposições 

testamentárias, um terço dos bens eram utilizados pra satisfazê-las. Por fim, cada herdeiro 

tomava posse da sua legítima. Um curador era designado para cuidar dos bens do menor até 

a sua maioridade.  

 Em geral, era anexado ao processo as disposições testamentárias, percebemos nesses 

documentos a preocupação com a salvação das almas, uma forma de se preparar para a 

passagem da morte, estabelecendo o número de missas a serem rezadas, a preparação do 

velório, sendo o testamento também um documento para validar as dívidas deixadas, e os 

filhos tidos fora do casamento16. 

 Um dos grandes cafeicultores da cidade de Pindamonhangaba, foi Manoel Marcondes 

de Oliveira Mello. Nascido em 1780, era oriundo de uma importante família da região, 

chegou a ocupar o cargo de Comandante interino da Guarda de Honra de Dom Pedro I, 

                                                           
14OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém.... São Paulo: Alameda, 2005, p. 08. 
15Ibidem. 
16 MUAZE, Mariana. O Império do retrato: família, riqueza e representação social no Brasil oitocentista (1840-
1889). UFF, 2006, p. 306.  
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quando este se hospedou na cidade em viagem à capital da província de São Paulo em 

setembro de 1822. Oliveira Mello foi eleito para a primeira vereança em 1829, ocupando 

também o cargo de juiz de paz em 1837, além de cultivar a carreira na Guarda Nacional. Em 

1856 foi agraciado com título de 1º barão de Pindamonhangaba, o primeiro cidadão do Vale 

do Paraíba a obter um título nobiliárquico. Membro do partido liberal, tomou parte na 

Revolução Liberal de 1842. Teve carreira política local. Casou-se com Maria Justina do 

Bonsucesso, filha do cap. Custódio Gomes Varella Lessa, barão de Paraibuna. Casou-se em 

segunda núpcias com Maria Angélica da Conceição, filha de Miguel Martins de Siqueira17.  

 Ao morrer em 6 de agosto de 1863, seu corpo foi sepultado em uma catapulta na 

Capela de São José, uma honraria dada aos guardas de honra imperiais. Em seguida, seu 

testamento foi aberto18. No documento, dois meses antes de sua morte, deixava 1:600$000 

para a construção de um altar em homenagem a São Benedito na Igreja Matriz; a alta 

quantia de 20:000$000 para o estabelecimento de um hospital de caridade na cidade; 800$000 

em esmolas à serem distribuídos aos pobres; rogando também ao seus testamenteiros que 

auxiliassem na finalização das obras de reforma da Igreja Matriz. 

 Como de costume, suas disposições testamentárias pediam as tradicionais missas em 

interseção de sua alma, de seus pais mas também de seus escravizados, que deveriam ser 

celebradas por todos os sacerdotes da cidade, e da cidade vizinha de Taubaté. Nomeou como 

suas herdeiras as filhas de seu irmão Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral, conhecido como 

Monsenhor Marcondes.  

 Desse modo, o inventário realizado até então, devido a morte de seu irmão cinco 

meses antes, em 9 de março de 1863, foi unificado com o dele. Nascido em 1783, Ignácio 

Marcondes foi aluno do Seminário do Rio de Janeiro, obtendo o presbitério em 1820. Foi 

eleito vereador e juiz de paz diversas vezes, sendo também eleito para o Conselho da 

                                                           
17O pai de Manuel Marcondes e Ignácio Marcondes, descende de Dyonísio Marcondes, natural de Veneza e que 
se estabeleceu na ilha de São Miguel, território português, um de seus filhos, Antônio Marcondes, emigrou para 
o Brasil, ocupando o cargo de capitão-mór na cidade de São Paulo no início dos setecentos. Com o 
estabelecimento da família na região de Pindamonhangaba, um de seus filhos, Ignácio Marcondes do Amaral, 
seguiu a mesma carreira, dando início ao núcleo familiar que terá como expoente os dois filhos Manuel 
Marcondes e Ignácio Marcondes. Ignácio Marcondes do Amaral também teve uma filha, Anna de Oliveira 
Marcondes, que se casou com o Tenente Manoel de Moura Fialho. Por mais que a carreira na milícia e na 
Guarda Nacional fossem destaque na família, era a agricultura e a posse de escravos que perfazia o grosso da 
riqueza da família. Cremos que com o estabelecimento da família na região antes dos anos de 1800 houve a 
concessão de terras, o que explicaria o avantajado número de terras existentes nos inventários dos irmãos. 
Como Ignácio Marcondes era sacerdote não há registros das mulheres com quem se relacionava, mas seu irmão, 
Manuel Marcondes fez um casamentos muito benéfico para a família. Sua primeira esposa Maria Justina do 
Bonsucesso era filha do português Custódio Gomes Varella Lessa, barão de Paraibuna, que ocupou o cargo de 
conselheiro municipal nos anos de 1816 e 1820, demonstrando como essa família estava imbricada nas decisões 
municipais desde o início dos oitocentos. O casamento entre Manuel Marcondes e Maria Justina é um dos 
exemplos de união que fortalecia os laços entre a elite, e auxiliava na conquista de baronatos para outros 
membros da família, como o Visconde da Palmeira e o Barão de Itapeva, que também se conectam por meio de 
casamento com as famílias dos barões de Paraibuna e barão de Pindamonhangaba.     
18CMBHM - JORF Caixa 64, documento n. 7 (1863). 



154 

 

Província de São Paulo, e foi, posteriormente, Deputado da Assembleia Provincial em 4 

legislaturas – fazendo parte da política provincial na capital São Paulo. Em seu testamento 

deixou sete filhas legitimadas por carta imperial, uma vez que sendo membro da igreja 

católica, deveria ter mantido o voto celibatário. Suas filhas eram Benedita, casada com o 

Tristão da Costa Rezende; Constança, viúva de Thomas Luiz do Santos; Anna Fausta, casada 

com Antônio Vieira de Oliveira Neves; Clara e Clotilde; Marianna, falecida, deixando os 

filhos Anna, José e Ignácio, de seu casamento com Manoel Ignácio Marcondes Romeiro. 

Ambos os testamentos ratificam que havia entre os irmãos uma sociedade de bens, que não 

era legalmente formalizada, mas que os livros de registros mantidos por ambos atestavam as 

transações financeiras de ambos.  

 Através da unificação das fortunas e dos bens deixados por estes irmãos, conseguimos 

um inventário opulento, que explicita as condições materiais de uma das famílias mais ricas 

da cidade, e que exerceu influência sobre todo o Vale do Paraíba19. Além disso, a família não 

perdeu a oportunidade em reafirmar o seu poder local por meio de casamentos altamente 

vantajosos para as suas filhas e sobrinhas20.  

 Retomando os testamentos, Monsenhor Marcondes redigiu as suas disposições em 2 

de janeiro de 1861, deixando sua fortuna às filhas e netas; além de 200$000 para ser 

distribuído aos pobres como esmolas, um costume comum da época; 800$000 para a ereção 

de uma casa de caridade na cidade; deixava liberto o seu escravo Cypriano e Claudino, para 

serem livres aos 25 anos de idade e rogava as suas filhas que lhes empregassem em um ofício 

                                                           
19Após a Independência Manuel Marcondes e seu irmão Ignácio, e outros pindamonhangabenses que foram 
nomeados membros da Guarda de Honra foram convidados à participar dos bailes em comemoração à coroação 
de Dom Pedro I, segundo conta Athayde Marcondes. Podemos inferir que tal privilégio reafirmassem a 
influência da família da região, permitindo maiores comunicações com a Corte, o que explicaria também pelo 
fato de Manuel Marcondes obter o primeiro baronato da região. 
20Assim como o irmão, Monsenhor Marcondes também exerceu importante influência na região devido às 
benesses que recebeu da corte. Em 19 de outubro de 1818 recebeu o hábito da Ordem de Cristo e 12$000 réis de 
tença por ocasião do casamento do príncipe Dom Pedro de Alcântara, e mais a Ordem de Cristo nas celebrações 
da Coroação, em 1841. Quando o episódio da Revolução Liberal de 1842, hospedou em sua casa o Barão de 
Caxias (a mesma que hospedou Dom Pedro I vinte anos atrás). Além disso foi nomeado cônego honorário da 
Capela Imperial em 1846, e agraciado pelo papa com as honras e privilégios de Protonotário Apostólico. 
Também obteve êxito nas empresas firmadas com seu irmão Manuel Marcondes, dando continuidade às 
plantações na fazenda Mombaça e ao serviço de transporte por bestas, ligando o Vale do Paraíba à Parati, 
negócio que anteriormente havia sido gerido por seu pai e avô. (FERREIRA NETO, Washington Marcondes. 
A descendência do Monsenhor Ignácio Marcondes de Oliveira Cabral. Revista da ASBRAP, nº 01, p. 213-226, 
1994). Como Monsenhor Marcondes não renegou as filhas que teve ao longo dos anos, conseguiu uni-las a 
homens que exercem influência na cidade. Os principais são: Antônio de Vieira de Oliveira Neves, descrito por 
Athayde Marcondes como “operoso agricultor”, com os frutos de sua lavoura premiados na Exposição de 
Amsterdã e na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 1883. Ao fim do Império foi condecorado com a 
Comenda de Cristo e o título de barão de Taubaté. Também Manuel Ignácio Marcondes Romeiro foi agraciado 
com a Comenda de Cristo e o título de barão do Romeiro em 1877, na época da morte de Monsenhor 
Marcondes, José Vicente de Moura Romeiro, filho do primeiro e neto do segundo, já atuava como juiz 
municipal na cidade após obter o grau de bacharel na Faculdade de Direito de São Paulo. Não mesmos 
importantes são os genros Claro Marcondes do Amaral e Tristão da Costa Rezende, que tiveram intensas 
atuações locais, membros da Guarda Nacional, atuaram como vereadores, delegados, juízes de paz, sendo 
membros da elite local que se revezava na ocupação destes cargos.     



155 

 

para ter um sustento após a libertação. O testamento de seu irmão, barão de 

Pindamonhangaba, deixava avultadas somas às sobrinhas, pois não possuía filhos de nenhum 

de seus casamentos; sendo dez contos de réis a sobrinha Clara e dois escravizados; e catorze 

contos de réis a sobrinha Constança e o escravo carpinteiro Frederico por 14 anos, quando 

deveria ser liberto, estas duas mulheres viviam em companhia do barão e por isso são 

agraciadas com maiores somas como retribuição. As outras 4 sobrinhas ganharam menos de 

um conto de réis. Outras pessoas de fora da família também receberam somas avultadas. Ao 

sobrinho Ignácio Marcondes Rezende foi deixado o escravo Mathias carpinteiro, por 14 

anos. À herdeira Clara deixou o escravo Garvásio, que após a morte da senhora ficaria 

liberto. Chama a atenção o número de escravizados que possuíam ofícios e a recomendação 

de ensinar um ofício aos menores que seriam libertos. 

 Outros escravizados tiveram bem mais sorte. Ao escravo Rafael foi concedida a 

liberdade e mais duzentos mil réis, além da ratificação da declaração que lhe pertencia a casa 

em que habitava no Largo do Teatro. Sabemos que, à partir de 1863, Rafael, agora ex-

escravizado, morava no central Largo do Teatro, em casa própria. Além de não ser uma 

doação usual (tendo em vista os outros testamentos que lemos), não foi um problema para 

Manoel Marcondes imaginar que esse espaço da cidade seria ‘dividido’ com moradores de 

outro extrato social. Por outro lado, podemos supor que Rafael poderia ter comprado a casa 

por meio de ganhos próprios, talvez praticasse algum ofício, e o barão apenas ratificou a 

compra, pois sua palavra valia mais. 

 Outros escravizados também ganharam sua liberdade e apoio para a nova vida. 

Manoel carpinteiro recebeu uma quantia maior de setecentos mil réis. Os pedreiros Felipe e 

Ignácio, as mucamas Ana Francisca e Joaquina, e José Carpinteiro, Joaquim, Sabino, Simão, 

Bento Silva Campos, Theodoro, Manoel, Pedro, Anastácio e esposa, Mariana, Luiza, Luiz 

Agostinho, Hilário, Felizardo, Balthazar, Vicente, Machado, Vicência, Beraldo, Anna e 

Fabiana, ganharam cartas de alforria, além de uma parte das terras localizadas no Campo das 

Águas, para ali edificarem as suas casas.  

 Por fim, o barão estabeleceu algumas regras para o usufruto de seus bens. Aos 

escravizados que receberam terrenos para edificarem suas casas a posse lhes era garantida 

somente em vida, e com a morte deles, o terreno voltaria a ser incorporado aos bens dos 

herdeiros. E as herdeiras que receberam somas e escravos a posse também lhes era dada 

somente em vida. Caso algumas das herdeiras viesse a falecer, os bens deveriam ser 

repassados aos filhos, e na ausência deles, às irmãs, nunca aos maridos. Mas, Rafael poderia 

deixar sua casa aos herdeiros. 
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 As disposições testamentárias já oferecem uma visão da riqueza acumulada pela 

sociedade entre o barão de Pindamonhangaba e Monsenhor Marcondes, assim como o modo 

como encaravam a cidade e mesmo a sociedade da época. A alta doação de 20 contos de réis 

seria por muito tempo utilizada pelos jornais da cidade para acusar os vereadores e a 

irmandade responsável pela casa de misericórdia pela incompetência em conseguir manter 

aberto este estabelecimento. O número de escravizados libertos também é sem precedentes, 

assim como a doação de quantias em dinheiro, terras e mesmo uma casa para ajudar na 

inserção social dos libertos também é inusitada, além das somas deixadas à Igreja Matriz. 

 Os bens imóveis arrolados no inventário unificado são duas grandes fazendas com 

móveis descritos, terrenos e casas menores na zona rural, e um número considerável de 

imóveis na cidade. 

 Havia 62 escravizados arrolados na fazenda Mombaça, e outros 37 escravizados 

espalhados por outras propriedades, incluindo aqueles que ficaram forros, mas que 

precisavam ser avaliados para o cálculo do inventário, totalizando 99 escravizados, que 

juntos valiam 94:300$000. Eram muitos escravos, mas pensando nos 62 que estavam na 

fazenda, era um grupo médio para cuidar do plantio e colheita do café21. Foram adquiridos 

antes do fim do tráfico internacional, quando o preço não estava tão inflacionado. Havia 

escravos jovens e fortes, e outros envelhecendo, destacamos Matheus carpinteiro avaliado em 

1:000$000; Gabriel carpinteiro, com 50 anos de idade, avaliado em 700$000; José Mulato 

carpinteiro, 50 anos de idade, avaliado em 800$000; Salvador, carpinteiro, 30 anos de idade, 

avaliado em 1:000$000; Felipe pedreiro avaliado em 500$000; Matheus serralheiro avaliado 

em 1:500$000; Frederico, prestador de serviços, avaliado em 1:600$000; por serem 

escravizados com uma especialidade tinham uma avaliação mais alta, podendo ser utilizados 

tanto para a realização de serviços especializados tanto nas propriedades, como alugados à 

serviços de terceiros, ou até mesmo se empregando como escravos de ganho que tinham 

autonomia para viver fora das senzalas.  

 Infelizmente a casa do monsenhor Marcondes, situada na rua das Flores não teve 

seus bens avaliados pormenorizadamente, apenas conta como residência da herdeira Clara, 

sendo avaliada em 2 conto de réis, e a mobília em 1:250$000. Somos levados a crer na 

simplicidade do arranjo doméstico do Monsenhor Marcondes. Esta casa possuiu um 

significado importante para a sociedade pindamonhangabense, pois foi nela que Dom Pedro I 

                                                           
21No momento da realização dos inventários foram contabilizados 131.500 pés de café plantados nas terras da 
cidade de Pindamonhangaba, além de 4 mandiocais, 3 roça de milho, 2 arrozais, 1 canavial e 521 arrobas de 
grão de café com casca, que totalizavam um pouco mais de 16 contos de réis.  
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pernoitou durante a sua viagem para São Paulo, em setembro de 1822. Talvez em 1863 já 

estivesse envelhecida, precisando de reparos.  

 Por meio da fotografia, conseguimos visualizar esse sobrado característico da época, 

com seus limites demarcando a rua, grande número de janelas, o que lhe confere maior 

riqueza, pois o vidro era um material caro. Além disso, é um sobrado que se destaca na 

paisagem, talvez um dos primeiros a serem construídos na cidade. Sua localização é 

privilegiada dentro do espaço urbano, pois confere aos hospedes uma visão da praça, que 

naquela época era conhecida como Praça Formosa, ou Largo do Teatro. Não custa lembrar, 

era o mesmo Largo em que habitava o alforriado Rafael. 

 

 
Imagem 23 - Fundação Casa Rui Barbosa - Acervo Cornélio Pena. Casa do Barão de Taubaté. Sem data. 
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Na primeira imagem, que está mais próxima do nosso período histórico em tela, 

temos ao fundo as duas torres da Igreja Matriz, e conseguimos atestar que não havia 

qualquer outro sobrado nas redondezas até então. O sobrado apresenta muitas características 

da arquitetura mineira, como o formato das janelas, as laterais em pedra, e o telhado que 

avança. Já a segunda imagem, do início do século XX temos a praça completamente 

remodelada, e o sobrado habitado pela herdeira Anna Fausta e seu marido Antônio Vieira de 

Oliveira Neves, barão de Taubaté, o que confere ainda mais prestigio ao sobrado. Por meio 

desta imagem podemos ver o anexo que existia à casa, local que poderia servir de cozinha ou 

cocheira.  

 

 
Imagem 24 - Praça Monsenhor Marcondes, início do século XX. 

  

Durante a sua estadia na cidade, Dom Pedro I nomeou 13 guardas de honra, sendo 

estes homens provenientes da elite que estava se estabelecendo por meio da produção 

cafeeira nos anos subsequentes. Dentre este oficiais, foi Manuel Marcondes, futuro barão de 

Pindamonhangaba, escolhido como chefe da guarda, aumentando ainda mais o prestígio e o 

poder dos irmãos naquele período da independência.  

 Já a casa do barão de Pindamonhangaba foi descrita detalhadamente, o que nos 

fornece informações suficientes para buscar reconstruir como seria habitar uma casa da elite 

oitocentista. Levando em consideração a arquitetura da época e como os cômodos se 

dispunham, iremos abaixo descrever os cômodos organizando as informações contidas no 
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inventário, criando uma suposição de como seria a disposição dos móveis segundo os 

ambientes, como propôs Duarte e Gutierrez22. Através da análise pormenorizada dos bens 

arrolados, os autores buscaram relacionar cada um dos objetos a um espaço da casa, e a sua 

importância dentro do universo da representação e ostentação.  

 Desse modo, pode-se imaginar que ao adentrar a casa o convidado era recepcionado 

na área social, composta pelas salas de receber, sala de jantar, ou até mesmo em algum 

gabinete ou biblioteca – caso o assunto fosse negócio. Na sala de receber ficariam 12 cadeiras, 

que possivelmente eram compostas em tornos dos sofás e marquesas. Para adornar a sala 

havia os aparadores de cabiúna e, por cima, espelhos grandes. Além desta mobília, que por si 

só já passa a impressão de grandiosidade, a família ainda podia pagar por itens de decoração e 

ornamentos que são muito raros nos demais inventários, como mangas de vidro, relógio de 

mesa com caixa, cômoda com ornamentos para missa, mesinha marchetada com gavetas. 

 No quarto principal havia uma cama francesa ladeada por mesinhas com tampo de 

mármore, outra marquesa, lavatório, mesa com duas gavetas, tinteiro de bronze, 2 

aparadores de quarto e uma banheira. Em outro quarto ficaria a cama de mogno com outras 

duas mesas de cabeceira. Em outra sala poderiam ser alocados mais uma cômoda com 

ornamentos de missa, um armário para livros, castiçais oleados e com mangas de vidro, na 

parede mais dois espelhos grandes e arandelas sob dois aparadores maiores, e mais um jogo 

de marquesas e cadeiras.  

 Caso o convidado ficasse para jantar ele seria levado a um outro cômodo, onde 2 

dúzias de cadeiras de cabiúna se encontrariam em torno de uma grande mesa, mais dois 

aparadores grandes com pedras de mármore serviriam para expor decorações, e um 

candelabro com mangas de vidro forneceria a iluminação. Em uma mesa lateral uma redoma 

e um jarro com flores. Para servir o jantar poderiam ser requisitados a uma das escravizadas 

que trouxessem uma das seguintes peças guardadas: 12 garrafas grandes de cristal; 4 

garrafas de vidro; 2 garrafas com asas; 1 licoreiro; 1 galheteiro; 19 copos de água; 23 copos 

de cristal para água; 35 cálices de cristal para vinho; 17 copos de cristal para champanhe; 13 

copos lisos para champanhe; 6 cálices grandes de cristal para cerveja; 4 cálices lisos para 

champanhe; 2 compoteiras de cristal; 4 compoteiras de vidro lisos; 1 saladeira de cristal; meio 

aparelho de louça de porcelana branca; 1 aparelho de louça dourada; 8 castiçais de prata; 18 

                                                           
22DUARTE, Fernando G. GUTIERREZ, Ester. Os bens móveis inventariados na Estância dos Prazeres de 
Pelotas, RS (1788-1828). In: PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio Internacional A Casa 
Senhorial: anatomias dos interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016, p. 464-483. Que por meio da análise 
pormenorizada dos bens inventariados, e a sua divisão segundo bens de raiz, escravos, animais, ouro e prata, 
móveis e roupa, meio de transporte e de trabalho. Os móveis são divididos em: móveis de guardar, móveis de 
descanso, móveis de repouso, móveis de utilidade. Os objetos são divididos em: objetos de devoção, objetos de 
luxo e representação, objetos de utilidade, objetos de cozinha, objetos de decoração e tecidos. 
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facas de cabo de prata e garfos para doces; 24 talheres de facas e garfos de prata; 1 faca de 

garfo trinchante; 1 bacia e jarro de prata; 1 aparelho para chá de prata; 1 salva de prata 

amendoada; 5 bandejas de prata. Ou seja, havia utensílios suficientes para servir convidados 

em grandes jantares. 

 A casa é descrita como um sobrado de duas portas e duas janelas de fachada, no largo 

da quitanda, no valor de 13:000$000 (quatro vezes o valor da casa do irmão); infelizmente 

não podemos localizar o imóvel nas imagens, pois, na época de sua morte o mercado 

municipal já estava funcionando no Largo dos Homens, enquanto que a quitanda poderia 

estar ocorrendo no Largo da Igreja do Rosário, como tradicionalmente ocorria. De toda 

maneira, na imagem abaixo, temos os fundos da Igreja do Rosário, com a pequena cruz acima 

dos telhados, na rua oposta havia apenas um sobrado. Na imagem seguinte, temos esse 

mesmo sobrado em foco, essa seria sim a residência do barão de Pindamonhangaba. Talvez, 

por serem as imagens de um período posterior à morte de seu proprietário, o sobrado tenha 

passado por modificações e reformas. Mesmo assim, apesar do segundo andar apresentar 

portas balcão e gradis de ferro, a simplicidade arquitetônica é muito evidente. Não há 

ornamentos, nem platibandas, talvez porque no período em que esse sobrado foi construído 

tais recursos fossem muito escassos, mesmo para alguém que tivesse dinheiro para tanto. De 

qualquer maneira, a imagem abaixo exemplifica como todo o requinte acima descrito pelo 

inventário convivia com as singelas casas na praça de terra batida. 
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Imagem 25 - Fundação Casa Rui Barbosa - Acervo Cornélio Pena. Largo do Rosário. Sem data. 
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Imagem 26 – Casa do Barão de Pindamonhangaba. Sem data. 

  

A monta de móveis arrolados no inventário é expressiva, sendo que utilizamos apenas 

uma fração para criar o cenário ilustrativo acima descrito. Além deste sobrado, foram 

arrolados os bens existentes na fazenda Mombaça e Trabiju. Ambas as propriedades eram 

repletas de móveis de boa qualidade, com salas de receber, de jantar e quartos completos. A 

casa de morada da fazenda Mombaça, como todas as benfeitorias, engenhos, paiol, foi 

avaliada em 4:000$000, e as terras, que principiavam na fazenda e chegam até as margens do 

rio Paraíba, em 14:000$000; na fazenda Trabiju outras vivendas com engenho, paiol, pasto, e 

mais benfeitorias, foram avaliada em 5:460$000, somente as terras valiam 12:000$000; além 

destas, outras grandes extensões de terras na zona rural foram avaliadas em 26:000$000. 

Outras quatro propriedades rurais também foram anexadas ao inventário, mas sem a 

descrição dos bens, são elas: Fazenda do Campo (8:500$000); Fazenda São Roque, no 

município de Taubaté, sendo a sede antiga avaliada em 4:500$000 e a sede nova em 
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5:500$000; Fazenda Jacareí vendida por 10:000$000 e uma outra chácara na mesma 

localidade vendida por 1:600$000; e por fim, Sítio Paiol, em Pindamonhangaba, avaliado em 

8:500$000.  

 Além das propriedades, a sociedade dos irmãos possuíam 5:241$855 em dívidas 

ativas, e mais 1:896$680 em prata; além de 39:197$540 em dinheiro existente em poder de 

negociantes em casas de comércio da Corte. O total da fortuna dos irmãos chegou ao valor de 

222:881$35523.  Entretanto, além dos sobrados habitados pelos irmãos, havia ainda diversos 

imóveis e terrenos na área urbana. Eram eles: 2 lanços de casa no largo da quitanda com os 

fundos até a casa da baronesa de Paraibuna, avaliados em 2:000$000; 1 morada de casas que 

foram de Manoel de Moura Fialho na rua da Matriz, avaliados em 3:000$000; 1 morada de 

casa na rua do Comércio; 1 morada de casas na rua das Flores, onde morava a herdeira Clara 

Marcondes do Amaral, avaliados em 2:000$000; 1 terreno na mesma rua entre as casas da 

Claro Marcondes e João Antônio Monteiro, avaliados em 1:400$000; 1 terreno com 99 

palmos na lagoa, avaliados em 500$000; 1 terreno do finado Miguel no Largo do Porto, 

avaliados em 300$000; 1 morada de casas na rua da quitanda na qual morava Manuel Ignácio 

Marcondes Romeiro, avaliados em 1:500$000; 1 terreno denominado chacrinha, avaliados em 

400$000; 1 terreno denominado do meio, avaliados em 300$000; 1 terreno denominado perto 

do rio com rancho coberto de telhas 250$000. Se observamos o mapa abaixo verificaremos 

que a família tinha propriedades em praticamente todas as ruas do centro. 

Através do mapa conseguimos visualizar o local ocupado pelos sobrados pertencentes 

aos irmãos. A residência do barão de Pindamonhangaba estava localizado na rua Direita, em 

frente à Igreja do Rosário, e próximo à ladeira Formosa, seus escravos só precisavam descer 

a rua do Porto para lavar a roupa e buscar água do rio Paraíba. Já o sobrado de Monsenhor 

Marcondes, apesar de ficar de frente com a praça, fazendo canto com a rua do Comércio, e 

próximo à Igreja Matriz, ficava onde antes se traçava os limites urbanos do povoado. Neste 

mapa também percebemos o ‘caminho para o Mombaça’, destacando o tamanho e a 

importância que a fazenda tinha no período. Já a fazenda Trabiju ficava para além do rio 

Paraíba, bem mais distante. 

 

                                                           
23Especificamente o monte-mor foi composto por bens móveis (15:895$280), bens de raiz (66:620$000), prata 
(1:896$680), dívidas ativas (5:241$855), dinheiro (39:197$540), escravos (86:000$000), totalizando a quantia de 
222:881$355. Deste valor foram subtraídos o valor dos escravos foros (8:030$000), os legados aos dízimos 
(74:040$000), os legados pios (24:645$000) e as dívidas passivas (7:124$490), chegando o monte líquido que 
seria dividido entre os herdeiros em 105:809$490.   
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Mapa produzido por Cíntia Almeida e Luanna Nascimento com base nos croquis de Newton Lacerda em 1978, 

arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello. 
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  Para finalizarmos as discussões relacionadas a estes inventários devemos destacar 

que as vivências de ambos os irmãos são únicas e não devem ser aceitas como algo comum à 

sociedade pindamonhangabense. Tanto o monte de riqueza acumulados e o número de 

escravos não são ultrapassados por nenhum outro inventário utilizado nessa pesquisa. Se 

houvesse a possibilidade de termos acesso ao processos de inventário do visconde de 

Pindamonhangaba ou mesmo do visconde da Palmeira, teríamos um parâmetro mais 

confiável para estabelecer conclusões sobre a elite nobiliárquica da cidade (se é que estes 

documentos existem). 

 De toda forma, o fato do Monsenhor Marcondes buscar o reconhecimento de suas 

filhas por carta imperial, demonstra o pouco regramento com as ordens eclesiásticas, e seu 

irmão Manuel Marcondes, que deixou tantos escravos livres, tendo em mente formas de 

sobrevivência na vida liberta, são coisas muito distintas dentro da sociedade oitocentista, 

ainda mais na década de 60. Isto poderia estar ligado às concepções pessoais enquanto 

indivíduos, membros do partido liberal, que permanecem ocupando cargos locais, com pouca 

atuação nos quadros políticos da província e do Império. Infelizmente não temos uma 

configuração que possa ser contraposta, como por exemplo o inventário de algum membro 

do partido conservador, ou alguém que tivesse uma projeção política de alcance nacional, e 

atuação na Corte, como o visconde de Pindamonhangaba e, principalmente, seu filho barão 

Homem de Mello, além de serem de finais do século, dando-nos uma outra perspectiva dos 

bens materiais após a chegada da ferrovia. Se tivéssemos, poderíamos comparar estratégias 

políticas, familiares e financeiras. De todo modo, a exposição deste processo de inventário 

pode nos oferecer um parâmetro da sociedade oitocentista, onde  

homens e mulheres que, através da exploração maciça da mão de obra 
escrava, da concentração da propriedade de terra, do estabelecimento de 
redes de sociabilidade e poder locais, além de suas relações com a Corte, 
conseguiram acumular riqueza, prestígio social e político fortalecendo, 
assim, o poder de suas famílias nas localidades em que viviam (...). Como 
forma de ostentá-las e de gozar de um estilo de vida próprio à sua classe, 
muitas famílias ergueram imponentes casa de vivenda em suas terras 
agregando valor às imensas fazendas e complexos cafeeiros24. 

 Para termos ideia da dimensão das informações quantitativas apresentadas pelos 

inventários iremos apresentá-los em grupos. Para a realização do gráfico abaixo utilizamos 

92 inventários, 14 foram descartados por não serem conclusivos, e por isso não apresentam 

monte-mores e repartição dos bens. Maria Luíza Ferreira de Oliveira também utilizou da 

                                                           
24MUAZA, Mariana. Novas considerações sobre o Vale do Paraíba e a dinâmica Imperial. In: SALLES, Ricardo. 
MUAZA, Mariana (Orgs.). O Vale do Paraíba e o Império.... Rio de Janeiro: 7Lestras, 2015, p. 79. 



166 

 

divisões por meio dos monte-mores em seu livro para poder quantificar os padrões 

acumulativos e a composição das riqueza25.  

 Segundo a realidade da documentação referente à Pindamonhangaba, dividimos os 

inventários em sete categorias, representados no gráfico abaixo. A categoria com o maior 

números de exemplares foi a que congregou monte-mores nos valores acima de 1 conto de 

réis até 5 contos de reis. Seguida pela categoria dos monte-mores abaixo de 1 conto de réis, e 

a de entre 5 e 10 contos de réis. Estas três categorias somam 61% dos inventários, o que nos 

fornece dados que abarcam desde os moradores pobres em torno do rio Paraíba até os 

negociantes e médios fazendeiros que possuíam boas casas nas ruas centrais. 

 Do outro lado, compondo 39% dos exemplares temos todos os outros inventários 

acima de 10 contos de réis. Colocá-los todos em uma mesma análise pode parecer errôneo, 

mas, os indivíduos que pertencem a este grupos compartilham características semelhantes, 

como a posse de escravos, um imóvel central e outro urbano, ou uma grande fazenda. As 

diferenças entre os membros destes grupos residem no número de escravos que possuem, a 

quantidade dos pés de café, ou o tamanho das casas.    

 

 

Fonte: CMBHM.  

  

                                                           
25Em seu trabalho, Maria Luiza F. de Oliveira utiliza as seguintes divisões para qualificar os inventários: os 
mais pobres, aqueles com grande empobrecimento, poucos bens, renda suficiente apenas para sobreviver, 
possuíam monte-mor até 2:499$000. Os remediados, que possuíam alguns bens de raiz tinham a sua riqueza 
entre 2:500$000 – 10:400$000. Os setores médios, com casas térreas, de porta e janela, porta e duas janelas, e 
algumas casas com imóveis mais diferenciados, tinham seus monte-mores entre 10:401$000 e 40:000$000. 
Aqueles que viviam de renda e profissionais liberais estavam entre 40:001$000 e 90:000$000. Por fim, aqueles 
que tinham “Domínio das relações” tinham suas riquezas entre 90:001$000 a 220:000$000 
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Dentre os inventários que alcançaram a quantia de até 1 conto de réis temos 13 

exemplares, nenhum faz menção a posse de escravos, e 10 fazem menção a uma propriedade 

urbana, a maioria localizada na mesma área: o Largo do Porto, às margens do rio Paraíba. 

Local este que foi objeto de disputas entre moradores e vereadores já no fim do Império, mas 

que tradicionalmente era habitado por pescadores, canoeiros, lavadeiras e toda a sorte de 

remediados, que poderiam tirar algum sustento morando na várzea. As 3 propriedades rurais 

se constituíam em pequenos sítios, com um pequeno cafezal, e as vezes engenho de roda, 

prensa, alambique e olaria, feitas rusticamente, paredes de taipa e telhados de palha. Mas, até 

mesmo estes inventários nos mostram uma realidade que não é a da extrema pobreza. Foi 

comum encontrarmos a existência de terrenos, além da moradia. Como podemos 

compreender pelo trabalho de Maria Luiza Ferreira de Oliveira, a compra e a venda de 

terrenos garantiam créditos e trocas, que aliados a um trabalho modesto como o de pescador, 

poderia render por meio do aluguel ou da cultura de subsistências.  

 Dentre os 29 inventários que contém monte-mores entre 1:001$000 a 5:000$000, 

encontramos uma outra realidade, temos apenas 9 propriedades urbanas, que além do Largo 

do Porto também se localizam nos Largos do Rosário e de São José. Há menção a 42 

escravizados divididos entre 15 proprietários, resultando em uma média de 3,5 escravo por 

inventário. A vivência deste grupo é muito diversificada, de um lado um sitiante, em uma 

casa de palha, com alguns pés de café, milho e mandioca, e do outro um sitio com telhas, 500 

pés de café, uma casa na cidade e outros 2 terrenos, que poderiam ser arrendados para 

complementar a renda, ou ainda, uma casa com terreno, no valor de 650$000, e outra alugada 

por 96$000, em 1856, e mais quatro escravizados (nos valores de 150$000, 1:000$000, 

200$000, 1:000$000) que sem dúvida eram postos para serviços de aluguel. 

 Entre os exemplares de 5:001$000 a 10:000$000 temos 14 exemplares, apesar das 

diferenças monetárias a maioria dos imóveis eram localizados nas áreas rurais, com apenas 6 

propriedades urbanas, e destas apenas 3 são o único imóvel inventariado. Neste grupo 

contabilizamos 48 escravizados e 8 proprietários, o que dá uma média de 6 escravos por 

inventário.  

 Com o aumento do valor dos monte-mores temos o aumento do acúmulo de mão de 

obra escrava. Entre os inventários de 10:001$000 a 20:000$000, temos 12 exemplares, com 

um total de 154 escravos divididos entre 10 proprietários. Os dois indivíduos que não 

possuem escravos são um pequeno sitiante e um dono de casa de comércio. 

  Os inventários associados na categoria de 20:001$000 a 40:000$000 somam 9 

exemplares, todos possuem escravos arrolados, em um total de 147 escravizados, gerando 

uma média de 16,3 escravos por inventário. Somente dois indivíduos não possuem imóveis 
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rurais, em contraposição, o valor das dívidas ativas ultrapassa 10 contos de réis, 

provavelmente são homens que faziam parte das redes de crédito na cidade. 

 Aglutinamos todos os inventários que vão de 40:001$000 a 99:000$000, primeiro 

porque o número de documentos é muito reduzido, não sendo possível fazer uma análise se 

fossem compactados em valores menores; segundo porque percebemos uma alta 

concentração de escravizados, o que contrasta com o demais grupos. Todos os 13 inventários 

apresentaram mão de obra escrava, em um total de 400. Apenas dois inventários possuem 2 e 

3 escravizados, e novamente a configuração casa na cidade com dívidas ativas e letras de 

crédito. São nestes grupo de inventários que encontramos os grandes sobrados nas ruas 

centrais. 

 Por fim, 2 inventários superam o valor de 100 contos de réis, o primeiro já 

apresentado aqui é o dos irmãos, barão de Pindamonhangaba e seu irmão Monsenhor 

Marcondes, no valor de 222:881$355, e o segundo de Marianna Correa Salgado César, no 

valor de 118:670$154, seu inventário data de 1878, e entre seus bens constam 31 

escravizados, bem longe dos 99 deixados pelos irmãos Marcondes e Oliveira Mello.  

 Desse modo, temos em mente que o grupo de inventários analisados não consegue 

demonstrar o apogeu e a riqueza que algumas das famílias da cidade alcançaram, 

circunscrevendo-se majoritariamente entre os pobres e as camadas médias.  

 Para termos um contraponto, recorremos ao trabalho de Marcelo Ferraro, que 

analisou os inventários de grandes fazendeiros da cidade de Vassouras, na província do Rio 

de Janeiro. Sua análise percorreu diversos inventários de membros de famílias como Correia 

e Castro, Avelar e Almeida, Ribeiro Avelar, Werneck e Teixeira Leite. Dentre os 36 

processos de inventário trabalhados, 23 deles tinham monte-mores acima de 100:000$000, e 

dois acima de 1.000:000$000. Uma concentração de riqueza impressionante! Como exemplo 

destacamos o inventário da baronesa do Ribeirão, com o monte-mor avaliado em 

725:368$960, sendo 288:800$000 em escravos e 312:890$000 em bens de raiz. Os inventários 

de Claudio Gomes Ribeiro Avelar e Joaquim Ribeiro Avelar, ambos de 1863 também são 

impressionantes. O primeiro chega a quantia de 983:859$506, com 322:216$000 investidos 

em bens de raiz, e o segundo com monte-mor de 1:116:953$588, com 623:960$000 em 

escravos e 233$176$300 em bens de raiz26.  

Como já abordamos o inventário dos irmão Marcondes e Oliveira Mello, retomamos a 

análise do outro inventário que também possui monte-mor acima de cem contos de réis. 

Marianna Correa Salgado César era esposa de Alexandre Monteiro César, vereador – e 

fiador de Guilherme de Albuquerque na empreitada do passeio público. Filha de Antônio da 

                                                           
26FERRARO, Marcelo Rosanova. A Arquitetura da escravidão.... São Paulo, 2017, p. 145-148. 
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Silva Salgado, seus irmãos foram fazendeiros abastados, agraciados com os títulos de barão e 

visconde. Ao morrer em 11 de setembro de 1878, seu filho, Benedito Monteiro César deu 

início ao processo de inventário. Seus bens imóveis constituíam-se em uma fazenda no bairro 

Vagem Grande, contendo duas casas de morada, paiol, senzalas, monjolos, chiqueiros, 

moinhos, abanador, roda de mandioca, terreiros e pasto, no valor de 6:200$000, e uma casa 

de morada na rua Senador Feijó (atrás da Igreja Matriz). Além disso, a família contava com 

uma grande extensão de terra na zona rural, que pelo alto valor avaliado (15:000$000) 

deveria ser virgem e fértil27.    

 Enquanto os móveis da fazenda constituíam em 7 camas (35$000); 2 mesas (20$000); 

2 mesas pequenas (12$000); 11 cadeiras de palhinha (22$000); 2 aparadores (20$000); 2 

armários velhos (20$000); 2 marquesas (15$000); 1 nicho de orar (2$000), que formam o 

essencial para viver e quiçá receber visitar, os bens da casa na cidade mostravam uma outra 

configuração. Foi na casa da cidade que houve o investimento em comprar aquilo que 

denotasse riqueza e requinte. Pelos bens arrolados vemos que tanto as áreas de receber como 

as áreas íntimas apresentavam moveis de madeira trabalhados e torneados, de boa madeira. 

Camas, armários, cômodas, marquesas e sofás, até mesmo uma estante com pedra de 

mármore, jogos de cadeiras, relógios, espelhos, almofadas, jarros, lanternas, mangas de vidro, 

paliteiro de prata, jogos de talheres, trem de cozinha e louças de jantar. 

 

1 estagêre com pedra de mármore 50$000;  

1 mesa de jantar com pés torneados 20$000;  

1 jogo de sofá, 1 mesa redonda, e 2 

aparadores por 50$000;  

2 marquesas de palhinha 40$000;  

1 marquesa usada 15$000;  

1 marquesa de olis 25$000;  

2 aparadores de olis 10$000;  

1 cadeira de balanço 15$000;  

2 cadeiras de olís 40$000;  

13 cadeias de olio 40$000;  

13 cadeiras velhas 26$000;  

1 cama velha 5$000;  

1 marquesa de pau 10$000;  

1 marquesa tecida 15$000;  

1 aparelho de louça de jantar 50$000;  

1 aparelho de chá 15$000;  

1 porção de louça azul 5$000;  

2 xícaras para chocolate 5$000;  

1 taxo de cobre 10$000;  

1 taxo pequeno 2$000;  

1 trem de cozinha contendo panelas, 

caçarolas, frigideiras 15$000;  

1 bacia grande de ferro 10$000;   

2 frigideiras 10$000;  

1 ferro de engomar 1$000;  

1 par de vasos 4$000;  

Porção de objetos de mesa 30$000;  

2 talheres e 1 bandeja 40$000;  

1 par de castiçais 111$100;  

                                                           
27CMBHM - JORF Caixa 65, documento n. 06 (1878). Na fazenda haviam 1.525 arrobas de café com casca 
7:625$000; 719 arrobas de café velhos 2:876$000; 1 cafezal com 3 mil pés de café a 10:500$000; 30 mil pés de 
café 6:000$000; 40 mil pés de café 10:000$000; 1 mandiocal 100$; 40 alqueires de feijão 160$000; 50 alqueires 
de arroz 125$000; estocados. Os Bens totalizaram 101:448$700; Dotes: 19:350$000; Dinheiro: 2:750$820; 
Dividas: 4:879$366; Monte-mor: 123$549$520; Monte-Líquido: 118:670$154; Legítima dos herdeiros 
14:833$769;    
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1 cômoda 20$000;  

1 armário 10$000;  

1 mesa pequena 2$000; 

1 par de canastras 20$000;  

1 cômoda 20$000;  

1 baú de folha 2$000;  

 1 mosqueteira 5$000; 

5 cabides de parede 10$000;  

1 meia cômoda 15$000;  

1 relógio de parede 20$000;  

1 relógio velho 10$000; 

1 espelho grande 30$000;  

1 espelho novo 20$000;  

2 almofada 6$000; 

 

2 castiçais de prata com bandeja lisa 

106$800;  

1 salva grande de prata 129$300;  

1 salva pequena 50$400;  

16 colheres, 22 garfos, 2 colherinhas para 

chá, 1 concha para sopa, 1 concha de açúcar, 

1 colher para arroz, 1 trinchante, 15 facas 

381$000;  

1 paliteiro de prata 20$000;  

8 lanternas 5$000;  

1 par de mangas de vidro 5$000;  

1 par de magas 5$000;  

1 lampião de querosene 5$000;  

1 par de escarradeiras 4$000;  

1 lavatório de ferro 8$000;  

1 jarro com bacia 6$000;  

 

 

 Pela época em que a morte ocorreu, quinze anos após a morte do barão de 

Pindamonhangaba, e com a inauguração da estrada de ferro alguns meses antes, podemos 

supor que a casa de Marianna Correa Salgado César contava com móveis mais novos e 

modernos.  

 Incorporamos o inventário de Domingos Marques da Silva Ayrosa, morador da rua 

São João, na capital da Província de São Paulo, para podermos mensurarmos os valores dos 

móveis nos final dos oitocentos, em comparação às informações fornecidas pelo inventário de 

Marianna Correa Salgado César. Além disso, o bom arranjo financeiro da família 

pindamonhangabense e da família de negociantes Silva Ayrosa podem conter similitudes 

quanto as escolhas de mobiliário e objetos de decoração mais refinados28. Os móveis 

arrolados no processo de inventário de Silva Ayrosa somavam 3:445$000, distribuídos em: 

 

1 mobília de sala 400$000; 
1 piano usado 800$000; 
1 espelho 100$000; 
2 pares de quadros 10$000; 
1 quadro avulso 10$000; 
1 par de escarradeiras 10$000; 
1 tapete 20$000; 
1 mesinha 5$000; 
1 escrivaninha 50$000; 
1 cadeira de balanço 30$000; 
4 pares de vasos 20$000; 

1 berço 50$000; 
3 criados mudos 90$000; 
1 cama larga 30$000; 
2 cômodas 120$000; 
1 espelho 30$000; 
1 mesa e 1 estante 30$000; 
1 cama de solteiro 10$000; 
1 mesa de jantar 30$000; 
16 cadeiras 50$000; 
1 estager 80$000; 
1 relógio de parede 20$000; 

                                                           
28OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém.... São Paulo: Alameda, 2005, p. 181. 
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1 estante 10$000; 
1 estante pequena 5$000; 
1 mesinha pequena 5$000; 
1 cama com colchão casal 150$000; 
1 toilette com serviço de porcelana 150$000; 
1 cômoda 80$000; 
2 camas para crianças 60$000; 
 

1 saldo de louças, talheres etecetera, 
usados 200$000; 
1 mesinha de mármore 15$000; 
1 fruteira de vidro 30$000; 
1 mesinha máquina de costura 
50$000; 
1 lavatório 40$000; 
 

 Percebemos que ambas as famílias investiam em adornos como quadros, espelhos, 

relógios de parede, estantes e mesinhas de mármores, que certamente traziam mais requinte 

aos ambientes. Da mesma forma, o número de cadeiras, as peças em vidro e em prata, além 

dos aparatos de cozinha e jantar marcavam a distinção destas famílias para com os demais 

habitantes da cidade.  
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Imagem 27 - Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Cidade vista do rio Paraíba. Sem data. As margens do 
rio temos os casebres da população mais pobre, que vai perdendo espaço para os comerciantes, advogados e 
demais profissionais em buscas de terras mais baratas, mas que, ao mesmo tempo se valorizam devido aos 

empreendimentos de embelezamentos do passeio público. À cima vemos as torres da Igreja Matriz, e as janelas 
dos sobrados e palacetes, construções que dominam a paisagem. 

 
 

 Com uma outra vivência no espaço urbano temos a família de Francisco de Paula 

Neves, que deixou uma casa na rua Formosa, avaliada em 5:000$000, após seu falecimento 

em 07 de maio de 185929. A casa era servida por 9 escravizados, que juntos perfaziam o valor 

de 10:200$000, e, aliados ao valor da casa, constituíam grande parte do valor do monte-mor. 

O inventário não apresenta bens móveis, nem aparelhos de jantar e mobiliário condizente, o 

que nos leva a crer que os escravizados eram utilizados como fonte de rendas, servindo de 

aluguel, enquanto dois ou três ficavam em casa cuidando dos afazeres domésticos.  

 Neste caso, podemos inferir que a renda da família vem das dívidas ativas, e dos 

empréstimos, pois sempre haviam “vizinhos prontos a emprestar dinheiro mediante 

garantias”30, e que conseguiam acumular somas consideráveis com essa prática. Como é 

apontado por Renato Leite Marcondes, que por meio da análise dos inventários, reconstituiu 

as possibilidades de enriquecimento e atividades econômicas na cidade de Lorena, para além 

da produção cafeeira, que não necessariamente era única fonte de riqueza nos oitocentos. O 

comércio e o fornecimento de créditos também são importante fontes de renda do período31.   

 Este é um grande problema dos inventários da segunda metade do século XIX, que 

não trazem descrições pormenorizadas dos bens móveis, uma vez que os bens imóveis, terras, 

escravos e plantações são valorizados e tomam mais importância na partilha entre os 

herdeiros. Talvez os móveis fossem distribuídos antes? Ou poucos tinham móveis realmente 

valiosos. Vale ressaltar que quanto menor a probabilidade de haver desavenças entre os 

herdeiros, menos pormenorizado poderia ser o ato de inventaria. Agora, se o contrário 

acontecesse, cabia ao juiz de órfãos arrolar os lençóis, meias, broches, cestos, e toda a sorte de 

objetos e quinquilharias, para evitar disputas entre os herdeiros. 

 A rua Direita, rebatizada de rua José Bonifácio após o fim da Guerra do Paraguai era 

um dos logradouros mais importantes da cidade. Como podemos observar na imagem acima, 

os moradores desta rua residiam em belos sobrados, com portas balcão e gradis de ferro, 

                                                           
29CMBHM - JORF Caixa 63, documento n. 03 (1859). Após a sua morte em 07 de junho de 1858, seu inventário 
foi iniciado um ano depois, em 07 de maio de 1859. Tendo deixado 3 filhos pequenos, sua esposa, Marianna 
Marcondes de Moura Neves, atuou como inventariante. Além da casa, dos nove escravos, dos moveis e 
utensílios de casa, deixou 13:484$005 em dívidas ativas. Assim, seu monte-mor ficou em 31:394$525, cabendo a 
viúva a quantia de 15:697$226, e a cada um dos filhos 3:924$315. 
30STEIN, Stanley J. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1990, p. 43.  
31MARCONDES, Renato Leite. A arte de acumular na gestão da economia cafeeira: formas de enriquecimento no 
Vale do Paraíba paulista durante o século XIX. São Paulo: FEA/USP, 1998. 
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caixilho em torno das janelas e cornija – que traz um melhor arremate ao telhado, não o 

deixando tão evidente, como o apresentado nos sobrados dos irmão Monsenhor Marcondes e 

barão Homem de Mello. Uma das residências ainda apresenta porta central em arco e 

fachada em cores vibrantes. 

 

 

 
Imagem 28 - Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Rua Direita, rebatizada de rua José Bonifácio. Sem 

data. Esta rua desembocava na Igreja Matriz, situada na rua do Comércio (rua Sete de Setembro).  
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 Sabemos que nesta rua morava Antônio Ferreira da Cunha, que deixou em 

testamento 200$000 à Santa Casa. Segundo o seu inventário, de maio de 186132, sua casa em 

frente à Matriz, valia 10:000$000 – podendo ser um dos sobrados apresentados na imagem. 

Além da casa, deixava uma fazenda no bairro do Pinga e um sítio no bairro Massahim. Com 

duas filhas casadas, a casa de Antônio Ferreira da Cunha já não possuía o requinte e a 

decoração que presumíamos, apesar da riqueza acumulada, seus bens móveis não 

ultrapassavam o vocabulário básico e típico da época, composto de cadeiras, mesa, marquesa 

e catres.  

 Outro morador do mesmo quarteirão foi Antônio Marcondes do Amaral, que vivia de 

empréstimos. Seu inventário foi realizado por sua esposa analfabeta, Maria Magdalena Bueno 

de Oliveira, após seu falecimento em 16 de agosto de 186233. O finado era irmão de notáveis 

políticos locais como Claro Marcondes e Ignácio Marcondes do Amaral. Em testamento 

deixou 200$000 em esmolas para a irmandade do Santíssimo Sacramento; e, além das seis 

meninas menores de idade de seu segundo matrimônio, deixava um filho, gerado enquanto 

ainda era solteiro, de nome João, que residia em Taubaté, como não sabia o nome apenas 

deixou escrito que era de uma mulher livre (seria uma negra livre?).  

 Seus bens eram compostos de morada de casa na rua da matriz avaliada em 

3:800$000, e uma parte da casa que foi do tenente Moreira César Godoy, avaliada em 

1:500$000. Essa parte de casa pode ser parte de uma herança, como da compra de parte da 

herança de um terceiro. Isso era muito comum nos inventários, já que cada herdeiro deveria 

receber uma quantia igual, as vezes acarretando da mesma propriedade ser dividia entre os 

herdeiros, que poderiam vender.  

 Em sua casa trabalhavam os escravizados: Marcelina (1:200$000); João moleque 

(1:200$000); Maria (1:000$000); Joana (1:000$000); João Manoel (650$000). Apesar da 

diferença entre o valor da residência e a riqueza acumulada por seu vizinho Antônio Ferreira 

da Cunha, a casa de Antônio Marcondes do Amaral da mesma forma apresentava os mesmos 

móveis característicos da época. Eram eles: 

 1 forno de cobre 6$; 1 tacho 6$; 1 tacho menor 6$;  
 11 cadeiras de palhinha 42$000;  
 6 cadeiras de palhinha mais velhas, 18$000;  
 2 aparadores 20$000;  

                                                           
32CMBHM - JORF Caixa 63, documento n. 14 91861). Viúvo, Antônio Ferreira deixou 4 escravos livres. Além 
da casa e os móveis nela contidos, deixou uma fazenda no bairro do Pinga avaliada em 12:000$000 (onde foram 
encontrados 1 armário, 1 mesa grande, e 2 mesas menores). No bairro do Massahim, deixou um sítio e dois 
terrenos, que somados valiam 14:160$000. Possuía um pouco mais do que 30 escravos, responsáveis por cuidar 
dos quase 20 mil pés de café. Assim, seu monte-mor ficou em 79$159$822, subtraindo as dívidas (3:119$553) 
coube à viúva Francisca do Amaral de Alvarenga o valor de 38:020$134, e a casa uma das filhas 13:156$734.     
33CMBHM - JORF Caixa 64, documento n. 04 (1862). Ao morrer o finado Antônio Marcondes do Amaral 
deixou 24:001$361, cabendo 12:000$680 à esposa, 1:142$923 aos herdeiros. 
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 1 mesa de abrir 8$000;  
 1 marquesa de palhinha 15$000;  
 1 marquesa ordinária 10$000;  
 1 cama 10$000; 2 catres 2$000;  
 1 meia cômoda 8$000;  
 6 cadeiras velhas de palhinha 6$000;  
 1 mesa velha com gaveta 5$000; 
 1 mesa pequena 2$000;  
 1 estante de guardar livros 2$000;  
 1 mesinha 2$000;  
 2 pares de castiçais com mangas de vidro 20$000;  
 13 livros sendo eles de ordenação e leis, 16$000;  
 1 relógio de ouro 80$000.  
 

O que chama a atenção em seu inventário é que aparentemente não há nenhuma fonte 

de renda, apenas haviam 8:659$321 em dívidas ativas, sendo seus devedores moradores da 

cidade. Além disso, possuía uma carta de crédito de 3:686$500 e mais 750$000 em dinheiro 

guardado em sua casa.  

 Outro que também deixou somente dívidas ativas em seu inventário foi o português 

Antônio Pereira de Sousa Guimarães, falecido em 10 de julho de 187834. Além dos créditos, 

apenas foram listados 2 escravas, Rita 1:600$000 e Marcelina, 350$000. Aos 6 filhos e à 

esposa deixou letras de crédito no valor de 42:280$000, uma lista contendo 22 nomes de 

pessoas que lhe deviam, e uma ação da estrada de ferro no valor de 1:000$000. Desse modo, 

sem mesmo ter casa própria na cidade, deixou um monte-mor de 59:547$490. 

 Outro inventario interessante foi o deixado por Jeremias Gomes de Araújo Sobrinho, 

que faleceu em setembro de 186335. Seu inventário foi realizado por sua esposa Maria da 

Glória Marcondes Morais Araújo, filha do comerciante Antônio José Pinto de Moraes, com a 

qual não teve filhos, mas que era madrasta dos quatro meninos deixados do primeiro 

casamento. A família Gomes de Araújo, notabilizadas por seus musicistas, também eram uma 

importante família de negociantes, sendo o casamento de Jeremias com a filha do português 

Antônio uma aliança benéfica para ambas as famílias. 

 Em seu inventário não aparecem os bens que estamos familiarizados, não há menção 

de casa, terrenos, animais de criação, apenas um cavalo de 30$000; 1 relógio de ouro 

150$000; 1 faquinha com cabo e bainha de prata 4$000; conjunto de ferragens 235$595; 1 

carro de boi 15$000; 5 cadeiras de palhinha 17$500; 2 aparadores 20$000; 1 marquesa de 

                                                           
34CMBHM - JORF Caixa 65, documento n. 08 (1878). 
35CMBHM - JORF Caixa 64, documento n. 06 (1863). Como era negociantes, seus herdeiros herdam as dívidas 
ativas da loja, sendo responsáveis por irem atrás dos devedores. Apesar do monte-mor chegar a quantia de 
17:340$394, ele é reduzido pelas dívidas, que chegam à 10:126$285. A esposa recebe 3:607$054, e os filhos 
901$763. Sem muitas perspectivas, talvez a viúva volte a morar com seus pais, auxiliando-os em sua casa de 
comércio. 
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palhinha 20$000; 1 cama forrada de taboas 12$000; 1 mesa pequena 3$000; 1 cômoda 

pequena 8$000; 1 toucador com espelho 4$000; 7 quadros com retratos 4$200; 1 lavatório 

1$000; 1 cômoda grande 16$000; 1 par de castiçais de casquinha 10$000; 1 par de jarros 

2$000.  

 Jeremias era negociante, podemos inferir que ele possuía um carro de boi para 

facilitar o transito de encomendas (mesmo não possuindo bois), e o cavalo seria muito útil ao 

se andar pela cidade oferecendo seus produtos. A família não tinha grandes posses, moravam 

de aluguel, não tinham escravos, o único talher de prata consistia em uma faca, os móveis 

eram simples. Mas mesmo assim a viúva poderia se sair bem ao receber algum convidado em 

seu apartamento de sobreloja alugado (quem sabe?), onde as cadeiras de palhinha, 

aparadores, marquesa, quadros castiçais, relógio e jarros seriam a decoração. 

 Os bens constantes em sua casa de comércio são uma porção de calçados para venda 

151$350; utensílios para vender 200$000; porção de fazenda (contendo chitas, morins, panos, 

calças) avaliados em 4:479$860; porção de objetos de armarinhos 984$180; chapéus sortidos 

(chile, pelo de libre, seda) 364$500; porção de louça a serem vendidas 69$760; (com a falta 

das páginas 9 e 12 dos bens inventariados na loja perdemos o fio da meada). Conseguimos 

vislumbrar a diversidade de produtos oferecidos em sua casa de comércio. 

 As dívidas eram de 6:501$300 (no qual foram pagos 2:494$470) à Companhia 

Fortuna e Camacho por fazendas compradas no Rio de Janeiro. Devia também ao negócio de 

Cézar Augusto de Oliveira Costa 77$480 (a conta é de dezembro de 1862/63 e contém: 

escova para sapatos, graxa, tamancos, ceroulas de linho francês, balão de brilhantes, máscara, 

3 varas de fitas de cetim, 1 máscara de cetim, 10 varas de galão de cordão, 1 vara de galão de 

cordão estreito, chicotinho, 1 par de batinas, acabaça, espingardinha, chinelos, meias, lenço 

de nobreza, cadarço de seda, 1 par de sapatos, 8 enxadas grandes, 100 pregos de caibros, 500 

caixões, 2 brincos de brilhantes, botões, dobradiças de caixões, chita francesa fina, ácido e 

bicarbonato de sódio, 2 vidros, 12 metros de trancinha, meias de lã, lata de figo, 14 ladas de 

amêndoas, 100 nozes, lata de ameixa, manta, 2 latas de pólvora, etc.) Interessante, um 

negociante comprar de outro na mesma cidade e revender, talvez por facilidade de crédito, ou 

talvez muitos desses produtos fossem para consumo próprio da família. A diversidade de 

produtos é impressionante.  

 Devia à Nicolão Tavares 55$760 (sendo resmas de papel, pente de búfalo, par de 

meias inglês, folhinha do ano de 1863; navalha de barbear, 1 chapéu de palha, velas, 1 

garrafa, ect.). Devia à Francisco Vieira Pais 2 quadros com gravuras (2$560); 1 baixa de 

agulhas finas. Devia à Antônio Moreira Castro 284$307, referentes a um par de sapatos 

brancos e par de botinas de verniz. 
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 Devia a Antônio Galvão da França Costa o valor do aluguel do quarto utilizado como 

casa de negócio, 10$ por mês – já vemos que era um negócio pequeno e alugado. Devia ao 

sogro Pinto Moraes 282$140 réis em compras feitas entre 1861 e 1863. A conta corrente 

mostrava os seguintes bens: pregos franceses, pregos de caibros, fichas para porta, garrafa de 

vinagre, fichas para janela, tecido, óleo de linhaça, óleo secante, óleo de gesso, estribos de 

mola, lenços brancos, macarrão, marmelada, cerveja, pinto dourado, vidros, brilhantina, bacia 

e jarro, 12 cales de cristal, vidro de pílulas, latas de cores, lantejoulas, arame para latão, sabão 

de pedra, vinho do porto, penne, cordas finas, copo de cristal, sal amargo, diferentes pregos, 

passadeira portuguesa, cola, fechadura e chave, óleo de rícino, vinagre, canela, sapatos 

botinha, pílulas, tesoura, velas de sebo, meias, passas, chá preto, charutos, maço de cigarros, 

folhas de flandres, corda, colheres de prata, chalé, ¾ de alqueires de cal e 30 tijolos. 
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Imagem 29 - Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Ladeira Barão de Pindamonhangaba. Sem data. Na 
imagem temos a ladeira, que depois de tanto nomes foi batizada de ladeira barão de Pindamonhangaba. Esta 

ladeira dava acesso ao rio Paraíba, assim como a rua Maris e Barros. A diferença entre estas ruas paralelas era 
que a Maris e Barros desembocava no porto, por isso era endereço de canoeiros e lavadeiras. Enquanto que a 

ladeira iria valorizar ao longos dos anos, por desemborcar exatamente no local onde seria construído o passeio 
público, sendo uma das poucas ruas apedregulhadas. Na imagem temos apenas o canto do Palacete do visconde 

da Palmeira, contrastando com as demais casinhas e o sinuoso rio ao fundo. 

 

Esta diversidade de lojas mostra como havia clientes para todos, mesmo com a malha 

urbana pouco desenvolvida, constando de poucas ruas, era possível sair às comprar e voltar 

com um sortimento bugigangas, itens de armarinhos e bens importados. Além do mais, o 

crédito estava disponível para aqueles que não podiam pagar no ato da compra. Para termos 

uma ideia, a viúva Maria da Glória realizou um balancete das contas de seu marido, 
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chegando a uma lista com 196 nomes de clientes devedores, que juntos totalizavam 

10:608$309 – uma soma considerável. 

Avaliando o corpo documental, temos aqueles inventários que ficam abaixo do valor 

de 1 conto de réis, estes documentos nos permitem vislumbrar uma outra realidade do espaço 

urbano, daqueles que moravam à beira do rio, pretos forros, pobres que teriam seus bens 

leiloados para pagamentos das dívidas deixadas após a morte. Estes moradores 

provavelmente viviam em casas térreas, sem complementos, de poucos cômodos, desprovidas 

de recuo, com a porta e a janela direto para à rua, contando, talvez com sala, alcova e cozinha 

ao fundo. Estas casas eram as mais comuns, rodeando os escassos sobrados nos largos da 

cidade. 

 O primeiro é do finado Antônio Manoel dos Santos, que deixou 5 filhos, após o seu 

falecimento em 20 de abril de 184136. Seu inventário consta de 2 casas muito ruins, uma de 

palha e outra praticamente em ruínas, na rua Direita – mas não entre os sobrados que acima 

abordamos, sua casa ficava mais em baixo, sentido porto. Os utensílios dão a ideia de 

trabalhos na lavoura. Uma das filhas poderia ajudar no sustento lavando roupas na beira do 

rio e depois engomando, já que o ferro é um dos poucos objetos existentes na casa, além de 

um tacho grande e um pequeno utilizados para o preparo dos alimentos. Os habitantes 

dormiam em redes ou em um dos dois catres disponíveis, além deles, um banco comprido, e 

um outro redondo. Na outra casa, que estava em ruínas, outros dois catres e uma caixa. 

Havia ainda um lençol de algodão, uma colcha, uma canganha, uma jaqueta e uma calça, 2 

espingardas e couro de veado. Os utensílios se constituíam em 3 machados, 3 inchadas, 2 

facões, 1 serrote, enxó goiva, que eram utilizados no cultivo dos mil pés de café plantados em 

torno do terreno, avaliados 40$000, e que poderiam fornecer uma renda muito modesta. A 

casa em ruínas ficava no largo do Porto, ao lado da sogra, podendo ser parte do dote da 

esposa, também já falecida. Isso explica como uma família tão pobre conseguiu manter duas 

habitações, ou quase. Por fim, coube a cada filho a quantia de 28$416 provenientes do 

732$560 do monte-mor. 

 Logo após, Ignês Maria da Conceição, mãe solteira, deixou 2 filhos pequenos, José (4) 

e Maria (2), teve seu processo de inventário iniciado após a sua morte, em março de 184137. 

Foi indicado um cidadão idôneo para ser curador dos órfãos. Sua casa ficava em uma boa rua, 

a do Comércio, com telha, portas e janelas. Seus bens se constituíam em 1 caixa contendo: 

boceta de prata de tabaco, 1 casal de colher de prata, 1 colher de chá, 1 dedal de prata, 2 

memórias de prata, 2 pares de brinco de pedra, 1 memória de orá de mãos atadas, 1 par de 

                                                           
36CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 02. Processo iniciado em 02/03/1842, quase um ano após a morte. 
37CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 03. Processo iniciado em 28/07/1842. 
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biscas de orá, 1 vara de ¾ de cordão de ouro, 1 divino espírito santo, 1 meia lua, 1 coração de 

orá, 1 chave e um cadeado, 1 figa de orá, 2 pentes, 1 chapéu de chille, 1 copo, 1 escova de 

dente, 1chapéu de pêlo, 1 rede, 1 colcha, 1 capote de pano, 1 mantilha, 1 vestido de seda preta 

lavrado, 3 lençóis de seda, 1 lençol de ló, 1 lençol branco, 1 par de luvas de seda, 1 par de 

luvas de algodão, 1 xale da cashimira, 1 vestido de caça lavrado, 1 vestido de chita vermelho, 

1 vestido de chita roxa, 2 saias, 1 leque de papel pintado, 1 calça, 1 fardeta, 1 camisa, 1 

camisinha de andar a cavalo, 2 toalhas, 1 fronha e 1 travesseiro, 1 colcha de chita, 1 vela de 

cera. Outra caixa contendo as seguintes louças: 1 urinol, 5 pratos, 1 bule preto 1 bule branco, 

1 tigela grande e outra pequena, manteigueira, 4 colheres de metal e 3 colheres de ferro, 1 

caldeirão, 1 xícara, 1 espeto de ferro, 2 cadeiras de sentar, 2 catres, 1 pilão, 1 estrado, 1 

enxada, 1 bacia, 1 chocolateira, 1 ferro de engomar, 2 mesas, e 3 ganchos de rede. 

 Com a morte da irmã Ignês Maria da Conceição, seu irmão Bento José da Costa 

colocou a casa para alugar, cobrando 411$670, levando seus sobrinhos para morar consigo. 

Desse modo, o reduzido monte-mor de 380$000, foi para 791$670, onde cada filho teve 

direito à legitima de 205$835. 

 Os itens de oração e de embelezamento da mulher são em grande quantidade, como as 

imagens de orar, os terços, brincos de prata, cordão de ouro, e vestidos, inclusive roupa para 

andar à cavalo. O que nos leva a pensar qual seria a fonte de rendimentos? Como uma mãe 

solteira poderia se manter no espaço urbano? Prestaria ela serviços domésticos? Trabalhos 

religiosos como benzedeira? Ou mesmo uma amante sustentada por alguns negociante ou 

fazendeiro?  

 Miguel Machado da Silva morreu em 1841, mas somente em 1844 seu inventário foi 

inicializado, talvez por denúncia ao juiz de órfão38. O que era muito comum, pois as famílias 

pobres fugiam desta burocracia (que tinha os seus custos) e neste caso isso é mais do que 

verdade, pois quase não havia bens para serem avaliados. Seus bens são escassos, 

constituindo-se em morada de casas de 1 lanço na rua que desce para o porto, avaliada em 

200$000; 1 cangalha, 2$000; 2 urinóis, $880; 1 tacho pequeno, 1$000; 1 escavocador, 2$000; 

1 prensa, 5$000; 1 roda de ralar mandioca, 14$000; 1 roda de fios, 1$000; 1 enxada, $640; 2 

enxadas, $480; 1 faca, $320; 2 machados, 2$000, 1 serra, $800; 1 caixa, 1$000, 1 banco, $480; 

2 catres ordinários, 2$560; 1 porta, 3$000; 1 caixa, $320; 2 bancos ordinários, 1$000, 1 

palanquinho, $800. No caso de Miguel não temos nenhum indicativo de onde tirava o seu 

sustento, talvez a esposa fiasse e realizasse outros trabalhos como costureira, que, aliado a 

                                                           
38CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 08. Casado três vezes, deixou 4 filhos, e a viúva Izabel Rodrigues. 
Seu monte-mor chegou a quantia de 252$578, subtraindo 50$00 de dívidas restou 124$740 à viúva e 31$177 a 
cada um dos filhos.  
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venda de farinha de mandioca trariam alguma renda. Restava a Miguel vender a sua mão de 

obra, trabalhando à jornal pela cidade.  

 Outra situação semelhante é a da família da finada Ana Joaquina do Espírito Santo, 

que apesar de ter seu inventário inicializado logo após a sua morte, quase conseguiu escapar 

desta burocracia, pois seus sete filhos já eram maiores de idade, restando apenas uma moça 

com 20 anos, e o mais novo com 18 anos, quando ela faleceu em janeiro de 184239. Mesmo 

não possuindo muitas riqueza, seu filhos despenderam 10$070 em seu funeral, 

encomendando duas missas para a sua alma. Inclusive, realizavam alguns reparos nas 

paredes de taipas da casa, gerando um gasto de 54$880, e contrataram jornaleiros para matar 

os formigueiros e fazer uma cerca de madeira nos quintais. Tudo para uma melhor a 

avaliação do juizado de órfãos. 

 Os bens da finada Ana Joaquina se constituíam em 2 lanços de casas velhas de telha 

avaliados em 150$000; 62 palmos de chão nos fundos da casa do herdeiro Manuel Antônio 

93$000, 38 palmos nos fundos da casa do herdeiro João Antônio 57$000, 145 palmos de chão 

362$500, todos localizados na rua do Porto. Além disso, possuía uma égua 16$000, uma 

potranca 14$000, uma mula 4$000; um tacho velho 3$000, outro tacho menor 4$000, um 

prato grande de estanho 1$000, uma caixa 2$000, quatro selas 6$400; um escovaçador 

1$000; uma mantilha de pano 18$000, um capote 2$000, um xale de brim 1$280; um catre 

velho 1$280, um banco grande $640, outro banco menor $400. E mais 93$000 em dinheiro, 

em posse do inventariante, seu filho Manuel Antônio, e mais 53$000 em dívidas ativas – 

provavelmente a viúva ganhava algumas somas por meio do arrendamentos dos três terrenos 

que possuía, o que lhe gerava rendas suficientes inclusive para emprestar aos amigos 

necessitados e cobrir uma funeral adequado. Ao fim, o monte-mor foi calculado na quantia de 

889$000, com o pagamento das dívidas ficou reduzido à 824$050, cabendo a cada um dos 

nove herdeiros 137$341. 

 Outro inventário que também nos apresenta uma realidade modesta, é a do casal 

Ignácio Soares e Ignácia Francisca de Jesus. O inventário foi realizado pelos maridos das 

duas filhas casadas, que também ficaram incumbidas de cuidar dos três menores40. Em sua 

casa de morada, no Porto Velho, foram encontradas uma olaria, um terreno anexo e mais 

benfeitorias, avaliadas em 185$000; foram arrolados alguns animais de trabalho, éguas e 

burros, totalizando 50$000; uma faca com bainha 1$000; uma canoa grande 12$000; uma 

canoa pequena 2$000; uma viola 2$000; e uma espingarda 2$500.  

                                                           
39CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 09 (1842). 
40CMBHM - JORF Caixa 61, documento n. 13 (1854). As dívidas no valor de 235$910 reduziram grande parte 
do monte-mor, que era no valor de 254$500. Desse modo, cada um dos filhos recebeu 3$718. 
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 As dívidas do casal eram referentes à compra de 2 burros e 1 cangalha do comerciante 

de Jeremias Vilella, totalizando 37$280; além dos 66$290 referentes a uma carta de crédito 

emitida pelo comerciante Antônio José Pinto de Moraes pela compra de chita, algodão, 

morim, e telhas. E mais 24$000 provenientes da licença para venda de água ardente da terra 

e de fora, como mostra o contrato firmado. Como podemos ver, esta família tinha meios 

diversificados de sustento, vendendo os tijolos da olaria, possivelmente pescado e realizando 

serviços de canoeiro, e participando do negócio de distribuição de bebidas alcoólicas na 

cidade. 

 Outro inventário excepcional foi o do preto forro Antônio da Costa, africano, 

alfabetizado, que deixou em testamento o desejo de ser enterrado com habito zuarte, levados 

pelos irmãos das Rosas, com 2 missas de corpo presente41. Natural de Guiné, Antônio 

afirmava que era casado, possuindo dívidas ativas no valor de 62$020. Como não possuía 

filhos, deixava a um preto de Guaratinguetá a quantia de 3$200; e aos afilhados Joaquim de 

Bento Vaz, Maria de Antônio Leonio e Benedita a quantia de 6$400 para cada um, além de 

12$800 à Maria Benedita. 

 Como Antônio morreu sem deixar parentes, e a viúva era considerada mentecapta, de 

nome Maria Machado, um dos vizinhos se prontificou a cuidar dela, e dos bens deixados, que 

se constituíam em uma chácara no alto do Tabahú. Contudo, já haviam se passado três anos 

desde a morte de Antônio, até que o coletor de rendas públicas, ao tomar conhecimento da 

situação fizesse a denúncia ao juiz de órfãos. Desse modo, os bens foram avaliados em uma 

chácara no Tabahú com duas portas cobertas de telhas 76$160; 1 caixa 1$000; 2 enxadas 

$640. Infelizmente o processo não foi finalizado. 

 Havia também o pescador Salvador Bicudo da Siqueira, que teve seu inventário aberto 

em 19 de janeiro de 1843, enquanto que sua morte foi datada a 14 anos atrás!42 Ele vivia com 

a família em dois lanços pequenos de casas no Porto Velho, com seus terrenos apegados (que 

foram vendido por 96$000); mais um lanço de chão com 30 palmos no largo da ponte do rio 

Paraíba, com uma casa edificada, avaliado em 150$000. Seus herdeiros ainda venderam uma 

sorte de terras na zona rural por 14$000. Os utensílios arrolados passam a ideia de que em 

uma das casas poderia funcionar uma taverna – talvez fosse gerida por um dos filhos. Os 

bens se constituíam em 30 garrafas; 6 pratos de louça; 4 pratos franceses; 1 candeeiro de 

ferro; 1 gamela grande; 1 gamela menor; 1 pilão; 1 balança de ferro e oito pesos; 1 ferro de 

                                                           
41CMBHM - JORF Caixa 58, documento n. 01 (1843). Processo iniciado em 18 de abril de 1843. Infelizmente, o 
inventário não foi concluído. A viúva não tinha meios de reclamar os seus direitos, e os amigos escravizados, 
que tinham direito à herança, talvez também não tivessem meios de obter seus direitos. Cremos, que os 
vizinhos acabaram por tomar conta dos bens, ou se não o próprio governo poderia fazê-lo. 
42CMBHM - JORF Caixa 57, documento n. 10 (1843). 
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medidas. Além disso, uma canoa grande e outra pequena, foram avaliadas em 32$000; e 

algumas ferramentas, como machados; enxadas; foices. Os móveis se restringiam a um catre, 

uma caixa, e dois bancos.   

 

 

Imagem 30 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Rua Prudente de Morais. 

 

 Com a morte da esposa, Marianna Joaquina do Espírito Santo, em 18 de fevereiro de 

1871, outros bens foram adicionados ao inventário de Salvador Bicudo43. A avaliação dos 

                                                           
43CMBHM - JORF Caixa 65, documento n. 02 (1875). Mesmo o casal deixando 5 filhos maiores de idade, Maria 
Joaquina era considerada mentecapta, e por isso, impossibilitada de gerir seus bens. Sua irmã mais velha, 
Gertrudes, de 49 anos ficou responsável por cuidar da irmã, e como consta no testamento deixado pela mãe 
Marianna, tinha preferência na divisão da casa. Subtraindo as dívidas e os legados da terça, o monte partilhável 
ficou em 605$667, cabendo a cada um dos filhos 121$133. 
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bens deixados pela falecida, em 5 de maio de 1875 foram: 2 canastras velhas 4$000; 1 catre 

velho 1$000; 1 mesa pequena 1$500; 3 caldeirões velhos 3$000; 1 armário 8$000; 1 terreno 

fazendo frente para a rua Maris e Barros com 100 palmos por 500$000; a casa onde residia a 

inventariada e um rancho, sem o terreno – já partilhado no inventário paterno, avaliado em 

300$000. Através da comparação entre os inventários notamos que, mesmo sem a ajuda do 

marido, falecido nos anos 40, Marianna conseguiu manter os bens da família, adicionando ao 

monte-mor novos bens (1 armário usado pequeno 8$, 3 cadeiras 3$, 1 mesa pequena 1$500, 1 

estrado usado 2$, 1 catre 1$, 2 canastras $400), e mais uma casa de morada com rancho e 

dois terrenos, que somados chegaram a quantia de 1:094$000. Contudo, neste momento eles 

não são mais definidos como moradores do Porto Velho, mas como habitantes da rua Maris e 

Barros, uma das ruas abertas na região em torno do rio Paraíba visando a sua urbanização. 

 Na segunda metade do século XIX a maioria dos prédios públicos da cidade de 

Pindamonhangaba já estavam com as suas edificações iniciadas, novas ruas estavam sendo 

abertas, abrindo espaço para que novas residências fossem construídas. Os habitantes da 

cidade também participavam deste crescimento econômico, com o maior número de 

fazendeiros bem-sucedidos, havia mais dinheiro em circulação, novos comércios, escolas, 

alfaiates, companhias de transportes de trolly, e consequentemente, maiores possibilidades de 

se investir nos imóveis urbanos. 

No polo urbano as transformações operadas nesse período são igualmente 
notáveis, não só pelo crescimento notável da população, mas 
especificamente pela confiança infundida nos grandes proprietários rurais 
pela firmeza com que se conduziam os negócios de exportação, e que 
passavam, por isso, a construir também nas cidades próximas as suas 
fazendas. Aquelas vilas incipientes, que as gravuras do primeiro quartel do 
século XIX fixaram como um amontoado de casas térreas ganharam 
edifícios ‘dignos de uma capital’ (...). Tais edifícios de residência, construído 
entre 1834 e 1860 nas cidades do Vale do Paraíba, destinavam-se à 
residência dos ‘proprietários e ricos fazendeiros que dispõem de avultadas 
fortunas, a quem não falta o gosto e mesmo a instrução44.    

 Um do moradores das novas ruas abertas era Gabriel Luiz Gonçalves, que possuía 2 

casas na rua do cemitério novo, uma parte nova da cidade, que estava sendo urbanizadas, e 

que, provavelmente, contava com terrenos mais baratos45. Com o seu falecimento, em coube 

a sua filha Constança do Espírito Santo saldar as dívidas deixadas pelo pai, que chegavam a 

quantia de 1:090$270. Entretanto, os bens deixados, que eram 1 cadeira de pau 3$000; 1 

mesa pequena 4$000; 1 cama 2$000; 1 morada de casa na esquina da rua que vai para o 

cemitério novo 650$000; outra casa na mesma rua com 2 portas de frente 350$000, não eram 

suficientes para saldar as dívidas.  

                                                           
44SAIA, Luiz. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 199. 
45CMBHM - JORF Caixa 64, documento n. 08. Inventário de 05/11/1863. 
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 Contudo, o finado Gabriel tinha dívidas a receber. Ele havia emprestado dinheiro à 

Serafim 18$000; José Lauríado 44$000; Pedro francês 11$470; Benedita, escrava de Luiz 

Alvarenga 4$800 e Fidelles José da Silva 140$000. Para uma pessoa em condições tão 

pobres, ele emprestava dinheiro para pessoas interessantes, como o construtor Pedro francês 

e a escrava Benedita, criando uma rede de créditos que abarcava as camadas mais pobres da 

cidade, “o crédito, de certa maneira, percorria toda a sociedade, todos os grupos sociais, e as 

diversas profissões”46. Entretanto, as dívidas passivas eram em grande quantidade. Ele devia 

para quase 10 comerciantes.  

 Sem ter como pagar os credores, não restou alternativa para a herdeira se não acatar 

a decisão judicial e lançar os bens à arrematação.  

 Mesmo assim, os bens não foram vendidos após três leilões consecutivos. Por fim, as 

casas foram dadas aos negociantes para que encontrassem uma solução. Este inventário 

também não foi finalizado. Nestes casos, era comum o anúncio pregões nos jornais, 

chamando concorrentes para adquirirem móveis e escravos por uma quantia mais baixa. Em 

29 de março de 1874 foi anunciado na folha Pindamonhangabense os bens da finada Joaquina 

Marcondes de Andrade, que anunciava mesas a partir de 5$000; castiçais por 10$000; sofá 

6$000; 1 sofá e 12 cadeiras por 50$000; dragonas, luvas, caixas, quadros, mesa de engomar, 

tudo por menos de 2$000; e mais a arrematação de 2:673$370 em dívidas ativas (caso alguém 

desejasse cobrar as dívidas devidas da finada com juros – obviamente!)47.  

 A título de curiosidade, existe um inventário realizado devido a morte súbita do 

português Domingos Pires de Carvalho, que estava de passagem pela cidade em abril de 

1879, morrendo em seu quarto de hotel48. O hotel em questão era o Bauhaus Braziliam 

Gardem, onde compareceu o delegado de polícia Antônio da Silva Salgado, que foi chamado 

pelo proprietário do estabelecimento, José de Paula Queiroz, que prestou testemunho 

alegando que o hospede morreu inesperadamente. Os bens em contrato em seu quarto de 

hotel foram: 121$500 em dinheiro, uma baú e uma mala contendo roupas, 1 paletó, 

medicamentos, 1 relógio de prata, botinas e chapéu. O dinheiro foi utilizado para cobrir as 

despesas, 57$000 ao hotel, 10$000 ao médico, 3$000 ao padre, 1$000 à Igreja, $500 para os 

registros, 8$500 em despesas na farmácia, 5$000 pelo aluguel do caixão na Irmandade de São 

Bento, 2$000 ao zelador do cemitério. Morrer não era um negócio barato. No total foram 

gastos 94$000. Foram publicados editais para a arrematação dos bens deixados, e para a 

localização dos herdeiros. Em 21 de julho de 1880 o juiz de órfãos recebeu uma carta de 

                                                           
46OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém.... São Paulo: Alameda, 2005, p. 110. 
47Pindamonhangabense. Domingo, 29 de março. Ano VIII – 1874, nº 13.  
48CMBHM - JORF Caixa 66, documento n. 03 
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Joaquim Pires Teixeira Barros, negociante da cidade de Campinas, com documentação 

legalmente apresentada emitida pelo vice-cônsul português da cidade de Santos, Manuel 

Pereira da Rocha, para receber os bens do finado.  

 Os inventários de Gabriel e do português Domingos nos mostram aspectos do 

crescimento urbano da cidade. Haviam novas ruas sendo abertas, atraindo mais pessoas ao 

centro urbano. Agora a cidade também contava com um hotel para atender os viajantes que 

chegavam pela estrada de ferro.  

 Situação semelhante a de Modesto Antônio Honorato de Carvalho, que deixou a 

esposa e os cinco filhos, e uma casa de 1 porta e duas janelas, cobertas de telha na rua 

Curuzú49. A casa, que contava com um quintal de 180 palmos, possuía alguns pés de café, 

sendo tudo avaliado em 500$000. Modesto e Gabriel poderiam até ser vizinhos. Além de 

compartilharem o mesmo logradouro, também compartilhavam o fato de possuírem casinhas 

modestas, que apesar de pobres, eram melhores que os casebres de taipa e cobertos de palha 

às margens do rio Paraíba. 

 Abaixo temos o mapa que retrata o centro urbano da cidade de Pindamonhangaba na 

década de 1880. Nesta época a cidade contava com uma ponte metálica, localizada dentro do 

passeio público, fazendo com que os viajantes oriundos da província de Minas Gerais, e das 

freguesias de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí - Mirim, passassem pelo 

centro da cidade. Além disso, a estrada de ferro marcada uma nova área de urbanização, 

dando espaço à novas ruas, casas e comércios. É interessante notar que os veios de águas e 

pequenos ribeirões continuam serpenteando por entre as ruas, dando origens aos chafarizes 

que abasteciam a população.   

Havia aqueles moradores que não possuíam casa na cidade, preferiam se manter na 

zona rural, longe das cobranças, impostos e dos códigos de posturas que ditavam as normas 

construtivas. Como é o caso de Maria Joaquina de Jesus, que apesar de possuir 3 moradias - a 

principal contendo 4 lanços, não dispunha de decoração e móveis. Os pés de café e a produção 

de farinha de mandioca deveriam ser as únicas rendas da família50.  

                                                           
49CMBHM - JORF Caixa 66, documento n. 07. Modesto Antônio H. de carvalho morreu em 11 de dezembro de 
1879, e seu inventário foi aberto três meses depois por sua esposa, Rosa Francisca de Gouvêa. À viúva coube a 
quantia de 179$610, e aos filhos 25$658, e 140$780 foram utilizados para quitar as dívidas. 
50CMBHM - JORF Caixa 63, documento n. 04. Processo inicializado em 28 de agosto de 1859. A inventariada 
deixou dois filhos pequenos, Maria Cândida, de 9 anos, e Anna, de 4 anos. Apesar da família possuir três 
moradias, cada uma delas valia cerca de 50$000, demonstrando como as casas foram do centro urbano não eram 
valorizadas. O monte-mor chegou a soma de 999$000, e as dívidas em 542$000. Cabendo ao marido a quantia 
de 228$500, e aos filhos 114$250. 
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Mapa produzido por Cíntia Almeida e Luanna Nascimento com base nos croquis de Newton Lacerda em 1978, 
arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello. 
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 Mas, havia aqueles que não tinham casa na cidade por opção, pois possuíam recursos 

para tanto. Como Ana Izabel de Toledo Costa, que deixou o marido Eduardo da Costa 

Manso e o filho Manoel de 2 anos, ao morrer em 20 de novembro de 187851. Os bens do casal 

constituíam-se em uma morada de casa na fazenda avaliada em 4:000$000, mais uma casa de 

4 lanços com casa e paiol, por 1:200$000, uma grande senzala de 9 lanços, 900$000, 7 lanços 

de senzala cobertos de palha, 245$000, 3 lanços de casas onde se encontram os engenhos, 

1:600$000. Havia ainda 30 alqueires de terras de cafezal, 900$000; 30 alqueires de terras em 

capoeiras 1:500$000; 30 alqueires de terras em pasto, 750$000; 20 alqueires de terras em 

matas, 3:000$000; 170 terras no sertão, 12:960$00052. As plantações de café chegavam ao 

montante de 15:850$000, e em estoque 144 mil litros de café avaliados em 2:880$000.  

 Este é um dos raros inventários que trazem as senzalas, temos apenas mais um 

inventário com essas informações e as referentes ao Visconde da Palmeira que vem de outras 

fontes. Benicasa explica que não há menção à senzalas em muitos inventários porque em 

muitas fazendas os escravizados viviam em casa isoladas, de pau-a-pique, que não 

sobreviveram ao tempo. Sendo menos comum a senzala comprida, partilhada por grande 

número de homens e mulheres. Desse modo, por serem construções precárias, não eram 

incluídas no arrolamento. A não ser quando eram grandes e de bom material.  

Na maioria dos arrolamentos, as casas para trabalhadores livres – fossem 
feitores ou administradores – não apresentam nada que as destaque do 
conjunto, seja quanto ao seu formato, ou quanto ao seu aspecto construtivo. 
Deviam ser edificações simples, e talvez o único privilégio delas fossem a 
garantia de um certo isolamento familiar. Quanto às senzalas, raras são as 
que chegaram até os dias atuais, o que talvez se justifique pela técnica 
construtiva empregada: pelos inventários fica claro que a maioria delas 
tinha estrutura de madeira e vãos preenchidos com pau-a-pique, cobertas 
por telhas capa e canal ou palha, técnicas muito frágeis, que necessitam de 
manutenção constante. Poucas são aquelas que foram construídas em taipa 
de pilão, a julgar pelos arrolamentos dos inventários. Segundo Marquese, 
até a década de 1840 o tipo de moradia de escravos mais comuns foi a 
senzala cabana isolada, ora ocupada por famílias inteiras, ora por elementos 
do mesmo sexo. Construídas pelos próprios escravos, reproduziam o 
esquema de suas antigas habitações na África53. 

 

 Além dos 25 escravizados, haviam animais de transporte, bestas de cargas, cavalos, 

juntas de bois, porcos, carneiros, cabras e vacas. Dentro da sede da fazenda foram arrolados 1 

máquina de costuras (150$000); 1 relógio de parede com caixa (30$000); 1 sino (40$000); 1 

mesa de jantar (5$000); 2 mesas pequenas (8$000); 4 camas (48$000); 1 estante (12$000); 1 

                                                           
51CMBHM - JORF Caixa 66, documento n. 01. 
52Em alguns inventários vemos a denominação “terras do sertão”, acreditamos que esta denominação se refere a 
uma parte de terra cultivadas no caminho que seguia para Ubatuba, mais precisamente, entre a Serra Cangalha 
e a vila de Lagoinha (ex-freguesia da cidade de Taubaté). 
53BENICASA, Vladimir. Fazendas Paulistas.... Tese apresentada ao departamento de arquitetura e urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007, p. 71. 
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par de canastras de sala (12$000); 3 baús (10$000); 1 armário para louça (10$000); 1 trem de 

cozinha e louça (50$000); 1 piano (500$000); 2 marquesas velhas(10$000); 1 mesa para 

escolher café, com caixa de depósito e balança (60$000). O escasso mobiliário não condiz ao 

monte-mor que chegou a quantia de 70:693$000. Sendo este mais um inventário onde a 

riqueza se concentra nos escravos, nas terras e nos pés de café. Entretanto, a família 

cultivava a música e a costura, talvez a esposa fosse uma mulher prendada, fazendo parte da 

geração que compactuava com “valores tais como educação, instrução, etiqueta, refinamento 

e novas práticas de consumo, [que] passaram à constituir o novo habitus social da classe 

senhorial, tornando-se também um campo privilegiado para disputas intra-classe por 

representação e prestígio”54. 

 Por fim, destacamos os inventários relacionados à família de Balduína de Godoy 

Moreira e Costa55. Seu pai, o Sargento-mor Rodrigo de Oliveira Bueno Godoy Moreira e 

Costa, a deixou quando tinha apenas 8 anos de idade, em 14 de setembro de 1853. Desse 

modo, coube ao tio, Comendador Antônio de Godoy Moreira proceder com o inventário e 

tutorar a jovem sobrinha, e sua fortuna, até que ela atingisse a maioridade, ou se casasse – o 

que era mais provável. Sendo Rodrigo de Godoy Moreira e Costa de importante família da 

cidade, e de considerável fortuna, deixou em testamento a informação de que era pai solteiro 

(um tanto inesperado) e, que, portanto, sua única filha, e herdeira universal, não tinha mãe. 

Além disso, pediu missas de corpo presente para todos os padres, com funeral no sétimo dia 

após a sua morte, com distribuição de 200$000 em esmolas aos pobres presentes. O finado 

também deixou os tradicionais legados pios, sendo 400$000 à Igreja Matriz e 300$000 à 

Capela de São José; 400$000 à uma órfã sem dote; e a libertação de 17 escravos. 

 A jovem órfã Balduína herdou a Fazenda Boa Vista, que contava com casas de 

moradas, benfeitorias, paiol, e armazéns, no valor de 3:000$000, uma chácara com casa de 

morada, monjolo e benfeitorias, avaliados em 1:200$000. As propriedades rurais contavam 

com grande quantidade de bestas, cavalos, bois e vacas. Para cuidar dos 50 mil pés de café, a 

família contava com os serviços de 59 escravizados. 

                                                           
54MUAZA, Mariana. Novas considerações sobre o Vale do Paraíba.... Rio de Janeiro: 7Lestras, 2015, p. 81. 
55CMBHM - JORF Caixa 58, documento n. 02. Rodrigo de Godoy Moreira e Costa foi um importante político 
local, sendo eleito vereador em três legislaturas (1829-1832/1841-1844/1849-1852), membro da Guarda 
Nacional, ocupou os cargos de Sargento-mor e Alferes. Liberal, Rodrigo de Godoy fez parte da Guarda de 
Honra do Príncipe Regente Dom Pedro, acompanhando-o até São Paulo em setembro de 1822. Além da 
fazendas e das duas casas na cidade, foram arrolados em seu inventário um terreno que partia do rio Paraíba e 
subia as montanhas – provavelmente terras virgens – avaliado em 1:700$000. Esse inventário ainda traz um 
grande número de animais arrolados, são 47 bestas de carga e mais 43 bovinos. Apesar de contar somente com 
59 escravizados, eles eram valiosos, 30 deles estavam avaliados em 1:000$000. Além dos cafezais, haviam 13 mil 
arrobas de café colhidos, avaliados em 7:500$000; e uma ação da Companhia de Vapores de Ubatuba, no valor 
de 1:000$000. As dívidas passivas chegaram ao valor de 9:097$700, resultando em um monte líquido de 
69:700$000. 



190 

 

 A casa da Fazenda Boa Vista era dotada de certo requinte, como mostram os 

utensílios de cozinha lá encontrados, que passam a ideia de que estavam preparados para 

servirem os convidados com requinte. Foram encontrados 50 casais de talheres velhos de 

garfo, colher e faca de prata; 6 colheres de chá de prata; 1 par de castiçais de prata; 1 salva e 

tesoura de espevitar de prata; 1 colher de sopa de prata; copos com correntes de prata; 1 

sinete de prata; 12 colheres e garfos e 1 colher de tirar arroz em prata; 2 castiçais com 2 

tesouras; 1 salva de prata para copos; 6 colheres de prata para chá; 2 tachos de cobre; 2 

tachos; 1 forno de cobre; 2 tachos de cobre para fazer açúcar; 2 espumadeiras, que 

totalizavam 907$200. Já a mobília não tinha muitas particularidades e variedades, se 

constituía em 12 cadeirinhas, 1 aparador e marquesa tudo de palhinha; 1 marquesa de sala; 3 

camas de armação;1 relógio de parede; o suficiente para receber o senhor quando vinha 

supervisionar os trabalhos nos cafezais. 

 Além de algumas terras, foi incorporado ao inventário “metade da casa em rua em 

frente a matriz”, no valor de 3:000$000 e mais uma morada de casas velhas na mesma rua, 

avaliadas em 2:500$000. Pelo valor dos imóveis, mesmo sendo velhos e pela metade, 

receberam uma boa avaliação. Como já demonstramos acima, “a rua em frente a Matriz” 

abrigava parte das grandes casas da cidade, sendo um logradouro de prestígio. 

 A casa que abrigava a família na cidade possuía um mobiliário mais requintado, 

contando com algumas peças de decoração, totalizando 953$500. 

1 sofá 50$000;  
1 mesa redonda 40$000;  
4 cadeiras de palhinha 144$000;  
3 aparadores 30$000;  
2 aparadores pequenos 16$000;  
2 camas com cortinados 10$000;  
1 catre cama com armação 8$000;  
1 mesa grande 10$000;  
1 espelho grande de sala 40$000;  
6 quadros para sala 30$000;  
3 pares de mangas de vidro 25$000;  
2 vasos com flores artificiais 16$000;  
18 cadeiras ordinárias 54$000;  
4 quadros com retratos 15$000;  
1 cômoda 50$000; 
1 alfinete de brilhantes 200$000;  
1 corrente de relógio com 13 oitavas de ouro 7$500;  
1 corrente de ouro para relógio 24$000;  
1 cordão de ouro 72$000;  
2 fivelas de ouro 6$000;  
2 fivelas de ouro para sapatos 36$000;  
1 relógio 60$000.  
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 Com a soma dos bens o monte-mor chegou ao valor de 72:797$700, e rendeu à 

herdeira 47:300$000 após o pagamentos das dívidas e da execução das disposições 

testamentárias do finado. Com tamanha riqueza, Balduína se tornou uma garota cobiçada 

pelos homens da cidade. Certamente as famílias da elite devem ter enviado seus homens 

solteiros para cortejá-la, ou talvez seu pai já tivesse tido o cuidado de escolher um noivo. De 

qualquer forma, quatro anos após a morte do pai, Balduína se casou com Ignácio Marcondes 

Romeiro, que passou a administrar os seus bens, por ela ainda ser menor de idade.  

Da mesma forma, os casamentos eram oportunidades únicas de expandir a 
parentela, manter a honra e a fortuna, e consolidar novos laços de 
solidariedade que, se bem escolhidos, se revertiam em maior prestígio, 
cabedal político e econômico para ambas as partes. Em última instância, as 
estratégias matrimoniais tinham como finalidade a conservação do status quo 
das famílias e da própria classe senhorial56.  

Assim, não importava que ela fosse de mãe desconhecida e uma jovem, o nome de sua 

família e seu dote eram atributos que a tornavam, além de uma esposa desejável, uma aliança 

política e econômica vantajosa. Através das trajetórias dos pais dos noivos, Rodrigo Bueno 

de Godoy Moreira e Costa e José Romeiro de Oliveira Godoy, encontramos muitas 

similitudes, ambos eram liberais e integraram a Guarda de Honra de Dom Pedro I, foram 

eleitos vereadores em 1829 e moravam no mesmo quarteirão – o formado pela rua Direita e a 

rua do Comércio (renomeadas de rua José Bonifácio e Sete de Setembro, respectivamente) – 

fazendo-nos crer que tal casamento era esperado por ambas as famílias.  

 Alguns anos após o seu casamento, o sogro de Balduína, José Romeiro veio a 

falecer57. Pedia em seu testamento missas de corpo presente com todos os sacerdotes, missas 

em intenção de seus pais, filhos e escravos, deixava 100$000 para ser distribuído aos pobres. 

Em suas últimas recomendações, ordenava aos filhos que cursassem ciências jurídicas, e 

antecipava a maioridade dos filhos Antônio e José, para que estes pudessem gerir seus 

próprios negócios, além de expressar a vontade de que a casa da cidade continuasse na mão 

da esposa. Deixou libertos 4 escravizados, e a quantia de 25$000 para outros 6 escravizados. 

Por fim, deixou um lanço de casa para a cunhada, Francisca de Moura Marcondes, que 

utilizava a residência como loja.  

                                                           
56MUAZE, Mariana. Pensando a família no Brasil: ganhos interpretativos a partir da micro-história. Confluense, 
Bolonha, n. 1, vol. 8, p. 10-27, 2016, p. 17. 
57CMBHM - JORF Caixa 63, documento n. 05. Comendador José Romeiro nasceu em fins do século XVIII, em 
1820 já ocupava o cargo de ajudante de ordenações e sargento-mor na Vila de Pindamonhangaba. Fez parte da 
Guarda de Honra do Príncipe Regente, Dom Pedro, em 1822. Seu inventário foi realizado por sua esposa, Anna 
Marcondes de Moura Vianna Romeiro, que precisou conciliar as vontades dos herdeiros Manoel Ignácio 
Marcondes Romeiro (futuro barão do Romeiro), Dr. José Vicente Marcondes Romeiro, e Ignácio Marcondes 
Romeiro, casado com Balduína Marcondes de Godoy. Além disso, haviam os filhos menores de idade: Antônio 
(13); José Moreira (20); Matheus (7); Francisca (16); João (15); Izabel (18); Clara Marcondes Romeiro (14) e 
Anna Vicência, casada com João Leite dos Reis. 
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 Os bens mais importantes deixados por José Romeiro, em setembro de 1859, foram o 

Sítio Cachoeira (2:500$000); Fazenda Sapucaia (3:000$000); 1 morada de casas na rua 

Direita, fazendo canto com o Largo do Rosário, avaliada pela elevada soma de 8:000$000, 

uma outra morada anexa à anterior, por 1:000$000; uma chácara no caminho para o bairro 

Campo Alegre (400$000). Além dos terrenos e terras, que juntos extrapolavam a quantia de 

dez contos de réis. Para cuidar de todos esses bens a família contava com 57 escravizados, 

divididos entre as fazendas, e 5 escravizados para cuidar da casa na cidade. Como culturas 

aparecem 70 mil pés de café no Sítio Cachoeira avaliados em 11:200$000. 

 O monte-mor chegou a quantia de 99:036$520; retirando o valor das dívidas passivas, 

avaliadas em 23:768$787, ainda restou a quantia de 75:267$733 para ser partilhado. A viúva 

ficou com 37:633$866; as disposições testamentárias custaram 11:644$622, restando a casa 

um dos filhos a herança de 2:362$638. Nada comparado com os mais de 40 contos de réis que 

Ignácio Marcondes Romeiro adquiriu com o seu casamento com Balduína.   

Pensando em concluir a exposição dos processos de inventário, somos levados a 

ponderar sobre qual a cidade que estes documentos nos apresentam. Teria sido 

Pindamonhangaba uma cidade mais rústica e modesta do que supomos - ou fomos levados a 

crer devido à comparações a priori com localidades como Vassouras e Bananal? 

 Seriam os inventários documentos suficientes para comprovar que por mais que 

houvesse um movimento no sentido de comprar bens, vestidos, talheres de prata, e jogos de 

sofá, isso não estaria restrito a um nicho muito específico e ultra restrito de famílias da 

cidade, uma vez que a maioria dos inventários tem poucos itens ‘supérfluos’, com a riqueza 

destinada ao investimento em terras e escravos? 

 Além disso, as imagens da época nos mostram um centro urbano despojado de todo 

aquele aformoseamento que imaginávamos ao ler as Atas da Câmara. Por mais que houvesse 

as ações no sentido de arborizar e embelezar os largos e praças, elas ainda se constituíam 

como porções de terra batida, com alguns lampiões, ladeadas por casas térreas, de uma porta 

e duas janelas. 
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Imagem 31 - Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. No canto esquerdo da imagem temos um reduzido 
pedaço do átrio da Igreja Matriz. Em frente à Igreja se localiza a esquina que demarca as ruas do Comércio (rua 

Sete de Setembro) e a rua Direita (rua José Bonifácio).  

 

 Os inventários que apresentam uma realidade diferente, de sobrados e casarões, 

construídos nos melhores logradouros do centro, são de pessoas que de certa forma se 

relacionavam com o Barão de Pindamonhangaba, seja por laços de sangue ou casamento; são 

membros da Guarda de Honra, comendadores e barões, vereadores e fazendeiros, que 

trabalham no sentido de investir uma parte da riqueza que possuíam em melhoramentos 

domésticos, utilizando-se da materialidade urbanística para consolidar o poder que possuíam. 

Processo comum a outras famílias do Vale do Paraíba, que legaram às paisagens urbanas 

casarões que hoje são reminiscência de um poder de outrora.   
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A composição da paisagem do Vale do Paraíba constitui em um processo 
integrado às trajetórias das principais famílias proprietárias, cujo 
investimento em terras e bens produtivos e a progressiva valorização 
estética das sedes de fazendas e residências urbanas fizeram da paisagem e 
dos ambientes construídos veículos de seus discursos e interesses. (...). 
Embora a arquitetura reproduzisse discursos sobre a auto-imagem 
aristocrática dos proprietários, a integração desse fenômeno geográfico e 
arquitetônico ao sistema-mundo do século XIX permite um revisão da 
caracterização dessa camada dominante, assim como as bases econômicas e 
as estratégias políticas desses potentados se veiculavam ao mercado 
mundial e ao sistema representativo imperial, com suas instituições 
liberais58. 

 Penso que a escassez de processos de inventários não nos permite fazer nenhuma 

consideração mais ampla sobre os habitantes da cidade. Neste sentido, como pode haver um 

livro de imposto dedicado ao recolhimento do valor do imposto sobre trollys e carruagens, e 

nenhum inventário apresentar esse objeto, que era ao mesmo tempo um luxo e uma 

necessidade? 

 Seria o processo de inventário mal feito na cidade, incompleto? Por outro lado, 

porque haveria essa particularidade ali, em relação às práticas de inventariar, com as de 

outras cidades? A cultura jurídica era compartilhada, assim como os modos de burlá-la... 

Além disso, temos que levar em consideração a harmonia familiar durante o processo de 

inventário. Quanto mais disputas a herança poderia causar, maior era o cuidado em se rotular 

os bens deixados, até mesmo os lençóis eram incorporados, para evitar desavenças familiares. 

 Ao final, creio que as considerações de Lucília Siqueira, ao estudar a cidade de 

Socorro, também podem ser usadas para compreender um pouco mais da realidade de 

Pindamonhangaba:  

As casas mais ricas de Socorro, estejam no sítio ou na freguesia, têm vida 
material sempre muito rústica do que aquela verificada junto a outras elites 
de regiões cefeicultoras, pois jamais encontramos nesta fronteira com Minas 
patrimônios em que o grupo de escravos aproxima-se dos 100 contos, como 
encontrou Paulo Garcez Marins entre os fazendeiros de Queluz, tampouco 
prataria e a variedade de móveis. No entanto, mostrou este historiador que, 
ao contrário do que poderiam prever abordagens generalizantes e 
superficiais, os inventários expõem montantes forte e domesticidade singela 
e, por outro lado, homens substancialmente endividados rodeados de 
requinte burgueses59. 

 Ou talvez as únicas famílias que tenham se preocupado realmente com a 

representação material local fossem as famílias do visconde da Palmeira, e seu irmão barão de 

Itapeva. Ambos os palacetes que lhes serviam de moradia, junto com o sobrado pertencente 

ao visconde de Pindamonhangaba, hospedaram membros da família real. Estas casas se 

                                                           
58FERRARO, Marcelo Rosanova. A arquitetura da escravidão nas cidades do café.... São Paulo. 2017, p. 12. 
59SIQUEIRA, Lucília, Bens comuns na Mantiqueira.... São Paulo: Ed. CLA, 2005, p. 219. 
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destacam no ambiente urbano, e por não possuirmos o processo de inventário de seus 

moradores, escolhemos abordá-las sob outra perspectiva. 

 O mestre de obras português Francisco Antônio Pereira de Carvalho foi contratado 

em duas ocasiões pelo Capitão Antônio Salgado Silva, futuro visconde da Palmeira, na 

primeira para edificar a casa de morada de sua principal propriedade rural, a Fazenda da 

Palmeira, de onde origina o seu título nobiliárquico, e posteriormente, para coordenar a 

construção de seu palacete urbano.  

 Antônio Salgado Silva descendia de tradicionais capitães-mores da cidade de 

Pindamonhangaba, que ocupavam o cargo desde o início do século XVIII. Próspero 

fazendeiro, obteve o título de barão em 1866, e o de visconde já no fim do Império, em 1887. 

Por meio da Lista dos Qualificados Votantes, temos a informação de seu rendimento anual na 

década de 1870, chegava a soma de 20:000$000 – um valor inigualável. De seu casamento 

com Antônia Bicudo Salgado, gerou quatro filhos: Antônia, casada com o Eloy Bicudo 

Varella Lessa, barões de Lessa; Eugênia, casada com o seu tio Ignácio Bicudo, barões de 

Itapeva; Maria, casada com o político Dr. Manuel Marcondes de Moura e Costa – cuja 

carreira já expomos no primeiro capítulo; e por fim, João Antônio Salgado Silva.  

 Abaixo temos duas fotos disponibilizadas pelos descendentes da família, que mostram 

a fachada da Fazenda da Palmeira e uma parte de seu interior. Comparadas as grandes 

fazendas do Vale do Paraíba, eternizadas nos estudos sobre fazendas cafeeiras oitocentistas60, 

percebemos a simplicidade da construção, sem floreios arquitetônicos. Impressiona o número 

de janelas laterais, que forneciam a maior quantidade de luz ao interior, a base de pedra, que 

sustenta a construção e poderia ser utilizada como porão, e as telhas de barro. Segundo José 

Puppio Marcondes,  

do lado norte, dezenove janelas que recebiam sol durante todo ano, se 
abriam para o lado produtivo; o grande terreiro de café cercado pelos três 
lados pelas construções de apoio: rancho, paióis, armazéns, senzalas e 
outros. Pelo lado oposto, com pouco sol, outras tantas janelas dos cômodos 
mais reservados como dormitórios, sala de jantar e escritório, abriam-se 
para jardim e o pomar, encrustados já próximos a uma gruta fresca de onde 
brotava a nascente de água para casa61. 

 

Dando continuidade à descrição feita pelo autor, a casa da fazenda, localizada no 

bairro rural do Pouso Frio, possuía uma botica destinada à cuidar dos enfermos e possíveis 

feridos, oratório, e papel de parede (talvez destinado as áreas de receber, como hall, sala de 

estar, sala de jantar, sala de jogos e leitura). Pela imagem contemplamos os acabamentos 

                                                           
60MAIA, Tom. HOLANDA, Sérgio Buarque. Vale do Paraíba: velhas fazendas. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2010. 
61MARCONDES, José Maurício Puppio. O Visconde e a Cidade Imperial. Pindamonhangaba, SP: JAC, 2000, p. 
20. 
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existentes, o chão de pranchões de madeira, e o forro, as janelas e a porta rústicos. As 

paredes parecem ser apenas taipa caiada, sem muitas ornamentações.  

 

 

Imagem 32 - Fazenda da Palmeira. Sem data. 
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Imagem 33 - Interior da Fazenda da Palmeira. Sem data. 

 Segundo dados apresentados por Puppio Marcondes, a riqueza do visconde da 

Palmeira pode ser mensurada pelo número de escravos que possuía, acima dos demais 

potentados locais – e dos inventários analisados. O visconde possuía 177 escravizados, 

seguido por seu genro, barão de Lessa, com 150 escravizados, e em número menor, seu 

irmão, o barão de Itapeva, com 7262.   

 Contudo, foi a construção do palacete no centro da povoação que coroou o apogeu 

alcançado pela família Salgado Silva como um dos maiores cafeicultores da cidade. 

Considerado a construção de taipa mais alta do Brasil, o Palacete da Palmeira, também 

conhecido como Barão de Lessa (seu último residente), é em estilo neoclássico, possui sacada 

                                                           
62Os outros dados disponibilizados por Puppio Marcondes são referentes ao barão do Romeiro 85, barão de 
Taubaté 70, Homem de Mello 57, e barão de Paraibuna 54 (O Visconde.... Pindamonhangaba, SP: JAC, 2000). 
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em mármore carrara, com gradil de ferro doce trabalhado guarnecendo toda a sua extensão. 

No terraço do terceiro andar havia uma fonte, projetada pelo próprio Francisco Antônio 

Pereira de Carvalho, circundado por estátuas que representavam as estações do ano e pinhas 

de louça, ambos provenientes de Portugal. No frontispício encontra-se o brasão de armas do 

visconde da Palmeira, ladeados por animais mitológicos, e as inúmeras janelas da fachada 

iluminavam os mais de trinta cômodos ornamentados por forros e assoalhos de madeira de 

lei de várias cores. Segundo Sacarano, em seu relatório ao CONDEPHAAT, “nas paredes 

encontramos telas de August Petit, Rugendas e Debret (...). O luxo e o requinte eram 

notáveis: baixelas de ouro e prata, inúmeras tapeçarias, lustres com mangas de cristal e uma 

grande quantidade de objetos importados, como acontece nos solares valeparaibanos”63, que 

se inspiravam nas modas da Corte e buscavam trazê-las para o interior. É também Sacarano 

que salienta a conexão da origem do mestre de obras Francisco Pereira de Carvalho com 

suas escolhas por materiais vindos de Portugal, segundo a autora: 

É interessante notar que segundo o engenheiro Santos Simões, especialista 
renomado em azulejos, o período de construção desse palacete coincide com 
o estabelecimento de novas indústrias de azulejaria no norte de Portugal, 
centro da imigração para o Brasil. Essa indústria renasceu por uma criação 
de nova clientela, a ‘brasileira’, ou seja dos português emigrados, o que 
levou a se desenvolver a arte do azulejo, agora muitas vezes em moldes 
industriais. Desse modo muitas fábricas se criaram, sobretudo, na região do 
Porto. A nacionalidade de Chiquinho do Gregório, construtor do palacete 
explica o uso desse tipo de decoração no interior paulista, decoração, aliás, 
que se manteve em voga durante o período64. 

 Por meio das fotografias conseguimos perceber um grande contraste entre a casa da 

fazenda e o palacete. Foi a casa na cidade que recebeu todo o investimento financeiro e 

arquitetônico possíveis na época. A quantidade de janelas, a imponência de sua fachada, os 

pisos de mármore, a claraboia de cristal, o piso da entrada em cerâmica, ladrilhos hidráulicos, 

forros em alto relevo em estuque, telhas francesas, paredes empapeladas, lambris de 

jacarandá, paredes divisórias embutíeis de papelão filetadas a ouro – que retiradas 

convertiam três salas em um imenso salão de baile – empregadas em uma estrutura em L, 

abrigava em seu interior um jardim e um lago, longe dos olhares exteriores.  

 A casa na cidade permitia à elite participar dos eventos e promovê-los, instigando o 

aumento da vida social que se estabelecia nos centros urbanos. Tais residências, além de 

serem o símbolo da riqueza, abrigavam muitos convidados, e por isso demandavam muitos 

quartos, salões de jantares e bailes, e escravizados prontos a atenderem às demandas do 

espaço doméstico. “Por todo o Vale se erguem pequenos e grandes sobrados, com suas portas 

                                                           
63Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT, 
Processo nº 07855 de 1960. 
64Ibidem. 
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abrindo para as sacadas de ferro trabalhado, em cujas voltas e arabescos eram colocadas 

luminárias nas noites de procissão”65. 

 

 

Imagem 34 - Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Fachada do Palacete da Palmeira. Sem data. 

                                                           
65MAIA, Tom. MAIA, Thereza Camargo. Vale do Paraíba: velhas cidades. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 
Ed. USP, 1977, p.  09.   
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Imagem 35 - Casa Rui Barbosa. Acervo Cornélio Pena. Palacete visconde da Palmeira visto da ladeira visconde 
de Pindamonhangaba. Sem data. Na imagem temos um outro ângulo do palacete, visto de trás por quem sobe a 

ladeira. Conseguimos ver apenas uma pequena parte do terraço, onde se encontrava a fonte, além das 
dependências subterrâneas, utilizadas como depósito e senzalas. Essa imagem também nos apresenta um outro 
dado interessante, pelas madeiras entrelaçadas podemos inferir que o palacete estava passando por algum tipo 

de reforma, ou ampliação, no momento em que a foto foi tirada.  
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Imagem 36 - Interior do Palacete da Palmeira. Provavelmente início do século XX, quando a casa passou a 
funcionar como escola. Chama atenção as paredes e tetos decorados, dando nos uma pequena amostra daquilo 

que a casa possuía em seu auge.  

 

 O modo de vida, surgido ao longo do século XIX, trouxe com ele necessidades 

diversas que requeriam um novo programa residencial mais adequado à nascente sociedade 

burguesa brasileira. A transformação dos hábitos sociais implicou na ampliação desse 

programa, adicionando a ele, variadas salas para diversos fins, espaços destinados à vida 

social intensa que a elite almejava. Frente aos novos programas de necessidades, os cômodos, 

antes unidos entre si, separaram-se, a fim de oferecer maior intimidade. Surgiram espaços de 

distribuição e circulação, intensificando a hierarquia de classe e gênero, proporcionando 

privacidade ao unir e isolar os compartimentos através de vestíbulos, halls, saguões, 

antecâmaras, corredores e escadas. Nos interiores, os aposentos se diferenciavam segundo 

seus valor simbólico demonstrado em sua aparência europeia, com a valorização da decoração 

através da utilização de papéis de parede, pinturas ornamentais de forros, folhas de portas e 

janelas. Os cômodos voltados para as atividades sociais, possuíam mobiliário e decoração de 

gosto europeu, representavam a posição socioeconômica da família e, para isso, exibiam o 

gosto e o luxo convenientes aos valores europeus em moda. Os aposentos de uso exclusivo 

da família apresentavam decorações menos requintadas, sendo admitidos neles apenas 
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parentes íntimos. Assim, ao passar de um aposento para outro mudava-se a expressão 

cultural, sendo o formal europeu e o familiar, brasileiro66. 

 Utilizamos a planta, que acreditamos ser a mais próxima possível daquela de quando 

ela foi residência de barões e viscondes, fornecida pelo Museu Histórico e Pedagógico Dom 

Pedro I e dona Leopoldina, que funcionam nas dependências do palacete. Como o desenho 

original não apresentava a resolução necessária para ser aqui apresentado, optamos por uma 

reprodução atualizada. Por meio desta podemos aprofundar nos estudos sobre os modos de 

morar. Antes, é necessário enfatizar que a planta com a qual estamos trabalhando é posterior 

as imagens da fachada que acima expomos. Chegamos a esta conclusão após analisar e 

comparar a fachada do prédio com outras imagens disponíveis, e principalmente, com os 

dados presentes na própria planta. Nesta planta temos um anexo ao corpo principal da casa, 

um local destinado à entrada de carruagens, e que também funcionava como um jardim de 

inverno, possivelmente um terreno comprado pela família após a execução do corpo principal 

da residência. Abaixo reproduzimos a fachada após as reformas efetuadas.  

 

 

 

Imagem 37 – Perspectiva da fachada ampliada do Palacete visconde da Palmeira. Produzido por Larissa Morais. 

 

                                                           
66SCHETTINO, Patrícia. BUENO, Fernanda. A influência do ecletismo na produção da arquitetura residencial 
em Ouro Preto. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de 
interiores. Fafé, 2019, p. 170. 
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Imagem 38 – Fachada ampliada do Palacete visconde da Palmeira. Produzido por Larissa Morais. 

 

 O que nos leva a uma outra questão: quando estas reformas ocorreram? Teriam 

ocorrido no final do Império, quando o barão se tornou visconde? Ou foram reformas que 

puderam ser vistas pelos convidados do baile em homenagem ao Imperador e ao barão 

Homem de Mello quando a ferrovia foi inaugurada? Infelizmente nos faltam dados para 

responder tais questões. É importante destacar que os autores da cidade afirmam que o 

Palacete passou por uma reforma nos anos 70 – assim como o prédio que abrigava a Casa de 

Câmara e Cadeia. Desse modo, o arquiteto francês responsável pelas reformas seja o mesmo 

Charles Peyrouton que presumimos estar por trás da reforma dos prédios públicos e da 

construção de parte da nova ponte sobre o Rio Paraíba. 

 Mesmo não sendo Peyrouton o responsável é importante destacar este movimento 

onde os arquitetos, mestre de obras e pintores circulavam pelas cidades oferecendo seus 

serviços, e Pindamonhangaba fazia parte dos destinos destes artífices. Possibilitando que os 

grandes fazendeiros e comerciantes pagassem por melhorias em suas residências e 

adquirissem melhores mobílias, itens de decoração para as suas residências.  

 Isso também põem em xeque a autoria absoluta de Francisco Antônio Pereira de 

Carvalho sobre todo o processo arquitetônico dos palacetes da cidade, que na verdade se 

constituem como contribuições ao longo dos anos. 
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Imagem 39 – Planta do andar térreo, dos jardins e da cocheira do Palacete visconde da Palmeira. Produzido por 
Larissa Morais. 
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Imagem 40 – Planta do pavimento superior do Palacete visconde da Palmeira. Ao lado temos as dimensões da 
senzala, que ficavam no subterrâneo, e acima, o terraço, localizado no terceiro andar. Produzido por Larissa 

Morais. 
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 Demarcamos as grossas paredes de taipa que dão sustentação ao prédio, que em 

média constavam com 1 metro de largura – demarcadas da cor cinza. Já as paredes internas, 

de pau a pique, mais finas, estão em laranja. Os vãos representam, em maior quantidade, as 

janelas e portas.  

 No primeiro andar temos o saguão que se abre para uma escada, coroada por uma 

cúpula de cristal. “Internamente, sua distribuição era feita a partir do vestíbulo ou de hall 

com escada social, resultando na divisão da casa em três grandes zonas: estra, serviços e 

repouso”67."Para impedir que estranho avançassem além do permitido, sempre havia uma 

porta, em geral vazada, no fundo do corredor ou no alto da escada a barrar o acesso do 

estranho à parte mais interna da casa"68. Essa modificação no hall de entrada é um hibrido 

entre o costume colonial de se manter a porta aberta, e estar sempre pronto a abrigar um 

viajante, mas ao mesmo tempo, esse costume não pode ser totalmente incorporado na lógica 

moderna de espaços coletivos versus espaços privados das novas residências.  

 Do lado direito se encontra o escritório, fazendo o contorno da esquina, e do lado 

esquerdo a sala de visitas – bem específico. Atrás desta sala temos a escada de serviços, a 

salas de buffet, e uma pequena salas de refeições e mais passagens que levam a outras salas de 

serviços por onde funcionários e escravos poderiam transitar sem interromper, ao mesmo 

tempo facilitando o atendimento. Na planta não há indicação do local onde se encontrava a 

cozinha, mas podemos inferir que ficava entre estes cômodos.  

Nas residências abastadas existia uma intensa especialização dos cômodos, 
cada aspecto da vida privada da família deveria se desenvolver em um 
determinado espaço não havendo superposição de funções. As atividades se 
realizavam em setores bem definidos: os serviços na cozinha, no porão e nos 
fundos, o estar no térreo ou no jardim e o repouso, quando havia dois 
andares, no pavimento superior. Essas três zonas se comunicavam através 
do hall ou vestíbulo, esse tipo de circulação, herdado dos hotéis franceses, 
evitava um maior contato entre patrões, visitas e criados. (...) A sala de 
jantar assumiu um papel fundamental como palco de representação social, se 
tornando um cômodo imprescindível às novas formas de morar da elite 
urbana. Juntamente com a sala de visitas e os salões, a sala de jantar 
assumiu o papel de espaços de exibição69. 

 Saindo do escritório temos uma grande sala de jantar, e ao fim do corredor as alcovas. 

Esta sala de jantar era um dos cômodos que possuía uma falsa parede de papelão que a 

dividia em duas, e que era removida nos dias de grandes convidados. Já as alcovas são 

                                                           
67HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas urbanas.... São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p. 14.  
68CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império.... São Paulo,1997, p. 474 
69SCHETTINO, Patrícia. BUENO, Fernanda. A influência do ecletismo na produção da arquitetura residencial 
em Ouro Preto. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de 
interiores. Fafé, 2019, p. 170. 
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quartos, ligados entre si, que possuem janelas, e compartilham uma grande varanda. Nesta 

área encontramos um pequeno cômodo denominado saguão, que era composto por armários, 

acreditamos que a denominação depósito seja mais condizente.  

 No extremo canto esquerdo da construção temos a passagem da carruagem, descrita 

como uma passagem subterrânea, o que era possível graças ao desnível do terreno (que pode 

ser verificado na imagem acima). Tal passagem impedia que os cavalos arruinassem o 

ajardinamento em torno do chafariz e da lagoa. 

 Ao subir para o segundo andar deparamos incialmente com os cômodos de receber e 

festejar. Além de 5 pequenas salas, temos uma grande sala de receber, com suas portas balcão 

que se abriam para uma pequena sacada, com seu gradil trabalhado, possibilitando ao 

espectador ver toda a rua. Ao lado, sala de música e sala de orquestra, salão de baile e a 

capela. Como podemos ver existia uma divisão muito especificas entre os locais públicos e 

privados, como por exemplo a sala de música e a sala de orquestra, sendo a sala de música um 

local onde as filhas do visconde poderiam se sentar ao piano ou mesmo receber lições dos 

mestres da cidade, já a sala da orquestra era o local onde os músicos contratados se 

posicionavam para atender as demandas dos bailes. Desse modo, as outras salas menores, 

sem denominação poderiam ser salas de costura, pintura, leitura, reservadas somente aos 

moradores da casa. O palacete se convertia em uma pequena corte, onde se “cultivavam o 

luxo, a moda, a etiqueta, as formas de cortesia e as atividades artísticas como o teatro de a 

música (...)"70. 

 Este andar também contava com uma alcova, um solário, salas de despejo, um 

cômodo menor de armários, e 3 quartos grandes. A alcova poderia ser local onde as criadas 

de quarto passavam a noite, sem janelas, não haveria perigo de fugirem, e a porta poderia ser 

trancada por fora. Já outros quartos, compartilhavam a vista para o rio Paraíba e a passagem 

para uma escada privada, que dava acesso ao terraço – certamente um local muito íntimo, e 

por isso com acesso permitido aos moradores e serviçais. A mobília destes quartos deveriam 

ser compostas pelas tradicionais “camas com entalhes ornamentais nas cabeceiras, cômodas e 

guarda-roupas, cadeiras de palhinha, cortinas, urinóis, escarradeiras, jarros e bacias para o 

toilette, os psyches, e os toucadores”71. 

 Abaixo do andar térreo, se encontravam a senzalas, que a cada lance de escadas tinha 

o seu pé direito diminuído devido à inclinação do terreno, haviam três pequenas janelas – 

                                                           
70HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas urbanas…. São Paulo: Martins Fontes, 
1996, p. 18.  
71ABRAHÃO, Eliane Morelli. Morar e viver na cidade.... São Paulo: Alameda, 2010, p. 121. 
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óculos – com grades de ferro, desta vez não para embelezar, mas para aprisionar. Nos limites 

do terreno se encontravam as cocheiras. 

 Eudes Campos realizou uma extensa pesquisa sobre os modos construtivos no 

Império, da qual podemos retirar informações importantes para a análise das residências da 

elite do período. Uma das características incorporadas foi a criação de caixas de ar, “com o 

intuito de manter o assoalho afastado do terreno úmido, espaço denominado porão. A 

utilização desse recurso também era um símbolo de distinção social, além de trazer inúmeros 

benefícios”72. Este melhoramento veio acompanhado de novas concepções de iluminação e 

ventilação dos cômodos, e consequentemente, o fim das alcovas. Algo presente na planta 

analisada, onde os quartos possuem ventilação e iluminação – quase que em excesso, e apenas 

uma alcova. Tendência que se intensifica conforme as residências são recuadas das bordas do 

terreno, abrindo a possibilidade de jardins frontais e passagens laterais. 

  Estes melhoramentos eram quase que exclusivos aos membros da elite, que residiam 

nos altos dos sobrados, enquanto que as demais famílias ainda viviam em casa térreas, com os 

pranchões de madeira direto no chão, ou as vezes, no próprio chão de terra batida. Campos 

explica que haviam diversos motivos para o desprestígio da casa térrea, havia os “olhares 

furtivos dos passantes”, os ruídos e odores urbanos proveniente dos lixos e dos esgotos das 

valas abertas nas ruas, e principalmente, “a constante exposição à umidade que se originava 

do lençol freático, provocadora de perigosas emanações de caráter deletério, conforme as 

convicções médicas da época”. Acreditava-se que a umidade e a falta de ventilação, levava ao 

rápido apodrecimento do assoalho, e deixava os moradores expostos as doenças trazidas 

pelos miasmas. Desse modo, os óculos e pequenas janelas nos porões faziam papel de 

respiradouros evitando a deterioração e “as invisíveis exalações mefíticas que as 

acompanhavam atingissem o interior das residências"73 

  Outras atualizações técnicas também foram introduzidas, como as telhas francesas, 

assoalhos de parquetes (em substituição aos rústicos pranchões de madeira) que deveriam ser 

encerados e lustrados, pisos frios de lajotas de mármore e ladrilhos hidráulicos, elementos de 

madeira esculpidos e envernizados, relevos em estuques, pintura marmorizada, platibandas, 

claraboias sobre as áreas da escada, vidros e vitrais. O ferro foi amplamente utilizado na 

ornamentação, nas arandelas, claraboias, escadas, colunas e nos gradis e guarda-corpo das 

sacadas. 

 Para que toda essa modificação material fosse possível, era imprescindível contar com 

móveis e objetos de decoração condizentes com os novos estilos arquitetônicos produzidos. 

                                                           
72CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império.... São Paulo, 1997, p. 466. 
73Ibidem. 
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Marize Malta ressalta que antes a visibilidade da oferta era limitada, sendo os móveis 

encomendados aos profissionais em suas oficinas ou mesmo “na venda a varejo pelos escravos 

de ganho”, por exemplo. Isso foi mudando ao longo do século XIX, quando abundância tanto 

de comércios especializados quanto de móveis permitir “comparações, ponderações e 

escolhas”. Na falta de lojas, era comum, principalmente no interior, o uso de catálogos, 

muitos deles produzidos através de imagens retiradas de exposições nacionais e 

internacionais, auxiliando na divulgação de artífices e fábricas74.  

 Lembrando que o uso de álbuns eram comuns para diferentes ramos, como móveis, 

moda, maquinário, e também para residências. Era comum os arquitetos e mestre de obras 

andarem pelas cidades do interior com litogravuras, imagens e plantas, de grandes casas, 

tanto da Corte, como da Europa, vendendo-as para aqueles disposto à replicarem. Talvez seja 

desta prática que surgiu a lenda de que o Palácio do Catete e o Palacete Itapeva tenham sido 

projetados pela mesma pessoa, tendo em vista as similitudes arquitetônicas.  

 Ignácio Bicudo Siqueira Salgado, Barão de Itapeva (1812-1894), também contou com 

os serviços de Pereira de Carvalho na construção de sua residência, o Palacete Itapeva. Nesta 

construção foram empregadas técnicas mistas, com a utilização da alvenaria de tijolos 

queimados e a taipa de pilão, abobadilhas de ladrilhos, colunas de ferro fundido, pisos 

hidráulicos, escada em pedra mármore e forros ornamentados por pinturas e ornamentos em 

madeira e gesso. A escada era do tipo que se partia em duas e que se encontravam no meio, 

dando acesso ao andar superior, desembocando em um outro pequeno hall com as portas as 

demais salas e quartos, neste hall uma claraboia ornamentada era o ponto principal do forro 

decorado com flores, anjos e frutas. 

 O Palacete Itapeva se caracteriza por uma edificação de dois pavimentos, com 

implantação no alinhamento da rua, seguindo o esquema formal dos grandes sobrados de 

tradição luso-brasileira, porém com a incorporação de elementos oitocentistas como motivos 

decorativos em estuque nas sobrevergas das portas das sacadas, cunhais marcados, balcões 

em grade de ferro decorada, esquadrias com barrado parietal e janelas incorporando 

elementos industrializados75. Tais inovações construtivas podem ser explicadas pelo fato de 

que o arquiteto francês Charles Peyrouton coordenou esta construção, tendo ao seu lado, 

Pereira de Carvalho como mestre de obras. 

  

                                                           
74MALTA, Marize. Quem faz, quem vende. Móveis. Artefatos e serviços para decoração de interiores das casa 
oitocentistas no Rio de Janeiro. PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio Internacional A 
Casa Senhorial: anatomias dos interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016, p. 375-377. 
75SCHETTINO, Patrícia. BUENO, Fernanda. A influência do ecletismo na produção da arquitetura residencial 
em Ouro Preto. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de 
interiores. Fafé, 2019, p. 190. 
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Imagem 41 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Residência do barão de Itapeva. Sem data. 

  

 Segundo Rodrigues, nas fachadas das residências urbanas era comum o uso de 

elementos neoclássicos, como pilastras e colunatas, além da simetria da composição, uso de 

estatuas representando figuras mitológicas, entalhes em estuques. A preocupação em 

vincular-se com a cultura clássica refletiu-se fortemente em construção do período, em que o 

estilo neoclássico predominou em boa parte dos prédios públicos, bem como em edificações 

particulares, em especial, as da elite, que não ficavam imunes ao esforço da construção da 

nacionalidade brasileira. Além de utilizarem o luxo de suas residências como elementos de 

afirmação social.  

 Durante os festejos realizados em comemoração à inauguração da Estrada de Ferro 

Dom Pedro II, em 1877, a elite da cidade de Pindamonhangaba recorreu às subscrições para 
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auxiliar a Câmara Municipal nos melhoramentos urbanos em torno do largo da estação. 

Neste período, estava à frente da administração da estrada de ferro o pindamonhangabense 

Francisco Ignácio Homem de Mello, barão Homem de Mello, que ao lado de seus 

conterrâneos ofereceram bailes em comemoração. Nesta data tão especial para a cidade, que 

via a linha férrea como uma salvação das lavouras, contaram com a presença ilustre dos 

membros da família real.  

 A primeira visita ocorreu em 1868, da Princesa Isabel e seu esposo Conde D’Eu. Os 

vereadores fizeram questão de registrar em ata os acontecimentos que haviam se passado na 

cidade nos últimos dia. O casal real foi saudado pelos vereadores e pela corporação musical, 

que proferiram o seguinte discurso:  

Senhora. - A Câmara Municipal desta cidade dirigi-se, em corporação, para 
saudar Vossa Alteza Imperial e Vosso Augusto Esposo. - Esta Câmara, 
Senhora, interprete fiel dos sentimentos de pura estima que seus Municipes 
consagrão a Monarchia do Brasil, agradece cordialmente á Vossa Alteza 
Imperial e a Vosso Augusto Esposo a honrosa visita, que acabão de fazer-
lhes, e dirige ardentes votos ao Todo Poderozo para que a escursão de 
Vossa Altezas pelo magestoso valle do nosso Parahyba, seja coroada do 
mais feliz resultado76. 

 Infelizmente não temos mais informações de como a visita se passou. Nesta época não 

haviam tantos locais aprazíveis para se visitar. A próxima visita se deu em 1877, para os 

festejos que acima mencionamos. Segundo o jornal Diário do Norte: 

Como já noticiamos S.S.M.M chegam a esta cidade as 6 horas da tarde do 
dia 10 do corrente hospedando-se no Palacete do Exmo. Sr. Visconde 
de Pinda, que lhe fez uma brilhante e explendida recepção. O largo da 
Princesa Imperial, em frente aquele palacete iluminado e embelezado, com 
um vistoso coreto erguido no centro, onde tocou até as 09 horas da noite 
uma banda de música algumas peças escolhidas. No outro dia de manhã, as 
7 horas o Snr. D. Pedro II sahiu a passeio pela cidade acompanhado pelas 
pessoas de sua comitiva, Snrs. Conselheiro Sinimbú, Presidente da 
província, comendador Manuel Marcondes de Moura e Costa e Dr. Miguel 
de Godoy Moreira e Costa S.M. visitou o Edifício da Câmara Municipal e 
cadeia, Casa de Misericórdia e Palacete Lessa, onde admirou o 
Rio Parayba que por ali corre. As 8 horas S.M. recebeu a câmara municipal 
sob a presidência do Snr. Tem. Cel. Francisco M. Monteiro. As 8 e meia 
teve teve logar no almoço e as 9 e meia embarcaram S.S.M.M e todas as 
pessoas que o acompanhavam ao trem especial com destino a São Paulo".77  
 
 

                                                           
766ª Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 1868, f 77, Vol. 11. 
77Diário do Norte publicado em 13 de setembro de 1877. In: MARCONDES, José Maurício Puppio. O Visconde e 
a Cidade Imperial. Pindamonhangaba, SP: JAC, 2000. 
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Imagem 42 – Fundação Casa Rui Barbosa – Acervo Cornélio Penna. Casa do visconde de Pindamonhangaba. 

Sem data. 

  
 Por meio desta notícia um outro fato nos é revelado, a de que o visconde de 

Pindamonhangaba, membro do partido conservador, e pai do barão Homem de Mello, 

dispunha de recursos materiais para sobrepujar o liberal visconde da Palmeira. O sobrado do 

visconde que hospedou o casal imperial e há muito foi demolido, mostra a sua suntuosidade e 

beleza por meio da coleção fotográfica que nos foi ofertada para a pesquisa, sabíamos de sua 

existência apenas por relatos. A imagem acima, possivelmente uma das únicas representações 

dessa residência, nos mostra o grau de riqueza alcançado pela família Homem de Mello. Um 

sobrado muito maior e grandioso do que dos irmãos Monsenhor Marcondes e barão de 

Pindamonhangaba, mas que ainda não apresenta todo o requinte dos palacetes dos irmãos 

Salgado Silva. Talvez houvesse uma disputa em ostentar a melhor residência do espaço 

urbano.  

Como vimos, a própria dinâmica de poder exercida por essas famílias as 

colocava no papel de classe dirigente com supremacia na política e na 

economia local. Suas forças extrapolavam os limites da família extensas e 

teciam uma verdadeira capitalização de influências e distribuição de favores 
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que não se limitavam simplesmente a terras que possuíam e nem região 

onde estavam estabelecidos, podendo chegar até a Corte78. 

 

 O baile oferecido pelo visconde e pela viscondessa da Palmeira em comemoração à 

inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II chegou a ser noticiado pelo jornal da capital, 

A Província de São Paulo. Foram exaltadas a beleza da residência, o requinte dos convidados, 

sugerindo ao leitor que não ficava nada a dever aos bailes da Corte, terminando inclusive 

quase ao amanhecer. Ainda, para o cronista, o luxo do baile promovia a cidade, como se 

representasse toda a coletividade....:  

À noite no rico palacete do Sr. Barão da Palmeira, teve lugar o baile, 

oferecido pela comissão de festejos à Diretoria, Superintendentes e 

Engenheiros da Cia. Esteve esplêndido! A riqueza, o luxo, o cavalheirismo, a 

afabilidade e o gosto davam naquela reunião numerosíssima, a medida do 

adiantamento da população de Pinda! O Palacete se ostentava luxuoso e as 

senhoras apresentavam toilettes de muito custo e bom gosto. Os cavaleiros 

à corte imprimiam a reunião a feição de um baile nas grandes capitais (...) Só 

as cinco horas da manhã termina aquela festa que definiu perfeitamente o 

progresso, a civilização e a riqueza de Pindamonhangaba79.  

O casal real ainda viria duas vezes à cidade. Em outubro de 1874, a breve estada foi 

noticiada pelo jornal Pindamonhangabense, o casal ouviu a “missa na matriz, celebrada por 

Tobias Resende e com harmonia de João Gomes de Araújo”, passeou por algumas ruas da 

cidade, acompanhados por muitos cidadãos, membros da Câmara Municipal e da Guarda 

Nacional, que saíram às ruas para saldar a ilustre presença. Como na outra visita, passaram 

pelos palacetes e sobrados que adornavam o centro urbano, dessa vez se recolhendo no 

sobrado do visconde de Pindamonhangaba, onde um sarau lhes esperava80. 

Situação muito adversa do que ocorreu alguns anos depois, em 24 de outubro de 

1885, quando a Princesa Isabel e seu esposo Conde D’Eu pararam na estação de trem da 

cidade de Pindamonhangaba. Se não fossem pelos funcionários da estação, o casal real se 

encontraria sozinho, pois os titulares da cidade não fizeram questão de recepcioná-los. Sinal 

de que os tempos haviam mudado. 

 

                                                           
78 MUAZE, Mariana. Novas considerações sobre o Vale do Paraíba... Rio de Janeiro: 7Lestras, 2015, p. 79. 
79 Notícia transcrita por José Puppio Marcondes, O Visconde e a Cidade Imperial. Pindamonhangaba, SP: JAC, 
2000, p. 75. 
80 Pindamonhangabense. Domingo, 18 de outubro. Ano VIII – 1874 –nº 39. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre Ruas E Pontes: O Desenvolvimento Do Tecido Urbano 

 

 

Ao longo dos capítulos procuramos evidenciar as disputas no espaço urbano e a 

multiplicidade de personagens que o habitavam. Local de comércio e movimentação da 

economia, onde as camadas médias, e também, trabalhadores braçais, operários, e libertos 

ganhavam a vida, era no espaço urbano que surgiam as situações de atrito entre os próprios 

moradores, ou entre estes e o poder público. Como vimos, os moradores se organizavam para 

influenciar as decisões da Câmara, seja sobre os locais adequados para a construção dos 

equipamentos públicos, como o mercado e o passeio público ou para reclamar dos impostos 

sobre iluminação e fachadas. A relação entre o governo local e os habitantes era muito 

complexa, pois grande parte dos homens participava das eleições, sejam eles carpinteiros, 

ferreiros, sapateiros, vendedores ou lavradores. Desta forma, existia um espaço de manobra, 

de reinvindicação e oposição. 

 Assim, a resistência poderia vir tanto dos homens que trabalhavam na distribuição de 

bebidas alcoólicas, como de taberneiros que se negavam a pagar as licenças de 

funcionamento; igualmente, ou dos trabalhadores do mercado municipal intentavam burlar 

algumas das regulamentações da Câmara Municipal, resistindo em pagar os impostos sobre a 

carne de porco, as taxas para uso do açougue, e as tentativas de vender gêneros alimentícios 

acima do valor fixado, ou adulterados1.  

 Se havia dificuldade em se cobrar os impostos daqueles que estavam no perímetro 

urbano, de baixo do nariz do chefe de polícia e sob os olhos dos vereadores, as dificuldades 

em arrecadar os impostos das tavernas de beira de estradas, ou aquelas localizada nos bairros 

mais afastados, eram muito maiores. Recaía sobre o fiscal o encargo de cobrar e fiscalizar o 

pagamento dos impostos e licenças. As discussões da Câmara mostram que tanto os 

vereadores e o procurador público, reclamavam ao fiscal para que este passasse em revista, 

tanto no espaço urbano, como nas estradas das freguesias, a cada oito dias, tendo em vista a 

perda dos cofres públicos2. 

 Até o final do período em tela, a vereança ainda discutia formas de taxar e fiscalizar os 

comerciantes, principalmente os de gêneros alimentícios. Infelizmente, alguns habitantes 

pobres não conseguiam melhores condições de se empregarem por não poderem arcar com os 

                                                           
1Nas Atas da Câmara temos inúmeros exemplos de denúncias contra os vendedores de carnes e gêneros 
alimentícios que vendiam alimentos adulterados.  
22ª Sessão Ordinária de 20 de janeiro de 1847, f. 320 – 321v, Vol. 04. 
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impostos. Como é o caso de Celestino Alves Ferreira, morador da estrada do Maçain, que 

requereu aos vereadores a isenção de imposto de licença para abrir um pequeno negócio à 

beira da estrada. Tal pedido lhe foi negado pois, “não tem dinheiro para pagar o imposto, 

muito menos abrir um negócio”3.   

 Outra questão que afetou os moradores pobres diretamente foi a postura que obrigava 

todos os moradores do centro urbano a calçarem as fachadas de suas casas. Após o tempo 

determinado para que os habitantes regulamentassem a situação de suas casas, a Câmara 

recebeu diversas cartas de moradores pobres pedindo a isenção desta obrigação. Alguns 

moradores acabaram sendo multados pelos fiscal, como Joaquim José Landin e Anna 

Joaquina de Oliveira, que em contrapartida alegaram que não fariam tamanha despesa. A 

senhora Anna Joaquina foi mais incisiva e apelou para a sua situação de pobreza, alegando 

que ao ser dispensada da obrigação “mandaria aterrar solidamente a dita frente de sua casa”, 

na rua das Flores. Igualmente, Américo Leite da Cunha, morador da rua Bom Jardim, chefe 

de família numerosa e pobre, pediu um prazo de 8 meses para conseguir realizar o 

calçamento de sua casa. O pedido de extensão do prazo foi requerido também por João 

Moreira Leite Cesar, Antônio Amador Bueno, Francisco Pereira Salgado e Carolina 

Gonsalves Salgado, o que foi aprovado pela Câmara, já que não havia outra saída. 

 As Atas da Câmara trazem constantes discussões sobre as Posturas Municipais, uma 

vez que elas requeriam atualizações e modificações para conseguirem atender as demandas 

do espaço urbano. Através da tentativa e erro, a municipalidade ia refletindo sobre aquilo que 

surtia efeito sobre os cidadãos, e aquilo que era tido como letra morta no papel. E como já 

pontuamos, encontramos três versões do Código de Posturas, sendo a primeira versão de 

1840, enquanto que a cidade de São Paulo só terá a sua primeira versão ratificada em 1886! 

 Tais discussões são importantes para sinalizar aquilo que a municipalidade 

considerava como necessário para o aformoseamento das zonas urbanas e rurais, e também 

para o abastecimento da população e a sua boa convivência. Cada vez mais as ações da 

Câmara Municipal iam se pautando pelos preceitos de civilizado e progresso,   

(...) surge, então, a preocupação com o embelezamento dos centros urbanos. 
Ruas são ratificadas e abauladas, guias são colocas nos passeios, que são 
calçados, enquanto vias principais vão sendo apedregulhadas ou 
macadamizadas. Cuida-se da arborização, com marcadas preferências pelas 
palmeiras, do ajardinamento, combatendo-se sistematicamente os inúmeros 
formigueiros que teimavam em reaparecer constantemente. As vias públicas 
começam a ser emplacadas, as casa numeradas e tem início a iluminação, a 
princípio por lampiões de azeite, depois, de querosene4. 

                                                           
33ª Sessão Ordinária de 20 de agosto de 1867, f. 186-187, Vol. 10. 
4 MULLER, Nice Lecocq. O fato urbano na bacia do rio Paraíba. IBGE. p.60. 
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 Utilizando-se do argumento do aformoseamento e do bem-público, como justificativa 

para as ações de remodelação e desapropriação na cidades, as Câmaras Municipais 

oitocentistas vão se tornando agentes do fazer urbano. Traçando ruas, criando planos, 

investindo em transformações, e cobrando o asseio e a boa arquitetura de seus munícipes. 

Caso o governo não enviasse a verba requisitada, havia outros meios a se recorrer. 

Subscrições, investimentos privados, arrematações, e até mesmo a criação de novas taxas, 

poderiam ser recursos da municipalidade. Reafirmamos isso com a intenção de fortemente 

demarcar a autonomia e o empoderamento que as Câmaras Municipais podiam alcançavam 

no Império, sendo a cidade de Pindamonhangaba apenas um exemplo possível dentre tantos. 

 Os vereadores, delegados, juízes de paz, e demais políticos de atuação local, formavam 

núcleos de micropoderes, capazes de pressionar outras esferas de poder, barganhando e 

utilizando uma de suas armas mais poderosas: as eleições primárias. Além disso, percebemos 

que estes políticos de ações locais e regionais estavam em sincronia com os debates políticos 

e econômicos nacionais. Através das Atas da Câmara percorremos debates sobre a falta de 

investimento da agricultura, os créditos financeiros disponíveis aos lavradores, repudio às 

ações dos políticos ingleses quanto a questão Christie (1862-1865) e elogios aos diplomatas 

brasileiros. São tantos acontecimentos que necessitaríamos de outro trabalho para elencar 

todos os exemplos. 

 Esta efervescência política e cultural que ocorre em Pindamonhangaba se dá em 

muito pela sua localização privilegiada. Estando entre as capitais das províncias do Rio de 

Janeiro e São Paulo, todos os viajantes deveriam por ela passar, alguns até pernoitar. Outros 

aproveitavam a estadia para comercializar, trazendo produtos exóticos e refinados, ou mesmo 

oferecer serviços diferenciados, como os pintores, retratistas, dentistas, musicistas e artistas 

circenses. 

 Talvez, por esse conjunto de fatores, a cidade de Pindamonhangaba fosse um atrativo 

aos barões do café, que mesmo tendo riquezas suficientes para residirem em outras cidades 

do Vale do Paraíba, ou até mesmo na Corte, continuavam a erigir seus sobrados na rua 

Direita, no Largo do Rosário ou em frente a Matriz.        

 Através das imagens cedidas pela Fundação Casa Rui Barbosa, percebemos uma cidade 

ordenada, com ruas e largos regrados. Certamente os arruadores estavam realizando um 

bom serviço. Este conjunto imagético enriqueceu ainda mais as informações que tecíamos 

sobre a cidade, podendo visualizar a materialidade urbanística que estava sendo construída, e 

que dentro das possibilidades de cada morador urbano, viviam em casa alinhadas, com 

janelas envidraçadas, cobertas de telhas. 
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 Os melhoramentos urbanos e o aformoseamento irão se tornar lugar comum nos 

tratados técnicos produzidos por engenheiros dos oitocentos, como pontuou Hertha Franco. 

Para a autora, “os melhoramentos urbanos se realizam por meio de práticas específicas, ou 

seja, embelezar, tornar cômodo e cuidar da salubridade, medidas estas que (...) formam um 

conjunto integrado de ações que transformam o espaço urbano herdado, visando atingir um 

modelo de cidade almejado” 5. Os melhoramentos apontados nos tratados estudados pela 

autora vão de encontro aquilo que os vereadores tencionavam transformar na cidade de 

Pindamonhangaba. Com destaque a salubridade, sistemas de abastecimento de água, 

circulação de ar, matadouros e cemitérios, fim do sepultamento nas igrejas, drenagem dos 

solos, canalização dos esgotos e a coleta de lixo visando evitar a proliferação de miasmas.  

 Mas que poderiam ser alterados ou cancelados com a alternância de poderes, como 

vimos ao longos dos capítulos. 

 Em algumas situações a Câmara Municipal necessitava do auxílio dos moradores para 

a realização das obras de melhoramentos, indo além das tradicionais doações pecuniárias e 

subscrições. Havia alguns munícipes que colaboravam com à Câmara por meio da doação de 

terrenos. Como foi o caso das senhoras que doaram parte de seus quintais para a canalização 

dos ribeirões que serpenteavam por entre as propriedades, possibilitando a construção de um 

chafariz que beneficiaria os moradores do Tabahú e região. 

A Commissão de contas encarregada e obter a posse das agoas que vertem 
nos terrenos à quem do Tabahú entre as ruas do Tabahú de baixo e de cima, 
tendo examinado a posição das vertentes existentes nos quintaes de Ignácia 
de Souza e Vieira Pinto, tem a satisfação de informar a Camara que ambas 
as proprietarias cedem não só a posse d’agua como o terreno para a abertura 
da rua, contando porem que não fiquem privado da mesma agôa in seos 
quintais, e bem assim que os feixos na frente da rua que se abrir sejão feitos 
por conta da Camara6. 

 Logo após, os vereadores tomaram providencias para a assinatura da escritura de 

doação, tornando a transação legal. Assim, como percebemos com a construção do mercado 

municipal, alguns cidadãos abriam mão de terrenos e somas caso isso lhes acarretassem em 

equipamentos urbanos próximos as suas casas, conferindo aos logradouros maiores 

comodidades e beleza.  

 Entretanto, no início do processo de urbanização, quando a cidade era formada de 

meia dúzia de ruas e algumas edificações, era comum a doação de terrenos e a existência de 

terras devolutas que a Câmara poderia utilizar tanto em doações para construções privadas, 

como para a utilização nos empreendimentos públicos. O que vai se tornando cada vez mais 

                                                           
5FRANCO, Hertha. Melhoramentos urbanos e a cidade brasileira no Império. Pós. Revista do programa de pós-
graduação em arquitetura e urbanismo da FAUUSP, Vol. 13, 2003, p. 87. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v13i0p86-99. Acesso em 10/04/2021.  
67ª Sessão Ordinária de 7 de fevereiro de 1861, f. 65-67, Vol. 08. 
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raro com o passar dos anos, fazendo com que a Câmara passasse a dispor da desapropriações 

de terrenos particulares quando a remodelação do espaço urbano era necessária. 

 Na imagem abaixo temos a gravura feita por Arnaud Julien Palliére que passou pela 

povoação no início do século XIX. Como podemos ver, eram poucas ruas, delimitadas pelas 

capelas do Rosário, São José e Igreja Matriz. 

 

 
Imagem 41 – Arnaud Julien Palliére. Mapa manuscrito da vila de Pindamonhangaba. 17cm X 11cm. 1821. 

Acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: 
http://200.144.255.59/catalogo_eletronico/fichaDocumento.asp?Documento_Codigo=242586. Acesso em 

05/01/2021. 

 Mas até que a doação de terrenos fosse abolida, muitos cidadãos tomaram proveito e 

requisitaram à Câmara um pedaço de terra, como Floriano Alves da Silva; José da Cunha 

Bueno Jorge; Joaquim Rodrigues de Siqueira; Ignácio Alves de Lima; Manuel Portelles de 

Godoy7, José Joaquim da Silva, Francisco Marcondes de Oliveira, Francisco Alves Mendes 

Basil, Emígdio José de Oliveira, João Leite de Mendonça8, Gregório José de Oliveira Costa9, 

todos seguindo a mesma medida de dois lanços de terras e quinze braças de fundo. 

 Entretanto, a doação de terrenos era concedida àqueles que tinham condições 

financeiras. Na maioria das vezes já possuíam imóveis urbanos ou sítios. Após um tempo, 

passou a ser necessário a edificação no terreno concedido dentro de um prazo de alguns 

                                                           
74º Sessão Ordinária de 26 de novembro de 1840, f. Vol. 03. 
89º Sessão Ordinária de 11 de novembro de 1844, f. 28-29, Vol. 03. 
94ª Sessão Ordinária de 14 de dezembro de 1843, f. 57-58, Vol. 05. 
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meses, se não o terreno voltava para a posse dos vereadores. Dessa maneira, os mais pobres 

eram excluídos das doações de terreno.  

 No início à Câmara tinha maior controle sobre como se daria o processo de expansão, 

quem seria incluído e quem seria excluído, quais áreas receberiam melhoramentos e quais 

sofreriam com as enchentes e as ruas intransitáveis. Através das Atas da Câmara vemos 

muito empenho em discutir a melhor forma de ser realizar uma obra, a atenção em não 

exceder os gastos, em consultar uma pessoa entendida no assunto para fornecer plantas e 

orçamentos. Havia intensas discussões que mobilizavam conhecimentos geográficos, 

topológicos e sanitários, para se decidir qual local seria o mais propício a receber a abertura 

de uma nova rua, ou quais seriam as demandas econômicas e de tráfego nos próximos anos, e 

que a cidade deveria se antecipar. 

 Através do mapa confeccionado por Palliére percebemos que com o passar do tempo 

as margens do rio Paraíba passam a perder a primazia, dando maior visibilidade para as áreas 

onde se encontrariam o cemitério, a estação de trem e o caminho para a cidade de Taubaté. 

No mapa abaixo, os traçados vermelho e laranja representam o desenvolvimento urbano em 

1820 e 1850, respectivamente. Comparado ao mapa desenhado por Palliére percebemos a 

continuidade e a lentidão do desenvolvimento urbano. O que é contraposto com o 

desenvolvimento de fins do século, representado pelo traçado em preto. Com a chegada da 

ferrovia os sentidos da urbanização mudam e a cidade passa a se expandir com maior 

velocidade para os lados dos trilhos e do cemitério. As novas ruas abertas trazem novas 

oportunidades de moradia e a criação de novos quarteirões. 
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Mapa produzido por Cíntia Almeida e Luanna Nascimento com base nos croquis de Newton Lacerda em 1978, 
arquivados no Centro de Memória Barão Homem de Mello.   

 

 Além disso, a Câmara contava com a colaboração de alguns moradores que buscavam 

oportunidades de negócio, realizando serviços à municipalidade. Como os cidadãos que 

pontuavam as reformas e se prontificavam à fazê-las. Na maioria das vezes, os minguados 

recursos dos cofres públicos não eram suficientes para arcar com as despesas das obras, que a 

municipalidade concordava em serem urgentes e que visavam o bem público. Desse modo, 

era vantajoso para ambas as parte deste negócio, uma vez que a Câmara se isentava do 

trabalho, e o cidadão arrematante poderia receber em parcelas ou somente após a finalização 

da obra.  

 Ao longo deste trabalho demos exemplos da utilização dos arrematantes nos serviços 

públicos, entretanto, muitos problemas poderiam ocorrer nestas transações, como a não 

entrega das obras no prazo correto, ou ela simplesmente não corresponder ao combinado no 

contrato. Como exemplo temos a obra de construção de uma precinta, ou melhor, um 

calçamento em torno da Igreja Matriz, o calçamento da ladeira que levava ao porto, o 

conserto da estrada geral que ligava a cidade à Guaratinguetá, e que foi alvo de denúncia até 

ao presidente da província, por ter sido considerada mal feita, e o recolhimento do lixo 

urbano por carroceiros.  
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 Todas estas obras tinham em comum o fato de serem necessidades pontuadas por 

cidadãos e executadas por eles mesmo. E ao contrário do que pode parecer, estes cidadãos 

faziam parte da elite, com seus meios de vida assegurados, não dependendo de obras, como 

um pedreiro ou um taipeiro seriam. Acreditamos que estes trabalhos eram realizados pelos 

escravizados, aumentando os lucros dos seus senhores.  

 A criação do imposto de iluminação pública e a extinção dos formigueiros exemplifica 

como alguns melhoramentos eram repudiados por moradores, já que lhes acarretavam 

maiores impostos, colocando-os contra os vereadores e o Código de Posturas. Já os 

vereadores colocavam a culpa nos arrematantes. Após algum tempo de arrecadação foram 

sendo inaugurado os primeiros lampiões, e o trabalho de manutenção, o acende e apaga 

diários, foram postos em praça pública para arrematação.   

 Se utilizarmos somente as Atas da Câmara e o contrato de arrematação, poderíamos 

supor que esta foi uma melhoria para espaço urbano do mais alto grau, e comemorada pelos 

habitantes. Mas, as constantes reclamações nos jornais passam outra ideia. A iluminação 

pública era descrita como uma piada.  

 Outras construções públicas também constantemente citadas no periódico 

Pindamonhangabense eram o Lazarento e a Casa de Câmara e Cadeia, que, sendo obras de 

Francisco Antônio Pereira de Carvalho, haviam sido iniciadas antes da década de 1860, e até 

os anos finais da década de 70, não haviam sido finalizadas. Obras estas que drenavam 

recursos aos cofres públicos, que constantemente levavam os vereadores à requisitarem mais 

dinheiro do governo da província. Antes mesmo de serem dados por finalizados já eram 

descritos como em ruínas. Ou simplesmente não funcionavam, como os lampiões. 

 Por meio dos censos e das listas de votantes vemos o crescimento populacional e a 

diversificação das profissões. Segundo informações do censo de 1872, a população de 

Pindamonhangaba constituía em 10.918 livres, 3.718 escravizados e 173 estrangeiros. 

Dentre os estrangeiros 53 eram africanos livre e 21 escravizados, 85 alemães, 20 italianos e 

44 portugueses. Foram contabilizados 2.027 fogos. Dentre a população de 2.857 crianças 

entre 6 a 16 anos, apenas 232 frequentavam a escola, o que é espantoso, uma vez que havia 

escolas públicas, particulares e internatos. Neste contexto, ainda era algo destinado às elites, 

a instrução era para poucos, o que reflete no número de habitantes alfabetizados, algo em 

torno de 3.060. 

 Já as profissões eram as seguintes: 3 juízes, 4 advogados, 2 notários, 3 oficiais de 

justiça, 3 médico, 4 farmacêuticos, 3 parteiros, 27 professores, 12 empregados públicos, 15 

militares, 54 capitalistas, 13 manufatureiros, 246 comerciantes e caixeiros, 660 costureiras, 

43 operários de metal, 88 operários em madeira, 41 operários em construção, 18 operários 
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em couro, 41 operários em vestuários e 14 operários em calçado. Dentre os lavradores, 2.156 

eram homens, 1.884 mulheres, 50 eram de origem estrangeira, e 2.372 escravizados. Mas, 

haviam também aqueles que se declaravam uma ocupação exata, quase 3884. 

 Segundo o Lista dos Qualificados Votantes de 1870, 970 homens estavam aptos a 

participarem das eleições para vereadores e juízes de paz. Analisando os dados dos 

quarteirões de número 9 a 30, que podem ser classificados como a zona rural, haviam 648 

lavradores, 12 negociantes, 9 feitores, 7 administradores, 7 carpinteiros, 4 arreadores, 3 

tropeiros, 2 ferreiros, 1 fogueteiro, 1 arruador, 1 capitalista, 1 médico, 1 ouvires, 1 oficial, 1 

marceneiro, 1 carreiro. Em contrapartida, a analise somente dos quarteirões de 1 a 8, o 

espaço urbano e as ruas do entorno, temos 256 votantes, divididos em 90 negociantes, 52 

lavradores, 8 alfaiates, 8 carpinteiros, 7 empregados, 7 tropeiros, 7 marceneiros, 6 

advogados, 6 artistas, 6 arreadores, 5 religiosos, 5 ferreiros, 4 professores, 4 capitalistas, 4 

seleiros, 3 escrivães, 3 proprietários, 3 solicitadores, 3 médicos, 1 editor, 1 tipografo, 1 

magistrado, 1 boticário, 1 ouvires, 2 oficiais, 2 taipeiros, 2 sapateiros, 1 arruador, 1 

coadjuntor, 1 telheiro, 1 dentista, 1 fiscal, 1 coletor, 1 tabelião, e 1 serralheiro. Fica claro a 

diversificação das profissões no centro urbano. 

 Faltou falar dos Índices de Impostos e das Licenças (1876-1885) e do Livro de Registro de 

Patentes (1887-1889)10, por meio destes livros podemos conhecer, como o seu título sugere, 

algumas licenças e impostos que foram incorporadas ao Código de Posturas. Desse modo, 

conseguimos vislumbrar quantas casa de comércio, e demais estabelecimento comerciais, 

pagavam seus impostos corretamente na cidade. Contudo, pelo número de páginas em branco 

que encontramos, pode-se pensar que a cobrança das licenças não ficou mais fácil com o 

passar dos anos. 

 No exemplar que encontramos referente à 1876-1885, temos dez indivíduos que 

pagaram o imposto de 50$000 sobre casas de jogos e bilhar, somando os anos de 1877 a 

1879, provavelmente estes estabelecimentos funcionavam em conjunto com as tavernas e 

bares, proporcionando diversão aos clientes. Neste período apenas 6 pessoas pagaram o 

imposto de 50$000 para manter um hotel na cidade, sendo uma dela Ana Jacinta Moreira 

César, o que nos leva a perceber que o fluxo de visitantes cresceu a ponto de se desenvolver 

uma rede hoteleira, uma vez que, por muito tempo a cidade contou com apenas um 

estabelecimento deste tipo.  

 Outros impostos e licenças demonstram um pouco mais sobre as diversões 

disponíveis aos habitantes, como as 29 licenças emitidas no período de 3 anos, para a 

                                                           
10Documento lido no Centro de Memória Barão Homem de Mello, mas ainda não tombado, e por isso sem 
referência. 
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realização de bailes, espetáculos equestres, ginásticos, dramáticos e concertos, poderiam 

variar de 30$000 a 100$000 réis. Aliado a isto, 12 indivíduos pagaram a licença de 10$000 

para tocar em locais públicos panoramas, realengos, harpas e demais instrumentos, e pelos 

nomes dos músicos podemos perceber que isso era um nicho onde se empregavam novos 

moradores, possivelmente imigrantes, como os músicos José Faymon; Miguel Lobo; Renny 

Fabian; José Chef, Nicolau Nibalat; Paiscoal Rany; Mario Pret, por exemplo. 

 Outra área que atraía muitos estrangeiros era a de relojoaria. Francisco Austra 

aparentemente foi o que se manteve mais estável no ramo, pagando pela licença de 20$000 

por 5 anos seguidos. Ele dividia a clientela com outros estrangeiros, como Henrique Rosé; 

Frederico Guilherme Hummel, mas também com Virgílio Leite Monteiro e João 

Nepomuceno Salgado. 

 Dentre aqueles que possuíam licenças para o comercio de pedras preciosas temos 

Francisco Austra, que deveria congregar ambos em uma mesma casa de negócio. Entretanto, 

tinha como concorrente Renny Fabian, um dos músicos, mas, por não ser domiciliado na 

cidade, Fabiam pagava 300$000 pela sua licença, enquanto Austra, morador da cidade, 

apenas 100$000. 

 Em contrapartida, havia imposto e licenças que não foram pagas por ninguém, como 

para a realização de corrida de touros, corrida de animais, barco a vapor, venda de ouro e 

fazenda por mascates de fora do município, e canoas. Sobre os mascates, podemos supor que 

deveria ser muito mais desejável conseguir um endereço na cidade e pagar o imposto regular 

de 200$000, do que se declarar de fora e ter uma acréscimo de 100$000, com o risco de 

realizar poucas vendas porta-a-porta. Já a falta de pagamento de licença para canoas com 

certeza é fruto da perspicácia dos moradores, principalmente daqueles que a utilizavam para 

ganhar a vida, como os pescadores, aliado à falta de fiscalização da municipalidade, que deve 

ter percebido que este imposto não teria fácil arrecadação. 

 Outra licença interessante era a de exercer temporariamente no município a profissão 

de retratista, fotógrafo e dentista, que foi pago por Luiz Eloy da S. Passos, Domingos Vieira 

do Prado, Pedro da Silveira, Domingos Vieira do Prado Teixeira Pinto, Domingos Vieira do 

Prado, Millitão Retratista, Carlos Baschaff, entre 1879 e 1883. Tais pessoas, como o imposto 

sugere, deveriam viajar pela província oferecendo os seus serviços, o que deveria chamar a 

atenção do público que raramente tinha a oportunidade de ter seu retrato tirado, ou mesmo 

ir ao dentista. 

 Tais impostos e licenças mostram como a cidade foi ganhando novos comércios e 

novos meios de se divertir. A cidade estava adquirindo ares requintados, recebendo 



224 

 

estrangeiros que dispunham de serviços especializados e diferenciados, como o retratista, 

dentista e o ouvires.  

 Os impostos que tinham maior procura por licenças eram os relacionados a lojas de 

fazendas, ferragens, armarinhos, chapéus, calçados, perfumarias, objetos de escritório, e seus 

respectivos mascates, e a venda de vidros cristais e louça, e a venda de gêneros alimentícios. 

Tal demanda se explica por serem estes estabelecimentos os responsáveis por suprir as 

demandas da população por itens de primeira necessidade. 

 Entretanto, o que chama a atenção neste documento são os impostos relativos aos 

trollys e carruagens. Podemos observar pelas atas da Câmara que o intenso tráfego deste 

meio de transporte causava certos distúrbios pela cidade. Para resolvê-los os vereadores 

anexaram novos códigos de postura que versavam sobre quais lados das ruas eles deveriam 

se posicionar, e como as ultrapassagens deveriam ocorrer para que não houvesse acidentes, 

da mesma forma, aqueles que se empregavam nos transporte de particulares deveriam 

emplacar seus carros, para melhor fiscalização. Contudo, o imposto era válido à todos que o 

possuíssem. O imposto era dividido em 3 categorias, carros de eixos móveis (5$ e 20$) seges, 

carros e trollys de 4 rodas (10$ e 30$) e trolly e semi-trolly de duas rodas (5$ e 20$). Na 

primeira categoria temos Antônio Fernandes Villela; José Moreira César; Antônio Gomes de 

Alvarenga; Domiciano Leite de Mendonça; Antônio (escravo de Salvador Roiz Moreira); 

Manoel Moreira César; Barão do Romeiro; Mestre Philiphe; José Pereira Lamdim; Angélica; 

Maria Eufrasia de Alvarenga; Jacintho Roiz Moreira; Eduardo (italiano); César Augusto de 

Oliveira Costa. E na terceira categoria César Augusto de Oliveira Costa; Faustino Pereira 

Leite; Paulino Pereira Salgado; Ideofonso Leopoldo Salgado. 

 Se classificarmos apenas pelo valor da licença, então, os indivíduos da segunda 

categoria seriam aqueles com melhores condições de vida, e é exatamente isso o que ocorre. 

Nesta categoria estão: Barão do Romeiro; Barão das Palmeiras; Barão de Lessa; Barão de 

Paraibuna; Miguel Marcondes de Moura e Costa; Cândido Marcondes Ribas; Antônio Vieira 

de Oliveira Neves; Luiz Teixeira de Barros; Ignácio Bicudo de Siqueira Salgado; Francisco 

Ignácio de Moura Marcondes; Francisco Marcondes Monteiro; Cornélio Bicudo Varella 

Lessa; Miguel Marcondes de Moura e Costa; Adriano Feraz de Araújo; José Francisco 

Homem de Mello; Alexandre Marcondes Romeiro; Tristão da Costa Rezende; Barão de 

Taubaté; José Miguel da Costa e França; José Monteiro Machado César; José Antônio de 

Oliveira Costa; Barão do Romeiro; Jacintha Moreira César 

 Com tantas pessoas na cidade possuindo um carro, o que explica o fato deles não 

aparecerem em nenhum inventário? 
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 Para finalizar, importantes informações estão contidas nas Atas dos últimos anos do 

Império. A primeira delas é em relação ao orçamento. Em 1877 a municipalidade gastou 

8:512$260 em obras públicas, e nos dois anos seguintes esse valor subiu para 11:326$840 e 

19:109$080, respectivamente. Quantias que são realmente altas, e que fazem correspondência 

a receitas obtidas nos últimos anos. No exercício financeiro de 1876/77 foram arrecadados 

18:474010; 77/78 20:528$910; 78/79 25:209$180; 79/80 21:382$930; 80/81 19:801$780; 

81/82 18:154$473; 82/83 17:280$080; 83/84 13:271$840; 84/85 16:246$690; 85/86 

23:344$770, e que continua a aumentar com a chegada do fim do Império. Com tamanhas 

somas a municipalidade poderia continuar investindo em novos prédios públicos, nas novas 

áreas de espaço urbano adquiridas com a expansão. As áreas ao redor da estrada de ferro 

foram privilegiadas, além de um contrato com a Companhia São Paulo – Rio de Janeiro para 

a criação da Praça Barão Homem de Mello, o local também receberia o edifício do primeiro 

grupo escolar da cidade, construído nos primeiros anos da república. Tudo isso durante a 

suposta decadência do café. 

 As obras de Pereira de Carvalho já estavam ultrapassadas. O Palacete do Visconde da 

Palmeira e a Casa de Câmara e cadeia foram reformadas, possivelmente por Charles 

Peyrouton, que lhes refinou a arquitetura e atribuiu maiores requintes aos prédios. Já o 

mercado não comportava as demandas dos novos tempos, desse modo, foi encomendada uma 

planta ao escritório do engenheiro Ramos de Azevedo – Pindamonhangaba não seria a única 

cidade do Vale do Paraíba sem uma obra assinada por ele. Para esta obra os arrematantes não 

eram os simples jornaleiros e mestres de obras com seus escravizados. Esta obra foi 

disputada por escritórios de engenharia e companhia, como o Engenheiro Mathias 

Guimarães; Companhia Fernando de Matto e Joseph Bryan, e o Engenheiro Miguel 

Asmurssen.  

 Até mesmo um chalé suíço fora construído no cruzamento das ruas 7 de setembro 

com a rua José Bonifácio, com seu telhado em duas águas, dispostas em grande angulação, 

com largos beirais, “o gosto pelo pitoresco evidenciado no modo dos chalés e dos quiosques, 

que se impõe no último quartel do século XIX, faz parte desse quadro de referências, (...) o 

pitoresco se caracteriza como elemento de ‘novidade caprichosa’, acentuando, no nosso caso, 

a sensação de viver fora do Brasil11.     

 

                                                           
11SCHETTINO, Patrícia. BUENO, Fernanda. A influência do ecletismo... In: PESSOA, Ana. COIMBRA, 
Arthur (Orgs.). Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de interiores. Fafé, 2019, p.181. 
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Imagem 43 – Centro de Memória Barão Homem de Mello – Acervo André Luís Lacerda. Rua 7 de setembro. 

Sem data. 

 

 As disputas pelo passeio público ainda persistiram, denominado agora de Largo 

Cornélio Lessa, os conflitos já não eram sobre os desenhos dos caminhos ou as plantas 

utilizadas, mas sobre quem poderiam estar neste local. Segundo as denúncias que se 

seguiram no Pindamonhangabense,  

sobre essas reuniões de pretos forros, escravizados e dessas mulheres 
monstros, que deshonram a espécie, uma vez, arrojadas ao turbilhão imundo 
dos lupanares, no tripudiar desenfreado da infâmia estumada pelos instintos 
felinos, em substituição do sentimento de dignidade perdida, do pudor 
vilipendiado, dos brios, comprimidos e rechaçados12.  

                                                           
12Pindamonhangabense, Domingo, 21 de janeiro. Ano IX – 1875 – nº 04, f. 2. 
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 Vinham se encontrando durante as noites de sábado para domingo em alguns pontos 

da cidade para “a habituada festança (...) em meio da mais desordenada animação, prestes já, 

por influência de algumas notabilidades que acotovelam os vários círculos de perdição e 

fraudulência” em rua próxima à cadeia, que acabou com cacete e balas de garrucha sob os 

fandangos embriagados. Os “pagodes” estavam se espalhando, com “prejuízo dos senhores e 

pânico terror da população, continuamente sobressaltada pelas narrações das façanhas e 

proezas dos destemidos capoeiras á pulares de todos os lados, ameaçando e pondo em perigo 

a ordem pública”. Eles se reuniam no porto velho, local habitual da população pobre da 

cidade, e no Largo do Ipiranga,   

celebradas no antro medonho asqueroso de uma fúria e em uma casa à beira 
do rio Paraíba, aos batepés, alaridos, motins e algazarras atroadoras da 
turba infrene e dissoluta à desenrolar-se em ameaças de desordens, perigos, 
licença e comprometimentos que cumpre, quanto antes, conjurar. Escolas de 
perdição, de vicio, de crimes, de assassinatos e latrocínios, já vão elas 
mostrando o de quanto servem os elementos por cuja combinação 
consolidão-se, a perícia que à longos tragos vão inoculando ao ponto de 
verem muitos senhores e patrões inutilizados seus escravos e camaradas, 
outrora dignos de toda confiança e elogios por sua probidade, diligencia e 
disposição ao serviço, e hoje descambados ao baixo terreno do descredito e 
do desprestigio, falsos, lesos, birbantes, vagos, turbulentos e 
perigosíssimos13. 

 Suplicavam ao delegado de polícia, professor José Antônio Vieira de Brito que agisse 

contra estes homens, aconselhando que o fizesse o mais rápido possível pois eles eram o 

princípio da destruição, que deveria ser aniquilado antes que a estrada de ferro trouxesse 

muitos outros.  

Essa notícia nos dá preciosos indícios da sociabilidade dos moradores negros da 

cidade, escravizados e libertos, e de como as tensões estavam latentes. Homens e mulheres 

que ocupavam o espaço de Pindamonhangaba não apenas como trabalhadores e 

consumidores, mas como integrantes desse espaço, usufruíam da cidade. A ferrovia poderia 

trazer mais desses frequentadores indesejados, talvez por que as festas fossem ficando 

famosas? Pelo visto, eram frequentadas também por algumas pessoas de posses, as 

“notabilidades” que estariam protegendo os “pagodes”. Esses festejos e encontros vão sendo 

vistos como ultra perigosos e pouco condizentes com a urbanidade desejada, 

Pindamonhangaba alinhava-se às grandes cidades do Império que na virada da República 

fariam muito esforço para controlar “as classes perigosas”, controlar a movimentação dos 

libertos e ex-excravos, controlar os capoeiras. O articulista fazia uso da retórica da maneira 

mais exagerada possível, mostrando-se também atualizado com seus colegas da imprensa 

carioca ou paulistana, com o discurso médico e higienista que associava os pobres ao perigo, 

                                                           
13Ibidem. 
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às doenças, aos crimes e logo divulgaria as teorias racistas. Os sentimentos contra os libertos 

não eram os melhores.14 Tensões que assumiriam novas formas na República e sinalizam 

para outros contornos da disputa por esse espaço tão simbólico na cidade, o Passeio Público.   

                                                           
14Um grupo de teatro às margens do rio paraíba publicou na mesma edição do jornal uma nota se isentando de 
provocar semelhantes tumultos, como os que estavam sendo vinculados nas últimas edições. Assim como os 
outros leitores, eles tomaram conhecimento das denúncias de batuques, prostituição por pretos, forros e 
escravizados na casa que era de Dr. César. Acontece que nesta casa funcionava uma sociedade de dança, que 
possuía inúmeros sócios, tantos que eles nem sabiam quantos e quais eram – pois não possuem documentos para 
isso, nem regimento ou estatuto. Segundo os sócios, eram tão amigos da harmonia e inimigos da subversão 
quanto aqueles que lhes denunciaram. E por isso, mantem longe da agremiação certos elementos, e talvez, um 
desses elementos, rancoroso, tenha escrito as palavras do artigo passado. “Se no seio da sociedade existem 
muitas mulheres cuja vida não é livre de mácula, nem por isso elas deixão de tomar o devido conhecimento dos 
seus deveres, portando-se do modo porque se exprime o articulista”. 
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Imposto De Patente Vol. nº 43 (1877-1878) 

Índice Dos Impostos e das Licenças (1876-1885) 

 Lista do cidadãos qualificados votantes em Pindamonhangaba em 1875 

 Juiz de Paz 

Caixa 551 [1829 a 1855]   

Caixa 552 [1860 a 1903] 

 Inventários  

JORF Caixa 057 (1842-1843)  

JORF Caixa 058 (1843-1846) 

JORF Caixa 059 (1849-1850) 

JORF Caixa 060 (1851-1852) 

JORF Caixa 061 (1853-1854) 

JORF Caixa 062 (1855-1857) 

JORF Caixa 063 (1859-1861) 

JORF Caixa 064 (1862-1863) 

JORF Caixa 065 (1873-1879) 

JORF Caixa 066 (1879-1880) 

 

Arquivo do Estado de São Paulo 

Lista dos cidadãos qualificados votantes em Pindamonhangaba nos anos de 1847; 1850; 1855; 

1860; 1865; 1870 (CO 88) 

 

Hemeroteca Digital Brasileira 

 Jornal Pindamonhangabense – Ano VII – 07/09/1873 – Número 26. 

 Jornal Pindamonhangabense – Ano VIII – 29/03/1874 – Número 13.  

 Jornal Pindamonhangabense – Ano VIII – 19/04/1874 – Número 16.  

 Jornal Pindamonhangabense – Ano VIII – 28/06/1874 – Número 28. 

 Jornal Pindamonhangabense – Ano VIII – 16/08/1874 – Número 33. 

 Jornal Pindamonhangabense -  Ano VIII – 18/10/1874 – Número 39. 

Disponível em: 

http://memoria.bn.br.DocReader/docreader.aspx?bib=819670&pesq=&pagfis=1 Acesso em 

setembro de 2020.  

 

Fundação Casa Rui Barbosa 

 Fotos do Acervo Cornélio Penna (Iconografias de número 1 a 27). 

 

 



231 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABRAHAO, Eliane Morelli. Morar e viver na cidade, Campinas (1850-1900) – mobiliário e 
utensílios domésticos. São Paulo: Alameda, 2010. 

ABREU, Maria Morgado de. Taubaté: de núcleo irradiador de bandeirismo a centro 
industrial e universitário do Vale do Paraíba. Aparecida: Ed. Santuário, 1985. 

BARCELOS, Maria C. V. Práticas e interações nos espaços destinados aos serviços da casa 
senhorial. In: PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio 
Internacional A Casa Senhorial: anatomias dos interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016. 

BENICASA, Vladimir. Fazendas Paulistas. Arquitetura rural no ciclo do café. Volume 01. 
Tese apresentada ao departamento de arquitetura e urbanismo da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007. 

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Sistema de produção da arquitetura na cidade colonial 
brasileira - Mestres de ofício, 'riscos' e 'traças'. Anais do Museu Paulista: História E 
Cultura Material, São Paulo, n. 20(1), p. 321-361, 2012. 

CAMPOS, Cândido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São 
Paulo: Ed. SENAC, 2002. 

CAMPOS, Eudes. Arquitetura paulistana sob o Império: aspectos da formação da cultura 
burguesa em São Paulo. Tese (Doutorado em Arquitetura. Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997. 

CAMPOS, Maristela Chicharo de. O Governo da cidade: elites locais e urbanização em Niterói 
(1835-1890). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2004. 

CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial. Teatro de 
Sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. 

CERASOLI, Josiane Francia. Configurações de um Brasil urbano e republicano: relações de 
força. In: MAGALHÃES, Marcelo de Souza. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. 
(Orgs.). Os poderes municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2019. 

CHAVES, Edneia Rodrigues. Hierarquias Sociais na Câmara Municipal em Rio Pardo (Minas 
Gerais, 1833-1872). Tese (Doutorado em História). Programa de Pós-graduação em 
História da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2012. 

COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Ed UNESP, 2010.  

D’ELBOUX, Roseli. Manifestações Neoclássicas no Vale do Paraíba: Lorena e as palmeira 
imperiais. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Programa de pós graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Sociabilidade sem História: votantes pobres no Império, 
1824-1881. In: FREITAS, Marcos Cézar (org.). Historiografia Brasileira em Perspectiva. 
São Paulo: Contexto, 1998. 

DOLHNIKOFF, Miriam. Governo representativo e eleições no século XIX. Revista do 
Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Rio de Janeiro, ano 178, n. 474, p. 15-46, 
maio/ago. 2017. 



232 

 

_____________. Império e governo representativo: uma releitura. Caderno CRH. Salvador, 
vol. 21 no.52, jan./apr. 2008.  

_____________. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Ed. Globo, 
2005. 

D'ORBIGNY, Alcides Dessalines. Viagem Pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1976. 

DOURADO, Guilherme Mazza. Belle Époque dos Jardins: da França ao Brasil do século XIX 
e início do XX. Tese (Doutorado em Arquitetura). Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo, 2008. 

DUARTE, Fernando G. GUTIERREZ, Ester. Os bens móveis inventariados na Estância 
dos Prazeres de Pelotas, RS (1788-1828). In: PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). 
Anais do II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: anatomias dos interiores. Rio de 
Janeiro: FCRB, 2016, p. 464-483. 

FERRARO, Marcelo Rosanova. A arquitetura da escravidão nas cidades do café, Vassouras, 
século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas de São Paulo. São Paulo. 2017. 

FERREIRA, Manoel Rodrigues. A evolução do sistema eleitoral brasileiro. Secretaria da 
documentação e informação. Brasília: TSE/SDI, 2005. 

FERREIRA NETO, Washington Marcondes. A descendência do Monsenhor Ignácio 
Marcondes de Oliveira Cabral. Revista da ASBRAP, nº 01, p. 213-226, 1994. 

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite 
cafeeira: 1867-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

HORNER, Erik. Até os limites da política: a “revolução liberal” de 1842 em São Paulo e Minas 
Gerais. São Paulo: Alameda, 2014. 

LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma Cidade na Transição. Santos: 1870-1913. São Paulo: 
HUCITEC, 1995. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O munícipio e o regime representativo no 
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

LEONIDIO, Adalmir. A força da Tradição. O rural e o urbano na paisagem de Piracicaba, na 
passagem do século XIX para o XX. In: JORGE, Janes (Org). Cidades Paulistas: 
Estudos de História Ambiental Urbana. São Paulo: Alameda, 2015. 

MAC CORD, Marcelo. Francisco José Gomes de Santa Rosa: experiências de um mestre 
pedreiro pardo e pernambucano no oitocentos. Afro-Ásia, Salvador, n. 49, p. 199-227, 
2014. 

_____________. Organizações artesanais e a Câmara Municipal do Recife: cultura das 
oficinas, economia do favor e canteiros de obras – anos de 1830-1860. In: 
MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes 
municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019. 

MACHADO, Humberto Fernandes. Progresso, Civilização e o ordenamento do espaço 
urbano. In: Marta Rossetti, BATISTA. Márcia Elisa de Campos, GRAÍ. Cecília Maria, 
WESTPHALEN. (Orgs.) História comparada de sociedades urbanas: políticas urbanas e 
dimensões cultural das cidades brasileiras e francesas (1840-1945). 
CAPES/COFECUB. Instituto de Estudos Brasileiros/USP, 1998. 



233 

 

MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes 
municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019. 

MAIA, Tom. HOLANDA, Sérgio Buarque. Vale do Paraíba: velhas fazendas. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2010. 

MARCONDES, Athayde. Pindamonhangaba. Atravéz de dois e meio séculos. São Paulo: 
Typographia Paulista, 1922. 

MARCONDES, José Maurício Puppio. O Visconde e a Cidade Imperial. Pindamonhangaba, SP: 
JAC, 2000. 

______________. Uma breve história da Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba. Pindamonhangaba: Ed. do Autor, 2012. 

MARTINS, Ana Luiza. História do Café. São Paulo: Contexto, 2009. 

MATTOS, Ilmar R. O tempo saquarema. A formação do Estado Imperial. Rio de Janeiro: 
ACCESS, 1994. 

MORAIS, Brenda Laisa. As reverberações do “período revolucionário” no cotidiano 
camarário. Pindamonhangaba, 1841 a 18441. Revista Galo, Parnamirim, ano 1, n. 2, p. 
125-135, jul./dez. 2020. 

MOTTA, Kátia S. Votantes ou Eleitores? Os impasses na construção da participação política 
local no início dos Oitocentos (1827-1828). Revista Ágora, Vitória, n. 16, p. 27-36, 2012. 

MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. Notas para a história das artes do espetáculo na 
província de São Paulo. A temporada artística em Pindamonhangaba em 1877-1878. São 
Paulo: Secretária da Cultura, Ciência e tecnologia, Conselho Estadual de Artes e 
Ciências Humanas, 1878. 

MUAZE, Mariana. SALLES, Ricardo. (Orgs.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos 
quadros da Segunda Escravidão. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015. 

MUAZE, Mariana. Pensando a família no Brasil: ganhos interpretativos a partir da micro-
história. Confluense, Bolonha, n. 1, vol. 8, p. 10-27, 2016. 

MUNARI, Rodrigo Marzano. Eleições e regime representativo no Império: interpretações e 
problemas. Histórica. Revista do arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 63, ano 11, 
p. 17-29, mar. 2015.   

NOZOE, Nelson. Vida econômica e finanças municipais da capital paulista na época imperial. 
In: PORTA, Paula (Org.). História da cidade de São Paulo. A cidade no Império 1823-
1889. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém: relações sociais e 
experiências da urbanização, São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 2005. 

PARETO JR. Lindener. O Cotidiano em construção: os 'práticos licenciados' em São Paulo 
(1893-1933). São Bernardo do Campo: Ed.UFABC, 2017. 

PESSOA, Ana. SANTOS, Ana Lúcia. Grandejean de Montigny e os negociantes: a praça, o 
arquiteto e a clientela. In: PESSOA, Ana. PEREIRA, Margareth da Silva. KOPPKE, 
Karolyna. (Orgs.). Gosto Neoclássico: atores e práticas artísticas no Brasil no século 
XIX. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2018. 

PINTO, Luciano Rocha. O discurso historiográfico. Sobre os poderes locais no Brasil 
Colônia/Império. Revista História – Dossiê Câmara Municipal: fontes, formação e 
historiográfica do poder local no Brasil Colônia e Império. Rio de Janeiro, ano 5, v. 1, 
n.1, 2014. 



234 

 

POPINIGIS, Fabiane. “Populares afeições”: a municipalidade entre a política imperial e a 
política das ruas na Praça do Mercado – Desterro (Florianópolis), 1840-1850. In: 
MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes 
municipais e a cidade: Império e República. Rio de Janeiro: Mauad X, 2019. 

REALE, Ebe. Pindamonhangaba: cidade do Segundo Reinado. Revista de História da USP. 
São Paulo, n.83, p.137-174. Set.1970. 

REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do Brasil 1500-1720. 
São Paulo: Editora USP, 1968. 

REIS, João José. AGUIAR, Márcia Gabriela. Carne sem osso e farinha sem caroço: o motim 
de 1858 contra a carestia na Bahia. Revista de História. São Paulo, n. 135, p. 133-160, 
1996. 

REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz 
Felipe (org.). História da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade 
nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

RIBEIRO, Nelson. Artífices na passagem do século XIX para o XX na Província do Espírito 
Santo. In: PESSOA, Ana. MALTA, Marize. (Orgs.). Anais do II Colóquio Internacional A 
Casa Senhorial: anatomias dos interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016. 

RODRIGUES, Marcus Vinícius Macri. Um palácio quase romano no Rio de Janeiro do 
século XIX: o Palácio do Catete. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). Atas V 
Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de interiores. Fafé, 2019. 

ROSAS, Suzana C. Da “constituinte soberana” a “conciliação política sobre as bases das 
reformas”: O Partido Liberal em Pernambuco e o gabinete Paraná de 1853. Revista de 
História (São Paulo) n. 170, p. 291-316, jan.-jun., 2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i170p291-316. Acesso em 01/04/2020. 

SAIA, Luiz. Morada Paulista. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

SANT-HILAIRE, Auguste de. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 

SCHETTINO, Patrícia. BUENO, Fernanda. A influência do ecletismo na produção da 
arquitetura residencial em Ouro Preto. In: PESSOA, Ana. COIMBRA, Arthur (Orgs.). 
Atas V Colóquio A Casa Senhorial: anatomia de interiores. Fafé, 2019. 

SANTOS, Amália Cristóvão dos. Em obras: os trabalhadores da Cidade de São Paulo entre 
1775-1809. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 

SALGADO, José Augusto César. Pindamonhangaba Cidade Imperial.  São Paulo: Separata de 
Paulistânia, 1960. 

SIQUEIRA, Lucília Santos. Bens comuns na Mantiqueira: o munícipio de Socorro no prelúdio 
da cafeicultura paulista (1840-1895). São Paulo: Ed. CLA, 2005. 

SOBRINHO, Alves Motta. A civilização do café. (1820-1920). São Paulo: Brasiliense. 

SOTO, Maria Cristina Marínez. Pobreza e Conflito. Taubaté, 1860-1935. São Paulo: 
Annablume, 2001. 

SOUZA, Iara Lis Carvalho. A adesão das Câmaras e a Figurado Imperador. Revista Brasileira 
de História, São Paulo, v. 18, n. 36, p. 367-394, 1998, p. 2. Disponível em: 
https:/doi.org/10.1590/S0102-01881998000200015. Acesso em 14 de julho de 2019. 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.v0i170p291-316.%20Acesso%20em%2001/04/2020


235 

 

SOUZA, Williams Andrade de. O império das (nas?) municipalidades: as elites e o governo da 
cidade no Brasil oitocentista (Recife, 1829-1849). Tese (Doutorado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale dos Sinos. São 
Leopoldo, 2019. 

STEIN, Stanley J. Vassouras: um município brasileiro do café, 1850-1900. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1990. 

TERRA, Paulo Cruz. Câmaras Municipais no Império: as posturas municipais do Rio de 
Janeiro sobre o trabalho (1830-1838). In: MAGALHÃES, Marcelo S. ABREU, Martha. 
TERRA, Paulo Cruz. (Orgs.). Os poderes municipais e a cidade: Império e República. Rio 
de Janeiro: Mauad X, 2019. 

TIRAPELI, Percival. Arquitetura e Urbanismo no Vale do Paraíba: do colonial ao eclético. São 
Paulo: ed. Unesp, 2014. 

VALVERDE, Orlando. A fazenda escravocrata de café. Revista Brasileira de Geografia, Rio 
de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 37-81, jan-mar.1967. 

VELLASCO, Ivan de Andrade. Clientelismo, ordem privada e Estado no Brasil oitocentista: 
notas para um debate. In: CARVALHO, José Murilo de. NEVES, Lúcia Maria B. 
(Org.). Repensando o Brasil dos Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009. 

VELLASCO, Ivan de Andrade. O juiz de paz e o Código do Processo: vicissitudes da justiça 
imperial em uma comarca de Minas Gerais no século XIX. Disponível em: 
https://core.ac.uk/download/pdf/17173626.pdf. Acesso em 01/12/2020. 

ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província de São Paulo: 1860-1861. São Paulo: 
Ed. Itatiaia, Ed. USP, 1975. 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/17173626.pdf


ANEXOS 
 

Lista dos vereadores eleitos de 1837-1880, elaborada por José Athayde Marcondes 

 

1829-1832 
1.CEL. MANUEL MARCONDES DE OLIVEIRA MELLO 
2.Cap. José Romeiro de Oliveira 
3.Padre Antônio da Cunha S. Silva 
4.Francisco Homem de Mello 
5.Rodrigo de Oliveira Bueno de Godoy Moreira 
6.Custódio Gomes Varella Lessa 
7.Manuel de Godoy e Silva 
 
1833-1836 
1.JOÃO MONTEIRO BRASIO 
2.Adriano Gomes V. de Almeida 
3.José Marcondes do Amaral 
4.José da Cunha B. de Godoy 
5.Cap. Gregório José de Oliveira Costa 
6.Alferes Manuel Ribeiro do Amaral 
7.Manuel Rodrigues de Paiva 
 
1837-1840 
1.PADRE IGNÁCIO M. DE OLIVEIRA CABRAL 
2.Padre Antônio da C. Salgado Silva 
3.Miguel de Godoy Moreira 
4.Manuel de Godoy Moreira 
5.Luis Carlos Leite Cortez 
6.Manuel de Godoy Silva 
7.Cap. José Moreira Cesar (suplente do vereador cap. João Monteiro do Amaral, Juiz de Paz) 
 
1841-1844  
1.RODRIGO DE OLIVEIRA BUENO DE GODOY MOREIRA 
2.Gregório José de Oliveira Costa 
3.Justiniano dos Santos Moura 
4.Francisco de Paula Oliveira Godoy 
5.Manuel Antônio dos Santos 
6.Manuel Monteiro Cesar 
7.Ignácio Bicudo de S. Salgado 
 
1842-1844  
1.João Leite Barbosa 
2.Padre Francisco de Paula Toledo 
3.Padre Antônio M. Cesar de Almeida 
4.Francisco Marcondes Homem de Mello 
5.Francisco Monteiro do Amaral 
6.João Baptista de N. Pereira 
7.Jeremias Gomes de Araújo 
 
1845-1848 
1.MANUEL DE GODOY E SILVA 
2.Padre João de Godoy M. e Costa 
3.Fernando de Moura Rangel 
4.Manuel de Godoy Moreira 
5.Antônio Ferreira da Cunha 
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6.Custódio Gomes V. Lessa 
7.Adriano Gomes V. de Almeida 
 
1849-1852 
1.RODRIGO DE OLIVEIRA BUENO DE GODOY MOREIRA 
2.Adriano Gomes V. de Almeida 
3.Cap. Gregório José de Oliveira Costa 
4.Ignácio Bicudo de S. Salgado 
5.Miguel Antônio de Oliveira Godoy 
6.Manuel Gomes V. Lessa 
7.Benedicto Salgado Cesar 
 
1853-1856  
1.PADRE FRANCISCO DE PAULA TOLEDO 
2.João Leite Barbosa 
3.Padre Antônio M. César de Almeida 
4.João Baptista do N. Pereira  
5.Manuel Eufrásio de Toledo   
6.Cap. Benjamin da Cunha Bueno 
7.Luis Carlos Vieira Cortez 
8.Antônio Marques Villela 
9.Faustino Pereira Leite 
 
1857-1860 
1.BARÃO DE PINDAMONHANGABA (Manuel Marcondes de Oliveira Mello) 
2.Manuel Antônio dos Santos 
3.Dr. Antônio Faustino Cesar 
4.Cap. José M. Leite César 
5.Cap. Ignácio Bicudo de S. Salgado 
6.Cap. Gregório José de Oliveira Costa 
7.Miguel Antônio de Oliveira Godoy 
8.Cel. Francisco M. Homem de Mello 
9.Cap. José A. Fernandes Villela 
 
1861-1864 
1.DR. FRANCISCO IGNÁCIO HOMEM DE MELLO 
2.Dr. Miguel Monteiro de Godoy 
3.Dr. José M. da Costa França 
4.Dr. José Vicente M. de M. Romeiro 
5.Alferes Alexandre Monteiro 
6.Tenente José dos Santos Moreira 
7.Cap. Benedicto Gomes de Araújo 
8.Alferes João Maria de Oliveira César 
9.Alferes Luis Teixeira de Barros  
 
1865-1868 
1.DR. MANUEL M. DE MOURA E COSTA 
2.Dr. João Ribeiro M. Machado 
3.Major Benedicto M. Homem de Mello 
4.Tenente Cel. Francisco M. Monteiro 
5.Cap. Benedicto Gomes de Araújo  
6.Francisco Salgado de Oliveira 
7.Francisco Ignácio de M. Marcondes 
8.Marianno da C. Pinto Ferraz 
9.José Antônio de Oliveira Costa 
 
1869-1872 
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1.DR. MANUEL DE MOURA E COSTA 
2.Dr. Francisco Marcondes Romeiro 
3.Padre Francisco M. César 
 4.Domingos de M. Marcondes 
5.Tte. Joaquim A. Marcondes de Andrade 
6.Marianno de C. Pinto Ferraz 
7.Antônio Monteiro Ferraz 
8.Eloy Bicudo Varella Lessa 
9.Dr. Rodrigo Lobato M. Machado 
 
1873-1876 
1.DR. FRANCISCO M. ROMEIRO 
2.Dr. José M. Machado César 
3.Dr. José M. da Costa França 
4.Francisco Salgado de Oliveira 
5.Joaquim Antônio M. de Andrade 
6.Manuel Thomaz M. de Souza 
7.Américo de Paula Oliveira Godoy 
8.José Francisco Homem de Mello 
9.José B. Gonçalves Salgado 
 
1877-1880 
1.DR. MIGUEL DE GODOY M. E COSTA (renunciou para ocupar o cargo de juiz de direito) 
2.Com. Antônio E. M. de Gouvêa 
3.Tte. Cel. Francisco M. Monteiro 
4.João Gomes de Araújo 
5.Antônio Monteiro Ferraz 
6.Candido Marcondes Ribas 
7.Antonio Marques Villela 
8.José F. Homem de Mello 
9.Dr. Gregório José de Oliveira Costa 
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Código de Posturas de 1853. 
Disponível no Centro de Memória Barão Homem de Mello (Arquivos do Executivo, caixa 04, volume 

nº 88 (1831-1899). 

 

Posturas da Câmara Municipal da Cidade de Pindamonhangaba, 1853 

Art. 1º - A Pessoa que quiser abrir casa de negócio, fazendas secas no termo desta cidade, 
primeiramente declarará ao Procurador da Câmara, por uma petição de licença, que será dada 
assinada pelo Secretário e assinada pelo Procurador e Fiscal, pagando por ela cinquenta mil reis. 

Art. 2º - Obtida a licença e afim dos (prazos) emitidas poderá ser aberta a casa de negócio, transferida 
p. outra casa, pagando sempre imposto de deis mil réis anuais, embora seja o negócio pequeno, ou 
esteja aberto poucos dias, ou mesmo no interior da casa, na cidade, Freguesia, ou outro qualquer 
lugar do Termo. 

Art. 3º - O imposto anual de dois mil réis será marcado no mês de janeiro, ou dentro de dez dias, 
depois da concessão da licença do Art. 1º, ou da abertura do negócio, sempre adiantado.  O 
contribuinte recebera um conhecimento do pagamento, passado pelo Secretário, assignado pelo 
Procurador e Fiscal, estes não levarão emolumento pelo conhecimento. O Secretario levará pela 
licença do Art. 1º mil réis ficando obrigado a registrar em livro competente. 

Art. 4º - A Pessoa que quiser vender pelas ruas da Cidade, e de suas freguesias, estradas e Praças, e 
casas particulares, obj (frase cortada) prata, pedras preciosas, ficarão sujeitas as disposições dos 
artigos antecedentes: custando-lhes a licença do Art. 1º Cem mil réis. 

Art. 5º - A pessoa que quiser abrir casa de negócio de ferragens, objetos de armarinho e remédios, 
ficam sujeitas as disposições dos artigos antecedentes com a diferença porem de pela licença pagarem 
vinte mil réis. 

Art. 6º - As casas de negócio de fazendas secas, podem acumular os negócios de objetos de armarinho, 
ferragens, independente da licença, pagando de imposto anuais, além daquele para as fazendas secas. 

Art. 7º - As casas de negócio estabelecidas, até junho do corrente ano de 1853, só pagarão pela licença 
do Art. 1º vinte mil réis, além do imposto. 

Art. 8º - A licença do Art. 1º não pode ser transferida a outrem, seja por qualquer título ou forma, e 
ficará sem vigor desde que o negociante interrompa o negócio, por mais de dois anos, sem pagar 
imposto anual. 

Art. 9º - Os contraventores dos artigos antecedentes, serão punidos com oito dias de prisão e trinta 
mil réis de multa, além da satisfação. 

Art. 10º - É proibido vender gêneros comestíveis deteriorados, sem primeiros avisar o comprador.  

§Correr em animal sem necessidade aprovada. 

§Vender qualquer coisa em peso ou medida não aferidas. 

§Andar em animal bravo nas ruas da cidade (frase cortada). Sem freio de ferro, prata ou metal. 

§Transitar carro rinxando, ou sem uma pessoa que puxe os bois. 

§Deitar na rua ou praça pública qual quer objeto que pelo seu abandono afete a limpeza 
comodidade, transito ou deferência pública. 

§Colocar moveis nas ruas ou praça, excetuasse, quando for para algum serviço de momento, 
ficando a pessoa que o fizer obrigada a logo repor a rua como estava, (oupolmeivas), em ocasião 
das festividades.  

§Porcos cães e cabritos transitarem pelas ruas e praças, sem uma pessoa que os guie, excetua-se as 
cabras que estiverem criando. 

§Depositar na rua ou praça madeiras, pedras, terras ou outro qual quer material excetua-se 
quando for para construção de algumas casa, neste caso, o proprietário deixando espaço suficiente 
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de combinação com o Fiscal, para o transito regular, conservara nas noites escuras ou chuvosas 
uma luz enfrente, desde as Ave Maria de meia noite. 

§Dar tiro com arma de fogo dentro da cidade e sua freguesias, de dia ou de noite.  

§Rejeitar moeda legal quando lhe for dada em pagamento ou outra qual quer transação. 

§Fabricar pólvora ou fogos de artificio dentro da cidade e suas freguesias exceto se a casa estiver 
isolada precedendo sempre de licença da Câmara Municipal. 

Art. 11º - Os contraventores do Art. 10º e seus parágrafos serão punidos com dez mil réis de multa e 
o duplo nas reincidências; os cães, porcos e cabritos (folha cortada) e se seu dono não comparecer na 
porta da cadeia, até Ave Maria para receber e pagar multa será internado de ordem dos Fiscal. 

Art. 12º -   Dentro da rua da cidade ninguém poderá ter égua solta; o infrator será multado em dois 
dias de prisão e quatro mil réis de multa. 

Art. 13º - Os taberneiros fecharão suas casas de negócio as dez horas da noite, se antes não quiserem, 
sob pena de dez mil reis de multa excetuando-se as noites do Natal e da Ressurreição. 

Art. 14º - Todas os espetáculos públicos que não forem gratuitos e se representarem nas ruas e praças 
pagarão pela licença de cada apresentação vinte mil reis. O diretor que receber o pagamento das 
pessoas que frequentarem o espetáculo será multado em trinta mil reis e cinco dias de prisão se não 
tirar e pagar licença que será dada pelo Procurador da Câmara. 

Art. 15 – Ninguém comprará café de escravos sem licença por escrito de seu senhor; o infrator será 
multado em dez dias de prisão e vinte mil réis. 

Art. 16 – Ninguém comprará casa de jogo de bilhar sem licença do Art. 1º, pagando por ela dez mil 
reis, o infrator será multado em vinte mil reis e cinco duas de prisão. 

Art. 17 – Ninguém poderá levantar casas (folha cortada) ou fazer muros em seu terreno em frente das 
ruas e praças públicas sem que seja alinhado pelo vereador e fiscal, suprimindo a falta de um ou de 
outro o procurador e pelo termo de alinhamento haverá o a arruador por cada lance de vinte cinco 
palmos quinhentos réis, e o fiscal a mesma quantia.  

Art. 18 – As casas não terão menor altura que vinte palmos sendo de sobrado trinta e oito; enquanto 
será com tacaniça os muros doze palmos e cobertos de telhas com cumeeira tanto as casas como 
muros serão rebocados e caiados. Tanto as casas como os muros serão rebocados caiados ou levarão 
tinta de qual quer cor, as testadas das casas e muros serão calçados ou aterrados pelo proprietário na 
largura de dez palmos. 

As casas não terão menos altura que a de 20 palmos, nos cantos será de tacaniça, sendo a beira 
formada de taboa, ou estuque, os muros terão pelo menos 12 palmos de altura, e cobertos de telha 
com cumieira, tanto as casas como os muros serão rebocados, caiados ou levarão tinta de qualquer 
cor, as testadas das casas e muros serão calçadas ou aterradas pelo proprietário na largura de dez 
palmos. (Adicionado em 21/02/1853) 

Art. 19 – Os infratores dos artigos dezessete e dezoito serão multados em trinta mil réis além de ter a 
obra demolida a sua custa. 

Art.20 – Os proprietários são obrigados a edificar casas em seus terrenos ou cercarem com muro 
dentro da cidade sob pena de vinte mil réis de multa e o duplo nas reincidências intermediando ao 
prazo de três meses de uma a outra multa.  

Art. 21 – Os edifícios que ameaçarem ruína julgada prejudicial pela Câmara Municipal serão 
demolidos por seu dono precedendo aviso do Fiscal e o espaço de oito dias. O infrator será multado 
em trinta mil réis e o edifício ou muro demolido a sua custa. 

Art. 22 – Os proprietários da cidade subúrbio, e suas freguesias, tirarão formigueiros que estiverem 
em seu terreno dentro de um mês do dia em que for avisado pelo Fiscal sob pena de não o fazer ser 
multado em vinte mil réis por cada formigueiro nas despesas da extinção dele que será feita pelo 
Fiscal. Os formigueiros das ruas e praças serão tirados à custa da Câmara. 



241 

 

Art. 23 – Os senhores de qualquer escravo que fugido for preso pagará a pessoa que o prender deis 
mil réis sem o que não será entregue ao seu senhor. 

Art. 24 – Os pesos e medidas serão aferidos pelo aferidor ou procurador avindo da Câmara por cada 
aferição de um termo de medidas balanças pesos varas e côvado mil réis. 

Art. 25 – Os caminhos, pontes e aterrados que não estão a cargo da província serão feitos pelos 
moradores que por eles tiverem de passar no dia e que for designado pelo inspetor que será nomeado 
pela Câmara concorrendo cada morador com metade de seus escravos de serviços, não sendo 
compreendidos os escravos, o morador que não tiver escravos concorrerá com sua pessoa, outro por 
si, bem assim comparecerão com suas ferramentas, trabalharão de baixo da direção do inspetor. Não 
irão além da encruzilhada de sua casa. O morador que não mandar metade de seus escravos será 
multado em seis mil réis por cada escravo e bem assim o que não tiver escravo e faltar. 

Art. 26 – O sacristão não dará (folha cortada) dobres de sino por um defunto adulto e levará por cada 
dobra trezentos e vinte, além da obrigação os repiques pelos (ilegível) ficam a vontade o número 
levando o sacristão cento e sessenta réis por cada um. 

Art. 27 – O mercado de viveres será feito aos domingos no largo do teatro de baixo da inspeção do 
Fiscal, que policiando fará separar os gêneros conforme suas qualidades afim de um lugar se achar o 
que for feijão em outro toucinho. Aquele que não obedecer ao Fiscal na polícia do mercado será 
multado em dois dias de prisão e dois mil réis.  

Art.28 – Ninguém poderá vender águas ardentes da terra e de fora sem licença da Câmara ou do 
arrematante do estoque sob pena de vinte mil réis de multa e cinco dias de prisão, excetuam-se as 
fabricas que poderão vender em porção nunca menor de quatro medidas. 

Art. 29 – A Câmara quando julgar conveniente poderá fazer a arremates estoques da águas ardentes 
da terra e de fora, mas o arrematante não poderá exigir pela licença de um ano para um armazém de 
águas ardentes da terra e de fora mais de quarenta mil réis e sendo só da terra vinte mil réis bem 
como negar a licença uma vez que pague o imposto. 

Art. 30 – Todos os que tiverem por vez gado e animais entre terras lavradias serão obrigados a 
conservá-los fechados com valas, ou com cerca de lei, quando por não estarem fechados ofenderem 
plantações dos vizinhos poderão estes apreendê-los na presença de duas testemunhas e participar 
autoridade competentes, a qual mandará vender publicamente aquém mais der o ficando metade do 
produto da comarca e outra metade para o dono dos animais, o qual toda via ficará sujeito a pagar ao 
dano causado quando porém os ditos animais estiverem cercados e toda via passarem para as lavouras 
dos vizinhos estes avisaram ao dono em presença de duas testemunhas até segunda vez e ainda assim 
continuar o dono prejudicando avisará do curso acima disposto no presente artigo. 

Art. 31 – Os moradores no rocio internos do conselho cercarão as suas plantações com vala ou cerca 
de lei e quando os animais entrarem em suas lavouras rompendo os fechos, usarão do recurso do art. 
trinta. 

Art. 32 – Todo lavrador que plantar em terras de lavoura confinante com campos de criar, se cercará 
de mão comum com o criador. 

Art. 33 – Ficarão proibidos as folias de foras deste município tirarem um esmola dentro dele, sob 
pena de ser punido o chefe de qual quer delas com dois dias de prisão e deis mil réis de multa. 

Art. 34 – Todo aquele que sendo devidamente notificado não comparecer no dia aprazado para ser 
vacinado na casa da Câmara ou noutra que for designada sofrerá a pena de um a três mil réis na 
mesma pena incorrera o que tiver filhos tutelados escravos qual quer outros indivíduos pois cada um 
deles que não fizer comparecer sendo notificado: excetuasse, porém os que quiserem vacinar em suas 
casas por peritos por eles chamados e pagos a sua custa, os que devera efetuar a dita vacina dentro do 
prazo de dezesseis dias sobre pena do artigo seguinte. 

Art.35 – O que depois de vacinado não comparecer ou mandar escusa legitima no fim de oito dias ao 
vacinador para proceder ao devido exame, e extração do pus vacênico ou não mandar a pessoas a seu 
cargo a esse efeito, sofrera a pena de dois a seis mil reis salvo se forem vacinados em suas casas, em 
cujo caso não serão obrigadas ao referido exame e extração, sendo toda via obrigados a dar o 
vacinador uma lista dos nomes dos que se vacinarem em suas casa.  
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Art. 36 – Fica inteiramente proibido derrubar matas nas cabeceiras e margens do Tabahú e bem 
assim fazer tanques, valas, casinhas, curtumes ou outra qual quer cousa em prejuízo do dito veio 
servidor público desta cidade. Os infratores sofrerão prisão apena de dois dias e o dobro nas 
reincidências, sendo em todo ocaso, desfeito a obra a custas do mesmo. 

Art. 37 – O boticário que conservar na sua botica drogas ou medicamentos deteriorados será multado 
em quinze mil reis, e no duplo nas reincidências: para a boa execução deste artigo cada ano a Câmara 
nomeara uma comissão de três membros, um dos q. deve ser pessoa competentemente habilitado 
como medico cirurgião aprovado, ou boticário. 

Art. 38 – Ninguém poderá vender remédios já preparados sem estar competentemente habilitado por 
uma das academias do império, e sem ter licença do Art. 1º excetua-se os médicos homeopáticos: 
infratores será multado em vinte mil reis. 

Art. 39 – A Câmara avisará por cada lance de terreno que conceder por conta de data aquantia de 
cinco mil reis, o Secretario pela carta, embora de muitos lances, dois mil e quatrocentos reis, o Fiscal 
pela informação mil reis pela mesma forma. 

Art. 40 – Quando qualquer pessoa condenada no pagamento das multas não puder pagar por si ou 
seus bens, o imposto delas sofrerá um dia de prisão por cada mil reis, bem como, poderá eximi-la de 
prisão uma vez que pague mil reis por cada dia de prisão em que for condenado. 

Art. 41 – Fica criado o lugar de Zelador do Cemitério desta cidade, com o ordenado de sem mil reis 
anual. O zelador será nomeado pela Comarca do municipal, e servirá em quanto convir a mesma 
Câmara.  

Ao zelador competente 

Tratarás do asseio e decência do Cemitério. Ter sempre duas sepulturas abertas de cinco palmos 
de fundo e sete de cumprimento, para servir ao primeiro corpo que tiver que ser sepultado, ficando 
a seu cargo o enterramento; Guardar a chave do cemitério, e representar o que julgar conveniente 
a seu benefício. 

Fazes limpar o cemitério a sua custa de três meses, e velar para não entrarem cães ou outros 
animais. 

Demarcará o lugar e espaço suficiente para catacumbas, quando alguém quiser fazer e sempre de 
combinação, zelar na conservação delas participando a pessoa da família a que pertencer, qual quer 
inconveniente que seja necessário remover e a Câmara se for preciso demolir. 

Receber o corpo junto ao sepultura que já deve ter aberta, deitar dentro dela, e a terra precisa, a 
calçando-a quando for necessário, exceto se alguma pessoa quiser fazer devendo sempre ser 
inspecionada. 

Pelo risco de abrimento de sepulturas, enterramento, levará seis conto e quarenta reis, exceto dos 
pobres, que obtiverem grátis, encomendação do Pároco e dos anjinhos trezentos e vinte reis, sem 
bilhete do Pároco de a chance encomendado não receberá o corpo. 

Art. 42 – Não se abrirá segunda vez uma sepultura enquanto houver outro terreno, o zelador tirando 
uma linha enfrente irá com as sepulturas até o fim e assim sucessivamente. 

O zelador tem direito ao seiscentos contos e quarenta réis ainda mesmo que alguém de vontade 
própria queira fazer enterramento e si for em catacumbas deve excepcionar e levar a quantia de mil 
reis. 

Os corpos serão sepultados imediatamente que forem conduzidos ao Cemitério, exceto se houverem 
ordem de autoridade examiná-lo. 

Os infratores destes artigos serão multados entres dias de prisão e cinco mil reis de multa. 

Art. 43 – Ninguém poderá matar Rêz para vender sem ter licença anual da Câmara pela qual pragará 
de 2$ a 30$, dentro da Cidade, e seu (Município) subúrbio, e bem assim sem ser no lugar que a 
Câmara designar para esse fim, pagando mais por cada rês 320 reis sob pena de si matar sem licença 
ser multado em 30$r, e dez dias de prisão e si somente não pagar os 320$r ser multado em 5$rs. 
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Art. 44 – É proibido conservarem em porta ou Janela (folha cortada) Taquara sub pena de 5$ de 
multa, e o duplo na reincidência. 

Art. 45 – Por cada medida de água ardente que for vendida neste Município sem ser nele fabricado 
haverá a Câmara do vendedor ou Comprador cem mil reis, ficando um ou outro sujeito a multa de 1$ 
para cada medida, se vender ou comprar sem ser pago o imposto. 

Art. 46 – Ficarão revigoradas as Posturas Anteriores. 

Paço da Câmara Municipal de Pindamonhangaba em sessão extraordinária aos 21 de Fevereiro de 
1853. 

N. Tobias da C. Rezende – Secretario. 

Artigos e Posturas Municipais acrescidas aos mais feitas no ano de 1853 

Art. 47 – Todas as pessoas que de fora do distrito da cidade vierem com gêneros, como feijão, arroz, 
milho, aves, açúcar e toucinho para vender não o poderão fazer por atacado sem que primeiro estejam 
expostas à venda por partes no Largo da Feira, Ponte Larga, ou Ponte do Paraíba e Boa Vista, por 
um da, sob pena de 20$ rs de multa, e 5 dias de prisão, que será imposta ao comprador. 

Art. 48 – Todos os lavradores são obrigados a entregar ao inspetor de seu quarteirão até o ultimo de 
Dezembro 10 cabeça do pássaro chamado Vira-bosta no distrito desta cidade, 20 no da freguesia de 
São Bento, sob pena de 10$ de multa e 5 dias de prisão. O inspetor de quarteirão dará um recibo ao 
lavrador que será entregue no prazo de 10 dias ao procurador da câmara e só com ele poderá fazer 
esta a entrega das cabeças dos mencionados pássaros, podendo levar em conta qualquer que for 
nocivas as plantações de milho e arroz. 

Art. 49 -  Aquele que no Domingo ou dia Santo quiser vender de barraca ou fora dela na Feira da 
Quitanda, fazenda e objetos ou armarinho, pagará além dos impostos estabelecidos nos artigos 
antecedentes 1$ de multa por cada dia de Feira, sob pena de 10$ de multa e cinco dias de prisão. 

Art. 49 – O carro do município que transitar pelas ruas desta cidade conduzindo carga de qualquer 
gênero ou espécie para negócio ou outro qualquer uso pagará dois mil reis pela licença, que será 
contada de 1ª de Janeiro até o ultimo dia de Dezembro. O carro será numerado pelo Procurador que 
fara o respectivo conhecimento. O contraventor será multado em 5$ por cada mês. No caso da licença 
ser dada em qualquer época dentro do ano terá o mesmo importe. 

Art. 50 – Ficando o imposto de 20$ por cada arroba de café colhido no terreno desta cidade para a fim 
especial de ser a cidade abastecida da água faltava a construção de chafariz. A cobrança será feita 
segundo os parágrafos seguintes: 

1º no mês de Julho a comarca nomeara um agente o qual coletará a cada lavrador regularios a 
colheita provável segundo o estado das arvores de café, e força o lavrador declarando o número de 
arrobas possíveis da colheita futura, afixando no 1° dia do mês de Julho uma lista resultada da coleta 
no porta da Igreja Matriz, e outra   na porta da cadeia. 

2º o coletador poderão reclamar ante a Câmara Municipal. Guando agravado for todo mês de 
Agosto entregando suas declarações e documentos que a acompanharem ao secretário que lhes dará 
recibo para a Câmara em sessão resolver sobre a justiça da reclamação. 

3º - decididas as reclamações passará o agente a chamar por editais os contribuintes para que 
paguem a coleta por todo o mês de outubro ou na época que a Comarca designar. 

4º - findo o ano do §3º o agente na forma do §1º promoverá pelos meios legais a cobrança 
d’aquele que em tempo não fizeram o pagamento, e da multa de 30$000 e 8 dias de prisão que esta 
falta incorrem. 

5º - a Câmara poderá independente de reclamação alterar ou diminuir a Coleta; quando 
excedendo a quantia coletada será avisada o Coletado para reclamar dentre 15 dias pelo mesmo §2º. 

6º - o pagamento da quantia coletada só será aprovada pelo conhecimento que o agente der ao 
contribuinte. 

Ficam revogadas as Posturas anteriores. 
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Paço da Câmara Municipal de Pindamonhangaba em sessão ordinária de 31 de Fevereiro de 1854. 
Tobias da Costa Rezende, Secretario.  

A Câmara Municipal de Pindamonhangaba propõe o seguinte: 

Art. 1 – todo o proprietário ou inquilino desta cidade fica obrigado a pagar anualmente o imposto de 
quarenta reis por palmo sobre testadas de suas propriedades. 

 $ 1º Será considerado nesta categoria os muros em que não existe edificação, bem como os 
quintais que servem de pastos dentro das demarcações da cidade. 

Art. 2º - O produto deste imposto será aplicado com especialidade para a Iluminação desta cidade e 
para a extinção de formigueiros. 

Art. 3º - Satisfeitas as condições do artigo antecedente a Câmara fica autorizada a empregar o 
excedente do dinheiro que por ventura houver em melhoramentos municipais. 

Sessão em 5 de Abril de 1864. 

A Câmara Municipal desta Cidade de Pindamonhangaba propõe: 

Art. 1º - Ninguém poderá vender drogas e outros medicamentos a não ser o Boticário legalmente 
autorizado depois de haver registrado competentemente seu título no Câmara Municipal. 

Art. 2º - A restrição do artigo 1º não compreende:  

 1º A venda de drogas e medicamentos feita por atacado. 

 2º A venda de drogas e medicamentos seguintes: Tamarindo. Altía, Linhaça, Cevada, Goma 
arábica, Açafrão, Sene, Magnésia. 

Art. 3º - Aquelas pessoas que pretenderem usar da facilidade do artigo 2º e seus (itens) pagarão 
150$000 anules. Os infratores ficam sujeitos a multa de 30$000 e ao duplo na reincidência. 

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições anteriores. 

Paço da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, em sessão ordinária de 14 de Maio de 1866. 

Manuel Marcondes de Moura. 

A Câmara Municipal desta Cidade de Pindamonhangaba propõe: 

Art. 1º - É proibido andarem á vagar pelas Ruas desta Cidade animais inclusive vascas de leite. 

Art. 2º - Ficando revogadas as disposições ao contrário.  

 

Paço da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, em sessão ordinária de 14 de Maio de 1866. 

Manuel Marcondes de Moura e Costa. 

 


