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Resumo português
A presente dissertação visa contribuir com o debate sobre a História da
Urbanização no período colonial, elegendo como estudo de caso a Vila de Cunha entre
os anos de 1776 a 1817. Objetivamos espacializar, na macro escala, a rede de relações
inter-regionais estabelecidas entre os moradores da região de Cunha com outras áreas,
descortinando um efervescente mercado interno de gêneros alimentícios entre as vilas
de serra acima e os portos da marinha, especialmente Paraty e o Rio de Janeiro. Na
microescala, espacializa os moradores e suas atividades produtivas no Termo, no Rocio
e no “Bairro da Vila”, demostrando a interdependência entre o periurbano, os arrabaldes
e o urbano propriamente dito. Nesse sentido, lançamos mão de uma série de
documentos manuscritos, tais como, Cartas de Sesmarias, Documentos Cartográficos
Ofícios, Maços de População e as Décimas Urbanas para desvendar quais foram as
diferentes modalidades de ocupação desse território, quais atividades eram
desenvolvidas ali, quais relações esses indivíduos estabeleceram na lógica da rede
urbana e como essas relações rebateram no intraurbano de Cunha, implicando na
formação de uma materialidade e de teias alinhavadas entre o núcleo urbano, o Rocio e
o Termo.
Palavras-chave: Período Colonial, História da Urbanização, Comércio Interno, Cunha

Abstract

This present dissertation comes to contribute to the debate about the History of
Urbanization in the colonial period, electing as a study the Vila de Cunha's case
between the years 1776 and 1817. We objectify the spatialization, in its several scales of
analysis, the social processes (understood in their political, economic and cultural
dimensions) arising from the relations in stuck nets by the people who live in Cunha and
the materiality as result of this process. This way we resorted many manuscript
documents, such as "Sesmarias' letters", Cartographic Documents, Packets of People
and the Tenth Urbans to unravel the different modalities of occupying that territory, the
activities that were developed there, the kinds of relations those people established in
the urban's net logic, and how these relations helped contesting on the interurban of
Cunha implying in the generation of a materialization and prepared wefts between the
urban core, farms, and the deadline.

Keywords: Urbanization, Colonial Period, Domestic Trade.
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Introdução
A categoria espaço durante muito tempo foi coadjuvante na teoria social. O
espaço foi, muitas vezes, tratado como pano de fundo das relações sociais. Segundo
Luchiari1:
A modernidade/modernização sempre esteve associada à metáfora do
tempo. A ideia de progresso fortaleceu a submissão da categoria
espaço a um objeto de dominação e priorizou o tempo histórico e suas
qualidades do vir-a-ser. A teoria social, subsidiada pelo historicismo,
condicionou a percepção de mundo à temporalidade do devir do
progresso. O espaço se restringia ao cenário onde se desenrolava a
história do ser social

A partir das décadas de 1950, 1960 e, sobretudo 1970, a intensificação do
processo de urbanização no contexto nacional e internacional condicionou o repensar da
relação entre homem, meio ambiente e território, trazendo à tona a categoria espaço
como instrumento de fundamental importância para a compreensão da realidade.
Nesse universo, se insere a reflexão sobre o Brasil urbano como campo de
pesquisa. Desde meados da década de 1960, o presente deixou de ser lugar comum
privilegiado na formulação de problemas em favor de interpretações envolvendo
processos espaço-temporais mais amplos, tratando da formação e constituição e
transformação dos nossos núcleos urbanos.
A História da Urbanização, tal como pensada por Nestor Goulart Reis Filho2,
orienta teórica e metodologicamente nossa pesquisa. Ao eleger a Vila de Cunha,
buscamos não fazer uma história da cidade nos moldes tradicionais, mas perceber o seu
significado em meio a redes urbanas (inter)-regionais, atribuindo aos atores sociais um
papel ativo na configuração de territórios em diversas escalas. Nossa proposta pouco
irmana-se à História do Urbanismo, pois ultrapassa o âmbito dos projetos pura e
simplesmente, ambicionando investigar o fenômeno urbano de forma mais ampla e sua
configuração no espaço. Assim, entender Cunha na perspectiva da História da
Urbanização consiste em concebê-la como um artefato social, resultante de “interações
humanas”3, configurando dinâmicas que só podem ser entendidas quando considerada a
categoria espaço. Como veremos, Cunha desde sua origem vivencia alterações na sua
configuração social e material (tanto no espaço intraurbano e quanto no seu território
1

LUCHIARI, Maria. T. A categoria espaço na teoria social. Temáticas, Campinas, V.4, n.7, p. 196, 1996.
REIS FILHO, Nestor Goulart (1964). Evolução Urbana no Brasil. São Paulo: Editora Pioneira, 1968.
3
Ibid., p.20.
2
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mais amplo) em função do papel que assume no sistema urbano4. Semelhantes na forma
de abordar teórica e metodologicamente o urbano, tanto Nestor Goulart Reis5 como
Bernard Lepetit6 falam de “história da urbanização”, de “sistema urbano” e de “escalas
geográficas de análise” que o investigador elege, dependendo da questão a ser estudada.
Nas últimas décadas, a bibliografia sobre a história da urbanização no BrasilColônia ampliou-se muito7: se Nestor Goulart Reis pôs foco nas ações oficiais da Coroa
portuguesa e na rede de vilas e cidades, autores recentes têm elucidado outras questões e
uma rede urbana de capelas, freguesias e outras categorias de núcleos urbanos.
Nosso estudo aproxima-se em alguns aspectos com a tese de doutorado de
Claudia Damasceno da Fonseca, Des Terres aux Villes de l'or. Pouvoir et territoire
urbains au Minas Gerais (Brésil, XVIIIе siécle) defendida na França em 2001 e
publicada no Brasil com o título Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas
setecentistas8. Orientada por Benard Lepetit, buscando entender o processo de
urbanização como resultado de relações de poder. Por meio desse prisma, a autora
divide sua análise em três grandes escalas, elegendo séries documentais para estudar
cada uma delas. A primeira escala abrange o território da Capitania e é analisada,
principalmente, por meio das Ordens Régias e Petições enviadas pelos moradores das
vilas e arraiais à Coroa. Dessa forma, a autora acompanha e relaciona a formação
institucional (civil e eclesiástica) da Capitania em sua dimensão territorial e material,
explicitando as ações da Coroa portuguesa com intuito de controlar os novos
4

Ibid., p.15.
REIS FILHO, Nestor Goulart. Notas sobre história da arquitetura e aparência das vilas e cidades.
São Paulo: FAU-USP, 1997 (Cadernos de pesquisa do LAP).
6
LEPETIT, Bernard. Por uma nova História Urbana. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo,
2001.
7
Há diversos trabalhos que fizeram um balanço da historiografia sobre o tema. Cito: REIS, Nestor
Goulart. Notas sobre o Urbanismo no Brasil, Primeira parte: período colonial. São Paulo, FAU-USP,
1995 (Caderno de pesquisa do LAP n.8); MEDRANO, Ricardo Hernán. Notas sobre a América do Sul na
Historiografia urbana brasileira. In GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Urbanismo na América do
Sul: circulação de ideias e constituição do campo. Salvador, EDUFBA, 2009. FILHO, Amilcar Torrão
Filho. Um texto fundador e as raízes de uma interpretação: Sérgio Buarque de Holanda e a desordem
Pitoresca da cidade colonial. Vitória da Conquista: Politéia: História e Sociologia, V.3, n.1, p.113-132,
2003; RONALD Raminelli. História urbana. In CIRO, F. Cardoso, VAINFAS, Ronaldo (orgs.).
Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campos, 1997. BRESCIANNI,
Maria Stella M. História e Historiografia sobre as cidades, um percurso. In FREITAS, Marcos Cezar de
Freitas (org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 6ª Edição. São Paulo: Editora Contexto, 2005.
BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Introdução Dossiê - Caminhos da história da urbanização no Brasilcolônia. In Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. São Paulo, v.20, n.1, p.1140, Jan./Jun. 2012.
8
FONSECA, Cláudia Damasceno da. Des Terres aux Villes de l'or. Pouvoir et territoires urbains au
Minas Gerais (Brésil, XVIIIеsiécle). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003 e FONSECA, Claudia
Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: Espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora da
UFMG, 2011.
5
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descobertos auríferos, bem como criar (ou não) vilas e freguesias à medida de seus
interesses. Num segundo nível, Fonseca analisa as vilas e os arraiais e seu papel na
lógica da rede urbana, lançando mão de fontes demográficas e fiscais, bem como de
Correspondências e Representações das Câmaras ao governo da Capitania. Nessa
escala, analisa os conflitos entre as vilas, freguesias, arraiais, além de sua busca por
autonomia administrativa e por novos territórios, que poderiam resultar em aumento de
arrecadação. Por fim, a autora explora a escala do espaço intraurbano de algumas vilas
mineiras, elegendo fontes camarárias, tais como, Atas, Posturas e relatos (textuais e
visuais) de viajantes e funcionários régios, explicitando as várias formas de distribuição
fundiária que envolviam desde a concessão de sesmarias à delimitação do Rocio,
atentando especialmente para os conflitos disso decorrentes. Nesse nível, a autora
aborda alguns procedimentos de regulação e intervenção dos povoados mineiros
setecentistas e como eles foram representados por viajantes no começo do século XIX.
Vale destacar que Fonseca elege a cartografia como fonte privilegiada para o estudo das
relações sociais nas diversas escalas geográficas de análise, cotejando-a com obras de
memorialistas e monografias abrangendo algumas vilas da Capitania. No entanto,
malgrado a autora tenha contribuído ao analisar o processo de urbanização em várias
escalas, sua abordagem se restringe às instituições oficiais, raramente dando voz aos
indivíduos. Os protagonistas das discussões são, em grande parte, os “Concelhos”, as
“Câmaras” e ainda os “moradores da localidade” ou os “moradores da vila” como
categoria genérica. Nesse sentido, a autora eclipsa a voz individual de certos atores ao
tratar de grupos aparentemente uníssonos, cujas especificidades e divergências internas
não foram pormenorizadas. Da mesma forma, as atividades econômicas dos núcleos são
entendidas a partir de grandes categorias (agricultura, mineração ou ambas no mesmo
espaço) sem a especificação dos gêneros produzidos e as consequências materiais dessa
produção perímetro urbano. Por fim, sua análise se fecha no território da Capitania de
Minas Gerais, não contemplando outras dimensões da teia urbana que, muitas vezes,
extravasam fronteiras político-administrativas e em um nível macro, estabeleciam
vinculações

inter-regionais.

Nessas

lacunas

inserem-se

algumas

de

nossas

contribuições.
Outra autora com a qual dialogamos é Maria Fernanda Derntl9, com foco na
Capitania de São Paulo, em sua tese de doutorado Método e arte: Criação urbana e

9
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Paulo, São Paulo, 2010.
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organização territorial na capitania de São Paulo, 1765-1811 defendida na FAU-USP
em 2010, explora as políticas de urbanização, a partir de 1765, por ocasião da
restauração da autonomia política da Capitania, mostrando nas políticas régias que “a
ocupação preexistente teve importância primordial” e que a Coroa procurou, muitas
vezes, conciliá-las e acomodá-las aos propósitos geopolíticos da colonização. A autora
mostra também que o esforço de implantar projetos de urbanização ora gerou
descontentamentos por parte dos poderes locais, ora correspondeu aos anseios dos
mesmos, obrigando os governadores da Capitania a reforçar mecanismos de repressão e
a tecer alianças com os poderes estabelecidos. Essas assertivas foram pormenorizadas
no artigo Cidades imprevisíveis: a construção de núcleos urbanos na Capitania de São
Paulo, 1765-177510, no qual a autora afirma que:
na área de urbanismo e urbanização, grande parte dos trabalhos sobre
as formações urbanas coloniais está voltada, como é compreensível,
para a análise de planos e dispositivos de planificação. Em geral, não
há espaço para especular de modo mais detido sobre as razões da
aparente descontinuidade entre projetos urbanos e aquilo que se
construiu, o que dependeria também de um aprofundamento em
especificidades locais. A participação de colonos, quando
mencionada, tende a ser vista como fator de alteração e
descaracterização de projetos já constituídos ou ainda como obstáculo
para sua realização. Desse modo, tende-se a sugerir a existência de
fases estanques e bem definidas para o ato de planejar e, em seguida,
executar o que fora antes previsto, numa visão redutora das dinâmicas
envolvidas na construção de cidades

Nesse sentido, aprofundando o debate sobre os descaminhos entre projetos
régios e realidades locais, no artigo supracitado, Derntl explora alguns estudos de caso
entre as Câmaras e os governadores da Capitania publicados nos Documentos
Interessantes para a História e Costumes de São Paulo11. Todavia, os agentes citados
por Derntl não são caracterizados em suas especificidades socioeconômicas,
impossibilitando verificar de forma mais pormenorizada os motivos que geraram
consensos e dissensos entre o poder local e o central explorados no artigo.
Para suprir essa demanda, numa outra escala e linha de análise, nosso trabalho se
aproxima muito do de Pedro de Almeida de Vasconcelos12, no ensaio Complexidade
racial: mitos e realidades em duas freguesias de Salvador em 1775, ao desvendar o
10
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nosso.
11
Ibid., p.74.
12
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Salvador em 1775. In FRIDMAN, F; ABREU, Maurício de Almeida. Cidades Latino-americanas: um
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perfil social dos diversos atores que habitavam o espaço urbano, por meio de uma
documentação censitária, demonstrando a diversidade social que compunham as
Freguesias estudadas, compostas por um número significativo de libertos negros,
pardos, agregados e a preponderância de mulheres chefes de família e muitos homens
brancos pobres sem escravos que sobreviviam de seu trabalho. No entanto, sua análise,
embora mostre a complexidade da sociedade colonial de Salvador, se restringe ao
intraurbano das freguesias e não contempla as relações mais ampla travadas por esses
indivíduos. Malgrado o autor identifique que famílias pobres conviviam com famílias
mais abastadas e que suas casas eram diferenciadas, a documentação censitária
analisada, não lhe permitiu caracterizar a materialidade das localidades estudadas e
estabelecer possíveis relações com as outras áreas de Salvador.
Nessa

lacuna,

alinhavando

materialidade

urbana

com

dados

sociais,

paradigmático, para nós, foi o livro a Geografia Histórica do Rio de Janeiro13 de
Maurício de Almeida Abreu. Por meio de documentos cartoriais do século XVII, o autor
espacializou hipoteticamente o que seria a cidade do Rio de Janeiro, apontando os
atores, instituições civis e religiosas responsáveis por sua organização espacial, bem
como detalhando a aspectos sociotopograficos14 resultantes de grupos sociais
heterogêneos, que cumpriam funções urbanas distintas e que portanto espacializavam-se
diferentemente, e nessa senda também enveredamos.
Se Maços de População e documentos cartoriais já foram espacializados por
geógrafos como Vaconcellos e Abreu, outros documentos, somados a estes nos
permitem refinar ainda mais o olhar sobre os espaços no período colonial. As Décimas
Urbanas, imposto predial estabelecido a partir do início do século XIX (portanto nos
últimos anos do período colonial), permite localizar cada habitante na vila e precisar as
características da sua residência e dos seus negócios. Nireu Cavalcanti15 o fez
pioneiramente para o Rio de Janeiro e Beatriz Bueno16 para São Paulo. Em Aspectos do
mercado imobiliário em perspectiva Histórica, Bueno caracteriza a materialidade da
vila e suas vinculações com um incipiente mercado imobiliário rentista. Lote a lote a
13
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francesa até a chegada da corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
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autora desvenda as áreas mais e menos valorizadas, os proprietários dos imóveis, as
áreas de concentração dos sobrados predominantemente de uso misto e, por
conseguinte, áreas relacionadas ao comércio. Demonstra que na São Paulo de 1809
predominavam casas térreas de porta e janela destinadas à habitação da população mais
pobre. Embora as Décimas urbanas nem sempre forneçam dados sobre as atividades dos
proprietários dos imóveis, a autora infere sobre as mesmas, especialmente desvendando
nomes pouco conhecidos de negociantes e comerciantes da cidade e seus lugares de
atuação profissional. A autora elabora um método de espacialização da Décima Urbana,
evidenciando, pela primeira vez, o que seria a sociotopografia de São Paulo em 1809.
Na mesma direção, Allan Thomas Tadashi Kato17 elabora a dissertação de Mestrado
Retrato Urbano: Estudo da distribuição socioespacial dos moradores de Paranaguá,
Antonina e Curitiba no início do século XIX, diferenciando-se ao associar as Décimas
Urbanas aos Maços de População. O método de especialização de Kato permite
identificar porque uma pessoa morava em determinada parte da vila e não em outra,
analisando setorizações. Embora sem o citar, faz o que Jacques Le Goff, em O apogeu
da cidade Medieval18, chama de análise sociotopográfica, interpretando como grupos
sociais distintos se espacializavam na cidade medieval, o que formava um espaço
bastante heterogêneo a despeito da aparente homogeneidade.
Na linha dos estudos de Vasconcelos e Abreu supracitados, a metodologia de
Kato permite caracterizar melhor o perfil social dos proprietários dos imóveis. No
entanto, sua análise não contempla as relações estabelecidas entre as vilas eleitas para
estudo (Paranaguá, Antonina, Curitiba) com as demais da rede urbana, impossibilitando
uma interpretação mais aprofundada dos dados.
Para estudos sociotopográficos, uma chave interpretativa interessante é a
toponímia urbana. Amélia Aguiar Andrade, no livro Horizontes Medievais19, vale-se da
toponímia para analisar as lógicas de organização social do espaço urbano e a forma
como os homens entendiam e representavam o lugar em que viviam. Segundo a autora,
a identificação dos espaços partia do concreto e “resultava de uma apreensão visual que
incluía a disposição das construções, os materiais utilizados, a existência de elementos
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decorativos, as atividades econômicas”20, dominante e se completava com a percepção
de ruídos e cheiros característicos etc.
Além de salientar a importância do estudo da toponímia, Andrade contribui com
nossa pesquisa ao compreender as cidades medievais portuguesas, como um território
amplo que envolvia tanto núcleo urbano como o espaço periurbano (arrabaldes),
atentando para a interdependência entre o periurbano propriamente dito, o Rocio e os a
bairros do Termo:
O viajante medieval mesmo percorria um itinerário desconhecido
sabia sempre sabia sempre quando se estava a se aproximar de um
núcleo urbano. Os seus olhos experientes, habituados a lerem as linhas
da natureza, nunca o enganam, pois o espaço entorno das cidades e
vilas era sempre diferente. A monotonia de um horizonte de florestas,
searas e dispersos aglomerados rurais que até agora tinha
acompanhado sua caminhada cedia lugar a uma paisagem de verdes
mais intensos e com uma presença humana evidente. Prelúdio do
versátil e sedutor mundo citadino, esse espaço periurbano próximo
subordinava-se a seus interesses e necessidades, ganhando, por isso,
aspectos variados que o caminhante não podia deixar de notar21

A historiadora aponta para uma interação entre a vila e seu entorno, chamado,
por ela, de “espaço periurbano próximo”, subordinava-se ao interesses e às necessidades
básicas da urbe e envolvia outros aglomerados rurais dispersos, que analisaremos
pormenorizadamente nesta dissertação algo até então inexplorado pela historiografia.
Se na escala do intraurbano, Censos e Décimas urbanas, somados ao estudo dos
rastros toponímicos permitem desvendar aspectos sociotopográficos pouco estudados
pela historiografia, na macro escala, estes mesmos dados propõem uma série de desafios
ao investigador.
Iris Kantor, em seu artigo Cartografia e diplomacia: usos geopolíticos da
informação toponímica (1750-1850)22, foi pioneira ao tratar da toponímia como chave
interpretativa para o estudo sobre das formações territoriais no Brasil. Partindo da
cartografia antiga, revela o potencial de análise de designações ameríndias mescladas a
nomes lusitanos, conferindo sentido a lugares aparentemente neutros e sem história.
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A simbiose entre ádvenas também foi alvo de Rubens Ramos Gianessela23, na
dissertação de mestrado Paisagens no tempo: vilas litorâneas paulista. Nela, o autor
mostra como certos lugares vivenciais das culturas ameríndias, com vários atrativos
ambientais, foram escolhidos e sequenciados pelo portugueses para sediar seus os
primeiros núcleos de povoamento, evidenciando que nossas vilas são “representações
sociais do encontro cultural dos europeus com as sociedades pré-coloniais brasileiras”24.
Sua pesquisa contribui para se pensar o projeto de colonização não foi feito a partir da
tábula rasa, em áreas inabitadas, miscigenando-se às pré-existências naturais e humanas
pregressas ao colonialismo algo que a toponímia revela em pormenor, especialmente se
atentarmos para as linhas e entrelinhas, registradas na cartografia e nos mais antigos
documentos textuais.
A toponímia revela detalhes da ampla e plural rede de caminhos que
alinhavavam a América meridional desde tempos pré-cabralinos, sinalizando que a
circulação de pessoas e mercadorias não se dava em abstrato, mas percorria vias
contornava obstáculos, o que tornava esse ou aquele núcleo mais atrativo. Isso nos
remete a o último aspecto contemplado nesta dissertação: o mercado interno. Mafalda
Zemella, O Abastecimento da Capitania de Minas Gerais no Século XVIII25, mostra
como o centro-sul da América portuguesa se organizou para abastecer as “despovoadas”
e “incultas” terras das Minas de Cataguases, enfatizando que as vilas paulistas teriam
“sacrificado” seu próprio abastecimento para abastecer, disso decorrido, o lucrativo
mercado mineiro, bem como promoveu um fluxo demográfico que teria criado muitas
“cidades fantasmas”. Para a autora, esse processo só se modifica com o esgotamento das
lavras: “à medida que decrescia o rendimento das lavras, ganhava em importância a
agricultura, ampliavam-se as áreas de plantação que avançavam, cada vez mais, para a
zona da mata”26 e outras zonas periféricas às áreas de extração aurífera.
Ao abordar a formação de um mercado abastecedor de gêneros de primeira
necessidade para as Minas e ao demonstrar as transformações de uma economia
mineradora para outra agrícola com exportação de excedentes para outras capitanias, a
historiadora não contempla a Freguesia do Facão, no contexto de circulação de produtos
pelo Caminho Velho, nem as vilas de serra acima localizadas na bacia do rio Paraíba ao
23
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demonstrar um mercado abastecedor do Rio de Janeiro nas últimas décadas do século
XVIII. Tais vilas, quando mencionadas, são abordadas como zonas de passagem e não
como atuantes no processo de abastecimento das Minas, num primeiro momento e como
participantes no abastecimento do Rio, num segundo momento.
Ilana Blaj27, pautando-se, principalmente, nas Atas da Câmara de São Paulo,
refuta a ideia de Zemella de que a descoberta das Minas organizou um mercado
abastecedor de gêneros no centro sul da América portuguesa. Segundo ela, São Paulo já
passava por um processo de mercantilização de sua economia em períodos mais
recuados, e os primeiros descobrimentos auríferos vieram apenas intensificar um
processo já existente, uma vez que o abastecimento das minas rendia maiores lucros.
Para comprovar sua hipótese, Blaj retoma as “imagens” construídas por diversas
gerações de pesquisadores que se voltaram para a História de São Paulo, rebatendo
algumas teses sobre a cidade de São Paulo como a da exaltação de uma raça mameluca
distinta e isolada do resto da Colônia, que criou um modus vivendi diferente e
autônomo; a da criação do mito do “bandeirante” e o papel integrador e desbravador do
Brasil pelos paulistas; e debate sobre o desenvolvimento/subdesenvolvimento, iniciado
na década de 1960, que privilegiou o estudo de áreas ligadas ao mercado externo,
deixando em segundo plano as ligadas ao mercado interno como São Paulo. Ilana Blaj
lança, assim, um novo olhar para uma série de pontos ausentes na historiografia sobre
São Paulo. O principal deles diz respeito ao próprio enfoque sobre o mercado interno,
mostrando a formação de um mercado abastecedor da vila, envolvendo diversos
produtos, bem como estabeleceu trocas com as vilas circunvizinhas do planalto e do
litoral (inclusive o Rio de Janeiro) e, posteriormente, com as Minas. Segundo Blaj, a
formação desse mercado não “esvaziou” a vila, mas resultaram na ocupação de São
Paulo e dos sertões mais distantes. Esses fluxos promoveram a formação de diversos
núcleos de povoamento, tais como, fazendas e sítios e bairros rurais que dialogavam
com os núcleos urbanos por meio uma rede de caminhos articulados e rios. A ocupação
das áreas rurais, do Rocio e do Termo da Cidade de São Paulo não transformou o núcleo
urbano em um mero “apêndice do rural”. Como mostra a autora, a Câmara foi um lugar
privilegiado na resolução de atritos entre os agentes locais, assumindo, portanto, um
papel importante no processo de mercantilização de São Paulo. Embora a autora toque
em uma série de questões comuns às nossas, acreditamos contribuir no debate em
27
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alguns pontos. Num primeiro nível, ao esmiuçar o mercado abastecedor do Rio de
Janeiro na segunda metade do século XVIII e início de XIX, apenas esboçado no
período estudado pela autora; Num segundo nível, ao entender as consequências
materiais e territoriais das práticas mercantis e explicitar outros agentes, envolvidos no
processo, especialmente ao focar atores atuantes em núcleos urbanos menores como
Cunha.
Entre os trabalhos que focaram na formação de um mercado interno no
século XVIII e XIX, destaca-se o de Alcir Lenharo28. O autor estuda a participação do
sul de Minas Gerais no mercado abastecedor do Rio de Janeiro depois da chegada da
Corte em 1808. Para o autor, a ligação entre as fazendas mineiras e o mercado carioca
se dera, primeiramente, pelo vale do rio Paraíba, mas, com a intensificação das trocas
comerciais, novas vias foram construídas, conectando mais diretamente as duas áreas.
Nesse quadro, a Coroa Portuguesa não tinha aparato burocrático e administrativo
necessário para estruturar esse mercado de abastecimento intensificado com a chegada
da Corte e teve que contar com “setores empresariais nativos”29 que, progressivamente,
foram incorporados ao Estado e, por meio de casamentos, se aproximaram dos setores
reinóis, instalados no Rio de Janeiro após 1808. Lenharo demonstra que a formação
desse mercado teria acontecido em período anterior à chegada da Corte, abrangendo
outras áreas além daquela eleita para estudo.

Mostra também que o “movimento

centrífugo” após o surto da mineração que favoreceu a formação de uma economia
agrícola no Sul de Minas Gerais, abrangendo também “as terras férteis do Vale do
Paraíba”. No entanto, a participação dessa área no mercado de abastecimento do Rio de
Janeiro é mencionada apenas como zona de passagem dos gêneros mineiros e do gado
do sul da Colônia e não como fornecedora de gêneros de produção para a capital
Carioca como elucidaremos a frente.
Hernani Costa Maia30, estudando uma documentação chamada “Registros das
Barreiras31 instaladas no Vale do Paraíba a partir de 1835, foi o primeiro a caracterizar
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as atividades mercantis e mapear os gêneros que circulavam pela região. Todavia, tal
como Lenharo, Maia compreende o vale do rio Paraíba também como uma “área de
passagem”32 fortemente articulada com a Capitania de Minas Gerais e que, na segunda
metade do século XVIII, com o declínio das atividades mineradoras, abrigou parte da
população dispersa das zonas mineradoras. Nesse sentido, a economia vale paraibana
teria acompanhado a mineira na produção de gêneros alimentícios diversos destinados à
comercialização, principalmente, com o Rio de Janeiro. Para Maia, a referida cidade se
transformou, num “grande imã” integrador de economias regionais. Mas, ao focar na
documentação das barreiras, o historiador explicita o movimento comercial e não os
agentes responsáveis pelo mesmo. São destacados a quantidade e o fluxo de gêneros
que passavam pelas estradas rumo à Minas e ao Rio de Janeiro, porém os realizadores
desse comércio e as relações alinhavadas por eles não são mencionados, dificultando
entender as consequências materiais das atividades econômicas exercidas pelos
indivíduos que residiam nessa porção da Capitania de São Paulo.
Por sua vez, João Fragoso, Carla Almeida e Antônio Sampaio33, organizadores
do livro Conquistadores e negociantes: histórias das elites no Antigo Regime nos
trópicos. América Lusa, séculos XVI a XVIII, apontam como a primeira geração a se
estabelecer nos domínios americanos alcançou seu lugar social pelo título de
conquistadores, pois por esforço próprio, trabalharam para expandir o império Régio e
ganhar em troca uma série de privilégios que os permitiram controle local e angariaram
status social e políticos reivindicado pelos seus descendentes. Esta “nobreza da terra”
procurou afastar os “negociantes” e demais homens vinculados ao comércio das
instituições oficiais. Embora os negociantes fossem agentes com maiores cabedais,
gozavam de menor reconhecimento régio. No livro são ressaltados diversas estratégias
entre elas, o casamento para se construir alianças e fortalecer grupos sociais ou expandir
negócios familiares, mantendo o poder local nas mãos de alguns em detrimento de
outros.
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Para a vila de São Paulo, Maria Aparecida de Menezes Borrego, em sua tese de
doutorado A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial34 chega a
conclusões semelhantes e através de inventários post-mortem e outros documentos
revela a fortuna por parte dos agentes envolvidos com o comércio regional, mostrando
como São Paulo abastecia outras partes da Colônia na primeira metade do século XVIII.
A autora mostra que o enriquecimento não garantia reconhecimento social e, para tanto,
muitos disputavam “bens simbólicos de prestígio”, tais como cargos no poder local,
estabelecimento de redes de sociabilidades por meio de casamentos e a participação em
irmandades a fim de angariar prestígio e ascensão social. Borrego detalha os agentes
mercantis atuantes na cidade de São Paulo e esmiúça suas atividades em rede,
constatando inclusive a mudança de residência desse grupo, que, no século XVII,
passou a morar em chácaras e sítios e se deslocava à cidade para efetuar negócios e, no
século XVIII, passam a residir imóveis tanto na área urbana ou nas cercanias. Segundo
Borrego, o que justifica a mudança é a entrada de reinóis nas atividades mercantis da
cidade. No entanto, explora pouco os motivos e a dinâmica de produção e compra de
gêneros por esses homens, dando a entender que apenas compravam e comercializavam
produtos de terceiros, ao invés de produzi-los também, fenômeno diverso daquele
evidenciado em Cunha, talvez por se tratar de outra camada social de comerciantes,
antes envolvido com o comércio de longa distância e alheia à produção dos gêneros,
algo que em Cunha restringe-se a uns poucos indivíduos envolvidos com “negócio em
grosso” ou com transporte de mercadorias, predominando o lavrador e criador de
animais, produtos de primeira necessidade para serem levados ao Rio de Janeiro.
No que diz respeito à historiografia relacionada ao vale do Paraíba, muitos são
os trabalhos que detalham aspectos desse mercado interno. Entre eles, destaca-se Felipe
de Moura Garrido, em sua dissertação de mestrado Produção, comércio e tensões nas
Vilas no Norte da Capitania de São Paulo (1788-1808)35, mapeia a produção de
gêneros realizadas pelos núcleos urbanos do que hoje chamamos de Vale do Paraíba,
apontando as famílias que se destacavam na produção agrícola e nas atividades
comerciais, mostrando como o aumento demográfico e a entrada dos paulistas nas redes
mercantis da Colônia fizeram com que interesses divergentes nascessem dentro da
Capitania e no interior das vilas. O autor mostra ainda como os funcionários régios –
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principalmente os governadores - assumiam seu posto em lugares onde vigoravam redes
sociais constituídas de longa data, o que os obrigava a negociar e a firmar acordos com
determinados grupos sociais36.
Com foco especialmente em Guaratinguetá, Lucila Herrmann, no artigo
Evolução da estrutura social de Guaratinguetá num período de trezentos anos37, tenta
mostrar por meio dos Maços de População, como a sociedade da vila de Guaratinguetá
se modificou e se tornou mais complexa em função das mudanças econômicas. Segundo
ela, a vila passou da agricultura de subsistência para a lavoura canavieira e do café.
Entretanto, o trabalho de Herrmann não engloba os dados referentes à Cunha que, até
1785, era Freguesia de Guaratinguetá e por se tratar de um estudo da década de 1940,
restringe sua narrativa em “ciclos econômicos” relacionados à exportação, sem atentar
para as redes de comercio e os vários tipos de produtos trocados, esboçadas nos demais
pesquisas supracitadas.
Os trabalhos elencados até aqui não atentaram para o caso de Cunha, nem tão
pouco tiveram como objetivo analisar os vestígios materiais e a organização
sociotopográfica das relações sociais, tanto no território como no intraurbano. Da
mesma forma, ignoraram Cunha os autores que analisaram a criação e o tráfego pelo
Caminho Velho a partir do século XVII. Entre eles, encontra-se o trabalho escrito por
Cássio Ramiro Mohallen Cotrim38, por exemplo, relaciona a fundação de Paraty com o
tráfico de escravos africanos para a América Espanhola e mostra que a carência de
índios para suprir as necessidades do garimpo obrigou os espanhóis a comprar escravos
africanos dos portugueses. Em resposta a tal demanda, o autor relaciona tanto a
fundação da vila de Paraty em 1660 (e não em 1767 conforme é afirmado até então)
como a constrição de um caminhos ligando o litoral ao Planalto, baseando-se em uma
carta, a qual Salvador Correia de Sá e Benevides (então Governador do Rio de Janeiro)
mandou “descobrir e abrir os caminhos da Va. de Paraty para as mais do certão [,]
camo. S. Paulo, e por eles passar aquella Va. a entabolar as minas de seu distrito”39. Por
essa carta, datada de 1660, o autor afirma que tanto a vila como o futuro caminho velho
para as Minas teriam sido criados em função de uma rota de comércio de escravos não
autorizada por Lisboa para concorrer com aquela que transportava africanos pelo rio da
36
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Prata, levada a cabo pelo já citado Governador do Rio de Janeiro responsável pela
expulsão dos Holandeses de Angola em 1648. Sua hipótese, no entanto, não contempla
as relações entre a referida vila e o processo de ocupação do planalto Paulista a partir do
século XVII, o qual pormenorizaremos a frente.
Da mesma forma, Lia Carolina Prado Alves Mariotto e Sílvio de Almeida
Toledo Neto, no artigo Em busca de um roteiro esquecido: o caminho entre as vilas de
Parati e Taubaté40 e Marcos Caetano Ribas, no livro A história do Caminho do Ouro
em Paraty41, procuram reconstituir o chamado Caminho Velho que ligava a Capitania de
São Paulo ao Rio de Janeiro e as Minas por meio de fontes primárias, abordando o
surgimento da Freguesia do Facão, futura vila de Cunha, como consequência dessa
estrada, sem, no entanto, espacializar os dados. Em sentido parecido, Nice Lecocq
Müller42 liga a fundação de Cunha à sua posição estratégica na rota de circulação que
passava do litoral às Minas Gerais durante o século XVIII: o Caminho Velho. Cunha
teria sido preferida entre outros dois núcleos (Boa Vista e Campo Alegre) que se
formaram na região para ser freguesia, principalmente, por estar a meio caminho entre
Guaratinguetá e Paraty. No entanto, a autora não nos fornece maiores explicações sobre
o papel desempenhado por esse núcleo, que justificaria a elevação à condição de
freguesia, nem os motivos da criação da vila de Cunha, em 1785. Por sua vez, Carlos da
Silveira43 estuda a ereção de capelas nos núcleos de Boa Vista e Facão, hoje
pertencentes ao município de Cunha, mostrando como esses pequenos templos
passaram à capela curada e à freguesia, bem como relaciona essas fundações com as
primeiras famílias que se fixaram na região. No entanto, não analisa os papeis exercidos
por esses fundadores e suas áreas de ocupação. No mesmo raciocínio, Maria Regina da
Cunha Rodrigues44, com base no verbete Cunha do Dicionário Geographico, Historico
e Descriptivo do Império do Brasil de J. C. R. Milliet Saint'Adolphe recua e estuda o
processo de ocupação das terras do Facão em 1660, e não 1730 como se pensava a
autora relaciona algumas cartas de sesmarias com a cartografia de época, identificando
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topônimos da região com fim a descobrir algumas das primeiras sesmarias concedidas
na região. Todavia, também não explora as atividades desses sesmeiros, nem estabelece
suas vinculações com as transformações do núcleo urbano de Cunha. Mario Wagner
Vieira da Cunha45, de forma parecida, afirma que os caminhos foram pontos norteadores
dos primeiros núcleos populacionais. Segundo o autor, o povoamento de Cunha
aconteceu em três etapas diferentes: primeiramente como “boca do sertão” para
desbravamento dos sertões, posteriormente, em torno dos pousos dos viajantes que
seguiam rumo às minas e, já no século XIX, entre as rotas que interligavam os campos
agricultáveis.
Numa linha distinta, alguns trabalhos se preocuparam em caracterizar o núcleo
urbano de Cunha. Robert W. Shirley46, por exemplo, aponta que o município de Cunha
tem sua formação ligada à estradas e a migração de pessoas e qualifica o núcleo como
fornecedor de alimentos, animais e outras mercadorias necessárias aos viajantes que
seguiam rumo às minas. Sua economia, nesse sentido, teria se desenvolvido para a
produção de alimentos de subsistência, destinados ao mercado local ou internacional. O
autor aponta também que a cidade “adormeceu” a partir de 1750 e que sempre foi
dependente de fatores externos, jamais possuindo uma “grande população para
abastecer”47. Shirley aponta ainda que a fixação desses homens se deu por meio da
doação de sesmarias, que foram cultivadas pela de mão de obra indígena e escrava e tal
posse de terras transformou um pequeno grupo “na elite da localidade”. As sesmarias
concedidas, devido à facilidade de escoamento dos produtos, se localizavam próximos
das estradas e abrigavam agregados em suas terras. Posteriormente, se transformariam
no campesinato caipira paulista. O autor divide o município em três partes: a cidade
dependente do comércio com os viajantes; uma segunda parte voltada a produção
comercial e, por fim, uma terceira habitada por famílias caipiras, no entanto, de forma
geral, a forma de produção agrícola tornava a região muito “atrasada”, econômica e
socialmente. No entanto, não consegue explicar a grandeza de certas casas da vila a
despeito da modesta vida rural envoltória:
Algumas das casas da cidade são notadamente grandes e dizem ter,
aproximadamente, 200 anos de idade. Assim, uma incomum divisão
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profunda entre os modos de vida rural e urbana parece ter sido
característica de Cunha através de toda sua história48

Como podemos notar, a análise de Shirley desconsidera a formação de um
mercado abastecedor do Rio de Janeiro a partir da segunda metade do século XVIII. O
autor esboça a formação de territorialidades a partir das atividades econômicas do
núcleo, porém não a sistematiza, impossibilitando uma visão mais pormenorizada da
formação sócio espacial da vila.
Da mesma forma, Maria de Lourdes Zuquim, no primeiro capítulo de sua tese,
Os caminhos da Bocaina: uma questão agrária Ambiental49, analisa a constituição de
caminhos que passavam pela Serra da Bocaina na porção norte da Capitania de São
Paulo, relacionando-os às transformações econômicas pelas quais passou a região e o
papel de Cunha nesse contexto. Todavia, a autora reconstitui tais caminhos com o
objetivo de compreender a questão rural na contemporaneidade, não centrando foco no
período colonial, nem nas peculiaridades do núcleo urbano de Cunha, no momento de
sua fundação.
Por fim, João José de Oliveira Veloso, no livro Freguesia do Facão: A rota da
exploração das Minas e abastecimento de tropas50, faz uma reconstituição minuciosa da
formação de Cunha por meios dos relatos dos primeiros viajantes que exploraram a
região, reconstituindo velhos caminhos e povoados rurais, trazendo a discussão até o
presente e disponibilizando inúmeras fontes primárias e material empírico inédito,
localizado no Museu Francisco Veloso de Cunha. De qualquer forma, suas
preocupações são diferentes das nossas, na medida em que raramente espacializa as
informações.
Assim, procuramos contribuir no debate ao estabelecer vinculações entre as
escalas de análise macro e micro regionais, elegendo como foco o caso da Vila de
Cunha, a fim de descortinar a rede de relações estabelecida pelos seus habitantes em
diversos momentos, acompanhando desde a sua formação a partir dos primeiros
sesmeiros até a criação da Vila, buscando, sempre que possível, dar nome aos
envolvidos, espacializar seus passos, em diversas escalas. Nesse sentido, exploramos os
vestígios materiais de relações sociais, no território e na paisagem urbana, por meio de
48
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dados textuais e visuais arrolados em fontes documentais de natureza variada, bem
como através do exame toponímia e da própria paisagem cultural resultante dos três
séculos de presença humana amalgamados na região.
O estudo da Vila de Cunha em diversas escalas nos permitiu desvendar uma
série de processos e dinâmicas sociais até então inéditos e inexplorados pela
historiografia referente à História da Urbanização no Brasil-Colônia. Verificamos uma
vida rural complexa localizada no periurbano da vila, com sítios multifuncionais
ocupados por moradores com laços de parentesco uns com os outros e que exerciam
atividades, abrangendo áreas mais distantes, extravasando as fronteiras politicas e
administrativas da vila e da própria Capitania de São Paulo. Observamos uma imbricada
relação entre o urbano e seu entorno, com homens de dupla morada, que se organizavam
em clãs familiares e disputavam cargos nas instituições locais, na sua maioria
relacionados ao cultivo e produção de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento
para o Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram estudados dialeticamente na escala
inter-regional como na intraurbana.
O recorte temporal da pesquisa deve-se a documentação recolhida, estendendose de 1776 (data do primeiro Maço de População analisado) até 1817 ( data da última
Décima Urbana disponível para a Vila de Cunha).
Para a estruturação da presente pesquisa, elegemos, a documentação cartográfica
do século XVIII, XIX até os Mapas da Comissão Geográfica Geológica do Estado de
São Paulo, com vistas a reconstituir a rede urbana na qual a Vila estava inserida, dentro
e fora da Capitania de São Paulo e sua relação com a geografia física da região.
Informações preciosas foram encontradas no “Mappa da Capitania de S. Paulo e seu
sertão, em que se vem os descobertos, que lhe foraõ tomados das Minas Geraes, como
tambem o Caminho de Goyazes, com todos os seus pouzos, e passagens, deleniado por
Francisco Tosi Colombina” (século XVIII), nas “Cartas topographicas da capitania do
Rio de Janeiro: mandadas tirar pelo Illmo. e Exmo. Sr. Conde da Cunha Capitam
general e Vice-Rey do Estado do Brazil”, elaborada por Manoel Vieira Leão (ambos
subsidiados na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro); o mapa elaborado por Diogo
Soares e Domingos Capassi “Da costa do Brazil desde a Barra de Santos até à da
Marambaya” (1737) (Arquivo Histórico Ultramarino- Lisboa), no “Mapa Corographico
da Capitania de S. Paulo” (1791-1792), elaborado pelo engenheiro militar Antônio
Rodrigues Montezinhos (Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro).
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Na escala interurbana, espacializamos as sesmarias e bairros rurais envoltórios
no Mapa do Município de Cunha (1938)51, localizado no Instituto Geográfico e
Cartográfico do Estado de São Paulo. Em paralelo, seriamos e espacializamos antigas
fotografias de Cunha, datadas do final do século XIX e início do Século XX, hoje
sediadas no Museu Francisco Veloso na Cidade de Cunha.
Mobilizamos também as Cartas de Sesmarias, registradas no livro Repertório
das Sesmarias concedidas pelos capitães generais da Capitania de São Paulo desde
1721 até 1821, publicado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, em 1944. Os
dados foram cotejados com os pedidos de confirmação das mesmas, existentes no
Arquivo Histórico Ultramarino (disponibilizados por meio do Projeto Resgate).
No entanto, nossas principais fontes foram os Maços de População, sediados no
Arquivo Público do Estado de São Paulo e as Décimas Urbanas, sediadas no Museu
Francisco Veloso, documentação até então inexplorada desse ponto de vista.
A metodologia de análise dos dados exigiu atenção, visto que não encontramos
paralelos em outros autores na medida que Vasconcellos e Kato, quando o fizeram
restringiram-se ao periurbano. Dessa forma, as Cartas de Sesmarias permitiram que nós
espacializássemos aproximadamente a posse da terra pelos agentes coloniais, os Maços
de População, os fogos na vila e arredores, bem como identificar as diversas funções ali
exercidas.
Para a reconstituição da vila, espacializamos os dados recolhidos nos Maços de
População de 1776 (quando Cunha era ainda a Freguesia do Facão ligada à vila de
Guaratinguetá), de 1789, de 1791, de 1799, de 1801 e de 1809. As datas foram
escolhidas pela qualidade das informações disponibilizadas, pois, além de o perfil das
listas mudar ao longo do tempo, dependendo do ano e da Companhia de Ordenança em
que estava dividida a Vila, o responsável pela coleta de informações poderia apresentar
graus de precisão e detalhamento distintos. Nesse sentido, o Maço de 1776 nomeia, por
exemplo, o bairro no qual o fogo se localizava, bem como informações sobre o chefe do
fogo (nome, patente militar, idade e estado civil), o nome, idade do cônjuge, o nome do
(s) filho(s) e agregado(s), número de escravos, bens e rendimentos do fogo; o de 1789
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registra o nome, a patente militar, a idade do chefe do fogo, o nome e a idade do
cônjuge, nome, idade, patente militar do(s) filho(s), o nome, idade do(s) agregado(s),
número de escravos e bens e rendimentos do fogo; o de 1791 menciona o bairro onde o
fogo se localizava, a patente, e nome do chefe do fogo; o Maço de 1799 registra as
mesmas informações dos anteriores com acréscimo do local de nascimento do chefe do
fogo e do local para onde era enviada a produção do mesmo. Por fim, o Maço de 1801 é
o mais detalhado, informando sobre o chefe do fogo (nome, título, lugar de nascimento,
idade, estado civil e cor), filhos (lugar de nascimento, estado civil, cor, ocupação),
agregados (lugar de nascimento, estado civil, idade, cor, ocupação), escravos (origem,
idade, estado civil e cor), bens e rendimento; já, o Recenseamento de 1809 registra as
mesmas informações do anterior, com exceção dos bens e rendimentos (nele aparecem
apenas os itens comercializados e não os de consumo doméstico). Cotejados e seriados,
os dados desses diversos Maços de População se complementam, permitindo esclarecer
detalhes obscuros e reconstituir territorialidades perdidas no tempo.
A documentação supracitada foi cotejada com as Décimas Urbanas localizadas
no Museu Francisco Veloso, em Cunha52.
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270

“huma propriedade de casas de dois lanços térreas de que hé proprietário Francisco Gomes
de Araujo avaliado o seu rendimento anual entre mil reis de qual importa a décima a quantia
de duzentos e setenta reis que sahi

A segunda cópia é idêntica a essa com a informação “pg” na frente do valor “270” e na última, a
informação é recolocada da seguinte forma:

#270

Francisco Gomes de Araujo pelas casas no 1 do lançamento a f. 2 pago a qta de duzentos e
setenta reis que sae

Para o ano de 1814 também encontramos três cópias do imposto, sendo duas idênticas sem a
marca “pg” e uma de forma resumida. A de 1815, duas cópias, uma na versão resumida e outra completa
sem a marca “pg”. A de 1816, apenas há a versão resumida; para 1809 uma versão completa com a
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As Décimas de Cunha permitem espacializar as informações e as pessoas, nos
informando os nomes das ruas e o lado em que as residências se localizavam (direito,
esquerdo ou lado único), o número atribuído53 aos imóveis, a tipologia do imóvel
(térreo, sobrado, assobradado), o estado do imóvel (arruinado ou não concluído), o
número de lanços54, a ocupação e o nome do(s) seu(s) proprietário(s), se a casa era
alugada e, nesse caso, o nome do inquilino, o rendimento anual da casa e o valor
destinado à Décima. Da mesma forma que os Maços de População, os dados das
Décimas oscilam em níveis de detalhe de ano para ano. Por isso, optamos por
transcrever as Décimas de 1809, 1811, 1812, 1815, 1816 e 1817, pois assim poderíamos
perceber as variações no passar do tempo e complementar as lacunas de umas com
outras.
Juntamente com os Maços de População, as Décimas Urbanas e as Cartas de
Sesmarias, trabalhamos as Cartas, Requerimentos e Ofícios trocados entre a Câmara de
Cunha e os governadores da Capitania de São Paulo, principalmente, Martim Lopes
Lobo de Saldanha (1775-1782), Francisco da Cunha Meneses (1782-1786), José
Raimundo Chichorro da Gama Lobo, (governador interino 1786-1788), Bernardo José
de Lorena (1788-1797), Antônio Manuel de Mello Castro e Mendonça (1797-1802) e
Antônio José da Franca e Horta (1802-1811), documentação sediada no Arquivo
Público do Estado de São Paulo e também no Arquivo Histórico Ultramarino (divulgada
pelo Projeto Resgate e nos Documentos Interessantes para História e Costumes de São
Paulo). Esta documentação nos permite saber quais agentes ocupavam cargos no
Concelho da Câmara e nas tropas militares, bem como precisar o jogo político entre
permeava o poder local e o poder central.
Com base prioritariamente em dados coletados em fontes primárias (textual e
visual), estruturamos a presente dissertação de mestrado da seguinte forma:

marca “pg” e, finalmente, a de 1811 e 1812, apenas uma cópia sem a referida marca. Segundo Ângelo
Alves Carrara (2001), as diferenças se devem aos diversos fins para os quais eram destinadas as cópias,
assim depois de escrito a lista da Décima, a mesma deveria ficar no Cartório de cada escrivão, onde se
fazia outra cópia, de modo que fossem dois livros de lançamento. Na mesma lógica, havia dois livros para
a receita com menor número de folhas. Isso se dava, pois o valor cobrado não era o mesmo do valor
recebido, sendo que uma cópia do livro era para o lançamento e outra para a receita. Assim, ficava
arquivado nos cofres municipais um livro de lançamento e receita e cópias dos mesmos eram enviadas
para o Real Erário na Corte quando se tratava do Rio de janeiro e para Juntas da Real Fazenda nas outras
capitanias (CARRARA, 2001, p.148).
53
Atribuído, porque nessa época as casas não eram numeradas, o cobrador da Décima que atribuía o
número a elas. Kato observa que no Rio de Janeiro começam a aparecer registros de numeração das casas
por volta de 1830 e para Curitiba em 1850 (KATO, 2011,p.25).
54
Extensão das fachadas das casas.

36

No Capítulo 1, Um mundo de Caminhos: o povoado do Facão em meio a rotas
de comércio, objetivamos compreender o processo de ocupação da porção norte da
Capitania de São Paulo, analisando a rede de caminhos e estradas que cruzavam a
região e o papel dos vários núcleos na lógica da rede urbana local e inter-regional, entre
eles, a futura Vila de Cunha.
No Capítulo 2, Sesmarias e povoamento dos sertões de serra acima da
Capitania de São Paulo: a rede de pousos, registros, sítios, capelas, freguesias e
bairros rurais espacializamos os dados das primeiras Cartas de Sesmarias com intuito
de reconstituir o processo de formação da freguesia do Facão e depois Vila Cunha, e o
processo de formação das primeiras capelas e bairros rurais.
No Capítulo 3, A interdependência entre o periurbano, espacializamos os dados
coletados do Maço de População de 1776, mais completo referente à Freguesia, e
caracterizamos o perfil social dos proprietários das sesmarias, analisando seus bens e
rendimentos, com o intuito de identificar os agentes formadores da vila e o tipo de
economia alí desenvolvida.
No Capítulo 4, Quem é quem na Vila de Cunha: os clãs parentais em rede,
estudamos o núcleo urbano depois da sua elevação à vila, em 1785, analisando o perfil
dos atores sociais de suas atividades dentro e fora da Vila. O Maço de 1789 cita os
moradores do Termo que possuíam casas no núcleo urbano (indicando “possui casa na
vila”), o que nos permitiu verificar a interdependência entre o mundo rural e o citadino,
suas mudanças e permanências nos fogos ao longo dos anos de 1789, 1791, 1799, 1801,
1809 e as relações travadas pelos sujeitos em diversas escalas.
No Capítulo 5, A Vila e suas Teias: vestígios materiais de relações sociais no
espaço intraurbano, especializamos os dados dos Maços de População e da
documentação da Décima Urbana (a partir de 1809), observando uma complexa
interdependência entre a vila e seu Termo, com a presença acentuada de homens de
dupla morada, realizando atividades econômicas no campo em sítios multifuncionais e,
ao mesmo tempo, se fixando temporariamente na vila, onde galgavam e disputavam
cargos nas instituições oficiais, descortinando os vestígios materiais das relações
sociais, numa vila pequena.
Nosso intuito foi apontar dinâmicas ainda não contempladas pela historiografia e
lançar luz em atores com vinculações tanto no periurbano como no urbano, bem como
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com vinculações macro e microrregionais. Buscamos, da mesma forma, mostrar que o
que se entende por “rede urbana” era uma teia muito mais complexa de caminhos e rios,
ladeados por um conjunto de capelas, freguesias, vilas e cidades, em meio a pousos,
registros, sítios, fazendas, sítios povoados, bairros, portos etc.
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Capítulo 1 - Um mundo de caminhos: o povoado do Facão em meio a
rotas de comércio
Maria Yeda da Silva Linhares55, em artigo intitulado Região e História Agrária,
chama a atenção sobre o conceito de região empregado nas pesquisas em História.
Segundo ela, a divisão do país em 361 microrregiões, inseridas em mesorregiões,
estabelecida pelo IBGE, em 1996, e, muitas vezes, utilizada como recorte espacial dos
trabalhos acadêmicos, trazem dificuldades em sua utilização, pois engessam os
municípios em grupos fechados, dificultando observar suas dinâmicas e consequentes
arranjos territoriais. Mais grave ainda, a divisão foi estabelecida por indicadores da
década de 1960, ignorando os enraizamentos históricos de cada região. Dessa forma,
Linhares conclui:
trabalhos de teses e dissertações passaram a dar maior cuidado à
identificação de tais sistemas, buscando, através da própria pesquisa,
estabelecer os recortes de sua região. Dávamos conta, então, de uma
inovação básica para o trabalho do historiador: a região não se
impunha previamente como um recorte que delimitasse e definisse o
campo de ação do pesquisador. Na verdade, o recorte da região
constituía-se agora em uma dos objetivos da pesquisa. Ao fim e ao
cabo do seu trabalho, o historiador deveria ser capaz de revelar a
dimensão regional de sua pesquisa, corrigir ou reafirmar pretensões
iniciais e desvendar conexões até então não pensadas56

Nessa perspectiva, optamos de partida por não adotar a designação atual da
mesorregião Vale do Paraíba Paulista, nela inserida a Microrregião do Paraibuna e
Paraitinga, na qual se situa o município de Cunha. Na documentação consultada não
aparece qualquer menção a “Vale do Paraíba” definindo essa parte da Capitania de São
Paulo. As expressões usualmente utilizadas são “Vilas do norte”, “Vilas de serra
acima” ou, ainda, “Vilas no caminho do Rio de Janeiro”. Assim, nos apropriamos
dessas designações em detrimento do anacrônico termo “Vale do Paraíba”, empregado
apenas quando algum autor consultado o utilizar expressamente ou ainda como “vale do
rio Paraíba”, em minúsculo, para definir geograficamente a região.
As primeiras ocupações do vale banhado pelo rio Paraíba se deram por levas de
grupos humanos que se fixaram na Mata Atlântica em busca de recursos da floresta e do
rio. A primeira dessas levas envolveu a fixação de tribos indígenas praticantes da
agricultura que procuravam o solo fértil da Mata Atlântica ao invés do cerrado, mais
55

LINHARES, Maria; SILVA, Francisco. Região e História agrária. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,
v. 8, n.15, p.17-26, 1995.
56
Ibid., p.26.
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arenoso, seco e árido, originalmente ocupado por caçadores-coletores57. Com base nos
cronistas do século XVI, podemos citar como ocupantes dessa região os “Puris”,
“Guaianás”, “Carijós”, ”Tapuias”, “Tamoios” etc58.
Segundo Paulo Pereira dos Reis59, foram os Guaianás que se deslocaram com
frequência entre o vale formado pelas serras da Mantiqueira, do Mar e o litoral
adjacente, onde, mais tarde (século XVIII) foi fundada a Vila de Cunha. A origem dos
Guaianás é controversa60 quanto à sua etnia. De tronco Tupi ou Jê, os Guaianases
estabeleceram rotas que ligavam o litoral ao planalto, dentre as quais, segundo
Gianesella61, uma trilha que ligava o vale do rio Paraíba ao litoral. Os Guaianás, como
os demais grupos indígenas do tronco Tupi, utilizavam os locais mais aprazíveis da
costa para acampamentos, pesca da tainha e coleta de crustáceos, deslocando-se ao
litoral especialmente nos meses de inverno. Assim, adotavam a seguinte estratégia de
ocupação do território:
Os Tupi-Guarani empregaram, para ocupação do território brasileiro
uma estratégia alicerçada em um tripé, composto, por sua vez, de
aldeias, acampamentos e peabirus. A hipótese, de autoria de Beltrão,
acrescenta ainda que para melhor domínio das áreas, além da aldeia
central, estabelecida junto à orla marítima ou nos morros em forma de
meia-laranja com visão de 360° da linha do horizonte, refletindo uma
preocupação defensiva, esse grupo usava meios ofensivos. Esses
meios eram os próprios acampamentos, com funções distintas (caça,
pesca, coleta, guerra, viagens), mas que serviriam primeiramente de
marcas territoriais. Ligando aldeias e acampamentos, situados às
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DEAN, Warren. A ferro e fogo: A História e a devastação da Mata atlântica brasileira. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
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MENDONÇA, Regina Kátia Rico Santos. Escravidão Indígena no Vale do Paraíba: Exploração e
conquista dos sertões da Capitania de Nossa Senhora da conceição de Itanhaém, século XVII. In XXV
Simpósio de História do Vale do Paraíba, 2011, Lorena. Anais eletrônicos...Lorena. disponível em
<www.valedoparaíba.com> acesso em 23-11-2013, p.1.
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REIS, Paulo Pereira dos Reis. O indígena do vale do Paraíba: apontamentos históricos para o
estudo dos indígenas do vale do Paraíba paulista e regiões circunvizinhas. São Paulo: Governo do
Estado, 1979, p.34.
60
A controversa diz respeito à origem étnica dos Guaianás. Autores como e Afonso A. de Freitas (1908) e
Plínio Airosa (1967) ligam esse grupo ao tronco Tupi, no entanto Capistrano de Abreu (1960) os inclui ao
tronco Jê, sendo, portanto ancestrais dos Caicang. Nesse sentido, Willems, a respeito de alguns objetos
encontrados em sua visita a cidade de Cunha, em especial um “machado-de-âncora”, diz que trata-se de
“elemento cultural típico de tribos da família linguística Gê”(WILLEMS, 1947, p.236). No entanto,
Marcos Caetano Ribas (2003) e Paulo Pereira dos Reis (1979), baseando-se no estudo arqueológico
Alfredo de Mendonça e Souza (1977), afirmam que na região de Paraty houve pouquíssima influência de
tradição tupi-guarani, sendo que dos sessenta sítios arqueológicos pesquisados apenas um correspondia a
tal tradição. Para esse estudo, seguimos as conclusões da pesquisa realizada por Rubens Gianesella que
afirma que o nome “Guaianá ou “Guaianazes” se aplicava aos próprios Tupinikín” (GIANESELLA,
2008, p.52).
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GIANESSELA, Rubens Ramos. Paisagens no tempo: vilas litorâneas paulistas. Dissertação de
Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p.54.
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vezes a dois ou três dias de viagem, distribuíam-se os caminhos
conhecidos como “peabirus”62

Gianesella reconstituiu hipoteticamente o território ocupado pelos indígenas
vinculados aos atuais Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O mapa esquemático
(Figura 1), que representa os diversos acessos entre o litoral, a e Serra do Mar,
envolvendo três rotas e que partiam das atuais cidades de Caraguatatuba, Ubatuba e
Paraty em direção ao planalto. Uma delas passava nas imediações onde se formou, no
século XVIII, a Vila de Cunha. A trilha foi apropriada pelos portugueses, mantendo-se a
comunicação entre o planalto e o litoral. Um dos primeiros registros de passagem por ali
diz respeito ao filho do então governador do Rio de Janeiro, Martim Correia de Sá. O
cronista Antônio Knivet assim descreve a área em 1596:
depois de termos viajado durante três dias, arribamos ao sopé de
enorme montanha, chamada pelos índios Paranapiacaba, que quer
dizer em nossa língua "Mar à vista". Esta montanha é tão alta que
levamos três dias de escalada e três de descida. Dois dias depois da
descida encontramos um belo campo, semelhante a um prado de relva
crescido com grande quantidade de pinheiros: aí acampamos durante a
noite num vale, onde matamos cerca de seiscentas cobras. Foi
providência divina que somente um índio chamado Jerónimo fosse
picado. E ninguém mais: este índio inchou todo. O sangue jorrou-lhe
dos olhos e das unhas e assim morreu. Depois disto voltamos a
percorrer serras durante cerca de quarenta dias, chegando afinal a um
grande rio chamado Paraibuna. Que se atravessou numa peça feita de
bambus ligados com cipós. Peça que os portugueses chamam jangada.
Levamos quatro dias a passar sobre este rio. Tão grande era e tão
rápida a sua corrente63

Pelos topônimos, observa-se que a partir da subida da Serra de Paranapiacaba,
depois rebatizada de Serra do Mar, passava-se por um campo e chegava-se ao rio
Paraibuna, um dos formadores do rio Paraíba.
No planalto, outra trilha, segundo Gianesella, chama-se Varadouro64 e ligava as
bacias dos rios Tietê e Paraíba, não comunicantes, articulando as áreas onde hoje estão
os municípios de Guararema e Mogi das Cruzes (Figura 1). Essa trilha foi também
apropriada pelos novos povoadores da região vindos dos Campos de Piratininga e
norteou a implantação dos núcleos de Mogi das Cruzes e da Freguesia da Escada, locais
62
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que “funcionavam como portos fluviais pregressos ao colonialismo”65 e articulavam
duas bacias hidrográficas importantes para a interiorização dos sertões em duas direções
diferentes. Já no final do século XVI e início do XVII, alguns portugueses adentraram o
vale do rio Paraíba, principalmente com a finalidade de capturar índios, apropriando-se
do caminho do Varadouro, renomeado de Caminho Geral do Sertão. John Monteiro66
aponta que os “preadores” de índios que não contavam com grandes recursos
começaram a organizar expedições a partir de São Paulo para a captura de índios no
vale do rio Paraíba e isso motivou inclusive a instalação de vilas na região entre as
décadas de 1640-1650. Paulo Pereira Reis67 afirma, também, que “já na primeira década
seiscentista [os] silvícolas do Vale do Paraíba encontravam-se, em grande parte,
aldeados ou cativos” e os que não foram reduzidos fugiram para outras regiões. Esses
“movimentos de população”68 parecem ser o fator explicativo para a instalação das
primeiras vilas nessa região da Capitania de São Paulo. Sérgio Buarque de Holanda
afirma que
longe de movimentar apenas famílias isoladas, muitas das migrações
responsáveis pela formação desses núcleos chegam a assumir o caráter
de deslocamentos maciços, capazes de afetar fundamentalmente a
estrutura demográfica de áreas já caracterizadas por seu notável índice
de mobilidade e dispersão69

Em Caminhos do Sertão70, Holanda aponta que a implantação da vila de Mogi
das Cruzes, em 1611, decorreu de uma ocupação truncada para a direção norte. Os
primeiros povoadores brancos ou mamelucos saíram de São Paulo por via fluvial,
subindo o Rio Anhembí até próximo a sua nascente, onde está Mogi das Cruzes. Se
quisessem prosseguir, tinham que atravessar um estreito de terra até atingir o
“incidente” geológico conhecido como “curva de Guararema, onde o rio Paraíba muda
seu curso em direção ao Rio de Janeiro. O Paraíba era navegável desde a Freguesia da
Escada até pouco abaixo de Guaiapacaré (região atual de Lorena), implicando em nova
vertente de penetração a sertão a dentro. Holanda mostra também que outra rota
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possível era seguir de canoa a partir da Freguesia da Escada e na região de Jacareí
iniciar o trajeto a pé ou a cavalo (Figura 2)71.
Esse processo de ocupação, no entanto, não deve ser pensado apenas à jusante
do Rio Paraíba. Segundo o mesmo autor: “Não é certamente por acaso que a expansão
paulista na direção do Vale do Paraíba coincide cronologicamente [com a fundação de
vilas no litoral], indicando que se trataria de processos paralelos e, bem ou mal,
articulados entre si”72. A elevação de São Sebastião acontece no mesmo ano em que
Jaques Felix é autorizado a explorar a região. Ademais, Holanda justifica a elevação de
Mogi das Cruzes (1611) devido à ligação que ela tinha com o mar pelo caminho de
Piaçaguera para a região do Forte da Bertioga. Também, a partir de 1617, fez-se outro
caminho – o de São Sebastião – mandado abrir por Gonçalo Correia de Sá, que ligava a
marinha ao rio Paraíba. Partindo igualmente de Mogi das Cruzes sairia onde existiu a
vila de Santo Antônio de Caraguatatuba73 e, por ela, a São Sebastião, fundada em
163674. Da mesma forma, Ubatuba – fundada em 1637 – se comunicava com Taubaté
(1645) a partir de 1640 pelo “caminho do mar de Ubatuba”. A antiga trilha Guaianá
ainda era lembrada em um requerimento de sesmaria datado de 1633:
um caminho antigo sobre a dita serra que está em a mesma cordilheira
dela sobre o rio de Paraty por onde foi o capp.am Marthim de Sáá para
o certão com o seu arraial por onde se servião o gentio Guayana
dessuas terras para o d.o Rio de Paraty75

A trilha Guaianá ligava Paraty a Taubaté e, posteriormente, a Guaratinguetá,
com a construção do caminho que passava pela sesmaria de Domingos Velho Cabral,
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entre 1647 e 1650. Essa ligação desencadeou a elevação de Guaratinguetá à Vila em
1651. Vale destacar que Cotrim76, em documento já citado, aponta uma ordem do
Governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá e Benevides, para “descobrir e
abrir os caminhos da Va. de Paraty para as mais do certão [,] camo. S. Paulo, e por eles
passar aquella Va. a entabolar as minas de seu distrito”77. Esse documento, datado de
1660, é expedido uma década após a construção do caminho entre a sesmaria de Velho
Cabral e a futura Vila de Guaratinguetá, indicando que a exploração dessa porção de
serra acima aconteceu tanto no sentido planalto-litoral como no seu sentido inverso.
Para Holanda, as “pontas de flecha”78 (Figura 3) formadas pelas articulações
entre planalto e interior (e vice versa) foram Mogi das Cruzes e Bertioga, e depois São
Sebastião (uma vez que Caraguatatuba foi abandonada), Taubaté–Ubatuba e
Guaratinguetá-Paraty, exemplos do movimento perpendicular ao rio Paraíba e, também,
de apropriação de caminhos indígenas, relacionando o planalto e o litoral. Iris Kantor79
mostra que a apropriação do espaço outrora ocupado pelos indígenas está representado
em diversos topônimos híbridos, que nomeia a região, mesclando nomes de santos
católicos à palavras nativas, criando composições hagiotopônimas. São significativos,
nesse sentido, os títulos dados às vilas Exaltação da Santa Cruz do Salvador de
Ubatuba, São Francisco das Chagas de Taubaté, Santo Antônio de Guaratinguetá, Nossa
Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba entre outros.
Pensar de forma relacionada à ocupação dos sertões de serra acima nos ajuda a
entender melhor a fixação dos povoadores neste entremeio da Serra do Mar e a Serra da
Mantiqueira. Segundo Holanda, as futuras Freguesia do Facão e de São Luís do
Paraitinga (além de Paraibuna80 que o autor não cita) teriam nascido da “inevitável
instalação de moradores mais ou menos numerosos nas imediações de trilhas de largo
trânsito”81.
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Esse trânsito se intensifica com a progressiva entrada sertão adentro para a
prospecção de pedras e metais preciosos. Holanda afirma que a exploração dessa porção
de serra acima, além da captura de indígenas, está relacionada à busca de metais e
pedras preciosas. Sua efetivação, no entanto, vem com a descoberta de ouro no sertão
dos Cataguases, não por acaso chamado inicialmente de minas de Taubaté no último
quartel do século XVII, dado o papel da vila no controle das zonas de mineração além
da Serra da Mantiqueira, inclusive com a instalação de uma Casa de Fundição, ali para
seu controle e taxação.
Nesse contexto, o antigo caminho guaianá se transforma na ligação mais rápida
para as minas de Cataguases. A carta da Costa do Brazil dezde a Barra de Santos athe a
da Marambaya[...] (Figura 4) datada de 1737, registra um trecho do chamado Caminho
Velho, no qual podemos perceber numerosos pontos de ocupação entre Paraty (porto de
Guaraúna) e Guaratinguetá e, ainda, Taubaté. Nessa Carta, realizada pelos Padres
Matemáticos, os núcleos são representados por meio de símbolos convencionados,
hierarquizando e diferenciando (do maior ao menor) vilas, freguesias e simples
povoados. Nessa Carta, também, encontra-se representada a rede hidrográfica da região
e nela vemos o rio Jacuhi, e seus afluentes, desaguando no rio Paraitinga (canto superior
esquerdo) e o rio Paraibuna, representado equivocadamente, descendo a Serra do Mar e
desaguando no porto de Guaraúna (Vila de Paraty), cujo fluxo, na verdade, segue
sentido sul até encontrar o rio Paraitinga, e formar o rio Paraíba.
A partir de Paraty, Marcos Ribas82 reconstituiu esse percurso, que saía da vila de
Paraty pelo rio Paraty-açu em direção ao contraforte da serra do Mar, onde existia um
vale que os índios chamavam de “Toca da Onça”. Depois, a trilha passava pela fazenda
Sobradinho e, daí em diante, encontrava uma grande pedra redonda, onde existia uma
Capela dedicada à Nossa Senhora da Penha, o Pouso do Souza e o Registro do Ouro83
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São Paulo, só que apenas no papel, pois o então Governador de São Paulo Rodrigo Cesar de Menezes
manda uma carta, em 1721 sobre o assunto, reclamando que a vila ainda estava respondendo ao governo
do Rio, sendo a questão resolvida em 1723. No entanto, os moradores da vila, entram com uma
representação ao Rei, relatando os incômodos que tinham em responder a Capitania de São Paulo e
conseguem uma resolução, em 1727, transferindo definitivamente a vila para a jurisdição do Rio de
Janeiro, ficando ainda a cobrança de dízimos sob responsabilidade de São Paulo até a instalação do
Tribunal do Conselho da Fazenda na capital do Reino (PIZARRO e ARAUJO, 1960, p.52-55).
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(RIBAS, 2003). Segundo Ribas, o Registro foi instalado no local chamado
“Boqueirão do Inferno” e, posteriormente, transferido para o local chamado de
“Registro”84, próximo a Paraty, entre 1775 e 179085.
A Carta topographica da Capitania do Rio de Janeiro de 1767 (figura 5),
produzida trinta anos depois da Carta da Costa do Brazil dos Padres Matemáticos,
permite pormenorizar os núcleos supracitados por meio da interpretação dos códigos de
representação e topônimos. Na Carta, o engenheiro militar Manuel Viera Leão não
diferenciou vilas de freguesias, como por convenção deveria ser feito, e ambas são
representadas com uma cruz de mesmo tamanho (ex. Vila de Paraty e a Freguesia do
Facão), interessante nesta carta é que nela o engenheiro também representa outras
formas de ocupação do território (fazendas, sítios, bairros etc.) com um ou três pontos
vermelhos contíguos86, especializando-os conforme se posicionam na subida da Serra de
Paraty.
Quando relacionamos as duas cartas (Figuras 4 e 5), podemos perceber que
ambas registram seis pontos de ocupação entre a Vila de Paraty e a Capela/Freguesia do
Facão, o que sugere tratar-se dos mesmos lugares indicados por Ribas. Pautando-se nos
dados fornecidos do autor, que também aponta 6 pontos de ocupação, podemos inferir
que, saindo de Paraty, os pontos de parada eram respectivamente: a fazenda Sobradinho,
a Capela Nossa Senhora da Penha, o Pouso do Souza, o Boqueirão do Inferno, o pouso
da Aparição, o Marco da Boa Vista do Campo e, finalmente a Capela/Freguesia do
Facão.
Com base em descrições de pessoas que percorreram esse caminho, é possível
constatar as condições do trajeto, tal como relata D. Antônio Rolim de Moura – Conde
de Azambuja – em 1751:
Daqui a Paraty gastei dois dias; ao primeiro fui no sítio da aparição,
em que experimentei o mesmo frio que no reino; o segundo me levou
toda a serra de Paraty, que na opinião comum, é a pior que se conhece.
A estrada em partes é tão apertada, aberta em rochas, que era
necessário levantar os pés até os por na garupa do cavalo; e nem com
tudo isso escapei de dar muitas boas topadas; tanto a pique, que oito
dias me ficaram doendo as cadeiras de me endireitar; o chão estava
calçado ou alastrado de pedras soltas ou desiguais, com muitos saltos
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Bento etc., portanto concluímos que os pontos representados na Figura 5 referem-se a essas formas de
ocupação.
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e barrocas; e onde isso faltava era atoleiro grande e caldeirões muito
fundos87

As dificuldades na subida da Serra do Mar deviam-se, principalmente, à
precariedade do caminho, provavelmente, assemelhava-se a uma simples trilha. Cotrim
aponta que melhoramentos para se poder trafegar animais de carga só ocorreram no
segundo quartel do século XVIII e o calçamento apenas foi realizando entre 1780 e
182088.
Como aponta o Governador, após vencer a árdua serra alcançava-se o “sítio da
Aparição” (registrado na Carta de Leão Manoel Vieira Leão), rancho de pouso e de
descanso, situada nas imediações da Capela do Facão. Após o descanso no sítio da
Aparição, chegava-se à “encruzilhada”, bifurcação do caminho, onde se seguia para a
Freguesia do Facão e depois para Guaratinguetá ou para Taubaté. Lia Carolina Prado
Alves Mariotto e Sílvio de Almeida Toledo Neto89, por meio de inventários,
testamentos, Atas de Câmara, Cartas de Sesmarias e Escrituras, identificaram os
topônimos e documentaram mais pormenorizadamente o caminho a partir da
“encruzilhada” até Taubaté, conferindo in loco o percurso (de carro) que articulava as
duas antigas vilas. Ambos descrevem, assim, o trajeto:
Então, partindo da sesmaria de Felipe Soares Louzada, que começava
dos lados do campo da Aparição, da banda do mar, seguindo em
direção à vila de Taubaté, unimos os pontos: da região do campo da
Aparição alcançamos o bairro da Encruzilhada; da Encruzilhada
passamos ao bairro de Itacuruçá; de Itacuruçá chegamos ao bairro do
Encontro; do Encontro atingimos o bairro das Abóboras; das
Abóboras chegamos ao bairro da Catioca; da Catioca atingimos a
região do Paraitinga. Da região do Paraitinga, onde se localizavam as
terras de Sebastião Gil, o moço, passamos às paragens de Antonio
Vieira da Maia, no bairro do Barreiro e destas, às terras herdadas por
Catarina Dias, por sua vez, parte da sesmaria de João do Prado
Martins, que abrangia do Salto Grande, no bairro Faxinal, até o rio
Capivari, hoje município de Jambeiro. A última etapa é o bairro da
Pedra Grande, bairro rural de Taubaté que, hoje, faz limite com o
Município de Lagoinha. Do bairro da Pedra Grande alcançamos o
ribeirão das Sete Voltas e deste, o ribeirão do Ipiranga. Rapidamente
atingimos o rio Una e, caminhando- se paralelamente a ele, chegamos
ao rio Paraíba do Sul. Ultrapassando-o e transpondo a garganta do
Piracuama, por onde se galgava a serra da Mantiqueira, alcançar-se-ia
a lendária terra de Sabaraboçu90
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Considerando que o “Bairro da Encruzilhada” encontra-se no entroncamento dos
dois trechos do caminho e, portanto, não está representado na Carta de Diogo Soares e
Domingos Capassi, os sete outros bairros encontrados por Mariotto e Toledo Neto
correspondem aos pontos no entorno da linha pontilhada que representa o trecho do
caminho que vai para Taubaté. Assim, podemos conjecturar que os pontos
representados na Carta dos Padres Matemáticos referem-se aos bairros91 de Itacuruçá,
Encontro, Abóboras, Catioca, Barreiro, Faxinal e Pedra Grande, respectivamente,
demonstrando quão variada era a rede de núcleos de povoamento para além das vilas,
apontada pela historiografia. Ainda segundo os autores, esse trajeto foi utilizado por
viajantes ilustres como Artur de Sá e Meneses que percorreu, em 1700, o itinerário Rio
de Janeiro, Paraty e Taubaté, indicando que ele foi importante, pelo menos até fins do
século XVII.
Pela outra via, a partir da “encruzilhada”, chegava-se ao povoado do Facão,
atravessando a Serra da Quebra-Cangalha até atingir a Vila de Guaratinguetá, Freguesia
da Piedade (atual Lorena) e, finalmente, a região das Minas de Cataguases. Esse
caminho foi apropriado e melhorado pelo Capitão Domingos Velho Cabral, que
conseguiu uma sesmaria no ribeirão de “Jacuimiri, nas bordas das primeiras campinas,
com de uma légua de testada (meia légua para cada lado do dito caminho) correndo o
sertão até a Boa Vista (Figura 5) pelo caminho rumo ao mar”

92

. Passando, por esse

caminho, por dentro da sesmaria de Cabral, a ligação do povoado de Guaratinguetá com
o mar foi encurtada, fator que, provavelmente, conspirou, como já foi dito, para a
elevação do núcleo à vila em 1651.
Esse caminho, no entanto, parece ter sido efetivamente utilizado depois de 1717,
pois como apontado por Mariotto e Toledo Neto, muitos relatos de viajantes registram a
preferência pelo caminho de Taubaté, inclusive Antonil, cujo texto foi escrito entre
1709 e 1710. Já em 1717, o Conde de Assumar, saindo do Rio de Janeiro em direção às
Minas, percorreu o atalho por Guaratinguetá, indicando uma mudança de opção.
Martins Lopes Lobo de Saldanha, em 1775, fez esse trajeto e nos dá algumas
referências dos locais por onde passou:
No dia 2 de junho dormi ao pé da serra, em caza do Souza, e no dia 3
subi a serra, o mais do tempo a pé pelo impraticável caminho, e vim
dormir à Aparição. No dia 4 fomos ouvir missa ao Facão e dormir a
caza do José Alz’. No dia 5 ouvi missa na Parahytinga e (fui) dormir à
91
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Rocha, ao pé do morro. Nessa noute e na manhã do dia 6 que vim
dormir em Guaratinguetá, me acompanhou uma trovoada grande, com
muita chuva93

No relado do Governador, mais uma vez, temos as mesmas referências
indicadas: “caza do souza” (também chamada “Pouso do Souza”), “Aparição”, “Facão”
e “Paraitinga”, lugar onde se construiu uma capela chamada Sant´ana do Paraitinga e
onde havia, no local, uma rocha, junto da qual se fazia pernoite94.
A partir de 1698, inicia-se a construção de uma nova ligação entre o Rio de
Janeiro e a região das Minas, que ficou conhecida como Caminho Novo, construído por
Garcia Rodrigues Paes. Em decorrência disso, a Coroa portuguesa proibiu o uso do
Caminho Velho para transporte do ouro, em 1710, e instalou um novo Registro
chamado “Paraíba Velha”, proibindo Paraty de cunhar ouro95. No entanto, o caminho
não deixou de ser rota de comércio. No mesmo ano da proibição, comerciantes do Rio
de Janeiro solicitaram ao Governador para trafegar pelo Caminho Velho, pois “se acham
impossibilitados para poderem continuar com o dito negócio, de levar mantimentos e
vestuário as minas, pelo lastimoso estado em que se acha o Caminho Novo por falta de
mantimento que se todo se tem acabado” 96 e se comprometeram a voltar pelo caminho
novo para registro do ouro em Paraíba Velha. A autorização foi dada, “sem embargo de
que esteja proibido”, no mesmo ano de 1710.
Como apontado até então, ao longo desse caminho tinham se formado diversos
pequenos povoados, entre eles, o embrião do atual município de Cunha, o povoado do
Facão. Esse local ficava “a meio caminho entre as duas cidades, Guaratinguetá e Paraty,
a cavaleiro da escarpa da Serra do Mar”97 e era parada obrigatória de quem saía de
Paraty pela manhã, chegando à região no começo da noite, para seguir viagem no outro
dia. Assim, nesse local, foi construída a capela de Nossa Senhora da Conceição,
finalizada em 1731, posteriormente, elevada à condição de freguesia em 1749.
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Além do ouro, o tráfego de mantimentos e vestuário para as Minas evidencia a
circulação de outros produtos pela região. Segundo Zuquim98:
Além da importância de Facão como pouso obrigatório, também se
comercializavam ali, ao lado dos produtos agrícolas, outros produtos
necessários à viagem e até cavalos que os fazendeiros mais abastados
criavam para vender. Esse foi o embrião de uma policultura baseada
na agricultura alimentar para homens e animais (milho, mandioca,
arroz, feijão, pastagens etc.) da criação de porcos, principalmente, e de
uma indústria de produção doméstica (farinha, melado, rapadura,
algodão), que fez com que Facão se transformasse em importante
centro comercial, em condições de competir com muitas cidades do
vale do Paraíba.

Frei Agostinho de Santa Maria, em obra editada em Lisboa datada de 1723,
também aponta que:
A vila de Paraty, que dista do Rio quarenta léguas, ao presente
pequena povoação, mas virá a ser muito populosa pelo muito trato, e
comércio que nela há: porque o porto de mar, aonde acode a gente de
todas aquelas vilas do sertão como são Guaratinguetá, a de
Pindamonhangaba, Taubaté e Jacareí, todas estas vilas da serra acima
descem ao porto daquela vila a buscar o necessário como é o sal, o
azeite e vinho e tudo o mais. Aqui descem vários moradores das
Minas do ouro com ele a fazer negócio e por aqui sobem muitos dos
que vão do Rio de Janeiro para as mesmas minas99

Frei Santa Maria indica os produtos procurados pelas vilas de serra acima e
Pizarro e Araújo relata os produtos, vendidos pelas mesmas. Segundo ele:
Conduzem os negociantes de São Paulo, em tropas, os efeitos das suas
lavouras e outros gêneros comerciais do uso, e consumo desse país,
como os fumos, carnes de porco, toucinhos, cujos produtos tendo
fartado o povo da villa, e suas vizinhanças, dam carga suficiente a
mais de 12 lanchas armadas a sucamas, que girando na carreira da
Capital e dos portos mais distantes ao norte e sul levam juntamente o
café, arroz, milho, feijão, aguardente, e diversas espécies de
comutação100

Como evidenciado, a construção do Caminho Novo, ligando o Rio de Janeiro às
Minas não bloqueou o transporte de ouro e pedras preciosas pelo Caminho Velho.
Juntamente com metais e pedras, persistiu tráfego de pessoas, produtos e consequente
estabelecimento de pousos e registros para facilitar o percurso tortuoso pela Serra do
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Mar, bem como para controlar a circulação de mercadorias e metais preciosos por parte
da Coroa portuguesa. Para Paulo Pereira dos Reis101, o Caminho Novo resolveu a
questão do ouro mineiro ir diretamente para o Rio de Janeiro via terrestre, mas a
produção das minas sob jurisdição da Capitania de São Paulo continuou a ser escoada
pela antiga trilha Guaianá, o que motivou a construção de um caminho terrestre entre
São Paulo e o Rio de Janeiro, na segunda década do século XVIII, devido ao perigo de
ataques de corsários pelo trajeto via mar.
É nesse período, portanto, que se definem alguns descaminhos para contrabando
do ouro. Um deles, aproveitando velhas trilhas indígenas, foi chamado Trilha de
Aiuruoca. Descia a Serra da Mantiqueira em direção à Paraíba Nova, bacia terciária de
Resende, região da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade (atual Lorena). A Carta
geographica de projeção espherica ortogonal da Nova Luzitânia ou América
Portuguesa e Estado do Brazil, de 1797 (Figura 6) representa essa trilha que saía de
“Iuruoca”, passava por “Lagoa”, descia a Serra da Mantiqueira, atravessava os rios
Paraíba, do Barreiro, Pirahi e das Lages, até atingir o Caminho para o Rio de Janeiro.
Nela, o paulista Cunha Galo estabeleceu a fazenda Campo Alegre, erigindo capela
dedicada à Nossa Senhora da Conceição, primórdios da vila de Resende, elevada à vila
em 1801102.
Paralela a essa trilha, por volta de 1740, outra estrada, chamada Cesárea, se
iniciava a partir da Vargem Grande, atual município de Areias. Ela transpunha a Serra
do Mar, acompanhando o rio Mambucaba até o porto de mesmo nome ou rumava para o
Rio de Janeiro via Angra dos Reis103.
Como evidenciado, apesar do comércio de mantimentos estar presente em pleno
ápice do gold rush minerador, foi no Governo de Luís Antônio Botelho Mourão – o
Morgado de Mateus (1765104 e 1775) que um projeto econômico com foco na
agricultura acabou sendo implantado na Capitania, implicando em desdobramentos
importantes para a região.
As técnicas agrícolas, reminiscências das indígenas, consistiam na queimada e
no cultivo de terras virgens que depois de desgastadas eram abandonadas, partindo-se
101
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para outras paragens. O projeto do Morgado de Mateus era de abandono do
sistema itinerante – chamado de “sítios volantes” - e o uso de arado e estrume. Assim,
“se se extinguisse os sítios volantes e a população se congregasse em povoações, os
campos ao redor seriam permanentemente semeados”105.
A concentração de pessoas em vilas, portanto, foi considerada urgente, pois
tinha um papel de controle social, uma vez que arregimentaria a população dispersa para
fins de pagamento de impostos, recrutamento militar e otimização das práticas
agrícolas. Sérgio Buarque de Holanda106 afirma que esse período é uma segunda fase do
processo de elevação de vilas na Capitania de São Paulo, além daquele iniciado no
século XVII. Isso porque de Nossa Senhora da Conceição do Rio Paraíba (Jacareí) fundada em 1653 - a São José do Paraíba, fundada em 1767, há uma lacuna na fundação
de vilas neste sertão de serra acima, cuja única exceção é Pindamonhangaba, elevada à
vila em 1705, por uma estratégia interna dos citadinos107.
Da mesma forma, houve uma política de transformar os aldeamentos sob
administração dos jesuítica em vilas, depois da sua expulsão em 1759, fruto da política
pombalina de então. Nos sertões de serra acima, nota-se, nesse sentido, a elevação de
São José da Paraíba (atual São José dos Campos) e de antigas capelas ou freguesias tais
como de Caraguatatuba (1770), São Luís do Paraitinga (1771) e Paraibuna.
Nesse período é finalizado o chamado Caminho Novo da Piedade recomendado
por D. João V em 25 de novembro de 1728, mas apenas efetivado em 1778. No trecho
do “Mappa da Capitania de S. Paulo e seu sertão”
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(Figura 3) podemos notar, em

pontilhado, o “Cam.o que vay p.a o Rio de Janeiro”, saindo do rio Paraitinga e seguindo
em direção ao litoral sem explicitar mais detalhes. Da mesma forma, em outro trecho
das Cartas topográficas de Manoel Vieira Leão (Figura 7), registra-se “O caminho para
São Paulo” bem acima do rio Paraitinga, seguindo em direção à “guarda do Coitinho”.
Ambas as Cartas apresentam divergência quanto ao seu trajeto para o Caminho
Novo da Piedade e registram pouca ocupação na região, como se a mesma fosse um
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território vazio. Isso talvez se dava pela precariedade do percurso que na data da
elaboração dos mapas ainda estava em construção. Em ofício para o rei, datado de 1775,
o Governador de São Paulo Martins Lopes Lobo de Saldanha aponta que o caminho em
questão ainda estava sendo finalizado:
No offício No 1º que expedia V. Ex.a em 1º de novembro de 1775
participava a V. Ex.a o caminho que de acordo comum com o
Marquez vice Rey fazia eu abrir e povoar desta capitania para a do
Estado, o qual já se seguia e ficava aperfeiçoando, porém descobrindo
com informações mais corretas que abrindo-se da freguesia da
Piedade hum caminho a freguesia de São João Marcos, primeira da
Capitania do Estado era mais breve mais direto e mais livre dos Rios
que deságuam no Rio parahíba, por cujas margens ia aquele caminho
resolvi abri-lo a toda a força e levo este empenho em boa altura e com
certeza seguindo os multiplicados avisos que me tem feito os
picadores que nas secas imediatas ao presente tempo de águas se
acabará de abrir, aperfeiçoar e povoar para maior facilidade do
socorro, e comércio destas capitanias.109

Martins Lopes Lobo de Saldanha promoveu inúmeras ações para articular a
Capitania de São Paulo à do Rio de Janeiro por via terrestre. Há, nesse período, uma
grande quantidade de doações de sesmarias no sertão da Bocaina e elevação de algumas
freguesias à vila pelos governadores posteriores. Em 1788, no ofício de Martim Lopes
Lobo Saldanha a José Almeida de Vasconcelos Sobral é relatado que o caminho
contribuiria para a “condução dos reais quintos e comércio dos povos sem o risco da
incontingente jornada do mar”110. Em 1791, o Capitão Mor Manoel da Silva Reis,
justificando seus serviços à D. Maria I frente à administração do Caminho Novo da
Piedade, diz que o mesmo tem a “facilidade de poder esta capitania socorrer a mesma
cidade [Rio de Janeiro] qualquer invasão de inimigos e no mesmo caminho se acha o
suplicante situado para melhor proteger, animar e socorrer os povoadores dele com sua
pessoa e fazenda”111.
O Mapa Corographico da Capitania de S. Paulo (Figura 8) e a Carta
geographica de projeção espherica ortogonal da Nova Luzitânia ou América
Portuguesa e Estado do Brazil (Figura 6), elaborados na última década do século XVIII,
registram o Caminho Novo da Piedade já finalizado. A Carta geographica nomeia-o
como “Caminho do Rio de Janeiro” (Figura 6) e o Mapa Corographico pormenoriza
uma série de paragens entre Lorena (antiga Freguesia da Piedade) e São João Marcos e,
dali para o Rio de Janeiro, entre as quais “Areas” que se tornará freguesia em 1798.
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Por esse caminho, no entanto, foi proibida a circulação de “boiadas”, o que
obrigou à reutilização de outro percurso que cruzava a Serra do Mar, chamado de
“caminho do gado”. Não se tem a data precisa para o início desse caminho, mas
Toledo112 afirma que ela já existia na primeira metade do século XVIII. Tal caminho foi
destinado para o transporte de bois como mostra o relato do Guarda-Mor Pedro da
Cunha Soutto Mayor, em 1775, que ordena:
que façam impedir e que de nenhuma forma consistam o transito de
semelhantes boiadas pelo novo caminho da vila da Parahiba
unicamente aberto e destinado para o concurso dos viandantes e tropas
do comércio que nele giram com muita utilidade do público e dos
reais interesses de S. Mag. fazendo outro sim que as ditas boiadas
sigam as suas marchas em direitura à passagem do Porto Geral pelo
Caminho antigo da Bocayna, por onde sempre seguiram e
comodamente se podem transportar à mesma capital do RJ sem que
passem pelo dito novo caminho causando ao público os prejuízos
acima referidos [...]113

O mapa elaborado pelo engenheiro militar Antônio Rodrigues Montezinhos
(Figura 8) mostra que o “Caminho das boiadas” saía da Vila de Guaratinguetá, cruzava
a Serra da Bocaina e chegava a São João Marcos, dali seguindo para o Rio de Janeiro.
Já o mapa chamado Nova Lusitânia (Figura 7) mostra o mesmo caminho, saindo de
Lorena seguindo o trajeto do Caminho novo da Piedade e tomando outro rumo em um
lugar denominado de Ferreira, situado entre Areias e Bananal e rumando no sentido da
Vila de Angra dos Reis. Da mesma forma, Toledo sugere o seguinte percurso do
caminho:
Partia ao leste da vila de Guaratinguetá nos limites com Lorena,
tomava ligeira inclinação rumo a sudeste para, mais adiante atravessar
a Serra da Bocaina, nos denominados “campos da Bocaina”. Em
seguida, inclinava-se mais acentuadamente o seu percurso para o sul,
em busca da barra do rio do Braço, no rio Piraí. Após transpor este rio
descia as sendas pelas encostas meridionais da Serra do Mar em
direção à vila dos Santos Reis Magos da Ilha Grande, hoje Angra dos
Reis114

A descrição de Toledo corresponde à da Nova Lusitânia (Figura 6), cujos
afluentes do Rio Pirahi marcam o início da descida da serra rumo a Angra dos Reis. O
fato do mapa de Montezinhos (Figura 8) estar focado na Capitania de São Paulo pode
justificar a imprecisão do trajeto no território do Rio de Janeiro.
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O “caminho antigo da bocaina”, mencionado pelo Guarda-Mor Pedro da Cunha
Soutto Mayor, também é citado em algumas Cartas de Sesmarias concedidas no
território da Vila de Cunha, como a de João Coutinho da Rocha, que solicitou terras na
paragem chamada Santa Iria, no caminho novo das boiadas que vão para a cidade do
Rio de Janeiro, junto das terras da Parahytinga que pertenciam ao Capitão Manuel da
Silva Reis115. Da mesma forma, Domingos José Pereira Guimarães solicitou terras que
se situavam “na paragem do caminho das Boiadas”, no “caminho do Macaco que sobe
para a Bocaina de cima, correndo a fralda da serra para a parte da Bocaina de baixo com
todos os rumos e confrontações que correm as terras de João Antunes Fialho”116,
demonstrando que o trajeto passava pelas terras pertencentes ao Termo da Vila de
Cunha. Nota-se que as paragens registradas nas Cartas de Sesmarias foram registradas
no Mapa de Francisco Tosi Colombina (Figura 3), no qual representa o “caminho que
vai para o Rio de Janeiro”, a partir do rio Paraitinga, seguindo em direção à Capitania
vizinha.
Em outros trechos da Carta de Manuel Viera Leão (Figura 9) é possível verificar
o percurso desse caminho entre Angra dos Reis e o Rio de Janeiro. Nele, vemos, no
detalhe referente ao Rio de Janeiro, o “Caminho para São Paulo” que aparece sem
nenhuma referência de ocupação, enquanto no trecho fluminense há diversos pontos
sinalizando aglomerações humanas. Também nesse trecho (Figura 9), nota-se o
“Caminho das boiadas”, representado por pontilhados vermelhos a partir da paragem
chamada “vigário” no Caminho novo da Piedade até as proximidades da Vila de Angra
dos Reis. Da mesma forma, é representado o rio Mambucaba, paralelo ao qual descia o
“caminho da Cesárea” até a capela N. S. do Rosário e o porto. Vale destacar que as
representações cartográficas aqui analisadas apresentam distorções e limites que
correspondem às próprias fronteiras das Capitanias registradas. Entanto Montesinhos
pormenoriza a Capitania de São Paulo e registra poucos detalhes na parte
correspondente a Capitania do Rio de Janeiro, as Cartas de Manuel Vieira Leão são
mais minuciosas ao representar o lado fluminense e menos detalhadas na parte
correspondente à Capitania de São Paulo, uma vez que privilegia os pontos de ocupação
do Caminho Velho (entre Paraty-Cunha) e sub-representa, por exemplo, o “Caminho
para São Paulo” (também chamado de Caminho Novo da Piedade).
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Esses diversos caminhos ficam mais claros quando analisamos o Mapa no qual
se mostra que da situação da freguesia da Piedade, se conclui a necessidade de elevála a vila (Figura 10), datado de 1778. Mais rudimentar e, portanto, de natureza distinta
dos demais analisados até então, seu foco principal era mostrar a posição da Freguesia
da Piedade frente à rede de caminhos que interligavam as Capitanias de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse sentido, não registra o Caminho Velho, nem a
Vila de Cunha, uma vez que não constavam no território do Termo proposto para a
futura Vila de Lorena e se localizavam depois da serra da Quebra Cangalha,
representada na parte inferior do mapa. No entanto, fica claro que o Caminho das
Boiadas se iniciava tanto na Vila de Guaratinguetá, como na Freguesia da Piedade e se
encontravam dentro do Termo da Vila de Cunha, fundada três anos antes. Os topônimos
referentes às sesmarias já citadas detalham aspectos do Caminho, indicando que passava
próximo ao bairro do Paraitinga, depois no bairro da Bocaina e no bairro dos Macacos.
A partir daí, continuava até encontrar o Caminho Novo da Piedade e, depois de
Bananal, descia rumo a Angra dos Reis.
O dito Caminho Novo da Piedade era apenas uma das rotas que iam em direção
ao Rio de Janeiro. Havia também a estrada da Paraíba Nova117 e os três caminhos se
encontravam no “registro de Jagoatis”.
Ao logo de quase um século de construção de um via terrestre para ligar o Rio
de Janeiro a São Paulo, houve várias disputas políticas para definição do percurso. A
finalização desse caminho ficou a cargo do Governador Martim Lopes Lobo de
Saldanha que , em 1776, conclui que:
[...] o caminho pela beira do rio até essa Paraíba Nova, sendo preciso
em muitas partes levar os cavalos pelas rédeas para não se
despenharem no mesmo rio. Se isto sucede sempre ou no tempo das
águas não me ocorrem especular, nem era necessário porque em
quaisquer tempos que sucedesse era intolerável e dificultada as
viagens que eu desejo facilitar [...]118

Assim, ordena uma mudança no trajeto, pelo qual não mais passaria por Paraíba
Nova e sim em direção a São João Marcos, cruzando o rio das Lages, Itaguaí e Guandu,
para atingir a antiga fazenda jesuíta de Santa Cruz119.
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No “mapa no qual se mostra que da situação da Freguesia da piedade...” estão
representados os diversos caminhos que rumavam para Serra da Mantiqueira, seguindo
em direção à Capitania de Minas Gerais. Entre eles, destaca-se o que saía do “porto de
Guaratinguetá”, cruzando com o caminho proveniente do “porto do Meira” junto da
Freguesia da Piedade (Lorena) e sua variante e, finalmente, a partir de “Caxueira” (hoje
Cachoeira Paulista), dirigindo-se ao Registro da Mantiqueira. No detalhe do Mapa
Topográfico e Idrográfico da Capitania de Minas Gerais (Figura 11), com data
provável de 1800, podemos acompanhar os caminhos que saíam do porto de
Guaratinguetá e do Meira e do Porto da Cachoeira e verificar como eles interligavam as
vilas de serra acima da Capitania de São Paulo com uma rede de núcleos ao sul da
Comarca do Rio das Mortes, com destaque para Campanha, Itajubá e Baependi.
A construção de uma rede de caminhos e de ligações entre São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerias viabilizou o trânsito de diversos agentes sociais e mercadorias,
provocando uma reorganização territorial do nessa parte da Capitania de São Paulo. Os
núcleos-chave nessa profusa rede de caminhos foram paulatinamente elevados à
condição de vila, recebendo respectivamente os títulos de Vila de Cunha (1785) e de
Lorena (1788) a primeira em homenagem ao Governador Francisco da Cunha Menezes
(1782-1786) e a última ao também Governador Bernardo José Maria Lorena e Silveira
(1788-1797).
Se os caminhos remetem à ideia de mobilidade e circulação de pessoas e
mercadorias, interessa-nos saber os motivos que levaram à fixação de alguns sujeitos
nessa região, que, como vimos, era entroncamento de rotas entre as Capitanias de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse é, portanto, o tema do próximo capítulo.
Antes de aprofundar a questão, convém salientar que a rede de núcleos e de
caminhos era bem mais plural do que nos parecia à primeira vista. A cartografia antiga
aqui analisada é fonte única e riquíssima para se conhecer e espacializar pousos, portos
e registros, entre capelas, freguesias, vilas e cidades.
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Capítulo 2 - Sesmarias e povoamento dos sertões de serra acima da
Capitania de São Paulo: a rede de pousos, registros, portos, sítios,
povoados, capelas, freguesias e bairros rurais
A Capitania de São Paulo tinha como ponto extremo habitado à Norte a Vila de
Guaratinguetá e a Freguesia da Piedade. No mapa no qual se mostra que da situação da
Freguesia da Piedade, se conclue a necessidade de elevá-la a vila (Figura 10), datado
de 1778, aparece o topônimo “sertão”, denominando o imenso vazio existente a partir
da dita freguesia (atual Lorena). O antigo caminho dos Guaianás e, posteriormente, o
caminho entre São Paulo e o Rio de Janeiro (com suas variantes) desencadearam uma
série de pedidos de sesmarias para a ocupação da região.
No capítulo anterior, desvendamos a rede de caminhos que articulou e polarizou
fazendas, sítios, pousos, marcos, bairros e Registros relacionados ao futuro território da
Vila de Cunha. Neste capítulo, objetivamos identificar os indivíduos que solicitaram
sesmarias120 nesse território, por meio dos Pedidos de Confirmação de Sesmarias,
120

A possibilidade jurídica de acesso à terra no período colonial foi predominantemente a sesmaria. Tratase de porções de terras solicitadas pelos colonos através de pedido formal e doadas por cartas de caráter
permanente desde que ocupadas (NOZOE, 2006, p.1). João Victor Diniz Coutinho Pollig, pautando-se
nos estudos dos portugueses Vírginia Rau e Marcelo Caetano, afirma que a origem da palavra sesmaria
remete ao Império Romano, no qual havia um concelho formado por seis pessoas chamado de sevirato
que, em Portugal, foi denominado sesmos e tinha a responsabilidade de “regular a distribuição da terra
dos solos incultos ou sem dono” (POLLIG, 2012, p.10).
A lei das sesmarias de 1375 remonta as batalhas de Reconquista à formação do Estado Português
e foram incorporadas nas Ordenações afonsinas (1450) e reproduzidas nas Ordenações Manuelinas (1512)
e Filipinas (1603), formalizando a distribuição de terras através leis escritas e consta, nas duas últimas, a
definição do termo em questão como: “sesmarias são propriamente as dadas de terras, casses, ou
pardieiros, que foram, ou são de alguns senhorios, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas,
e agora não são” (ORDENAÇÕES FILIPINAS, livro IV, título 67).
A lei das sesmarias, do século XIV, tinha como objetivo resolver os problemas de fome, peste e
queda demográfica que assolavam Portugal, promovendo a redistribuição das terras e desafiando grandes
proprietários de glebas incultas. Essa legislação serviu de base jurídica para a implantação do sistema
sesmarial no Brasil, mas, evidentemente, não com os mesmos propósitos pelos quais foi criada. Aqui, o
objetivo era promover uma ocupação e não uma reocupação das terras, sendo os indígenas não
considerados seus possuidores legítimos (PINTO, 2010). As sesmarias no Brasil, por sua vez, foram uma
forma da Coroa portuguesa terceirizar o ônus da colonização para a iniciativa privada, fixando como
premissa para a ocupação das terras a geração de riqueza através de atividades agrícolas e comerciais
(DINIZ, 2005). As regras para se obter uma sesmaria pressupunham a medição, a confirmação e o
cultivo. O beneficiado não era necessariamente proprietário no sentido moderno do termo, mas sim um
beneficiador das terras da Coroa sob algumas condições. Tais condições eram poucas, exigia-se que o
solicitante fosse cristão e que pagasse um dízimo à Ordem de Cristo, sem restrições de caráter social. A
legislação de 1753, obrigou o beneficiário a realizar benfeitorias na gleba tais como limpeza nas testadas,
deixar faixas de terras às margens do rio para facilitar o acesso a eles, bem como priorizar a mineração
caso fosse encontrado metais ou pedras preciosas. Se, no entanto, as terras não fossem utilizadas em um
prazo determinado de tempo, elas poderiam voltar ao Estado, que as reencaminhava a outrem.
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Nos primeiros tempos as glebas de terras eram de grandes proporções, principalmente, no
Nordeste açucareiro como, por exemplo, a sesmaria de Garcia d´Ávila e seus parentes que tinha uma
extensão de 200 léguas (ZONOE, 2006, p.6) ou, ainda, da família do Mestre de Campo Antônio Guedes
de Brito que, em 1663, cuja sesmaria às margens do rio São Francisco tinha aproximadamente 180 léguas
de testada (FONSECA, 2011, p.72). Já nas regiões meridionais da América portuguesa a dimensão das
glebas era bem menor, raras vezes atingindo mais que três léguas (PINTO, 2010). Nesse sentido, aponta
Boaventura, que dependendo da extensão das sesmarias doadas, o colono não trabalhava nela toda,
cultivando primeiramente as testadas (BOAVENTURA, 2010, p.118). Como forma de evitar esse
costume, Pollig aponta que depois da Carta Régia de 20-11-1725, a dimensão das terras foi reduzida
ainda mais, principalmente, no caso específico de Minas Gerais, sendo permitida a concessão de somente
meia légua em quadra com o objetivo de aumentar a área plantada e diminuir as terras devolutas
(POLLIG, 2012, p. 49).
De fato, há uma carta no Arquivo Histórico Ultramarino em que o então Governador da
Capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, em 1731, diz que tem observado que: [...]
quase todas as sesmarias, que veem confirmadas por V. Mag.de traçam somente meia légua de terra de
concessão, ainda que [?] dos Governadores seja de meia extensão, estou obrigado a representar a V.
Mag.e que prejudica muito a estes moradores semelhante restrição, e quase é fica inútil a sesmaria,
porque se esta é concedida em terras planas, e de campos, é muito pequena porção de terreno e de meia
légua para se poder fabricar nela as lavouras e conservarem se as criações de gados [...] (AHU, Caixa 7;
DOC. 760)
Ainda nessa carta, o Governador deu ênfase especial ao caminho para as minas, pois o tamanho
das sesmarias – 1/2 légua - prejudicaria os viandantes em relação a pouso e abastecimento. Boaventura
aponta também que a extensão das terras doadas dependia de sua utilização: quando destinadas ao plantio
geralmente era concedida 1/2 légua; para fazendas de gado, 3 léguas (BOAVENTURA, 2010, p.119).
A análise do conjunto documental referente às Cartas de Sesmarias solicitadas ou concedidas da
Freguesia do Facão permitiu constatar que nenhuma ultrapassa 3 léguas. No entanto, a relação entre a
utilização das terras e sua extensão não se verifica de forma linear e homogênea, tal como se vê no pedido
de sesmaria de Antônio Ferrão de Carvalho, em 1763 “expondo ter bastante gado vacum e éguas e tudo o
necessário para granear qualquer terra”, solicitou apenas “uma légua de terras” que foi concedida (AHU,
Caixa 23, DOC 2192).
Outro ponto sobre o tema é a abrangência da legislação sobre as sesmarias no território
americano. Segundo Pollig: Podemos analisar os mecanismos de apropriação de terras no século XVIII
ocorrendo por diversos matizes, que encontravam fundamentos tanto no sistema jurídico legal da
colonização – sesmarias – quanto nos costumes e práticas locais de uso e ocupação da terra. Neste
sentido, o direito também se tornava plural, sendo um espaço onde ocorria o encontro da norma
metropolitana de regulamentação fundiária com a sua aplicação frente aos costumes locais existentes na
colônia, e não a expressão escrita da vontade patrimonialista do rei, em forma da lei. Isto nos permite
então afirmar que a lei não representava em fins últimos a dinâmica colonial, tendo em vista de que a
movimentação no interior da colônia era regida por um direito consuetudinário (POLLIG, 2012, p.11).
Nesse sentido, o autor mostra, no contexto de ocupação do Caminho Novo entre o Rio de Janeiro
e Minas Gerais, como a resolução de conflitos e a ocupação de terras foram orientadas “mais no direito
consuetudinário, direito comum, nos costumes e nas práticas locais do que essencialmente pela lei”
(POLLIG, 2012, p.37).
A concessão das sesmarias acontecia através de um sistema patrimonialista de doação de mercês,
que recompensava os súditos pela prestação de serviços em favor dos interesses lusitanos. No caso
específico de mercês envolvendo sesmarias, verifica-se o favorecimento de certos indivíduos ou grupos
em detrimento de outros, facultando a alguns as melhores e mais bem localizadas terras. Zonoe aponta
que as testadas das sesmarias, frequentemente, se localizavam em beiras de caminhos, nos arredores de
vilas ou em regiões ligadas ao mercado inter-regional ou internacional, deixando para o lavrador pobre e
sem conhecimento as terras nos limites das grandes propriedades ou em paragens distantes dos núcleos de
população (ZONOE, 2006, p.11). Nessa perspectiva, Pollig aponta que a relação entre posseiros, roceiros
(proprietários não-legais) e sesmeiros (proprietários legais) poderia se configurar de diversas maneiras.
Um delas é através de conflitos, quando ambos queriam ocupar o mesmo espaço. O sesmeiro, via de
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registrados no livro Repertório de Sesmarias121, publicado pelo Arquivo Público do
Estado de São Paulo e pelo Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Além desse
material empírico, também recorremos às transcrições feitas por João José de Oliveira
Veloso no capítulo As Sesmarias e Datas de Terras do Facão, Encruzilhada, Aparição
e Itacuruçá, no do livro Freguesia do Facão: A rota da exploração das Minas e
abastecimento de tropas122 aqui mobilizadas para reconstruirmos o processo de
formação da vila.
Foram arroladas 53 sesmarias referentes à Vila de Cunha, Freguesia do Facão ou
a algum bairro dentro do enquadramento geográfico da pesquisa. Para a sistematização
dos dados arrolados construímos a Tabela 1. Nessa tabela, encontram-se listados os
nomes e as patentes militares dos requisitantes de sesmarias ao lado das referências
toponímicas relacionadas a elas.
Tabela 1: Lista de Sesmeiros e suas referências topomínicas

Toponímia
Ribeiro "jacuimiri até Boa vista

Esquadra
2a E

Dono
Capitão Domingos Velho Cabral

Carlos Marinho e o Capitão X

Antônio Carvalho Marques

Manuel Lopes Figueira, para a
parte da “serra do mar
Itacuruçá

X

Antônio da Costa Chaves

Itacurussá

X

Antônio Ferrão de Carvalho

Jacuí

2a E

Nuno dos Reis [dos Santos]

Paraitinga de Baixo

6a E

Antônio Ferrão de Carvalho

?
Catioca

x
7a E

Antônio Monteiro da Silva
Luís de Campos Moreira e Manoel

regra, alegava ter título legítimo de propriedade, conforme ordens régias, e o roceiro, em sua defesa,
argumentava a utilização das terras para cultivo não as deixando ociosas também conforme as disposições
legais. Outra possibilidade era os grandes proprietários acolherem outros indivíduos com interesses em
produzir nas áreas agricultáveis para se evitar esses conflitos (POLLIG, 2012, p.31), criando a categoria
“vive a favor”, frequente nos Maços de População, conforme veremos mais a diante.
121
REPERTÓRIO DAS SESMARIAS concedidas pelos capitães generais da Capitania de São Paulo
desde 1721 até 1821. Organizado pela Secção Histórica do Departamento do Arquivo do Estado, v. VI.
São Paulo, 1944.
122
VELOSO, João José de Oliveira. Freguesia do Facão: A rota da exploração das Minas e
abastecimento de tropas. São José dos Campos: JAC editora, 2010.
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Antônio de carvalho
Itacurussá

x

Antônio Ferrão de Carvalho

Cedro

6a E

Luís Ramos Barbas

Macacos para os campos da 8a E

Rosa Maria do Amaral

bocaina
Rio Paraitinga

6a E

Tomás da Silva Reis

Rio entrecosco

6a E

Nicolau da Costa Gomes

Sítio da Bocaina

7a ou 8a Tenente
E

Abóboras

Francisco

Belarmino

da

Assunção

7a ou 8a André Rodrigues Cordeiro
E

Ribeirão Samambaia

2a E

Antônio José Carvalho

Aparição

4a E

José de Macedo e João Ferreira da Silva

Rio Mambucada, Grota Grande

x

Coronel Antônio José de Macedo

x

Antônio José de Oliveira

x

Antônio José de Oliveira

x

Antônio Monteiro da Silva

?
Indaiatuba
?

Rocio da vila para o Caminho 4a E

Antônio da Mota paes

de Paraty
Assunção para a parte do Pinhal

6a E

Antônio Silva

Pinhal, testada na serra de 6a E

Antônio da Silva Bravo e Manoel

Quebra Cangalha rumo aos

Chavier de Aguirre

Macacos
Pico Agudo para a Serra do Mar 5a E

Antônio da Silva Gouveia e José
Monteiro Silva

Do Sertão para a Serra do mar

x

Clara Maria dos Santos e João Monteiro
Silva

Caminho das Boiadas, Caminho 8a E

Domingos José Pereira Guimarães

dos Macacos subindo a Bocaina
de cima
Aparição

4a E

Francisco de Barros Abreu

Aparição

4a E

Jerônimo Campos Moreira e Mathias
Pires Souza

Caminho para Paraty

x

Padre João Alves Vivela
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Caminho Jacareí-São Sebastião

x

João Borges dos Santos, José Borges dos
Santos e Antônio Pires Querido Portugal

Santa iria no Caminho novo das 8a E

João Coutinho da Rocha

Boiadas
Caminho novo das Boiadas

8a E

João Coutinho da Rocha

Pinhal em direção aos Macacos

7a E

João José Lopes

Lugar chamado Antônio José de x

Capitão João José de Macedo, Tenente

Oliveira ao Rio Mambucada

José Francisco Guimarães, Antônio José
de Lorena e José Justiniano da Silva

Encruzilhada pico de Cunha 4a E

João Vaz Cardoso

pico Boa Vista
Boa Vista do Campo

4a E

João Vaz Cardoso

Jacuhi

2a E

José Alvares de Oliveira

2a E

José Alves de Oliveira

Jacuhi
Quebra Cangalha/ Pinhal

7a ou 8a José Dias dos Santos
E

?

x

Entre a Serra do Mar e a Pedra 7a E

José dos Santos Souza
José dos Santos Souza

Branca
Sítio chamado Rosinha e Mura, 6a E

Luiz Ramos Borba

caminho de Paraty
Freguesia da Boa Vista

4a E

Entre os Rios Paraitinga e x

Luís da Silva Porto
Manoel José Ladim e João Alves Pereira

Piranga
Encruzilhada, Abóboras

4a E

Manoel Soares

?

x

Manoel Rodrigues Costa

Jabuticabeira

x

Manoel Teixeira Veloso

Rio mambucaba

x

Pedro José dos Reis Pereira e Castro

Paragem de Paraitinga

6a E

Rafael Fonseca

Rio Paraitinga

6a E

Rafael Fonseca

Rio Paraitinga

6a E

Rafael Fonseca

Rio Paraitinga

6a E

Thomaz da Silva Reis
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2.1 As sesmarias e as primeiras capelas
Reconstituir o lugar exato das sesmarias é uma tarefa impossível, pois seus
marcos geográficos, muitas vezes, referem-se a outras sesmarias ou a lugares que não
existem mais. Exemplo disso é a sesmaria de Manoel José Ladim e João Alves Pereira:
“principiando estas desviado do dito caminho rio abaixo em um morro redondo junto a
um pau de Operoba grande meia légua para cada lado do dito correndo a testada de
Norte a Sul e o sertão de Leste ao Este”123.
Cientes do desafio, optamos por espacializá-las aproximadamente no Mapa do
Município de Cunha, de 1938. Esse mapa foi elaborado em cumprimento do DecretoLei Federal nº 311, também chamado de Lei Geográfica do Estado Novo, que dispôs
sobre a elaboração de Mapas e Corografias Municipais segundo critérios técnicos124 e
está arquivado no Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo (Figura
12). Elaborado pela Comissão geológica e geográfica do Estado de São Paulo, este
mapa contém detalhes sobre o relevo, a hidrografia, os bairros, as cachoeiras e outros
topônimos relacionados ao município de Cunha, o que nos ajudou a encontrar as
referências para espacializar aproximadamente as cartas de sesmarias, bem como
entender o processo de ocupação da região e precisar os atores sociais envolvidos. Além
das sesmarias, como veremos, as referências toponímicas presentes nesse mapa se
repetem em grande parte da documentação consultada principalmente nos Maços de
População datados entre o final do século XVIII e início do século XIX, o que justifica
trabalhar com fontes cronologicamente distantes.
O primeiro registro de sesmaria localizado no entorno da antiga trilha Guaianá
foi, como já citado, concedido ao Capitão Domingos Velho Cabral, por volta de 1654.
Sua sesmaria principiava “do ribeiro "jacuimiri", nas bordas das primeiras campinas,
com uma légua de testada, meia légua para cada lado do dito caminho, correndo o sertão
até a Boa vista pelo caminho rumo ao mar”125
Esse trecho do documento nos fornece alguns topônimos importantes, entre eles
ribeiro Jacuimiri (Figura 12). Ribeiro, segundo o dicionário etimológico do P. Raphael
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REPERTÓRIO DAS SESMARIAS, 1944, p.390.
GOMES, Maria do Carmo. A exposição nacional de mapas municipais, 1940: a encenação nacionalista
da imagem cartográfica. In 3° Simpósio Iberoamericano de História da Cartografia: Agendas para
História da Cartografia Iberoamericana, São Paulo, USP, 2010. Disponível em:
<http://3siahc.files.wordpress.com/2010/08/maria-do-carmo-3siahc.pdf> acesso em 20/10/2012.
125
VELOSO, 2010. Grifo nosso.
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Bluteau126, significa “água de um manancial (nascente) que corre pelo caminho, que se
tem aberto”. Já Moraes e Silva127 afirma que o mesmo termo refere-se a “água que corre

126

BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Portuguez & Latino, áulico, anatômico, architetonico [...].
Lisboa: Officina de Paschoal Silva, 1727. Comissão UERJ: Brasil 500 anos. (versão eletrônica).
127
SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portugueza - recompilado dos vocabularios
impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por
ANTONIODE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813.

75

derivada de algum olho, ou fonte [...], secando-se a fonte, seca-se o ribeiro”. Os
dois dicionários apontam significados parecidos para a palavra. Ribeiro seria, portanto,
o curso d´água que surge decorrente de uma fonte, ou em termos de época, de um olho
d´água, que se junta a outros para formar um rio ou riacho. Álvaro Freitas128, no artigo,
Domingos Velho Cabral e a fundação de Guaratinguetá, diz o seguinte sobre essa
referência toponímica:
Existe em nossos dias a nordeste da cidade de Cunha, mas dentro dos
limites do município, o ribeirão Jacuí-mirim, que certamente não é
daqueles documentos. É ele um afluente do Jacuizinho, rio que,
nascendo além do bairro da Pedra Branca, vem despejar as águas no
Jacuí pela margem direita, pouco antes deste curso d´água atravessar o
Bairro do Rio Abaixo. O mesmo Jacuí recebe, a menos de uma légua a
jusante, mas pela margem esquerda, um outro Jacuizinho, - este mais
conhecido do que seu homônimo, pois é cortado em dois pontos da
sua corrente pela moderna rodovia Guaratinguetá Cunha

Haja visto que existem vários cursos d´água com nomes semelhantes, Freitas
formula três hipóteses que corresponderiam ao ribeirão Jacuimiri, citado no documento.
O primeiro (Jacuí-mirim) é descartado pelo autor por estar distante do “caminho para o
mar”, conforme diz a Carta de Sesmaria. Freitas refere-se a existência de outros, um
deles é o representado no Mapa do Município de Cunha (Figura 12), mas Veloso não
atribui a ele a referência da sesmaria de Cabral e sim um terceiro que fica nas
imediações da “Encruzilhada”, justificando a escolha pela “pequena distância” entre o
Jacuizinho, nas proximidades da Encruzilhada, e a Boa vista distando 3 quilômetros129.
No entanto, “uma légua de testada” mede por volta 6,6 quilômetros130, o que nos leva a

128

FREITAS, Álvaro C. Domingos Velho Cabral e a fundação de Guaratinguetá. Ângulo, nº 30,
Lorena, abril/junho, 1986.
129
VELOSO, 2010, p.66
130
Pollig afirma que a expressão “légua em quadra” poderia ter dois significados. O primeiro remete ao
dobro do valor citado na sesmaria, ou seja, se na carta estava mencionado 3 léguas em quadra, na
realidade, isso poderia significar 6 léguas de terra. Também a expressão poderia remeter ao quadrado da
distância anotada na carta de sesmaria onde a extensão da terra era sua área total, ou seja, as mesmas 3
léguas em quadra, seriam de fato 9 léguas quadradas. (POLLIG, 2012, p.41). Da mesma forma, na
medição dessas terras poderiam ocorrer diversas imprecisões:
A légua quadrada poderia ser geometricamente demarcada como um
quadrado, isto é, quatro léguas de frente e quatro léguas de fundo, totalizando
a área da sesmaria como dezesseis léguas. Em algumas cartas de sesmarias
no Caminho Novo, da segunda metade do século XVIII até início do século
XIX, quando várias normas já haviam sido formalizadas existiam
imprecisões na demarcação da terra principalmente quando era feita a partir
de um ponto central. A equivalência semântica que significava esse ponto
central aparece nas cartas e requerimentos sesmariais através da expressão
“fazer pião”. Assim a quadra da terra era definida a partir de um ponto central
que partia da medida da légua referida a todos os sentidos, ficando genérica a
demarcação, porque o centro era escolhido de acordo com os interesses do
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inferir que o rio em questão não seja o que corre nas proximidades da encruzilhada e
sim o localizado nas proximidades do “Bairro Rio a Baixo”. Outro topônimo do
documento refere-se ao Caminho do mar, sinônimo para o Caminho Velho, que é
mencionado para sinalizar o sentido da testada da sesmaria, que cruzava o rio
Jacuizinho e seguia até a Boa vista, local onde se encontra no mapa a referência “Capela
São José da Bela Vista”.
Com esses dados, identificamos os topônimos no “Mapa do município de
Cunha” (Figura 12) e traçamos uma linha reta, que julgamos se aproximar das
dimensões da testada da sesmaria de Domingos Velho Cabral.
Essa porção de terra foi passada para sua filha, Maria Velho do Rosário, depois
de sua morte em 1662. A moça, casada com Gaspar Nunes de Siqueira, não teve
herdeiros diretos. Assim, as terras foram transferidas, ainda em vida, para sua sobrinha
por parte do esposo, chamada de Maria Nunes de Siqueira (filha do Capitão José Nunes
de Siqueira e de Ana Luís Monteiro). Esta, por sua vez, se casou com José Gomes de
Gouveia131. A sesmaria, no entanto, devido às diversas transferências foi pouco utilizada
e acabou sendo ocupada por outras pessoas. No testamento de José Gomes de Gouveia,
aberto em 1731, havia um sítio que abrangia um território menor que a primeira
sesmaria:
Declaro que no meu sítio chamado facam (Facão) numa capela de
Nossa Senhora da Conseiçam e tudo que há nella pertence a dita
senhora e assim mais tem de dote mais quinhentas braças de terra no
fim do certão do cítio do Jacuhy, e ao mestre que fez a dita capela
Joseph Luiz de Aguiar lhe abaterão vinte mil reis da maior conta que
deve como consta no crédito e obrigaçam. Declaro que a
administração da dita capela fica a minha mulher Maria Nunes de
Siqueira para satisfazer meu legado a de causas pias aqui declaradas e
dar expediente ao mais que em meu testamento ordeno132

O primeiro ponto que podemos observar neste documento é que não foi usado o
conceito de sesmaria e sim de “sítio” chamado Facão, lugar onde se encontra a atual
requerente sem um lugar assim determinado especificamente (POLLIG,
2012, p.41)
Assim, era demarcado um ponto central (pião), a partir do qual se media a sesmaria, cuja
medição poderia ser interpretada como o dobro do especificado na Carta ou o quadrado do mesmo. Diante
disso, a sesmaria em questão poderia medir até duas léguas de extensão ou 1 légua quadrada de área.
131
VELOSO, 2011, p.120
132
Apud: VELOSO, 2010, p.120. Grifo nosso.
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cidade de Cunha e o Cítio do Jacuhi, que parece corresponder ao “Bairro do Jacuí”,
referido no Maço de População de 1791e representado no Mapa de 1938 (Figura 12).
Situado nas proximidades do rio Jacuizinho e, portanto, dentro da delimitação da antiga
sesmaria pertencente a Domingos Velho Cabral. Nota-se, também, que foi usado o
pronome possessivo meu para designar o sítio do Facão. Ele ficava nas sesmarias de
Gomes Gouveia e, portanto, era sua posse. As quinhentas braças (1.100 metros) só
foram desvinculados de sua propriedade com o testamento citado e, portanto, seus
respectivos moradores eram, de alguma forma, subordinados ao dito sesmeiro.
Tiago Kramer de Oliveira133 observa fenômeno semelhante nas regiões entre o
rio Pardo e o rio Paraguai, chamando esse tipo de ocupação de “sítios povoados”,
entendidos como não só ocupados por senhores e escravos, mas também por outras
famílias de agregados e livres pobres numa mesma sesmaria. Embora os Maços de
População refiram-se apenas ao fim do século, dão pistas para entendermos esses sítios
povoados. Nesses recenseamentos, há duas categorias para classificar indivíduos que
não são diretamente ligados à família do chefe do fogo: “agregados” e que “vivem a
favor”. Na primeira categoria, via de regra, trata-se de gente agrupada junto ao chefe do
fogo134 e os que “vivem a favor” são descritos como “fogos” distintos e discriminados
no item “bens e rendimentos” como “vive a favor” ou “vive a favor a” com o respectivo
nome do proprietário das terras135. Dois membros da família Silva Reis ilustram bem o
exposto. Tomás da Silva Reis requereu uma sesmaria de um légua quadrada no “local
denominado Rio Paraitinga (Peritinga) em 1782”136. Dezenove anos depois, 5 fogos
declaram “viver a favor a Tomás da Silva Reis” e um ser “agregado” do mesmo. Os
primeiros foram registrados na Lista Nominativa em números consecutivos (do 112 ao
116) e o “agregado” no número 122, evidenciando proximidade entre eles, embora não
seja possível saber quão perto estavam esses fogos. Vinte e um fogos à frente do Tomás
da Silva Reis estava seu irmão Nuno da Silva Reis. Esse, por sua vez, tinha em seu sítio
18 pessoas “vivendo a favor”, cujos números no Maço de 1801 seguem a seguinte
ordem: 143, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
184 e 197. Nota-se que o sítio de Nuno tem mais que o dobro de fogos que o do irmão e
que a numeração indica, mais uma vez, alguma contiguidade entre eles.
133

OLIVEIRA, Tiago Kramer de. Desconstruindo velhos mapas, revelando espacializações: a
economia colonial no centro da América do Sul (primeira metade do século XVIII). Tese de Doutorado,
FFLCH, USP, São Paulo, 2012, p.154-155.
134
Embora haja alguns casos que agregados sejam lançados em fogo separado.
135
Isso acontece pormenorizadamente no Maço de 1801 e eventualmente nos outros Maços pesquisados.
136
AHU, Caixa 36, Doc. 3012.
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O agrupamento de fogos vivendo “a favor” e/ou com “agregados” em uma
sesmaria produz pequenas aglomerações, chamadas nos Maços de População de
“sítios”. Dependendo da distância da igreja mais próxima, era necessário construir uma
capela (como no caso da sesmaria de José Gomes de Gouveia) para dar auxílio
espiritual aos habitantes do lugar. A Capela de Nossa Senhora da Conceição foi
construída a mando de José Gomes de Gouvêa pelo mestre Joseph Luiz de Aguiar,
ficando a sua administração por conta da sua esposa. Murillo Marx137 afirma que glebas
de terras eram doadas por seus detentores para construção de capelas, constituindo-se
um patrimônio para tanto sob determinadas condições. Uma delas era garantir missas à
alma do doador após a sua morte e, para isso, era fundamental a existência de um
administrador que garantisse a observância dos desejos do doador. No caso de Nossa
Senhora da Conceição do Facão, a capela e seu patrimônio foram deixados a cargo da
esposa de José Gomes Gouveia e não se encontrava em lugar ermo, pois Gomes
Gouveia, no mesmo testamento, declara possuir “casas de taipa de mão coberta de telha
com quatro lances”138 no dito sítio, o que nos dá pistas da existência de ao menos uma
habitação em volta do pequeno templo.
Outra capela construída na área correspondente ao atual município de Cunha foi
a de Nossa Senhora de Santana do Paraitinga139. Não há registro da data de sua
construção. Veloso sugere que ela foi erigida em fins da década de 1730 e cita alguns
registros de batizados e casamentos entre 1752 e 1775. Em documento já citado, o
Governador Martim Lopes Lobo de Saldanha, em 1775, ouviu “missa na Parahytinga e
[foi] dormir à Rocha, ao pé do morro”140, provavelmente referindo-se à dita capela. Seu
patrimônio foi listado, em 1852, em uma correição, declarando-se:
Quatrocentas braças de terras em quadra, que com autorização do Juiz
municipal, hoje, estão trocadas e situadas aquém do Rio Paraitinga, da
cachoeira do mesmo rio para baixo até completar as quatrocentas
braças em quadra, estão em terras do sertão, sem terem sido
cultivadas, por não haver quem as queira arrendar141

Por meio desse documento, podemos perceber que a Capela de Nossa Senhora
de Santana do Paraitinga foi dotada de um patrimônio destinado à sua manutenção que,
provavelmente, envolvia as suas imediações. Ao que parece, tratava-se de uma porção
137

MARX, Murillo. Cidade no Brasil: terra de quem? São Paulo: Editora EDUSP, Nobel, 1991, p.26.
VELOSO, 2010, p.120.
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Referência hagiotopônímica associando uma Santa ao nome do rio Paraitinga que passa nas
imediações. KANTOR, 2009.
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DI, v. 42, p.3.
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APUD: VELOSO, 2010, p.160.
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de terra que não estava “cultivada”, indicando que a renda para a sustentação da capela
advinha do arrendamento das terras para agricultura e não do parcelamento dos chãos
para a construção de casas por futuros moradores, conforme processo indicado por
Murilo Marx. Algumas décadas antes do documento citado, o Maço de População de
1801 registra um “sítio com sua capela da senhora Santana”142 em terras de Antônio
Pires Querido Portugal que, por sua vez, declara, em 1791, residir no Bairro Paraitinga,
confirmando o local e a santa padroeira da dita capela. John Monteiro, ao estudar São
Paulo no século XVII, afirma que:
Os maiores proprietários de terras instituíram nas suas propriedades
capelas rurais, as quais serviam como polos para as atividades
religiosas e recreativas do bairro. A fundação de uma capela constituía
evento importante, pois, de modo geral, reforçava o prestígio social e
a autoridade econômica de seu fundador. Historicamente, o papel do
instituidor era assumir os custos materiais da organização do culto, na
verdade a única maneira de a Igreja estender-se para a população rural
da colônia143

Antônio Querido Portugal tinha apenas uma pessoa vivendo “a favor” nas suas
terras, em 1801, mas morava 20 fogos antes dos sítios da família Reis da Silva, junto,
portanto, dos indivíduos que a família acolhia em suas terras, sugerindo que a capela
atendia a diversos sítios localizados nas suas imediações.
John Monteiro afirma ainda que “na São Paulo seiscentista, com poucas
exceções, a fundação de uma capela estava associada à presença de um número
considerável de índios”144. Com base nos dados apontados, pudemos constatar que as
margens de caminhos e rios foram pontos centrípetos de agrupamentos populacionais,
constituindo-se nos embriões de capelas e futuros bairros relacionados a futuras novas
freguesias e, posteriormente, vilas. O que ficou claro para nós é que sendo as sesmarias
mencionadas eram mais ocupadas do que pareciam à primeira vista.
Sérgio Ricardo da Mata145 trabalha com inúmeros casos de pedidos de ereção de
capelas com base em documentos encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino e no
Arquivo Eclesiástico do Bispado de Mariana para mostrar processo semelhante. No
caso mineiro, dois casos citados pelo autor exemplificam a questão. Um deles diz
respeito aos devotos do Senhor Bom Jesus do Livramento na freguesia de Aiuruoca,
142

APESP, Maços de População de Cunha, 1801.
MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.191.
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Comarca do Rio das Mortes e bispado de Mariana. Disseram no requerimento que “tem
feito a sua capela perfeita e completa e para haver de se benzer e se lhe fazer o seu
patrimônio decente precisam os suplicantes licença de Vossa Magestade, atendendo a
utilidade e aumento do culto divino e aos longes daquelas terras”. A outra refere-se ao
requerimento de Florentino Soares Fonseca, morador na Freguesia da Itabira, pedindo,
em 1753 ou 1754, autorização para aumentar o patrimônio da capela situada em sua
fazenda, pois os “os moradores daquele bairro vão assistir missa”, assim o dito Fonseca
“deveria dotá-la com patrimônio suficiente”. Fonseca argumenta ainda que a terra doada
à Igreja consistia em “um pedaço de capoeira” e, portanto, não era suficiente para cobrir
os gastos da capela, solicitando autorização para abrir uma venda que “sirva de
patrimônio naquele bairro, não se permitindo mais nem uma [outra em] meia légua em
circunferência”146.
O autor interpreta os pedidos de ereção de capelas da seguinte forma:
Num ambiente ainda dominado pelo catolicismo popular, é a capela
que “tem” o arraial, não o contrário. Para se entender por que o
embrião de cidade se forma, é preciso entender o que esta capela
efetivamente representa: ela é a expressão material e espacial de uma
necessidade de comunicação periódica com o sagrado. Ela configura
um espaço qualitativamente distinto daquele que se situa ao seu redor,
e esta qualidade se estende ao terreno que lhe é doado: o patrimônio. É
a partir desse binômio-capela-patrimônio que o arraial se forma147

Mata afirma ainda o templo mantém íntima relação com os futuros bairros ali
configurados148. No entanto, o autor, preocupado com a relação religião e espaço, não se
aprofunda nas terminologias utilizadas nos documentos que, ao nosso ver, poderiam
revelar especificidades dessas primeiras aglomerações.
Nos casos apontados até aqui aparecem as denominações “sesmaria”,
“paragem”, “fazenda”, “sítio” e “bairro”. A sesmaria diz respeito à possessão legal das
terras, que, muitas vezes, confirma uma ocupação pregressa, mas pouco faz referência à
forma ou densidade dessa ocupação. Nas Cartas de Sesmarias estudadas, geralmente,
aparece o termo “paragem”, que diz respeito a “terras situadas em torno de um marco
geográfico – natural ou artificial”149. Ademais, também, temos o termo fazenda que,
segundo Bluteau (1727), é um termo polissêmico, cujo significado mais próximo do
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contexto aqui discutido é: “Bens de rays, terras, quintas, &c.”. No pedido de
confirmação de José Alvares de Oliveira encontramos:
Confirmação de ¾ de légua de terras de largo e légua e meia de
comprido no distrito de Guaratinguetá, comprada em praça pública de
Carlos Marinho Oliveira morador em Paraty. Uma fazenda da serra do
mar para cima, na paragem Borda do Campo. A qual dita légua e meia
principiará a medir onde acabam as terras de José Gomes Gouveia e
do capitão José Vaz Cardoso e seguirão para a parte do Sul até um
morro carrasquenho que fica da outra banda do Jacuhy mirim por
cima das suas roças que partirão com a dada de seu irmão André
Marinho de Moura da parte Sul150

Diferentemente da grande maioria das Cartas de Sesmaria analisadas, José
Alvares de Oliveira não utiliza o termo sesmaria para se referir as suas terras na
“paragem Borda do Campo”, e sim fazenda, que comprou em praça pública e, portanto,
provavelmente, já tinha sido beneficiada por Carlos Marinho de Oliveira. Fazenda,
portanto, remete diretamente à ocupação de uma área, e pode ter sido confirmada por
sesmaria ou não, porém necessariamente refere-se à ocupação por parte de um número
determinado de pessoas.
Já os termos “sítio” e “arraial”, segundo Cláudia Damasceno da Fonseca151,
remetem a tipos diferentes de aglomeração, porém similares, sendo que o último seria
designação para populações mais estáveis e que ainda não tinham o título de vila e o
primeiro referente a “implantações”, sobretudo em áreas rurais, nas quais a densidade
demográfica é bem menor que nos lugares ou arraiais” (muitos deles não “evoluíram”
para outras formas de ocupação, chegando a ter de trinta a quarenta casas152).
Vale destacar que os conceitos de “sítio” formulado por Fonseca ou de “sítio
povoado” formulado por Tiago Kramer de Oliveira, aplicam-se, em parte, ao contexto
aqui estudado. O termo sítio é polissêmico na documentação pesquisada e pode remeter
tanto a definição apontada pelos autores como para pequenas propriedades que não
correspondiam, necessariamente, a formação de aglomerados. John Monteiro indaga-se
sobre a distinção ou não de termos como “fazendas” e “sítio”, sem chegar a conclusão
precisa:
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Embora aparecesse na documentação, com pouca frequência, o termo
fazenda, mesmo as maiores unidades de produção comercial eram
chamadas de sítio, apresentando um certo problema para a
historiografia. O problema reside em que esse termo passou, com o
tempo, a denotar pequena propriedade. No entanto, quase todos os
bairros rurais seiscentistas originaram-se e cresceram em torno de
grandes unidades de produção, comandadas pelos moradores mais
ricos e prestigiados153

No Maço de População de 1801, no “sítio” de Antônio de Oliveira, moravam ele
apenas, a esposa e uma filha154. No entanto, nos “sítios povoados”, da família Silva
Reis, viviam muitas famílias em glebas de terras, muitas vezes, confirmadas por
sesmarias, cujo proprietário atuava em várias atividades econômicas como veremos a
frente.
O termo arraial, largamente citado pelos autores que pesquisaram a Capitania de
Minas, não se aplica ao caso paulista, uma vez que não foi mencionado em nenhuma
documentação consultada. No entanto, é recorrente o termo bairro. Dentro da literatura
específica sobre a história da urbanização não encontramos nenhuma definição para
tanto. Bluteau155 o define como parte da cidade “com suas casas e ruas” e Moraes e
Silva156 como “quartel da cidade que consta de certas ruas”. Ambos, portanto, definem
bairros urbanos contíguos a vilas e cidades e não bairros rurais dispersos no território do
Termo. John Monteiro afirma que os bairros foram alvo de alguns estudos sociológicos,
carecendo de “um tratamento mais detalhado da sua dimensão histórica”

157

. Segundo

ele,
Em termos administrativos, o bairro representava pouco mais que um
mero apêndice rural da vila, com a finalidade de proporcionar uma
estrutura organizativa capaz de atender algumas das necessidades
coletivas de seus moradores. Assim, cada bairro tinha sua própria
estrutura interna, sobretudo durante o Período Colonial, quando o
mercado urbano permanecia pequeno e a dominação da cidade sobre o
campo inexpressiva.158

No período estudado aqui, não consideramos pertinentes o uso das expressões
“apêndice” ou “dominação” para caracterizar a relação urbano-rural e, por conseguinte,
definir bairro e vila. Como tentaremos demonstrar nos próximos capítulos, essa relação
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era de interdependência mútua, presente desde o medievo e apontada por Amélia Aguiar
Andrade159, nos seus estudos sobre a cidade medieval portuguesa, chamando a atenção
para a existência de “aglomerados rurais” no periurbano das vilas. No entanto, Andrade
não fornece uma definição, nem tão pouco dimensiona esses núcleos160. A resposta de
nossas inquietações foram encontradas em Antônio Cândido161, que em Parceiros do
Rio Bonito, definiu o termo em uma perspectiva histórica:
Nos velhos documentos paulistas, bairro sempre aparece como uma
divisão administrativa de freguesia, que o é por sua vez da vila. Esta
era sede de Câmara e paróquia e cabeça de todo o território, quase
sempre vasto; a freguesia supunha um núcleo de habitação compacta e
uma igreja provida de sacerdote, geralmente coadjutor do vigário da
paróquia; o bairro era a divisão que abrangia os moradores esparsos,
não raro com sua capelinha e às vezes cemitério. O território das vilas,
repartidos em distritos, foi mais tarde, por sua vez, dividido em
quarteirões, unidade que ora coincidia com o bairro, ora o incluía, mas
de qualquer forma se baseava na sua existência.

Nessa definição, bairro seria uma divisão administrativa que abrangia
moradores esparsos, não raro com capelinha própria e cemitério. De fato, o termo bairro
é recorrente nos ofícios de Câmara de Cunha para localizar pessoas dentro da
circunscrição da vila e, também, como veremos, correspondia a menor divisão territorial
das Companhias de Ordenanças. Outra informação importante é o caráter “esparso” dos
moradores. Cândido aponta que esses grupos esparsos estariam unidos por um
“sentimento de localidade”, relacionado não só pela posição geográfica, mas também
através do “intercâmbio entre as famílias e as pessoas, vestindo por assim dizer, o
esqueleto topográfico”162. Relacionando a definição de Antônio Cândido com a
documentação supracitada, “bairro”, no território do Termo de uma vila, corresponderia
provavelmente ao conjunto de determinados sítios ocupados por seus respectivos donos
que, por vezes, agregavam nesse espaço outras famílias classificadas nos Maços de
População como “vivem a favor” ou “agregados” e que interagiam em torno da vida
religiosa ou demais atividades que envolviam a participação do grupo.
Em resumo, nas terras legitimadas por Carta de Sesmaria, o requerente construía
habitação e outras infraestruturas para o desenvolvimento de atividades agrícolas e/ou
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de pecuária, ganhando a gleba o nome de “fazenda” ou “sítio” e, a partir de sua fixação
nesse território, recebendo outras famílias ou não em suas terras que participavam da
mesma unidade produtiva do requerente, tornando-se povoado. No dizer de John
Monteiro, tratava-se de “constelações de sítios rurais mais ou menos articulados entre
si”163, cujos moradores se intercambiavam em atividades coletivas formando um
“bairro” e, como demonstrou Sérgio Ricardo da Mata, nesse momento, que, por vezes,
requeriam autorização para construção de uma capela.
É importante ressaltar que, nas Minas Gerais, o termo arraial, assume caráter
específico, dependendo da atividade econômica exercida por seus moradores. Pela
especificidade da mineração, os arraiais surgidos, nesse contexto, tem caráter quase
sempre contíguo, diferentemente dos bairros aqui analisados. Fonseca observa essas
características dentro do território da Capitania de Minas Gerais:
A agricultura produz um tipo de ocupação mais dispersa do que a
atividade mineradora. Tanto mais porque, segundo as diversas leis que
regulamentaram a distribuição fundiária nas Minas, o tamanho das
concessões de datas minerais era proporcional ao número de escravos
empregados nas lavras. As datas podiam compreender desde algumas
dezenas até alguns milhares de metros quadrados, ao passo que o
tamanho das sesmarias (que também pressupunham a propriedade de
escravos) podia chegar a muitas centenas de quilômetros quadrados164

Segundo a autora, os arraiais surgidos em função das atividades agrícolas165,
diferente dos mineradores, eram mais dispersos, característica que também observamos
nos bairros da porção norte da Capitania de São Paulo aqui em causa166.
As capelas construídas na circunscrição das sesmarias, fazendas, sítios e bairros
poderiam assumir outros papeis no intraurbano das vilas. Na antiga sesmaria de
Domingos Velho Cabral, foi construída a “Capela de Jesus, Maria e José”, nas
imediações do Caminho Velho. Parte da referida sesmaria parece ter sido apropriada por
João Vaz Cardoso, oficializada, em 1728, conforme carta abaixo:
Uma légua com rumo de Nordeste a Sueste e com uma légua para a
quadra, meia para cada lado da estrada com o travessão que o dito
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rumo der. Demarcando-se-lhe do pico do morro chamado Facão ao
pico da Boa Vista167

Podemos extrair do documento que a referida sesmaria iniciava-se no morro do
Facão168 que dá nome a localidade e futuramente situará a atual cidade de Cunha e
estendia-se até o local denominado de Boa Vista (Figura 12)169. Esses topônimos
apontam que a sesmaria de João Vaz Cardoso sobrepunha-se à do Capitão Domingos
Velho Cabral, indicando apropriação dessas terras, talvez por estarem devolutas.
Algumas sesmarias concedidas na região tornaram-se “devolutas” e foram requeridas
novamente. Assim é o caso de Antônio Ferrão de Carvalho que solicitou umas “terras
devolutas nas sobrequadras das terras da Paraitinga de baixo”170, em 1764. Também
solicitaram terras devolutas José de Macedo e João Ferreira da Silva:
Terras nas sobrequadras da Apparição correndo a mesma testada com
fundos para a Villa de Ubatuba com três léguas de testada e légua e
meia de sertão com a condição, porém que havendo quem primeiro as
tenha pedido, poderão estes correr atrás ou adiante ainda pela
sobrequadra de José de Gouvea Oliveira onde se acharem terras
devolutas para preencherem as que pedem171

Os casos de Antônio Ferraz de Carvalho, bem como de José de Macedo e João
Ferreira da Silva demonstram que terras devolutas eram recorrentemente solicitadas
para formação de novas sesmarias ou para aumentar o tamanho das já existentes. Isso
parece ter acontecido também com João Vaz Cardoso. Ele, na Carta de Sesmaria, diz
que habitava a “paragem” por “sete anos” e a mesma lhe pertencia, pois, “lhe foi
transpassada por seus primeiros possuidores de mais de sessenta anos”172, portanto, uma
década depois da carta de confirmação da sesmaria de Cabral. Segundo a hipótese de
Veloso, Cardoso apropriou-se das terras de Cabral e requereu postumamente sua
oficialização, em 1728, onde fixou residência. Esse sesmeiro morava com sua filha,
Maria de Toledo Cortês, e o marido Luiz da Silva Porto, que, por sua vez, recebem parte
desta sesmaria do sogro. A oficialização das terras passadas a Silva Porto acontece
apenas em 1746, data em que solicita:
167
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seiscentas braças de terras de testada com uma légua de sertão na
freguesia da Boa Vista, caminho que vai da Villa de Guaratinguetá
para a de Paraty e districto daquela (vila de Guaratinguetá), as quais
ditas 600 braças de testada ficam entre o marco das terras de José dos
Santos e outro de Francisco Pacheco de Ornellas assentadas em suas
medições e a dita légua de sertão correndo para a serra na forma das
mais173

O casal constrói ali a “Capela de Jesus, Maria e José”, antes de 1724, e doam
“duzentas braças de terras de testadas e meia légua de sertão citas na dita paragem Boa
Vista”174, constituindo o patrimônio da capela oficializada em documento de 1741175.
Esse documento menciona que a dita capela teve licença do “Excelentíssimo e
reverendíssimo Senhor Bispo” para ser erigida e também se refere às terras de João Vaz
Cardoso, afirmando que o patrimônio da capela “hensinão176 em deste de conformente,
que lhe fez João Vaz Cardoso de que tinham escritura e confirmadas por el Rei”177.
Como Luiz da Silva Porto só oficializou sua sesmaria em 1746, elas legalmente ainda
pertenciam a Cardoso.
Fonseca aponta que as capelas geralmente eram construídas em propriedade
particular, em fazendas. À medida que o número de fazendas e seus respectivos
moradores aumentava, se fazia necessário uma capela pública atendida por um
coadjutor178. Nessa lógica, a “Capela de Jesus, Maria e José” foi construída dentro da
sesmaria da família de Luiz da Silva Porto e, passados quase duas décadas, houve a
necessidade de lhe doar patrimônio como forma de lhe atender as exigências em
conformidade às Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia179. Esta legislação
eclesiástica estabelecia que o bispo deveria autorizar a construção das capelas, desde
que as mesmas fossem estabelecidas “em sítio alto e lugar decente [...] e desviado,
quando for possível, de lugares imundos, e sórdidos”. As Constituições Primeiras
também estabeleciam uma quantia mínima anual de 6$000 réis para que a capela se
mantivesse com a devida “decência”. Talvez, por conta disso, é mencionado no mesmo
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termo de doação do patrimônio que “segundo a estimação deles doadores, [as terras]
valem mais de 3:00$000 réis”180.
Fonseca aponta, também, que quando a capela não mais se vinculava a um
fazendeiro ou sesmeiro e, portanto, se tornava pública, mantendo-se com sua “fábrica”
(patrimônio), ela poderia se vincular à freguesia na qual estava subordinada como
“capela curada” (cujo pároco era nomeado pelo Bispo e pago pela população) ou
“capela colada” (cujo pároco era pago pela Coroa). As “capelas coladas” foram em
menor número em quase todas as capitanias, prevalecendo às “capelas curadas”, com
exceção de Minas Gerais181. Veloso aponta sobre esse assunto:
desde de 1731, data da criação da capela de N. S. da Conceição do
Facão, até o ano de 1746, a região possui duas capelas curadas
distintas: Jesus, Maria e José da Boa Vista e N. S. da Conceição do
Facão182

O autor baseia-se em registros de casamentos e batizados, nenhum com data
anterior a 1742. Murilo Marx, no entanto, informa-nos que só as freguesias tinham a
função de registrar batizados e casamentos:
A institucionalização da vida dessas tantas e tão dispersas
comunidades se dava pela oficialização de sua ermida, de sua
capelinha visitada por um cura, pela sua elevação um dia a matriz,
elevação que significava a ascensão a toda uma região inóspita, ou de
ocupação mais antiga e em expansão, ao novo status de paróquia ou
freguesia.
Não era somente o acesso garantido então à desejada e necessária
assistência religiosa que se obtinha, mas também o reconhecimento da
comunidade de fato e de direito perante a Igreja oficial, portanto
perante o próprio Estado. Não era apenas o acesso ao batismo mais
próximo, ao casamento mais fácil, ao amparo aos enfermos, aos
sacramentos na morte, mas também a garantia do registro de
nascimento, de matrimônio, de óbito, registro oficial, com todas as
implicações jurídicas e sociais183

Nesse sentido, apesar de não encontrarmos os registros de elevação da “Capela
de Jesus, Maria e José” à Freguesia, o fato de ela ser amparada oficialmente com seu
patrimônio em 1741, associado ao fato de existirem registros de casamentos e batizados
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datados de 1742, bem como existir menção à “Freguesia da Boa Vista”184 na Carta de
Sesmaria de Luiz da Silva Porto de 1746, indicam que a capela em questão
provavelmente já tinha fora sido elevada à freguesia antes da do Facão. Posteriormente,
em 1749, a sede da freguesia passa da “Capela de Jesus, Maria e José” para a “Capela
de Nossa Senhora do Facão”. Sobre isso, diz Veloso:
Entre os anos de 1747 e 1749, resolveram as autoridades eclesiásticas
criar uma paróquia na região. Não se sabe realmente o porque da
preferência de se ter escolhido o povoado do Facão como sede da
Paróquia e não Boa Vista o povoado mais antigo185

O motivo da transferência talvez seja demográfico, pois como podemos perceber
nos documentos citados, a área onde se localiza a Capela do Facão era denominada
“sítio” e a da Boa Vista como “paragem”, denotando maior concentração populacional
na primeira que na segunda. Ademais, encontramos, como também já citado, registro de
casa nas imediações do Facão, enquanto que a Boa Vista, até hoje é um lugar ermo,
ausente de população aglomerada (Figura 13).
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2.2 A Freguesia de Nossa Senhora do Facão
Sobre a Freguesia de Nossa Senhora do Facão, encontramos um ofício redigido
pelo Bispo de São Paulo, Frei Manoel da Ressureição, datado de 2 de junho de 1775,
endereçado ao Secretário de Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos Martinho
de Melo Castro, se defendendo das acusações feitas contra ele. Para tanto, ele convocou
os “Concelhos das Vilas” para que mandassem uma relação das freguesias da Capitania,
versando sobre seu estado. No que diz respeito à Vila Santo Antônio de Guaratinguetá e
seu Termo, foram mencionadas a Freguesia de Guaratinguetá, a de Piedade (atual
Lorena) e a do Facão. O documento diz que a distância entre as Freguesias de
Guaratinguetá e do Facão era de 10 léguas e que a divisa se fazia no rio Paraitinga,
ficando Guaratinguetá três léguas do rio e a Freguesia do Facão sete léguas do rio,
“todas de [mau] caminho por serem de montes e morrarias”186. Segundo a informação
dada pela Câmara de Guaratinguetá, a Freguesia do Facão continha:
[...] em si de pessoas de confissão e comunhão duas mil e trinta e
quatro pouco mais ou menos, confina para uma parte com a vila de N.
S. dos Remédios de Paraty bispado do Rio de Janeiro em distância de
nove léguas e para outra parte com a vila de S. Luiz do Paraitinga com
distância de dez léguas e para outra com esta dita vila (Guaratinguetá)
distante dela dez léguas187

A partir das informações fornecidas pela Câmara de Guaratinguetá,
espacializamos os dados no Mapa Corographico da Capitania de S. Paulo do
engenheiro Antônio Rodrigues Montesinhos, 1791-1792 (Figura 14). Nele, podemos
notar que há um desajuste entre o curso do rio Paraitinga e as informações do
documento: no mapa, o rio passa bem mais próximo da Vila de Cunha do que da de
Guaratinguetá e o documento evidencia o contrário, mencionando que Guaratinguetá
estava a três léguas do rio e a sede da Freguesia do Facão, sete. Da mesma forma, a
distância descrita devia corresponder aos caminhos de ligação entre as vilas e,
provavelmente, não eram lineares, seguindo a sinuosidade da estrada, “o espaço
vivido”188, ao contrário do que registramos no mapa. As estradas atuais coincidem só
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AHU, Caixa 37, doc. 3117
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AHU, Caixa 37, DOC. 3117. Grifo nosso.
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BOLLNOW, O. F. Lived-space. Philosophy Today. V. 5, n.1/4, p. 31-39, 1961. Tradução nossa.
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casas e prédios impessoalmente e as distâncias são calculadas por réguas e esquadros. O espaço vivido
foge à simples identificação de formas, sendo apreendida a adjetivação das referências. Por exemplo: um
vazamento de água na rua nova ou a demolição da casa pertencente ao capitão Manoel. Também as
distâncias não se dão meramente por retas entre dois pontos, mas por descidas, subidas, buracos e rios.
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em parte com o trajeto antigo e também não puderam ser levadas em
consideração para se pensar tais percursos189. Cientes de tantas limitações,
consideramos fundamental espacializar esses dados para dimensionar a extensão da
freguesia e delimitar o seu território, no qual os sujeitos da pesquisa estavam inseridos.
A ausência de limite da parte sudeste da freguesia, no sentido contrário à Freguesia do
Paraitinga, não é por acaso. Era o “sertão”, que estava sendo explorado nesse período e,
por conseguinte, com poucos “fregueses”. A freguesia não só significava a Igreja ou
Capela matriz, mas também a povoação sede, áreas rurais e sertanias, que, segundo
Fonseca, não tinham precisão em sua demarcação, abrangendo o espaço habitado pelos
fiéis que frequentavam a mesma Igreja. A partir do surgimento de novas freguesias esse
espaço ia se tornando mais circunscrito190.
Considerando os dados disponíveis, a Freguesia N. S. do Facão tinha
aproximadamente 2.034 pessoas “de confissão e comunhão”, distribuídas em 10 léguas
de largura e 16 léguas de comprimento, território que certamente era maior, uma vez
que a região para a Serra da Bocaina era uma “fronteira aberta”. A “escala de
densidade” da freguesia em questão é muito inferior aos casos apontados por Fonseca,
como, por exemplo, Catas Altas do Mato Dentro com 4 léguas (1/2 de largura e 3 de
comprimento), ocupada por mais ou menos 4 mil fregueses em 1750191.
As Capelas de Nossa Senhora da Conceição do Facão, de Jesus, Maria e José
da Boa Vista, bem como a Capela de Santana do Paraitinga não eram as únicas
relacionadas à freguesia e futura Vila de Cunha. As 3 capelas elencadas eram as mais
antigas no entanto, não eram as únicas conforme o estudo de Lia Carolina Prado Alves
Mariotto e Sílvio de Almeida Toledo Neto e como constatamos na Carta da Costa do
Brazil dezde a Barra de Santos athe a da Marambaya (1737) dos Padres Matemáticos,
em meio a diversos sítios, bairros e pousos situados ao longo do Caminho Velho e suas
variantes.
O Maço de População de 1791 registra 17 bairros sob a jurisdição da Vila de
Cunha: “Bairro da Vila”, Borda do Campo, Paraitinga, Samambaia, Jacuhi, Boa Vista,
Bocaina, Catioca, Cume, Encruzilhada, Gândara e Abóboras, Macacos, Pico Agudo,
Pinhal, Roça Grande e Santa Cruz.
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No próximo capítulo analisaremos o perfil sociotopográfico192 e as diversas
atividades produtivas realizadas nos vários bairros que compunham a Freguesia do
Facão com base no Maço de População de 1776.
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LE GOFF, Jacques. O Apogeu da Cidade Medieval. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1992.
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Capítulo 3: A interdependência entre o periurbano e o urbano: a
organização sociotopográfica da Freguesia do Facão em 1776
A organização militar lusa remete às guerras de libertação da península ibérica
do domínio mouro e as cavalarias da Idade Média. Em linhas gerais, pode-se dividir
essa organização em 3 tropas distintas: a primeira linha chamada de Regular ou paga; a
segunda linha chamada Auxiliar – que, depois de 1796, passou a chamar – tropas de
Milícia e, finalmente, a terceira linha ou de Ordenança193. Os Corpos de Ordenanças se
formaram a partir d’O Regimento das Ordenanças e dos Capitães-Mores, de 1570, que
foi a legislação assinada por D. Sebastião a fim de organizar a vida militar em Portugal
e em seus domínios ultramarinos194. Já as tropas auxiliares surgiram durante a
Restauração, ocasião em que D. João IV incorporou as inovações pelas quais passavam
os exércitos europeus durante a primeira metade do século XVII, reorganizando as
forças militares do Reino195.
Segundo Pereira Filho, as tropas pagas eram responsáveis por ataques externos,
as auxiliares para formação de reserva para as tropas regulares e, juntamente com as de
Ordenanças, cuidavam da segurança local196. Já Mello, aponta que as tropas regulares
eram responsáveis pelas operações da grande guerra, as auxiliares por acudir as
fronteiras, quando fossem mobilizados (nessa ocasião, recebiam como os soldados
pagos) e, por sua vez, as ordenanças para a pequena guerra em nível local ou, ainda, em
situações de necessidade, para proteger as praças circunvizinhas sob sua
responsabilidade197.
Dentre as tropas militares listadas, destacamos as Companhias de Ordenança,
responsáveis pelo recenseamento da População. Elas tinham uma base geográfica: os
territórios eram divididos administrativamente e a reconstituição dessa base nos ajuda a
compreender o intraurbano das vilas coloniais. Segundo Bacellar:
Essa estrutura organizacional das companhias e, portanto, também das
listas, coincide, de uma maneira geral, com a localização dos bairros
193
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rurais. Cada Companhia respondia por uma dada área geográfica, e
seu interior está subdividido em cada uma das esquadras. A correta
identificação dessa malha permite que se trabalhe, dentro de certos
limites, com a possibilidade de identificar as relações de vizinhança,
mapeando quem vivia relativamente próximo de quem. Em tal
processo, o acesso à terra é elemento fundamental a ser considerado198

Essas tropas militares lusas hierarquizavam o território que, segundo Pereira
Filho, obedecia a seguinte ordem: Capitania, Comarca, Termo, Freguesia, Bairro e
Quarteirão. Nessa lógica, a unidade maior dessa organização era a Capitania, que,
segundo Bluteau, significa “cargo militar, ofício de Capitão”, no entanto “Capitania no
Brasil vem a ser o mesmo que província”199. Esse significado remete ao sentido militar
do termo que foi derivado, no Brasil, para sinônimo de província e cujo chefe era o
Capitão General (ou Governador). Abaixo do Capitão General havia o Brigadeiro que,
segundo Bluteau, é:
oficial de guerra que manda numa brigada [...] he um posto mais que
Coronel e menor que o Sargento Mor de Batalha; governa quatro ou
cinco regimentos conforme o número das tropas e destes oficiais há
uns que tem um seu próprio regimento que governa um Tenente
Coronel e tem o mesmo nome na Cavalaria que na Infantaria200

O brigadeiro, portanto, chefiava vários regimentos, que, ainda segundo Bluteau,
correspondia a “certo número de companhias de soldado”. Cada Regimento era chefiado
por um Coronel201, que poderia comandar companhias em diversas vilas como o caso do
Coronel de Milícias Antônio José de Macedo, de Cunha, comandante das Vilas de
Cunha, Paraty e Ubatuba202.
Como as brigadas e os regimentos e seus respectivos comandantes abrangiam
um território menor que as Capitanias e maior que as vilas, julgamos, portanto que esses
agrupamentos corresponderiam ao território da Comarca. Bluteau define essa divisão
como “certo número de vilas, cuja jurisdição tem o ministro de cada Cabeça dela”203.
Assim, cada Comarca poderia agrupar um Regimento e a Brigada alguns regimentos.
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O Termo correspondia ao espaço sob jurisdição de uma Vila, a que era
administrada por um Capitão-Mor, cujo substituto era o Sargento Mor, e que chefiava as
Companhias de Ordenanças dentro dessa circunscrição. Cada Companhia dentro da vila
era administrada por um Capitão, cujo substituto ou subcomandante era o Alferes. Não
encontramos a subdivisão Distrito na documentação. Bluteau diz que a expressão
“Districto ou destrito deriva-se do verbo latino distrigere, apertar, porque districto
denota jurisdição e não há poder de jurisdição sem aperto da liberdade”, mas admite que
“sobre a dita palavra são os pareceres tão variados, que não he fácil acertar com o seu
próprio e genuíno significado”204. Dentro dos vários empregos para o termo citados por
Bluteau, não consta o campo militar, mas segundo ele “querem alguns, que destricto se
entenda toda a jurisdição do território, que foi acrescentado ao Termo, ou aos primeiros
limites da jurisdição de uma cidade”205. Essa definição sugere que distrito poderia
equivaler-se a Termo subordinado ao Concelho de uma vila e a um Capitão-Mor.
Nas divisões territoriais dentro da circunscrição da vila, relacionando a
documentação pesquisada com as subdivisões declaradas por Pereira Filho, observamos
que a freguesia, na organização militar, correspondia ao espaço administrado pelos
Capitães, e suas respectivas Companhias, porém ausente de Capitão-mor, cargo
delegado às vilas. No caso da Freguesia do Facão, por exemplo, existiam duas
Companhias e, consequentemente, dois Capitães, porém não há registro de Capitãomor, que ficava sediado na Vila de Guaratinguetá. Já o bairro aparece tanto para
designar o núcleo sede da vila (com a expressão “bairro da vila”), como para designar
núcleos localizados no seu Termo. Cada bairro, ou conjunto de bairros próximos, era
organizado em Esquadras e chefiado por um Cabo que, por sua vez, dirigia 25
soldados206. Vale destacar que muitas dessas patentes tinham caráter honorífico e não
correspondiam ao real exercício da função. Nesse sentido, os adjetivos reformado ou
agregado207 são referências diretas de que o indivíduo não exercia a função.
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A convocação dos colonos para compor as tropas citadas, em tese, se estendia a
toda população adulta entre dezoito e sessenta anos208, com exceção dos sacerdotes,
magistrados e pessoas doentes. A ocupação desses cargos reflete a organização
territorial e a hierarquia social de cada região dependendo da patente assumida. No
entanto, os postos de comando não eram extensivos à toda população e, segundo a
legislação, só poderiam ser assumidos pelos principais das terras e os da melhor
nobreza e christandade209. Destarte, os cargos de alta patente dentro dessa hierarquia
eram o de Capitão General, Brigadeiro, Coronel, Tenente-Coronel, Capitão-mor,
Sargento-mor, Capitão e os de baixa patente eram os tenentes, alferes, sargentos,
furriéis, cabos, soldados, porta bandeiras e outros.
A ocupação desses cargos remetia a um processo, no qual o Concelho da
Câmara e o Corregedor indicavam uma lista tríplice para o Capitão General
(Governador) sugerir ao Rei. Para os Cargos de Sargento-Mor e Capitão, a eleição era
feita pelos camaristas; Alcaide-mor e Capitão-Mor, Alferes e Sargentos eram escolhidos
pelo Capitão, aprovado pelo Capitão-Mor e confirmados pelo Governador e, finalmente,
os Ajudantes eram escolhidos e nomeados pelo Capitão-Mor. Da mesma forma, as
tropas de milícias tinham critérios para seleção e nomeação. O Coronel e o Tenente
Coronel eram escolhidos por carta patente do Capitão General, o Sargento-Mor poderia
ser nomeado de duas maneiras: pelo Coronel ou por "exames públicos". Para Ajudante
havia concurso de exames teóricos e práticos; para Capitão havia indicação do
Comandante do Regimento, por meio do posicionamento do Capitão General, que o
nomeava; e, finalmente, o Alferes (de Companhia) era escolhido diretamente pelo
Capitão210.
Para compreender como as Companhias de Ordenança se distribuíam no
território da Freguesia do Facão/futura Vila de Cunha, utilizamos os Maços de
População de 1789 e 1791. Esses Maços são os únicos a agrupar os fogos211 em bairros.
No de 1789, apenas os da primeira Companhia e no de 1791, todos os fogos. Assim, o
primeiro passo foi cruzar os dois Maços, nome a nome, para conseguirmos relacionar os
bairros com as Companhias de Ordenança, explicitados a seguir. Os dados foram
sistematizados em tabelas e espacializados no Mapa de Cunha de 1938.
208
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A metodologia de cruzamento dos dados exigiu ajustes e tivemos alguns
problemas. O primeiro problema enfrentato foi que a ordem dos Maços de População
não se repete de um ano para outro. O Maço de 1789, por exemplo, começa com
Vitoriano dos Santos Souza e o de 1791 com José Gomes de Siqueira e Mota. Bacelar
diz o seguinte a respeito deste fato:
A seqüência dos fogos não se mantém necessariamente de um ano
para outro, tornando difícil detectar uma sequência de levantamento,
que traduzisse um trajeto óbvio pelos caminhos locais no processo de
visitar cada propriedade. Por vezes, tem-se a impressão que os
moradores iam até o recenseador, e não este até eles, resultando,
inevitavelmente, na não repetição de uma sequência lógica de
domicílios na lista. Fosse qual fosse o procedimento, é certo que um
fogo jamais recebia a mesma numeração seqüencial de um ano para
outro212

Além da hipótese levantada por Bacellar, pode-se considerar também que o
recenseador seguia rotas diferentes de um ano para outro, porque nem sempre era a
mesma pessoa que executava o registro. Ademais, ao cruzarmos os Maços de 1789 e
1791, observamos que, apesar da ordem não ser a mesma de ano para ano, eles seguiam
uma numeração bem próxima. Na tabela abaixo (Tabela 2), enquanto o Maço de 1789
avança em ordem crescente, o Maço de 1791 se reorganiza em números próximos – por
volta de 20 casas – indicando que apesar do recenseador não seguir a mesma ordem e
numeração, os fogos se localizavam próximos uns dos outros:
Tabela 2: Cruzamento dos Maços de População 1789 e 1791

Ordem Maço 1789 Ordem maço 1791 Localidade

Nome

77

200

Roça
Grande

78

210

Cume

Luis da Silva Ferreira

79

203

Roça
Grande

Nicolau Antônio

80

não localizado

x

José Reis da Silva

81

não localizado

x

José Ramos

82

219

Cume

212

Clara Maria dos Santos

Mariana Francisca de

BACELLAR, 2008, p.129
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Sampaio
83

220

Cume

José Franciso de Macedo

84

221

Cume

João da Costa Botelho

85

222

Cume

Manoel Rodrigues Fernandez

86

211

Cume

José Fernandes

87

215

Cume

Pedro da Silva

Na tabela, nota-se que enquanto na coluna “Maço 1789” os fogos seguem uma
numeração crescente, na coluna “Maço 1791”, a numeração é distinta para os mesmos
fogos. No entanto, embora diferente a numeração do Maço de 1791 conserva
proximidade entre os fogos listados, conforme se vê no exemplo do fogo de Clara Maria
dos Santos que, em 1789, aparece no Maço com a numeração 77 e, em 1791, com a
numeração 200. Seu vizinho, em 1789, aparece, em 1791, dez fogos à frente, no número
210, mostrando que apesar dos dois Maços não seguirem a mesma sequência,
conservavam-se a proximidade entre os fogos. Isso se deve ao caráter disperso dos
fogos nos bairros. Com a ausência de contiguidade num mesmo núcleo de povoamento,
o recenseador poderia variar o percurso ao longo dos anos.
Outro problema que encontramos na comparação dos dois recenseamentos é que
os bairros também variam de um ano para outro. No censo de 1789, dispomos da
descrição dos bairros apenas para a primeira Companhia e no de 1791 para as duas.
Assim, primeiramente listamos os bairros desse último Maço e seus respectivos fogos
(Tabela 3):
Tabela 3: Número de fogos e seus respectivos bairros no Maço de População de 1791

Bairros 1791
Bairro da Vila
Borda do Campo

N. de
Fogos
53
6

Paraitinga

12

Samambaia

12
100

Jacuhi

5

Boa Vista

10

Bocaina

29

Catioca

34

Cume

21

Encruzilhada

10

Gândara e Abóboras

25

Macacos

27

Pico Agudo

9

Pinhal

25

Roça Grande

16

Santa Cruz

14

Total

308

A partir desses dados, notamos que a Vila de Cunha abrangia 308 fogos, em
1791, divididos em 17 bairros, incluindo o da vila. Já, o Maço de 1789 aponta apenas
quatro bairros (Vila, “Boa Vista”, “Barro Vermelho” e “Jacuhi”) na Primeira
Companhia e não especifica os bairros na Segunda Companhia. Assim, ao cruzarmos os
fogos listados no Maço de 1789 com os de 1791, um a um, encontramos o seguinte
resultado, exposto na tabela 4:

Tabela 4: Cruzamento dos Bairros nos Maços de 1789 e 1791

Bairros em
1789
Vila

N. de Fogos

Bairros em 1791
52 Vila

N. de
Fogos
33

Cume

1

Roça Grande

1
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N/I

Boa Vista

Barro
Vermelho

Jacuhi

Não
Identificado

17

25 Boa Vista

6

Gândara e
Abóboras

8

Encruzilhada

5

N/I

6

32 Bocaina

1

Catioca

14

Cume

1

Encruzilhada

1

Gândara e
Abóboras

8

N/I

7

37 Borda do Campo

5

Paraitinga

1

Samambaia

4

Vila

1

Jacuhi

3

Cume

9

Pinhal

1

Roça Grande

6

N/I

7

92 Paraitinga

6
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Samambaia
Bocaina

20

Macacos

9

Pico Agudo

5

Pinhal

19

Santa Cruz

7

Vila

1

Boa Vista

1

N/I
Total

5

238

19
238

Observa-se que o Maço de 1789 registra 238 fogos, o que mostra uma
diminuição de 70 fogos em relação ao Maço de 1791. Na tabela, na primeira coluna
estão os bairros listados em 1789 e, na segunda, os bairros de 1791. Dos 52 fogos
listados no “bairro da Vila” em 1789, foram identificados 33 fogos e, 17 outros fogos
foram encontrados (2 deles parecem ter se mudado para o “Bairro Roça Grande” e
“Cume” respectivamente). Conclui-se, portanto que o “Bairro da vila”, compreendia a
mesma área nos dois Maços. Por sua vez, os fogos que constavam no “Bairro Boa
Vista”, em 1789, foram agrupados nos “Bairro de Boa Vista”, “Bairro de Encruzilhada”,
“Bairro Gândara e Abóboras”213, em 1791. Os fogos que, em 1789, foram agrupados no
“Bairro Barro Vermelho”, em 1791, dividiram-se em “Catioca” e parte do “Bairro
Gândara e Abóboras”. Os fogos agrupados no “Bairro do Jacuhi”, em 1789, foram
divididos, em 1791, em “Jacuhi”, “Borda do Campo”, “Samambaia”, “Cume” e “Roça
Grande”. Por fim, a Segunda Companhia, que, no Maço de 1789, não menciona os
bairros, em 1791 encontra-se divididos em “Paraitinga”, “Samambaia”, “Bocaina”,
“Macacos”, “Pico Agudo”, “Pinhal”, “Santa Cruz”.
Nota-se, pois, que, em 1789, os bairros foram agrupados em Esquadras e
diversos bairros menores foram reunidos sob um bairro maior ou principal, local onde
talvez residisse o Cabo responsável pelo recenseamento. Já o recenseador de 1791 não
agrupou os mesmos em Esquadras, pormenorizando cada bairro, com exceção do
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“Bairro Barro Vermelho”, que foi omitido ou incorporado ao “Bairro da Catioca”. Vale
lembrar que, quando cruzamos os dados dos dois Maços, alguns bairros listados, em
1791, foram repartidos. Os fogos que o recenseador de 1791 agrupou nos “Bairros
Gândara e Abóboras” aparecem repartidos nos bairros “Boa Vista” e “Barro Vermelho”,
em 1789214. Já os fogos agrupados no “Bairro Samambaia”, em 1791, aparecem, dois
anos antes, agrupados no “Bairro Jacuhi” e na Segunda Companhia, a qual não faz
menção à bairros.
A Segunda Companhia de Ordenança de 1789 não menciona os nomes dos
bairros, os fogos são divididos somente em Esquadras. Assim, os mesmos são
agrupados em “primeira esquadra-primeiro bairro”, “segunda esquadra-segundo bairro”
e assim por diante. Ao realizar o cruzamento dos Maços de 1789 e 1791, conseguimos
saber quais fogos, em 1789, corresponderiam aos bairros listados em 1791.
Destarte, quando cruzamos os Maços, os fogos contidos na “primeira esquadraprimeiro bairro”, em 1789, foram agrupados nos bairros “Samambaia”, “Pico Agudo” e
“Santa Cruz”, relativos ao Maço de 1791. Nessa lógica, os fogos da “segunda EsquadraSegundo Bairro” correspondem aos bairros do “Paraitinga” e “Pinhal”, em 1791; os da
terceira Esquadra, o “Bairro do Pinhal” e parte do “Bairro da Bocaina” e, finalmente, a
quarta Esquadra, a outra parte do “Bairro da Bocaina” e “Bairro dos Macacos”.
O resultado consta na tabela abaixo (tabela 5):
Tabela 5: Divisão dos Bairros da Vila de Cunha por Esquadras

Esquadras

Bairros

Nº de referência na Figura
15

Primeira Companhia

214

1ª Esquadra

Bairro da Vila

1

2ª Esquadra

Jacuhi

2

Cume

3

Samambaia (parte)

4

Borda do Campo

5

Talvez o bairro Gândara em um e o Bairro Abóboras em outro.
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Roça Grande

6

Catioca

7

Gândara e Abóboras (parte)

8

Gândara e Abóboras (parte)

9

Boa Vista

10

Encruzilhada

11

3ª Esquadra

4ª Esquadra

Segunda Companhia
5ª Esquadra
Samambaia (Parte)

12

Santa Cruz

13

Pico Agudo

14

Paraitinga

15

Pinhal (parte)

16

Pinhal (parte)

17

Bocaina (parte)

18

Bocaina (parte)

?

Macacos

20

6ª Esquadra

7ª Esquadra

8ª Esquadra

A tabela mostra as Esquadras e seus respectivos bairros. Com esses dados,
pudemos identificar a vizinhança entre os bairros listados, em 1791, e a proximidade
entre as esquadras, uma vez que alguns bairros foram divididos em duas Esquadras
distintas. Assim, observa-se que a terceira e quarta Esquadras da primeira Companhia, a
segunda Esquadra da primeira Companhia e a quinta Esquadra da segunda Companhia,
105

bem como a sexta e a sétima Esquadras da segunda Companhia eram fronteiriças, pois
tinham bairros divididos entre si.
Com esses dados em mãos, espacializamos aproximadamente as informações no
Mapa do Município de Cunha, datado de 1938, que contem diversos topônimos
concernentes ao município (Figura 15). Nele, identificamos com números (conforme
tabela acima) os bairros e demarcamos a área abrangida pelos mesmos com círculos,
sugerindo uma área aproximada para cada Esquadra. Os bairros “Borda do Campo” (5),
“Pico Agudo” (14), “Paraitinga” (15), “Pinhal” (16-17) foram localizados por fazerem
fronteira com outros bairros identificados no mapa ou por existirem nos dias atuais. O
“Bairro dos Macacos” (20) pertence hoje ao município de Silveiras e, portanto, não
consta no mapa. Por manterem o mesmo topônimo até hoje, pudemos espacializar
aproximadamente sua localização. Já os “bairros do Cume” e “Samambaia” (sinalizados
na Tabela acima com “?”) não foram identificados. Mesmo assim pudemos encontrar
sua localização aproximada por meio da Esquadra em que eles foram alocados no Maço
de 1789.
A partir da localização das Esquadras e seus respectivos bairros concernentes às
Companhias de Ordenança da Vila de Cunha, partimos para a caracterização
sociotopográfica dos indivíduos que as habitavam.
Como já citado, os Maços de População são documentos de caráter censitário
estabelecidos para toda a Capitania de São Paulo e seus dados são de grande valia para
se estudar a população e a economia urbana nas últimas décadas do período colonial.
No entanto, devem ser trabalhados com algumas ressalvas. Segundo Bacellar, os
Maços:
passaram pelo crivo de um olhar muito direcionado, preocupado com
questões demandadas desde Lisboa. E nem sempre esse homem da
colônia compreendia o que se lhe solicitava. Ou, se entendia, fazia
corpo mole, descuidava do trabalho a seu cargo, considerado talvez
um fardo, um serviço a mais. Outros, no entanto, mais imbuídos da
tarefa cobrada, esmeravam-se na confecção das listagens, até mesmo
produzindo cuidadosas capas aquareladas, dando um toque pessoal ao
serviço realizado. Ao historiador, cabe separar o joio do trigo [...]215
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BACELLAR, 2008, p.114.
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A desigualdade de informações está presente tanto nos Maços de População da
Freguesia do Facão (1776) e, da Vila de Cunha (1789, 1791, 1799, 1801, 1809). Notamse, por exemplo, diversos fogos com chefes homônimos ou com omissão de partes do
seu sobrenome. Esse é o caso Manoel José de Vieira que aparece com esse nome em
1789 e o mesmo é mencionado como Manoel José de Oliveira Barroso em 1791. Da
mesma forma, alguns nomes foram trocados, subtraídos ou invertidos, como, em 1789,
aparece Inês Maria de Jesus e, em 1791, simplesmente Maria Inês. Para resolvermos
esse problema, quando encontramos fogos homônimos ou com nomes parecidos,
relacionamos também os cônjuges, a idade, o cargo, os filhos, a idade dos filhos etc, de
forma a precisar as informações referentes aos seus supostos chefes. Outro ponto
constatado foi que alguns recenseadores, na hora de escrever a tabela, copiam de anos
anteriores a descrição de alguns fogos. João Correia, por exemplo, cujo fogo estava na
quarta Esquadra em 1789, tinha 32 anos e, em 1791, 34, o que parece correto já que se
passaram dois anos entre um Maço e outro. No entanto, Manoel Fernandes, da mesma
Esquadra, aparece com 52 anos em 1789, e, em 1791, com 60 anos. Ainda assim, Ana
da Silva, na primeira Esquadra, aparece com 40 anos em ambas as datas. Podemos
afirmar, portanto, que nos recenseamentos analisados aparecem erros seja dentro de um
mesmo Maço por Companhias de Ordenança ou Esquadra, seja por fogo dentro da
mesma Companhia. Entretanto, as variações não são muito graves e, portanto,
contornáveis na medida do possível.
Apesar de Bacellar dar ênfase nos cuidados exigidos por esse tipo de fonte, ele
também ressalta que as informações fornecidas são bastante importantes e permitem
espacializar os habitantes das povoações216, algo raro na historiografia especializada,
apenas realizada pelos trabalhos já citados de Alan Kato e Pedro Vasconcelos.
Tendo em mente as limitações da fonte e seus possíveis erros, optamos por seriar
os Maços de 1776, 1789, 1791, 1799, 1801 e 1809 com o objetivo de espacializar seus
dados. Ainda assim, algumas imprecisões podem não ter sido rastreadas por esse crivo,
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No censo de 1776, o recenseador apontou que algumas pessoas se recusaram a ceder informações.
Manoel da Costa, por exemplo, “não quis declarar bens alguns”, o que leva a se pensar o grau de precisão
das informações fornecidas pelos entrevistados. Isso pode ser conferido, por exemplo, em alguns fogos no
mesmo Maço que declararam “possuir nada”, mas disseram ter um ou dois escravos ou, mesmo, Floriano
da Silva Toledo que “declarou mais ter escravos e não deu a rolos seus nomes por estarem em outra
Comarca”. Esses registros nos levam a sugerir a omissão de alguns bens dos recenseados no momento de
sua execução ou arredondamento dos valores como também observou Bacellar “a conhecida atração pelos
números redondos” (BACELLAR, 2008, p.118).
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principalmente os dados econômicos, o que faz com que trabalhemos com a ideia de
aproximação e não de precisão.
Para caracterizarmos os fogos localizados nas Esquadras, utilizamos o critério de
acesso à terra e a quantidade de escravos. O acesso à terra pode ser conseguido pela
declaração “tem sítio” no Maço de 1776 e pelo inventário das sesmarias da região. Com
esses dados, acrescido à quantidade de escravos também mencionada no Maço de 1776,
espacializamos os dados referentes aos potentados econômicos de cada bairro e, depois
os que viviam “a favor”, os que exerciam ofícios mecânicos e, por fim, os que
declararam “possuir nada” ou viver de “esmolas”.
3.1 As Esquadras das Companhias de Ordenança da Freguesia do Facão em 1776
3.1.1 A primeira Esquadra ou sede da Freguesia do Facão
O futuro “bairro da Vila”, como é chamado na documentação posterior, contava
com 18 pessoas em 1776, representando 10% do total de fogos da Freguesia. O número
reduzido de pessoas se justifica, porque o centro do poder local se concentrava no
Concelho de Câmara de Guaratinguetá. A título de comparação, 13 anos depois, quando
da elevação da Freguesia à Vila de Cunha, o mesmo bairro da vila contava com 52
residências e representava 21% da população total da vila (incluso o Rocio e o Termo).
Nessa Esquadra, o único na freguesia que declarou “viver de negócios” e, ao
mesmo tempo, ser “agricultor” foi o Capitão Vitoriano dos Santos Souza, de 43 anos, e
possuidor de 18 escravos. Ele era casado com Isabel Maria dos Santos, de 25 anos e
tinha 3 filhos, um órfão adotado e cuidava de um sobrinho, bem como uma agregada,
Rita, forra, de 35 anos. Apesar de “viver de negócios”, Vitoriano também era ligado à
terra. Não encontramos menção às sesmarias em seu nome, mas, sabemos que, colhia
100 alqueires217 de milho, 80 de feijão, 12 de arroz e criava 100 cabeças de porcos e
possuía 12 animais cavalares.
Outro nessa categoria era o Alferes Félix Gomes de Siqueira, de 41 anos, casado
com Ana Joaquina França, de 22, e com 5 filhos. Foi citado como sesmeiro vizinho às
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As medidas utilizadas nos maços era o alqueire que corresponde a uma medida de volume e equivale a
36,4 litros. Luna e Klein (2001) fizeram uma pesquisa para converter essa medida em peso e chegaram à
conclusão que o milho e feijão corresponderiam a 30,255 quilos e o arroz a 24,18 quilos. Já arroba
equivale a aproximadamente 15kl.
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terras de Tomás da Silva Reis, próximo ao Rio Paraitinga218. Tinha 22 escravos que
produziam 1.000 alqueires de milho, 100 de feijão, 15 de arroz, bem como 150 cabeças
de porcos, 250 de gado e 8 bestas e cavalos. Esses números o colocam como grande
produtor agropecuário e atuante na venda de excedentes.
Da mesma forma, Francisco de Mendonça Cavaco era proprietário de um sítio e
detentor de 20 escravos e cultivava 600 alqueires de milho, 30 de feijão e criava 20
porcos, 10 cabeças de gado e 4 cavalos.
Também observam 3 fogos que declararam possuir sítio e um plantel menor de
escravos. Entre eles o do “sargento do número” Manoel Lopes Monteiro com 28 anos
de idade. Tinha mulher, 2 filhas e 9 escravos. Produziu 600 alqueires de milho, 20 de
feijão, 6 de arroz e criou 60 porcos, 16 cabeças de gado e 4 cavalos.
Da mesma forma, existia Idelfonso Gomes de Siqueira, com 51 anos e doente de
erisipela. Vivia com seus 5 escravos que produziam 300 alqueires de milho, 2 de feijão
e criavam 31 porcos e 2 cavalos. No fogo seguinte, morava seu irmão Gabriel Gomes de
Siqueira, soldado de Cavalaria e casado com Rosa Maria de Sampaio. Tinha 4 filhos
José (14), Aires (12), Antônio (8) e Ana com 11 anos. Gabriel tinha 6 escravos que
produziam 200 alqueires de milho, 15 de feijão e criavam 50 porcos e 4 cavalos.
Como as terras desses fogos citados se localizavam fora do distrito da vila, não
há ocorrência de pessoas vivendo a favor.
Na primeira esquadra ou sede da freguesia havia 11 chefes de fogos não ligados
diretamente à terra. Entre eles, alguns religiosos como o Reverendo Padre Isidoro
Rodrigues Leite e o Reverendo Vigário Antônio José de São Francisco, vivendo um ao
lado do outro. Ambos tinham 3 escravos, viviam de “suas ordens” e seu patrimônio
consistia de “casas na cidade de São Paulo”.
Havia um cirurgião, ladeado por ambos os religiosos, Antônio de Freitas Silva,
de 46 anos, casado, com 7 filhos e 2 escravos.
Na categoria dos oficiais mecânicos, havia um ferreiro e um ferrador. Enquanto
o primeiro trabalhava com ferros, o segundo trabalhava em colocar ferraduras em
cavalos. O ferreiro se chamava José de Gouveia e Oliveira e tinha uma família grande
com mulher, 10 filhos e 6 escravos. Já o ferrador, Ventura Rodrigues Tourinho, era
218
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pardo, casado com 6 filhos e sem escravos. Pardo também era João Rodrigues de
Barcelho, que exercia a profissão de alfaiate. Já o sapateiro, tinha 5 escravos e uma
família constituída por sua mulher e um filho. Com um número alto de escravos dentro
da categoria dos que exerciam ofícios mecânicos, estava o carpinteiro Manoel Lopes
dos Santos com 7 cativos.
Na categoria de negociantes, havia o soldado José Gomes de Gouveia,
“negociante de fazenda seca”, e dono de 8 cativos. Tinha 2 agregados, José Xavier,
(pardo e casado), bem como Pedro Antônio (soldado). Também, o Tenente José Gomes
de Siqueira, casado com Ana Jacinta, com 11 escravos, declarando viver de seus
negócios.
Entre os desprovidos de recurso, havia Santiago e Quitéria declararam possuir
nada. Ele era escravo forro e tinha setenta anos. Ela, também com idade avançada, tinha
2 filhos e era viúva.
3.1.2 A segunda Esquadra: Bairros de Jacuhi, Cume, Samambaia, Borda do
Campo e Roça Grande
A segunda Esquadra da Freguesia abrangia, no Maço de 1789, os bairros Jacuhi,
Cume, Samambaia, Borda do Campo, Roça Grande. Esses bairros se localizavam nas
imediações da sede da Freguesia do Facão e ao redor do caminho que ligava a dita
Freguesia à Vila de Guaratinguetá, totalizando 30 fogos, aproximadamente 17% do total
da população.
Entre os donos de “sítio” e com escravos, destacava-se Francisco Rodrigues de
Carvalho, de 60 anos, casado com Flora Maria, de 40 anos, com onze filhos e 10
escravos. Tinha um sítio, em que produzia 500 alqueires de milho, 20 de feijão, 10 de
arroz e criava 80 porcos, 8 cabeças de gado e 2 cavalos. Nessa categoria também se
enquadrava o “soldado a cavalo” José Correia, também com 60 anos, viúvo, com 5
filhos e oito escravos. Possuía um sítio, no qual plantava 400 alqueires de milho, 50 de
feijão e criava 30 porcos, 50 cabeças de gado e 4 cavalos. Outro agricultor nessa
Esquadra era João Antunes Fialho. Suas terras foram citadas por Nicolau da Costa
Gomes que requereu uma sesmaria que
fica entre as propriedades do requerente e as de Rosa Maria do Amaral
nas sobrequadras de João Antunes Fialho, principiando nas cabeceiras
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do rio “entrecosto” e entestando com a sesmaria de “trijubuçu”
pertencente ao requerente219

Também Domingos José Pereira Guimarães cita o mesmo Fialho

As sobras das terras que se acham devolutas entre a sesmaria de
Nicolau da Costa Gomes e João Antunes Fialho,na paragem do
caminho das Boiadas, que vai de Guaratinguetá para o Rio de Janeiro
que terá pouco mais ou menos uma légua, ou légua e meia de sertão,
principiando no caminho do Macaco que sobe para a Bocaina de cima,
correndo a fralda da serra para a parte da Bocaina de baixo com todos
os rumos e confrontações que correm as terras de João Antunes
Fialho.220

No Mapa no qual se mostra que da situação da Freguesia da Piedade, se
conclue a necessidade de elevá-la a vila, de 1778, o rio Entrecosto é representado como
pertencente ao território da Vila de Guaratinguetá e Hermann221 cita que existia um
“bairro dos Fialhos”, situado à margem direita do Paraíba já nas proximidades do
distrito de Aparecida. Comparando as duas descrições, pode-se concluir que a sesmaria
de João Antunes Fialho começava na fronteira com Guaratinguetá e se estendia para o
Bairro da Bocaina e Macacos. Ele era soldado da mesma Esquadra em que residia.
Possuía 7 escravos e produzia 300 alqueires de milho, 40 de feijão, 28 cabeças de gado,
20 de porcos e 3 cavalos.
O dito Domingos José Pereira Guimarães, que cita Fialho em sua sesmaria,
morava um fogo antes deste. Moravam em uma légua (ou légua e meia) de sesmaria,
ele, a mulher, 5 filhos e 9 escravos. Declarou ter colhido 200 alqueires de milho, 12 de
feijão, 20 de arroz e criavam 10 porcos, 30 cabeças de gado e 2 cavalos.
Nessa categoria também encontramos dois fogos que não declararam ter sítio,
mas cujo chefe tinha vínculos com a terra. Assim, declarou Antônio Rodrigues de
Carvalho, com 62 anos, casado, 9 filhos, declarando viver em “terras do concelho”.
Possuía 2 escravos que plantavam 120 alqueires de milho, 8 de feijão e criava 20 porcos
e 1 cavalo. As terras do concelho correspondiam ao rocio da vila e que eram aforadas
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por contratos enfitêuticos, com a renda direcionada para a manutenção da câmara. No
entanto, como o Facão não era vila em 1776, as terras, portanto, deviam pertencer à
Câmara de Guaratinguetá e o dito Carvalho devia arrendá-las pagando algum valor222.
Nessa esquadra, quatro pessoas declararam viver “de favor”. Entre eles,
destacamos os únicos produtores de fumo da freguesia. Era o “soldado a cavalo”
Joaquim José da Silva Velho, de 22 anos, casado e com 4 filhos. Possuía 4 escravos e
produzia 300 alqueires de milho, 12 alqueires de feijão, 7 de arroz e 60 arrobas de fumo.
Criava 28 cabeças de gado e tinha 1 cavalo. O outro era Domingos Ribeiro das Neves,
com 65 anos, casado, pai de 8 filhos e doente de erisipela. Tinha 2 escravos e produzia
300 alqueires de milho, 10 de feijão e 200 arrobas de fumo. Também criava 13 cabeças
de porcos, 50 de gado e 2 cavalos. Garrido223 aponta que o tabaco era um produto
corrente na produção das vilas do Norte da Capitania de São Paulo, porém sempre em
pouca quantidade e não aponta essa produção na Vila de Cunha no período de 1797 a
1810. Registra, também, que tal gênero era destinado ao comércio local e para compra
de escravos africanos no porto do Rio de Janeiro. Esses dados sugerem, portanto, uma
produção voltada para o mercado, diferentemente do perfil dos que vivem “a favor” em
outras regiões nesse período.
Nove fogos estavam relacionados a ofícios mecânicos. Entre eles, havia 3
carpinteiros. Eram jovens, com idade de 21, 25 e 28 anos, respectivamente. Todos eram
casados, com filhos e apenas, Severino de Araújo, apresentou possuir 3 escravos.
Também, nesse grupo havia João Maria Furquim, que declarou ser ferreiro, ou seja,
responsável por lavrar o ferro para as suas necessidades. Ele era pardo, com 42 anos,
casado e tinha 4 filhos. O seleiro, Antônio Fernandes, de 45 anos, exercia a função de
Cabo na Companhia e possuía 2 cavalos.
Da mesma forma, Antônio José Afonso Viana, de 26 anos, que morava sozinho
e declarou “ensinar meninos”. Manoel Leite de Miranda, tinha 26 anos, era casado,
tinha 1 filha e vivia de “de sua arte de música”. Havia, também, 2 sapateiros, pardos:
Dionísio de Carvalho e Salvador Fernandes Ramos, casados. Por fim, havia um único
chefe de fogo que vivia de sua venda: José Pereira Salos, pardo, casado e com 30 anos.
Os que declararam “possuir nada” somavam 10 fogos. Nesse item há uma
contradição, pois 3 indivíduos desse grupo possuíam 1 ou 2 escravos. Como já
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apontado, algumas pessoas omitiam informações e preferiam dizer que não tinham
rendimentos.
3.1.3 A terceira Esquadra: Bairros da Catioca e parte do Bairro Gândara e
Abóboras

A terceira Esquadra compreende os bairros da Catioca e parte dos fogos que
constituíam o Bairro Gândara e Abóboras224, em 1791. São bairros que, segundo
Mariotto225, margeavam a estrada que seguia sentido à Taubaté. Essa Esquadra
agrupava 22 fogos, o que corresponde a aproximadamente 13% dos fogos da freguesia.
Nessa Esquadra existiam 4 fogos que declararam ter sítio e escravos. Entre eles,
Manoel José de Vieira, com 28 anos, casado com Joaquina Gomes, com um filho e 6
escravos. Tinha um sítio, no qual plantava 400 alqueires de milho, 12 de feijão e criava
40 porcos, 11 cabeças de gado e 2 cavalos. Havia também 3 indivíduos que declararam
ter sítio e possuir 1 escravo. Nessa situação, o que tinha maior produção era Manoel
Teixeira Veloso, de 51 anos, casado com Maria Gomes, com 5 filhos e 1 escravo.
Veloso declarou ter um sítio em que plantava 400 alqueires de milho, 10 de feijão e
criava 25 porcos, 8 cabeças de gado e 1 cavalo. Antônio de Oliveira, de 27 anos, casado
com Maria Fragosa, tinha 1 filho e 1 escravo. Em seu sítio plantava 50 alqueires de
milho, 3 de feijão e criava 2 cabeças de gado, 3 porcos e 1 cavalo. Por fim, residia nessa
Esquadra, Eusébio de Oliveira, de 66 anos, casado com Antônia Bicuda, com 5 filhos e
também 1 escravo. Plantava 8 alqueires de feijão, 6 de arroz, 80 de milho e criava 2
cabeças de gado e 1 cavalo.
Havia, também nessa esquadra, 5 indivíduos que detinham sítios e não
possuíam escravos. Entre eles, Antônio da Silva Lima, de 28 anos, casado com Rosa
Maria, e com 1 filha chamada Maria, de 8 anos. Em seu sítio plantava 220 alqueires de
milho, 5 de feijão e criava 18 cabeças de gado e uma égua. Morava no fogo ao lado,
Domingos Rosa Machado, de 29 anos, casado com Maria Francisca, de 23, tinham uma
filha chamada Ana e plantavam 150 alqueires de milho, 4 de feijão, bem como criavam
4 cabeças de gado e 1 cavalo. Os outros fogos dessa categoria tinham situação parecida
aos listados.
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Entremeados nessas terras existiam 11 fogos que declararam viver “a favor”. O
mais abastado desse grupo era Manoel Caetano, de 46 anos, casado com Maria Alvares,
de 25 anos, e com 3 filhos. Ele possuía 3 escravos e sua produção era de 24 alqueires de
milho, 6 de feijão e criava 5 cabeças de gado e 1 cavalo. Nessa condição havia também
quatro indivíduos que se declararam pardos. Entre eles, João Dias Furtado, de 60 anos,
casado, que vivia com o neto, João, de 7 anos. Tinha 7 escravos que o ajudavam na
produção de 80 alqueires de milho, 10 de feijão e na criação de 4 cavalos. Também,
Manoel da Silva, de 30 anos era “aleijado das pernas”. Ele estava casado com Amanda
Silva, de 29 anos, e tinha 3 filhos pequenos. Plantava em suas terras, “a favor”, 20
alqueires de milho e 5 de feijão. Da mesma forma, Salvador Antunes, de 47 anos, era
casado com Catarina da Costa, de 35 anos, e tinha 5 filhos. Plantava 60 alqueires de
milho e 10 de feijão, bem como criava 8 cabeças de gado. Por fim, também pardo,
Domingos Teixeira, de 40 anos, casado com Maria Rodrigues, de 40, com seis filhos e
um escravo, João, que “era doente de Erezipelas”. Plantava 60 arrobas de milho, 8 de
feijão e criava 6 cabeças de gado, 12 porcos e 1 cavalo.
Não havia oficiais mecânicos nessa Esquadra e apenas a viúva Custódia
Moreira, de 56 anos, declarou “nada possuir”226.
3.1.4 A quarta Esquadra: Bairros da Boa Vista, Encruzilhada, e parte de Gândara
e Abóboras
A quarta Esquadra agrupava os bairros da Boa Vista, Encruzilhada e parte dos
Bairros Gândara e Abóboras. Fazia parte do Caminho Velho que seguia para a sede da
Freguesia do Facão. No Bairro da Encruzilhada, o caminho se bifurcava seguindo para
Facão ou Taubaté. Seguindo o caminho rumo à Freguesia do Facão, encontrava-se uma
elevação, em cuja base foi construída a Capela Jesus, Maria e José da Boa Vista e o
agrupamento dos sítios resultou o bairro da Boa Vista. Nas imediações também se
encontrava parte do Bairro Abóboras. Nessa esquadra habitavam 19 fogos, o que
corresponde a aproximadamente 11% da freguesia.
Desse total, havia 11 indivíduos possuidores de sítios e escravos. Entre eles,
João Monteiro Silva, 48 anos, era casado com Clara Maria, de 36. Tinha 7 filhos e 1
agregado, Manoel Gonçalves Leal, de 21 anos. O casal tinha uma sesmaria de “duas
léguas de terras em quadra nas sobrequadras de Antônio Monteiro da Silva, correndo a
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testada rumo de Nordeste e o sertão para a banda da terra do mar”227. João Monteiro
Silva utilizava essas terras para o cultivo de 80 alqueires de feijão e 20 de arroz e não
cultivava milho, exceção no contexto da freguesia. Ele detinha 30 escravos que,
provavelmente, trabalhavam na criação 200 cabeças de porcos, 30 de gado, 12 ovelhas e
16 cavalos e bestas. Sua produção de porcos é bem superior que a de outros fogos que
criavam esse animal. Outro destaque nos seus rendimentos é a criação de ovelhas,
pouco habitual na freguesia, e que poderiam ser utilizadas para se extrair lã e para
consumo de carne e derivados. A quantidade de bestas e cavalos, superior a de outros
fogos pesquisados, chama a atenção e poderia sugerir atividades relacionadas ao
transporte de mercadorias, talvez da sua própria produção ou envolvendo a produção de
outrem.
A sesmaria de João Monteiro Silva faz menção a Antônio Monteiro Silva, seu
irmão. No maço de 1776, Antônio aparece 6 fogos antes de João. A sesmaria desse
aparece duas vezes na documentação pesquisada. A primeira menção encontra-se na
confirmação do Governador da Capitania de São Paulo, concedendo:
Duas léguas de terras em quadra nas sobrequadras de Catharina
Gomes de Gouveia e de Luiz Manuel de Andrade, fazendo testada ao
Nordeste e o Sertão partindo com o mesmo Luiz Manuel para a banda
da serra do Mar228

Outra menção refere-se à confirmação dada pelo Concelho Ultramarino, em
1784, para a solicitação de “2 léguas de terra nas sobrequadras de Catarina Gomes de
Gouveia e D. Luis Manuel de Andrade [...] por ter 9 filhos e mais de 40 escravos e não
ter terrenos em que os ocupar”229. O número de escravos descritos para justificar a
confirmação da sesmaria parece ter sido aumentado ou subtraído nos Maços, pois, em
1776, declara ter apenas 21 escravos e, em 1789, 30. Em 1776, Antônio, tinha 39 anos,
era casado com Eugênia Francisca de Gouveia e possuía 5 filhos. Monteiro Silva
utilizava suas terras para a plantação de 1.000 alqueires de milho e 40 de feijão, também
criava 6 cabeças de gado e 4 cavalos. O único item que parece comercializar eram
porcos, os quais criou 180 cabeças.
Na concessão de sesmaria de Antônio Monteiro Silva, há menção a Catarina
Gomes de Gouveia. Provavelmente, trata-se de Catarina Gomes de Siqueira, moradora
do fogo seguinte. A filha de Catarina foi casada com o Guarda Mor Manoel Lopes
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Monteiro, irmão dos anteriores. O Maço de 1776 não menciona o estado civil de
Catarina. Ela era casada com José Gomes da Mota desde 1746 e, provavelmente, já era
viúva na ocasião. Ela, em 1776, tinha 48 anos e morava com 6 filhos e 27 escravos. Sua
produção consistia em 100 alqueires de milho, 50 de feijão e criava 200 cabeças de
porcos, além de 7 cavalos.
Na família Monteiro Silva, José Monteiro Silva, irmão de João e Antônio,
morava dois fogos a frente do de Catarina. José Monteiro Silva era “soldado a Cavalo”,
casado com Leonor Maria dos Santos, com 3 filhos e 9 escravos. Tinha um sítio, no
qual plantava 300 alqueires de milho, 20 de feijão e criava 40 porcos, 6 cabeças de gado
e 3 cavalos. Por fim, outro irmão dos anteriormente citados, o “soldado a cavalo”
Domingos da Silva Monteiro, de 47 anos, era casado com Ana Maria dos Santos,
tinham 4 filhos e 12 escravos. Também habitava nesse fogo, Rita e sua filha, Maria,
ambos agregadas de Domingos. Em seu sítio produzia 1.000 alqueires de milho, 40 de
feijão e criava 120 porcos, 40 cabeças de gado e 3 cavalos.
Além da Família Monteiro Silva, habitavam a quarta Esquadra os parentes José e
Pedro dos Santos Souza. O primeiro tinha 25 anos, era casado com Mariana Gomes da
Silva e tinha 1 filho, chamado José. Possuía 10 escravos, plantava 600 alqueires de
milho, 30 de feijão, 8 de arroz e criava 80 porcos e 4 cavalos e bestas. Já Pedro, morava
4 fogos antes de José. Tinha 31 anos, era viúvo e morava com uma filha e 7 escravos.
Ele possuía a patente de “furriel a cavalos” e sua produção consistia em 100 alqueires
de milho, 30 de feijão, 20 de arroz, bem como criava 100 porcos, 30 cabeças de gado e
10 cavalos e bestas.
Na quarta Esquadra vivia, também, Nuno da Silva Reis, cuja produção se
destacava pela criação 300 cabeças de porcos e 30 cabeças de gado. Seu plantel de
escravos também era expressivo, 27 no total. Plantava 4.000 alqueires de milho, 80 de
feijão e tinha 20 bestas e cavalos, provavelmente destinados ao transporte da sua
produção e de outros. Sua irmã, Maria da Silva Reis, era casada com Francisco José de
Castro, ambos residentes nesta Esquadra. Eles tinham 5 filhos e 14 escravos, que
trabalhavam na produção de 1.000 alqueires de milho, 30 de feijão e na criação de 150
porcos, 4 cabeças de gado e 3 cavalos.
Os dois últimos possuidores de sítio eram Francisco Penso dos Santos, com 9
escravos, e Ignácia da Silva com 15 escravos, ambos produtores de milho, feijão, arroz,
bem como criadores de porcos e cavalos.
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Os que não tinham sítio somavam 4 fogos. Entre eles, Salvador Gomes de
Siqueira, de 38 anos. Ele era casado e possuía 1 filha de 5 anos. Tinha 6 escravos que o
ajudavam a produzir milho, 16 alqueires de feijão, criar 2 cabeças de gado e 1 cavalo.
Com o mesmo sobrenome e também vivendo “a favor”, havia Francisco Gomes de
Siqueira, de vinte anos, casado com Rosaura Francisca, com 2 filhos e um escravo. Ele
plantava 100 alqueires de milho, 10 de feijão e criava 3 cabeças de porco, 12 cabeças de
gado e um cavalo. Nessa categoria, encontramos também José Lopes da Silva que
possuía o cargo de Sargento na segunda Esquadra e ainda assim não tinha acesso à terra.
Ele produziu, de “favor”,150 alqueires de milho, 4 de feijão e criava 24 porcos, 18
cabeças de gado e 2 cavalos.
Além dos proprietários de terras e os chefes de fogos que vivem “a favor”,
habitavam esta Esquadra alguns oficiais mecânicos. João Moreira era seleiro, ou seja,
fazia selas para montaria, arreios, selins etc. Tinha 42 anos e era casado com Inácia, de
30. No fogo seguinte ao de João, habitava Máximo Cordeiro da Silva, de 20 anos. Ele
era solteiro e trabalhava como carpinteiro com 3 escravos que, provavelmente, o
ajudavam com a manufatura da madeira. Eles se declaravam “soldados de cavalaria” e
eram os únicos que não exerciam atividades relacionadas diretamente à terra. Isso não
significa, porém, que atividades artesanais não eram exercidas nos fogos que declararam
como predominante às atividades voltadas à agricultura. Como aponta Bacellar: “A
atividade agrícola, de produção de alimentos, aliada a ocupações artesanais, parece ter
sido bastante comum, e a lista quase nunca dá conta de tal realidade”230. Por fim, não
houve chefe de fogo que declarou “possuir nada”.
3.1.5 A quinta Esquadra: Bairros Santa Cruz, Pico Agudo e Parte do de
Samambaias
A quinta Esquadra compreendia os Bairros “Santa Cruz”, “Pico Agudo” e parte
do Bairro “Samambaia”, esse dividido com a segunda Esquadra, que lhe fazia fronteira.
Essa Esquadra concentrava 22 fogos, totalizando proximamente 13% da freguesia.
Desse montante, metade possuía sítio. O maior possuidor de escravos desse
grupo era Diogo Lucas da Cunha, com 37 cativos. Surpreende o número de escravos
nessa Esquadra, aí se concentrando os homens mais ricos da freguesia. Não
encontramos documentos sobre suas terras, apenas referência a elas em duas sesmarias
ambas na terceira Esquadra:
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na paragem chamada Catioca, distrito de Taubaté principiando “aonde
acabassem as terras dos Herdeiros do defunto João Vaz Cardoso e as
de José Ferreira, correndo o sertão pelo rumo de Antônio Ferrão de
Carvalho e Diogo Lucas da Cunha231

e
na paragem chamada as Abobras que está no distrito da Villa de
Guaratinguetá as quaes terras começam de uma ponta de mato que
entra mais no mato do que as outras pontas de campo dos mondeos,
correndo o rumo do Sudueste ficando a serra para Sueste e fazendo
pião no córrego de Diogo Lucas da Cunha em uma cachoeira
grande232

Seus 37 escravos produziam nessas terras 1.000 alqueires de milho, 50 de feijão
e criavam 25 cabeças de porcos, 14 cabeças de gado, bem como 28 éguas e 7 cavalos. A
quantidade dos gêneros agrícolas está bem acima da produção dos fogos das outras
Esquadras, assim como o número de éguas e cavalos. A alimentação dos escravos
justifica, em parte, a quantidade de milho e feijão e a quantidade de éguas e cavalos
sugerem a prática de transporte de mercadorias.
Outro indivíduo nessa categoria era Francisco Pereira de Souza, com sítio e 28
escravos. Também não há registro de sesmarias em seu nome, apenas uma menção a
mesma, a qual:
Manoel Rodrigues Costa Meia légua de terras de testada e légua e
meia de sertão nas sobrequadras das terras e sertão de João Monteiro
Ferraz e do Capitão Vitorino dos Santos Souza e Francisco Pereira de
Souza, que correrão o dito sertão para a serra do mar com os mesmos
rumos, que correm as terras dos acima nomeados233

Francisco era “soldado a cavalo”, casado com Marcelina Alvares e tinha 3 filhos
e cuidava de 3 expostos. Seu sítio produzia 500 alqueires de milho, 50 de feijão e criava
6 cabeças de gado, 100 porcos e 10 cavalos e bestas.
Também habitava essa Esquadra Maria Rosa, viúva, de 46 anos. Ela morava
com 3 filhos e 19 escravos. No sítio, plantava 600 alqueires de milho, 30 de feijão e
criava 30 porcos, 20 cabeças de gado e 15 bestas e cavalos. Dono de sítio e com 11
escravos, era “soldado a cavalo” Francisco Xavier Leite, de 40 anos, casado com Maria
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Francisca da Silva, com 5 filhos. Em seu sítio, plantava 300 alqueires de milho, 40 de
feijão e criava 50 cabeças de porcos, 18 de gado e 6 cavalos. Nessa categoria, havia
também Manoel Rodrigues Costa, de 36 anos, casado com Maria Luiza, de 19 anos e
com 1 filho, chamado Francisco. Em seu sítio plantava 100 alqueires de milho, 30 de
feijão e criava 60 porcos, 11 cabeças de gado e 2 cavalos. Por fim, morava nessa
Esquadra a “Dona234 viúva” Ana Gomes de Souza, de 70 anos, que morava com o filho
“Soldado de Cavalaria” Antônio Soares Pereira, de 44 anos. Ela tinha 8 escravos que
plantavam de 200 alqueires de milho, 14 de feijão e criava de 10 cabeças de gado, 40
porcos e 1 cavalo.
Alguns indivíduos declararam ter sítio e um número menor de escravos. Entre
eles, André Rodrigues Cordeiro que requereu uma sesmaria de:
Duas léguas de terras de Mattos e campos na paragem chamada as
Abobras no sertão de João Monteiro Ferraz na sobrequadra do dito
sertão, correndo os mesmos rumos que tem as terras do dito João
Monteiro Ferraz235

A área de sua sesmaria extravasava a dimensão do bairro e, por isso, ela se
localizava em uma Esquadra diferente da de sua residência. Ele era casado com Narcisa
Maria de Oliveira e tinha 5 filhos. Nessa sesmaria, plantava 300 alqueires de milho e
criava 7 cabeças de gado e 1 cavalo. Da mesma forma, João Monteiro Ferraz, citado na
sesmaria acima, morava 10 fogos depois de Cordeiro, na mesma Esquadra, o que sugere
que suas respectivas sesmarias fossem paralelas. João era casado com Antônia da
Silveira, tinha 3 filhos e 4 escravos. Em suas terras, plantava 300 alqueires de milho, 20
de feijão e criava 20 cabeças de gado, 50 porcos e 3 cavalos.
Havia também nessa Esquadra o Soldado Júlio Carlos da Silveira, de 49 anos
que declarou viver em “terras arrendadas”. Possuía 10 escravos, número grande para a
categoria e produzia 300 alqueires de milho, 40 de feijão, e criava 80 porcos, 60 cabeças
de gado, 18 éguas, 7 potros e 3 cavalos. O termo “arrendar” no dicionário Raphael
Bluteau significava “dar à renda” que, no caso, compreendia alugar a terra. Nela, com
exceção do milho, se produzia todos os gêneros em quantidade superior à maioria dos
fogos arrolados, com destaque para o número de éguas, indicando transporte de carga.
Fora do grupo de proprietários de terras com grande plantel de escravos, havia
sete chefes de fogos que se declararam viver “a favor”. Entre eles, destaca-se o “soldado
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a cavalo” Antônio de Melo, de 46 anos, casado com Ignácia Maria, de 40, com 4 filhos
e 7 escravos. Nas terras “a favor” plantava 300 alqueires de milho, 20 de feijão e criava
50 porcos e 2 cavalos. Com 5 escravos, José Rodrigues São Tiago, de 59 anos, plantava
100 alqueires de milho, 10 de feijão e criava 1 cavalo. Por fim, Flora Jacinta de Jesus,
de 28 anos, era viúva e morava com 3 filhos e 4 escravos. Plantava 300 alqueires de
milho, 8 de feijão e criava 14 cabeças de gado, porcos e 3 cavalos.
Nessa Esquadra, havia apenas um oficial mecânico, o Cabo Antônio Fernandes,
de 45 anos, casado com Helena de Souza, de 52. Tinha 2 filhos e se declarou seleiro e
com 2 cavalos. Por fim, Maria Barbosa, de 47 anos, vivia com 2 filhos e declarou “nada
possuir”.
3.1.6 A Sexta Esquadra: Bairros de Paraitinga e Parte do Bairro do Pinhal
A Sexta Esquadra abrange os Bairros de Paraitinga e parte do Bairro do Pinhal,
este último dividido com a sétima Esquadra. Como vimos no Capítulo 1, algumas
sesmarias doadas na região mencionam topônimos referentes a essa Esquadra. João
Coutinho da Rocha, por exemplo, solicita terras na paragem chamada Santa Iria, junto a
Parahytinga, no caminho novo das boiadas que vai para a cidade do Rio de Janeiro,
junto das terras da Parahytinga, que eram do Capitão Manuel da Silva Reis236. Também,
Domingos José Pereira Guimarães solicita terras que se situavam “na paragem do
caminho das Boiadas” no “caminho do Macaco que sobe para a Bocaina de cima,
correndo a fralda da serra para a parte da Bocaina de baixo com todos os rumos e
confrontações que correm as terras de João Antunes Fialho”237. Os topônimos “terras da
Parahytinga”, “caminho do Macaco”, “Bocaina de cima” e “Bocaina de Baixo”
coincidem com a denominação dos bairros listados nos Maços de População e
justificam o fato da área dessa Esquadra ser estreita e cumprida, pois os 19 fogos
instalados margeavam o Caminho das Boiadas, correspondendo a aproximadamente
11% da população da freguesia.
Na sexta Esquadra havia 14 indivíduos que declararam ter sítio e escravos. Entre
eles, destaca-se Tomás da Silva Reis com 34 escravos e 1 sítio. Este tinha uma sesmaria
de 1 légua quadrada perto do rio Paraitinga, esta limitava-se com as terras “de Félix
Gomes, de José Caetano Dinis e do Capitão-mor Manuel da Silva Reis”238. Nessa légua
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em quadra, Tomás da Silva Reis, de 27 anos, morava com sua esposa Emiliana Maria,
de 28, com 5 filhos. Plantava 3 mil alqueires de milho, 80 de feijão, 30 de arroz e criava
100 cabeças de gado e 300 porcos. Também possuía 12 bestas e cavalos e 40 éguas que,
provavelmente, eram destinados ao transporte de carga. A quantidade de escravos, de
milho e porcos produzidos e de animais para transporte indica tratar de um dos homens
mais ricos da Freguesia do Facão
Nessa categoria, também encontramos José Alvares de Oliveira239. Há dois
pedidos de confirmação de sesmarias, já citados, que parecem remeter à terras
contínuas. A primeira refere-se à concessão:
de légua de terras de largo e légua e meia de comprido no distrito de
Guaratinguetá, comprada em praça pública de Carlos Marinho
Oliveira morador em Paraty. Uma fazenda da serra do mar para cima,
na paragem Borda do Campo. A qual dita légua e meia principiará a
medir onde acabam as terras de José Gomes Gouveia e do capitão José
Vaz Cardoso e seguirão para a parte do Sul até um morro
carrasquenho que fica da outra banda do Jacuhy mirim por cima das
suas roças que partirão com a dada de seu irmão André Marinho de
Moura da parte Sul240

E outra confirmação a:
¾ de légua de terras de largo e légua e meia de comprido no termo da
Villa de Guaratinguetá, compradas em praça por 10.000 cruzados na
paragem Borda do Campo, principiando a medir onde acabam as
terras de João Gomes Gouvea e do capitão João Vaz Cardoso e
seguindo para a parte do Sul, até um morro carrasquenho que fica da
outra parte do Jacuhy mirim por cima das suas roças que partirão com
a data de seu irmão André Marinho de Moura, da parte do Sul241

As sesmarias solicitadas por Alvares de Oliveira nos informam sobre outras
formas de acesso à terra que não a doação direta pela Coroa portuguesa. Ele comprou as
terras de terceiros, antes de solicitar a confirmação, o que nos leva a supor que as datas
de tais requisições não são contemporâneas à ocupação das terras e sim aconteceram
depois. Isso era bastante comum, como revela Tiago Kramer242 em sua tese de
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doutorado. Pela requisição, José Alvares de Oliveira pagou 10 mil cruzados, o que
equivalia a 4:00$000243.
José Alvares morava com uma família composta de mulher, 1 filho e 25
escravos. Plantava 60 alqueires de milho, 50 de feijão e criava 25 cabeças de gado e 80
de porcos, além de possuir 8 animais entre bestas e cavalos.
Também habitava essa Esquadra Francisco José de Macedo que declarou ter
sítio e 22 escravos. Ele era casado com Mariana Fonseca e tinha 7 filhos, entre eles,
Francisco, com 16 anos e Cabo da Esquadra. Em seu sítio plantava 1.000 alqueires de
milho, 50 de feijão e criava 130 porcos, 20 cabeças de gado e 10 cavalos. Com 21
escravos, Antônio Figueira, casado com Bárbara Maria e com 9 filhos. Declarou ter um
sítio, no qual plantava 100 alqueires de milho, 50 de feijão e criava 150 porcos, 30
cabeças de gado, e 12 bestas e cavalos.
Outro possuidor de sesmaria e escravos nesta Esquadra era Luiz da Silva Porto,
construtor da “Capela Jesus, Maria e José” na Freguesia da Boa Vista. Ele, em 1776,
estava com 86 anos, era viúvo e morava com 2 filhas, Genoveva e Margarida, com 45 e
48 anos, respectivamente. A sesmaria, na qual foi construída a Capela pertencia à
família de sua esposa e, depois de ficar viúvo, deve ter deixado as terras para esta
Esquadra. Nesse sítio, plantava 1.000 alqueires de milho, feijão e criava 20 cabeças de
gado, 40 porcos e 6 cavalos. A quantidade elevada de milho, provavelmente, era
destinada a alimentação de sua família, seus 17 escravos e os animais que criava. Com a
mesma quantidade de escravos, estava o fogo de Luís da Silva Ferreira, de 46 anos,
casado com Mônica Felizarda, de 30 anos, com 4 filhos. Em seu sítio, plantava 1.000
alqueires de milho, 30 de feijão e criava 200 porcos, 30 cabeças de gado, 18 bestas e 5
éguas. Os demais chefes de fogos que declararam ter sítio tinham produção bem
parecida com os indivíduos citados e com um número menor de escravos.
Entre os sesmeiros, havia dois chefes de fogos que viviam em terras “a favor”. O
primeiro, Manoel Dias Ramos era pardo, tinha 38 anos e casado com Maria Teixeira, de
32, com dois filhos. Plantava 60 alqueires de milho, 9 de feijão e criava 1 cavalo. O
outro, também chamado Manoel, era “preto forro”, tinha 60 anos, casado com Catarina,
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de 40, e tinha uma filha chamada Ana. Nas terras que cultivava “a favor” colhia 40
alqueires de milho e 10 de feijão.
Havia apenas dois fogos que não declararam atividades diretamente ligadas à
terra nesse setor. Um era o Sargento da sexta Esquadra, Felipe Monteiro Silva, de trinta
anos, solteiro e que declarou viver “de seu negócio”244. Também habitava esta Esquadra
o “reverendo Padre” Floriano da Silva Toledo, de 52 anos. Morava com 2 escravos e
Francisco, “forro”, de 8 anos de idade. Declarou ter mais escravos (mas “não deu a rolos
seus nomes por estarem em outra Comarca”) e, um sítio, no qual criava 2 cavalos.
Por fim, dois indivíduos que declararam não possuir nada. Entre eles, João
Rangel, de 70 anos, viúvo e com 1 filho João, de 15 anos; o outro, o “preto forro”
Francisco Portela, de 80 anos, casado com Maria, de 60 anos.
3.1.7 Sétima Esquadra: parte dos Bairros do Pinhal e Bocaina
A sétima Esquadra abrangia parte dos Bairros do Pinhal e Bocaina, que como
vimos, faziam parte, do Caminho das Boiadas. Essa Esquadra reunia 19 fogos, o que
representa aproximadamente 11% da freguesia.
Desse montante, 12 fogos declararam ter sítio e escravos. O indivíduo de maior
posse desse grupo era o “soldado a cavalo” João Pereira da Costa, de 45 anos, casado
com Ana Maria de Oliveira, de 36 anos. Ele tinha 6 filhos e 21 escravos e, em seu sítio,
plantava 900 alqueires de milho, 40 de feijão, 16 de arroz e criava 20 cabeças de gado,
150 cabeças de porcos e 9 cavalos e bestas. Também, com 19 cativos, Maria da
Anunciação, de 26 anos, viúva e com 5 filhos, produzia em seu sítio 700 alqueires de
milho, 40 de feijão, bem como criava 150 porcos, 6 cabeças de gado e 6 cavalos e
bestas. Ainda nessa categoria, Manoel da Silva Granito, de 46 anos, casado com
Margarida Francisca, de 45 anos, tinha 6 filhos e 14 escravos. Em seu sítio produzia 700
alqueires de milho, 30 de feijão e criava 150 porcos, 4 cabeças de gado, bem como 7
cavalos e bestas. Da mesma forma, habitava a Esquadra Nicolau da Fonseca, de 82
anos, casado com Escolástica Ribeira, de 52 anos. Tinha 2 filhos e 13 escravos, que
trabalhavam na produção de 300 alqueires de milho, 60 de feijão e criava 80 cabeças de
porcos e 3 cavalos. Morava no fogo ao lado de Nicolau, o “soldado a cavalo”, pardo,
Bento Alvares da Costa, de 72 anos, casado com Ana de Oliveira, de 23 anos, e com 2
filhos e uma menina exposta. Bento possuía 11 escravos que cultivavam 200 alqueires
244
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de milho, 24 de feijão e criavam 80 porcos e 7 cavalos. Por fim, também com 11
escravos, havia João de Souza Ribeiro, de 56 anos, casado com Rita Nunes, de 55, tinha
1 filho e 1 menina exposta. Em seu sítio criava 8 bestas e cavalos, bem como plantava
600 alqueires de milho, 30 de feijão e 25 de arroz.
Entremeados aos sítios habitavam nessa Esquadra 6 chefes de fogos que
declarava viver “a favor”. Entre eles, o “Cabo desta Esquadra” José Antônio da Silva,
de 18 anos, casado com Liberata, de 19, e com 1 filha, Mariana. Plantava 60 alqueires
de milho, 8 de feijão, 2 de arroz e possuía 1 cavalo. Na mesma categoria, Domingos
Nunes da Costa, de 50 anos, era casado com Felícia da Silva e tinha 6 filhos e 2
escravos. Plantava 600 alqueires de milho, 10 de feijão, 8 de arroz, bem como criava 15
cabeças de porcos e 1 cavalo. Também, nesta categoria, havia Joaquim de Barcelos,
pardo, de 26 anos, casado com Ana de Siqueira, com 2 filhos. Morava neste fogo duas
agregadas, sua mãe, de 70 anos e viúva e sua irmã, de 30. Nas terras que cultivava “a
favor”, declara ter colhido 50 alqueires de milho, 10 de feijão e criado 23 porcos e 2
cavalos. Também pardo, Antônio Tavares, de 65 anos, era casado com Francisca
Siqueira, de 56 anos, com 3 filhos. Possuía 1 escravo que o ajudava no cultivo de 50
alqueires de milho, 13 de feijão, bem como na criação de 27 cabeças de porcos e 2
cavalos. Outro homem pardo que vivia “a favor” era Antônio Alvares de Figueira, de 31
anos, casado com Margarida Rodrigues, de 33, com 4 filhos. Cultivava 150 alqueires de
milho, 6 de feijão e criava 25 porcos, 2 cabeças de gado e dois cavalos. Por fim,
também vivia “a favor” José Alvares de Siqueira, de 40 anos, viúvo e com 6 filhos.
Cultivava milho, 9 alqueires de feijão, 2 cavalos e 3 cabeças de gado.
Na Esquadra não há menção a oficiais mecânicos ou mesmo pessoas que viviam
de esmolas.
3.1.8 Oitava Esquadra: parte do Bairro da Bocaina e dos Macacos
A Esquadra mais afastada da sede da freguesia concentrava parte do Bairro da
“Bocaina” e o “Bairro dos Macacos”, este hoje pertencente à cidade de Silveiras. Nela
havia 24 fogos, o que corresponde a aproximadamente 14% da freguesia.
Entre aqueles que declararam ter sítio e escravos, destaca-se o “Capitão de
Cavalos” João Gomes de Siqueira, com 53 anos, casado com Ana Maria do Monte, de
40 anos e com 7 filhos. Sua posição de Capitão de uma Companhia de Ordenança e a
posse de 43 escravos reflete uma posição social privilegiada. Não encontramos a
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dimensão de suas terras, apenas uma referência a elas, na qual Antônio Ferrão de
Carvalho solicita, em 1764, umas terras devolutas com 1/2 légua de extensão “nas
sobrequadras das terras da Paraitinga de baixo, que hoje são de João Gomes de
Siqueira”245. Na verdade, Ferrão de Carvalho dá mais duas possibilidades de anexação
dessas terras. Além da 1/2 légua, poderia compor a sesmaria as terras que “se achasse
entre umas e outras (terras de João Gomes de Siqueira e terras de Manoel Antônio de
Carvalho), com légua de testada, ou o que na verdade se achasse entre umas e outras,
com légua e meia de sertão, correndo este, para a banda da estrada que vai para
Ubatuba”246. Portanto, se a 1/2 légua estava devoluta em 1764, a sesmaria de Gomes de
Siqueira era maior, ficando uma parte devoluta ou as terras subtilizadas. Sua produção
agrícola era modesta em relação aos outros fogos da freguesia, plantava 110 alqueires
de milho, 15 de feijão e criava 100 porcos, mas chama a atenção o fato de possuir 12
bois de carros, éguas247 e 4 cavalos, o que denota envolvimento com transporte de
carga.
No Censo de 1776, o requerente das terras devolutas, Antônio Ferrão de
Carvalho, residia um fogo antes de Gomes de Siqueira. Sua mulher, no entanto, “não
quis declarar bens”, segundo o recenseador e, de fato, ele não apareceu em nenhum
outro Maço pesquisado. No entanto, há seu nome nas Atas da Câmara de Taubaté, em
1796, como aforador das terras de Itacuruçá:
visto que esta Câmara tem percebido há muitos anos um prejuízo
notável com lesão enormíssima nos foros das terras de Itacurussá,
aforadas a Antônio Ferrão de Carvalho falecido sem sucessão alguma
pelo foro anual de doze mil réis por ano248

Essas terras pertenciam ao Concelho de Taubaté e ficavam próximas à região do
Facão. O trecho deste documento foi extraído de uma Ata na qual foram decididos os
procedimentos para realizar um novo aforamento para as ditas terras, uma vez que
Antônio Ferrão de Carvalho havia falecido, o que denota que ele aforara as terras em
tempos anteriores e, portanto, não detinha a posse delas. O pedido de requisição das
terras devolutas, portanto, viria no intuito de evitar os custos do aforamento.
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AHU, Caixa 23, Doc. 2214.
AHU, Caixa 23, Doc. 2214.
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A quantidade de éguas estava corroída.
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Da mesma forma, habitava essa Esquadra o “soldado a cavalo” Ignácio
Gonçalves da Silva, de 34 anos, casado com Josefa Maria, de 32 anos, com 3 filhos e 19
escravos. Em seu sítio, Ignácio plantava 1.000 alqueires de milho, feijão, 10 alqueires
de arroz e criava 100 porcos, 3 cavalos e 25 cabeças de gado. Também “soldado a
cavalo”, Jerônimo Afonso Leal, casado com Teresa Joaquina, criava sua afilhada Maria,
órfã de pai e de mãe. Ignácio possuía 12 escravos, que trabalhavam na produção de 700
alqueires de milho, 22 de feijão, 12 de arroz e na criação de 200 porcos, 20 cabeças de
gado, 8 cavalos e bestas. Na mesma categoria, habitava essa Esquadra Helena da Silva
Rosa, de 76 anos, viúva que morava com 2 agregadas (Ana, viúva, de 42 anos e Helena
Ângela, de 29 anos). Teresa possuía 7 escravos que produziam em seu sítio 300
alqueires de milho, 20 de feijão, 12 de arroz e criavam 28 cabeças de gado e 4 cavalos.
Com menor número de escravos, também habitava Maria Pedrosa, de 39 anos, também
viúva. Morava com seu filho Antônio, de 17 anos e 6 escravos. Em seu sítio plantava
900 alqueires de milho, 10 de feijão e criava 5 cabeças de gado, 6 porcos e 2 cavalos.
Por fim, ainda nessa categoria, habitava o “soldado a cavalo” José Borges dos Santos,
de 47 anos, casado com Maria Miguel, de 40 anos e 6 filhos. Possuía 5 escravos, que
plantavam 280 alqueires de milho, 30 de feijão, 13 de arroz, bem como criavam 6
porcos, 4 cabeças de gado e 2 cavalos.
Somavam 12 fogos, os que viviam “a favor” entre os sítios citados. Muitos deles
foram lançados de forma sequenciada, o que pode indicar que se concentravam no
mesmo sítio. Entre eles, os fogos números 149, 150,151, 152 e 153 foram registrados
antes do sítio de João Pereira da Costa, último fogo da Esquadra anterior249. De forma
geral, estes não tinham escravos, e todos plantavam pouca quantidade de milho, feijão e
criavam porcos e cavalos. O outro grupo de fogos “vivendo a favor” foi lançado depois
do sítio de José Pereira dos Santos, já citado. Esses, conforme os anteriores, viviam de
pequena produção agrícola e da criação de algumas cabeças de porcos, gado e cavalos,
com exceção de Antônio da Costa, que era italiano, morava sozinho e cultivava 100
alqueires de milho e criava 15 bestas, quantidade elevada em comparação com outros
fogos na mesma condição, o que sugere atividades, de transporte de cargas.
Havia apenas um indivíduo que não estava ligado diretamente à terra. O “Alferes
a Cavalo” Antônio Cunha Lobo, de 25 anos, que era dizimeiro e vivia sozinho. Por fim,
2 indivíduos declararam não possuir nada: Antônio da Silva Morais, com 60 anos que
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era cego, surdo e casado com Maria das Neves, de 26 e mais 5 filhos; e Manoel da Silva
Barbosa, de 28 anos, casado com Maria Pires, de 24 anos e sem filhos.
Tabela 6: Tabela-resumo dos habitantes dos Bairros da Freguesia do Facão em 1776250

Nome
n° escr. Milho Feijão Fumo Arroz Porco Cavalar Muar Vacum
A primeira Esquadra ou sede da Freguesia do Facão
Capitão Vitoriano dos
100
80
0
12
100
12
0
0
18
Santos Souza
Francisco de Mendonça
20
600
30
0
0
20
4
0
10
Cavaco
Idelfonso Gomes de
5
300
2
0
0
31
2
0
0
Siqueira
Gabriel Gomes de
6
200
15
0
0
50
4
0
0
Siqueira
José de Gouveia e
0 Ferreiro
Oliveira
Ventura Rodrigues
0 Ferrador
Tourinho
João Rodrigues de
0 Alfaiate
Barcelho
Francisco José Correia
5 Sapateiro
Manoel Lopes dos
7 Carpinteiro
Santos
José Gomes de Gouveia
8 Negociante de fazenda seca
José Gomes de Siqueira
11 Vive de seus negócios
A segunda Esquadra: bairros de Jacuhi, Cume, Samambaia, Borda do Campo e Roça Grande
Francisco Rodrigues de
10
500
20
0
10
80
2
0
8
Carvalho
José Correia
8
400
50
0
0
30
4
0
50
João Antunes Fialho
7
300
40
0
0
20
3
0
28
Domingos José Pereira
9
200
12
0
20
10
2
0
30
Guimarães
Antônio Rodrigues de
2
120
8
0
0
20
1
0
0
Carvalho
Joaquim José da Silva
4
300
12
7
60
0
1
0
28
Velho
Domingos Ribeiro das
2
300
10
200
0
13
2
0
50
Neves
Severino de Araújo
3 Carpinteiro
João Maria Furquim
0 Ferreiro
Antônio Fernandes
0 Seleiro
Antônio José Afonso
0 Ensina meninos
Viana
Manoel Leite de
0 Músico
Miranda,
250

As unidades utilizadas na tabela são as mesmas descriminadas no início do capítulo.
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Dionísio de Carvalho
0 Sapateiro
Salvador Fernandes
0 Sapateiro
Ramos
A terceira Esquadra: Bairros da Catioca e parte do Bairro Gândara e Abóboras
Manoel José de Vieira
6
400
12
0
0
40
2
0
Manoel Teixeira Veloso
1
400
10
0
0
25
1
0
Antônio de Oliveira
1
50
3
0
0
3
1
0
Eusébio de Oliveira
1
0
8
0
6
0
1
0
Antônio da Silva Lima
0
220
5
0
0
0
1
0
Domingos Rosa
150
4
0
0
0
1
0
0
Machado
Manoel Caetano
3
24
6
0
0
0
1
0
João Dias Furtado
7
80
10
0
0
0
4
0
Manoel da Silva
0
20
5
0
0
0
0
0
Salvador Antunes
0
60
10
0
0
0
0
0
Domingos Teixeira
1
60
8
0
0
12
1
0
A quarta Esquadra: Bairros da Boa Vista, Encruzilhada, e parte de Gândara e Abóboras
João Monteiro Silva
30
0
80
0
20
200
16
0
Antônio Monteiro Silva
21 1.000
40
0
0
180
4
0
Catarina Gomes de
27
100
50
0
0
200
7
0
Siqueira
José Monteiro Silva
9
300
20
0
0
40
3
0
Domingos da Silva
12 1.000
40
0
0
120
3
0
Monteiro
José dos Santos Souza
10
600
30
0
8
80
4
0
Pedro dos Santos Souza
7
100
30
0
20
100
10
0
Nuno da Silva Reis
27 4.000
80
0
0
300
20
0
Maria da Silva Reis
14 1.000
30
0
0
150
3
0
Salvador Gomes de
6
16
0
0
0
1
0
Siqueira
?
Francisco Gomes de
1
10
0
0
3
1
0
100
Siqueira
0
4
0
0
24
2
0
José Lopes da Silva
150
0 Seleiro
João Moreira
Máximo Cordeiro da
3
Silva
Carpinteiro
A quinta Esquadra: Bairros Santa Cruz, Pico Agudo e Parte do de Samambaias
37 1000
Diogo Lucas da Cunha
50
0
0
25
35
0
Francisco Pereira de
28
Souza
500
50
0
0
100
10
0
19
Maria Rosa
600
30
0
0
30
0
15
11
Francisco Xavier Leite
300
40
0
50
6
0
0
Manoel Rodrigues Costa ?
100
30
0
0
60
2
0
8
Ana Gomes de Souza
200
14
0
0
40
1
0
4
João Monteiro Ferraz
300
20
0
0
50
3
0
10
Júlio Carlos da Silveira
300
40
0
0
80
28
0
129

11
8
2
2
18
4
5
0
0
8
6
30
6
0
6
40
0
30
30
4
2
12
18

14
6
20
18
11
10
20
60

7
Antônio de Melo
300
20
0
0
50
José Rodrigues São
5
Tiago
100
10
0
0
0
4
Flora Jacinta de Jesus
300
8
0
0
0
Antônio Fernandes
Seleiro
A Sexta Esquadra: Bairros de Paraitinga e Parte do Bairro do Pinhal
34 3000
Tomás da Silva Reis
80
0
30
300
25
José Alvares de Oliveira
60
50
0
0
80
Francisco José de
22
Macedo
1000
50
0
0
130
21
Antônio Figueira
100
50
0
0
150
17 1000
Luiz da Silva Porto
0
0
0
40
Luís da Silva Ferreira
?
1000
30
0
0
200
0
Manoel Dias Ramos
60
9
0
0
0
0
Manoel
40
10
0
0
0
Felipe Monteiro Silva
Vive de seu negócio
2
Floriano da Silva Toledo
Reverendo Padre
Sétima Esquadra: parte dos bairros do Pinhal e Bocaina
21
João Pereira da Costa
900
40
0
16
150
Maria da Anunciação
19
700
40
0
0
150
14
Manoel da Silva Granito
700
30
0
0
150
Nicolau da Fonseca
13
300
60
0
0
80
11
Bento Alvares da Costa
200
24
0
0
80
João de Souza Ribeiro
11
600
30
0
25
0
0
José Antônio da Silva
60
8
0
2
0
Domingos Nunes da
Costa
2
600
10
0
8
15
0
Joaquim de Barcelos
50
10
0
0
23
Antônio Tavares
1
50
13
0
0
27
Antônio Alvares de
0
Figueira
150
6
0
0
25
José Alvares de Siqueira
0 ?
9
0
0
0
Oitava Esquadra: parte do Bairro da Bocaina e dos Macacos
João Gomes de Siqueira
43
110
15
0
0
100 ?
Ignácio Gonçalves da
Silva
19 1000 ?
0
10
100
Jerônimo Afonso Leal
12
700
22
0
12
200
Helena da Silva Rosa
7
300
20
0
12
0
Maria Pedrosa
6
900
10
0
0
6
José Borges dos Santos
5
280
30
0
13
6
Antônio da Costa
0
100
0
0
0
0
Antônio Cunha Lobo
Dizimeiro

2

0

0

1
3

0
0

0
14

40
8

12
0

100
25

10
12
6
5
1
0

0
0
0
18
0
0

20
30
20
30
0
0

9
6
7
0
7
0
1

0
0
0
0
0
8
0

20
0
4
3
0
0
0

1
2
2

0
0
0

0
0
0

2
2

0
0

2
3

0

12

0
0
0
0
0
15

25
20
28
5
4
0

3
8
4
2
2
0
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3.2 A Freguesia e seus habitantes em 1776
Como temos demonstrado até então, compunham à Freguesia do Facão
proprietários de terras com grandes ou pequenos planteis de escravos, além de chefes
fogos que viviam “a favor”, alguns que exerciam negócios, ofícios mecânicos e os que
declararam “possuir nada”.
A Freguesia do Facão contava 175 fogos segundo o recenseador de 1776,
somando um total de 1.797 pessoas: chefes de fogo (175), cônjuges (124), filhos (508),
agregados (18) e escravos (972). Dentre os chefes de fogo, 150 eram homens e 25
mulheres. As ocupações da freguesia se distribuíam da seguinte forma:

Gráfico 1: Ocupações dos fogos 1776
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Na análise do gráfico, é clara a preponderância da atividade agrícola ou de
criação de animais, envolvendo 125 fogos. Nesse item abrangemos os fogos que
mencionaram ter “um sítio”, viver “a favor” ou plantar “a favor”. No entanto, esse
número era ainda maior, pois em alguns fogos, como o de Vitoriano dos Santos Souza,
foi declarado que ele “vive de negócio”, mas também tem sítio, no qual plantava e
criava animais. Nesses casos, foi considerada a primeira ocupação mencionada pelo
declarante. Outro item que deve ser mencionado é que, apesar de alguns chefes de fogos
se enquadrarem na categoria de agricultor, seus bens mencionam grande quantidade de
bois de carro, burros e bestas, indicando atividades de transporte de carga para si ou
para outrem. Da mesma forma, enquadramos no item negócios os que declararam “viver
de negócio”, “viver de negócio de fazenda seca”, viver “de sua venda”, bem como o que
declarou ser dizimeiro. Na categoria ofícios mecânicos, havia sapateiros (3),
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carpinteiros (4), ferreiro (1), padres (2), seleiros (2), alfaiate (1), músico (1) e 1 que
“ensinava meninos”. Por fim, 18 fogos declararam “possuir nada” e 1 fogo declarou
“viver de esmolas”.

Gráfico 2: Distribuição das ocupações por Esquadra
na Freguesia do Facão
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Quando distribuímos as ocupações entre as Esquadras da vila, podemos
constatar que partindo das extremidades do território (3ª, 6ª e 8ª E) à sede da Freguesia
do Facão (1ª E), o número de fogos que exerciam atividades ligadas à terra diminui
progressivamente até os que vivem “a favor” desaparecerem e os que têm sítio
atingirem 5 fogos, o menor número entre as Esquadras. Na proporção inversa, os que
têm ocupações não ligadas à terra aumentam progressivamente à medida em que nos
aproximamos do núcleo urbano. A Esquadra sede da freguesia e suas adjacências
apresentam mais atividades não ligadas à terra (oficiais mecânicos, negociantes,
padres), número que diminui quando nos afastamos da primeira Esquadra. Em sentido
inverso, o número de pessoas ligadas à terra (que tem sítio ou vivem “a favor”) aumenta
à medida em que nos afastamos do núcleo central, alcançando maiores quantidades na
sexta, quinta e sétima Esquadras, respectivamente. Destaca-se, também, na segunda
Esquadra, as pessoas que declararam não possuir nada (10 fogos), que, como vimos,
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pode remeter à omissão de informações dos declarantes, uma vez que 3 deles tinham
escravos.
A produção dos fogos que declararam plantar ou criar animais na Freguesia do
Facão totalizou, em 1776, em 45.495 alqueires de milho, 2.474 alqueires de feijão, 375
alqueires de arroz e 260 arrobas de fumo. Também criaram bestas, cavalos, potros,
burros, burras e éguas – reunidos aqui em animais cavalares - num total de 635 cabeças.
Além disso, criavam gado vacum (1.591 cabeças), ovelhas (12 cabeças) e, sobretudo,
porcos (5.891 cabeças). Ao que tudo indica a criação de porcos era a atividade
dominante da freguesia, e a plantação de milho destinava-se à alimentação dos porcos.
Embora não tenhamos mencionado ainda, a documentação posterior sugere que a
criação de porcos destinava-se à fabricação de toucinho a ser vendida, sobretudo, no Rio
de Janeiro.

Gráfico 3: Produção agrícola por Esquadras
na Freguesia
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Gráfico 4: Criação de animais por Esquadras
na Freguesia
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Quando dividimos esses dados por Esquadras (Figura 15), podemos ver que
praticamente todos os fogos ligados à terra plantavam milho, feijão, eventualmente,
arroz e apenas 2 fogos plantavam fumo (Gráfico 3). Entre a criação de animais,
predominava a de porcos, como dissemos, seguido a da de gado e animais cavalar e
apenas 1 fogo criava ovelhas (Gráfico 4).
A quarta Esquadra concentra a maior produção de feijão (488 alqueires) e milho
(11.925 alqueires), talvez para alimentar a maior criação de porcos entre as Esquadras
(1.864 cabeças), e ovelhas (12 cabeças). Já a sexta Esquadra era a segunda maior
produtora de feijão (481 alqueires), milho (11.550 alqueires) e porcos (1.526 cabeças) e
reunia o maior número de animais cavalares (209 cabeças) e gado (397 cabeças). Vale
destacar que a maior produção de arroz se concentrava na sétima e oitava Esquadras e a
segunda maior produção de gado se concentra na primeira Esquadra, devido aos bens e
rendimentos do Alferes Félix Gomes de Siqueira que, sozinho, tinha 250 cabeças de
gado. Esses animais, no entanto, não eram criados na primeira Esquadra,
correspondente a sede da freguesia. Félix é citado como vizinho da sesmaria de Thomas
da Silva Reis nos arredores da “paragem Rio Peritinga” (sic)251, portanto, o território da
sexta Esquadra, onde se concentra o maior número desse gênero.
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Lucila Hermann252, provavelmente, a única pesquisadora que sistematizou os
Maços de População referentes à Vila de Guaratinguetá nesse período, caracteriza os
anos de 1630 a 1775 como de “ciclo de economia de subsistência”, no qual as vilas do
Norte da Capitania de São Paulo seriam:
zonas de passagem, não consegue atingir uma expressão econômica
significativa, com vida local de interesse para a Metrópole. Consistia
ela no apresamento de índios e sua venda aos centros agrícolas do
litoral, no comércio de gado vindo do sul com destino à marinha, na
busca do ouro; a vida econômica local é insipiente e se resume na
economia de subsistência. Donde uma estrutura econômica, política,
familial, demográfica, diferente da de outros pontos do país253

Hermann ainda aponta que a região se vê “forçad[a] a desenvolver a economia
de subsistência, como única forma possível de vida”, pois não possuía mercado interno
nem externo, uma vez que a população estava voltada para as formas de economia
exploradora de outras regiões para abastecimento das bandeiras e tropas que vinham do
sul254.
A autora analisa os dados referentes à Guaratinguetá, principalmente, baseados
nos Maços de População de 1766 e 1775, no entanto não contempla as informações
referentes às freguesias ligadas a esta vila, entre elas a do Facão. A comparação dos
resultados alcançados por Hermann e os nossos referentes ao Facão divergem em alguns
pontos.
O primeiro deles diz respeito às sesmarias. Hermann afirma que ao longo dos
séculos XVII e XVIII houve um aumento de pequenos proprietários policultores, o que
fez desaparecer, progressivamente, os grandes latifúndios concedidos nos primeiros
séculos pelos donatários255.
Os dados analisados referentes à Freguesia do Facão, a partir de 1776, mostram
que a primeira sesmaria doada a Domingos Velho Cabral foi apropriada por outros
sesmeiros (o que corrobora com as assertivas de Hermann),
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Gráfico 5: Distribuição das Sesmarias por
Esquadras
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Quando distribuímos as concessões de sesmarias (Tabela 1) por Esquadras256
(Gráfico 5) notamos que a quarta e a sexta Esquadras se sobressaem frente às demais.
Quando relacionamos esses dados com a produção agrícola e a criação de animais,
notamos que as Esquadras que concentraram sesmarias e, portanto, indivíduos com
acesso legal à terra, tinham maior produção (agrícola e pecuária), o que, por sua vez,
contribuía para a geração de riqueza e acúmulo material.
Utilizando o número de escravos como índice de riqueza, os dados da Freguesia
do Facão mostram que os proprietários de sesmarias acumulavam os maiores planteis de
escravos, como por exemplo: Nuno Reis da Silva, com 27 escravos; João e Antônio
Monteiro Silva, com 17 e 20 escravos respectivamente; Tomás da Silva Reis, com 34
escravos; e, finalmente, Diogo Lucas da Cunha, com 37 escravos.

256

Essa distribuição foi feita através da coleta e identificação dos topônimos de rios, paragens, pedras,
serras, montes e a localização desses nas áreas correspondentes as Esquadras. Dessa forma conseguimos
identificar 35 sesmarias das 53 encontradas para a região. Das 35 sesmarias 3 ultrapassam as dimensões
das Esquadras e não foram contempladas no gráfico. Vale lembrar que alguns indivíduos requeriam terras
em lugares distantes de sua residência e, essa situação também não foi contemplada na tabela.
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Gráfico 6: Escravos por Esquadra na
Freguesia
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Ademais, quando dividimos o número de escravos por Esquadras (Gráfico 6),
notamos que as maiores concentrações de cativos estão na sexta e na quarta Esquadra,
apontando mais uma vez que a concentração de riqueza se localizava nas áreas com
maior concentração de sesmarias.
Outro ponto que queremos tocar é o conceito de subsistência, utilizado por
Hermann, para caracterizar a dinâmica econômica da Vila de Guaratinguetá, e, por
conseguinte, a Freguesia do Facão. Também utilizando o número de escravos como
índice, a autora aponta que os dados referentes à Vila de Guaratinguetá revelam que dos
742 fogos da Vila, apenas 190 possuíam escravos, “embora em pequeno número”257.
Nessa proporção, aproximadamente 25% da população detinha escravos. Para a
Freguesia do Facão, havia 175 fogos dos quais 104 possuíam escravos, o que dá uma
porcentagem, aproximada, de 56%. O número elevado de escravos por fogo sugere que
uma economia de subsistência não encontraria meio de acumular excedentes para
adquiri-los nessa proporção. Outro número que corrobora com essa assertiva são os
dados contidos no item “bens e rendimentos” de alguns agricultores da região: a criação
de 150 cabeças de porcos por Francisco José de Castro; 200 por João Monteiro Silva e
Catarina Gomes de Siqueira; 300 por Nuno da Silva Reis; 100 cabeças de gado por
Tomás da Silva Reis; 28 éguas por Diogo Lucas da Cunha; 4.000 alqueires de milho por
Nuno da Silva Reis e 1.000 por Félix Gomes de Siqueira. Esses números não podem
ser classificados apenas para consumo doméstico. Embora o Maço de 1776 não informe
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o destino da produção, esses números sugerem uma produção para venda de excedentes
e não somente para abastecimento “de beira de estrada”258.
Quando relacionamos esses dados com a toponímia, percebemos que a terceira
Esquadra, com menor produção agrícola, criação de animais e, consequentemente,
menor número de escravos, concentra topônimos como Barro vermelho, portanto, terra
imprópria para agricultura e Gândara, terra ruim, inculta. No entanto, nessa Esquadra
há também o topônimo Abóboras, que, segundo Blanco259, os topônimos galegos com
essa designação remetem ao tubérculo de mesmo nome, bem como Gomes260,
estudando os topônimos registrados no Código Costa Matoso, faz referência à
“contagem das abóboras”, referindo-se a “atividades agrícolas e pecuárias” existentes
no local. Não encontramos o termo Catioca nos dicionários Tupi-Guarani pesquisados.
O dicionário Silveira Bueno261 cita o termo “catuoca”, vocabulário Tupi-Guarani, que se
origina de “catu” (bom, bonito; adv. bem, bastante) e que quer dizer "escolher,
selecionar a melhor entre as coisas boas."
Ao relacionar os topônimos com a quantidade de pessoas que declararam ter
sítio (gráfico 2), nota-se que a Esquadra concentra o terceiro menor número de sítios
(11), só perdendo para a primeira e segunda Esquadras que tinha elevado número de
fogos, vivendo de atividades não ligadas à terra. A terceira Esquadra também que
concentra um número elevado de pessoas vivendo “a favor”, talvez pelas poucas terras
agricultáveis. A título de exemplo, quando comparamos a produção de milho, arroz e
feijão dos 22 fogos da Esquadra em questão, com os da quinta Esquadra, que também
tinha 22 fogos, vemos que aquela, em 1776, produziu um total aproximado de 96
alqueires (principalmente milho, feijão e arroz) por fogo, enquanto esta produziu um
total aproximado de 232 alqueires (dos mesmos gêneros) por fogo, uma diferença de
quase 2,5 vezes maior entre a quinta e a terceira Esquadra, sugerindo a baixa
produtividade do solo, que, por sua vez, gerou poucos pedidos de sesmarias (apenas nas
“paragens” Abóboras e Catioca) e baixa produção agrícola.
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Com topônimos também relacionados a terras agricultáveis, a segunda Esquadra
agrupa os Bairros Borda do Campo e, em seguida, Roça Grande. Considerando a pouca
produção agrícola dessa área, julgamos que a maior extensão dessa Esquadra margeava
o “campo”, ou seja, as terras apropriadas para o plantio, que teriam início no Bairro
Roça Grande (na fronteira dessa Esquadra) e que se estendia à quinta Esquadra, cuja
produção agrícola era bem maior.
Da mesma forma, podemos relacionar a produção agrícola da sexta Esquadra
com a proximidade do rio Paraitinga, principalmente, vinculada à produção de arroz na
sétima e oitava Esquadras, gênero que se adaptava melhor às áreas de várzea. Ademais,
o grande número de cabeças gado e animais cavalares se justifica devido ao Caminho
das Boiadas, corredor de escoamento de produtos para o Rio de Janeiro como veremos
a frente. Além do gado e animais cavalares criados nesses sítios, o caminho era
passagem de animais vindo do Sul, conforme mostra o ofício do Concelho da Câmara
de Cunha, com o objetivo de taxar a passagem de todos os animais que passassem e
“não bastasse se a [t]achasse nos animais curitibanos que passaram pela ponte desta
vila”262. Assim, além da criação de animais cavalares e gado vacum, veremos a frente,
que alguns desses sítios funcionavam como invernada para tropas que percorriam
grandes distâncias.
Apesar de não aparecer nos dados dos Maços de População estudados, o
topônimo Pinhal, designação para o bairro localizado entre a sexta e sétima Esquadras,
refere-se à coleta de Pinhão, um dos gêneros citados que passavam pela Barreira do
Taboão, (46 alqueires entre 1837 e 1838)263. Uma carta do Capitão-Mor de
Guaratinguetá Antônio de França ao governador da Capitania de São Paulo Luís
Antônio de Souza Botelho Mourão, datada de 26 de maio de 1769, menciona:
[...] com a recomendação dos pinhões para remeter a Vila Rica e já foi
fora do tempo deles, contudo, fiz logo recomendação por dois próprios
para a Freguesia do Facão e Itajubá para me remeterem todos os que
pudessem juntar e sem embargo não haverem hoje tropas por este
caminho para Minas para a conduta, farei eu a remessa com a
prontidão e gosto que me fica de executar as ordens de V. Ex.a264

262

APESP, Ofícios diversos, C00232.
COSTA, Hernani Maia. O triângulo das Barreiras (as barreiras do Vale do do Paraíba Paulista –
1835-1860). São Paulo, FFLCH-USP, 2001, p120.
264
BNRJ, ARQUIVO DE MATEUS, I-30, 12, 2, Nº 16.
263

139

Nesse trecho da carta o Capitão-Mor parece se justificar quanto ao envio de
pinhões “fora do tempo”, sugerindo que possa ter havido alguma reclamação, e se
comprometendo a “juntar” os pinhões para reenvio à Vila Rica, o que sugere tratar-se de
uma prática corrente.
Por fim, a criação de porcos na quarta Esquadra, refere-se à fabricação de
toucinho e miúdos, escoados para o Rio de Janeiro pelo porto de Paraty. Dados do
começo do século XIX, coletados por Hernani Maia Costa265 em seu estudo sobre as
Barreiras no Vale do Paraíba (em particular a Barreira do Taboão, localizada na mesma
quarta Esquadra), apontam que o principal produto ali taxado era o toucinho, “nunca
ficando abaixo de 7.365 arrobas” seguido de miúdos como entrecosto (lombo), pernas,
línguas etc, todos derivados do porco.
Quando relacionamos as Esquadras com a construção de capelas, constatamos
que as primeiras capelas construídas no território em questão foram nas áreas com
maior concentração de riqueza (Capela Santana do Paraitinga - sexta Esquadra e Jesus,
Maria e José - quarta Esquadra) ou com maior concentração de patentes militares
(Capela Nossa Senhora da Conceição do Facão). Como já citado, John Monteiro
aponta que além da dimensão religiosa desses tempos, a ereção de capelas também
“reforçava o prestígio social e a autoridade econômica de seu fundador”266. Nesse
sentido, a área com maior concentração de indivíduos inseridos na administração
portuguesa é a que foi escolhida para sede da Freguesia do Facão. No entanto, fica a
questão no ar: seria a elevação da freguesia o motivo da concentração indivíduos de
altas patentes militares ou a atuação desses indivíduos que orientaram a escolha da
Capela Nossa Senhora da Conceição como sede da Freguesia do Facão?
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Gráfico 7: Patentes militares por Esquadra da
Freguesia
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À medida que lançamos mão de dados que remetem não só à economia dos
fogos, mas também à participação desses indivíduos nos postos da administração
portuguesa, percebemos que a quarta e a sexta Esquadras perdem postos de liderança.
Nota-se que a primeira Esquadra (sede da freguesia) concentrou maior número de
patentes de alto escalão: 1 Capitão, 1 Alferes, 1 Sargento, 2 Padres, 1 Tenente e 3
soldados, seguidas das sexta, quarta e oitava Esquadras, respectivamente.
Embora concentrasse o maior número de postos da freguesia, seu total era pouco
expressivo quando comparado com os dados depois da criação da Vila de Cunha como
veremos à frente. Isso se justifica, pois o centro do poder local – o Concelho de Câmara
– estava localizado na Vila de Guaratinguetá. Eram os membros da Câmara que, por
votação, indicavam uma lista tríplice a ser enviada ao Governador. A elevação do Facão
à Vila de Cunha condicionou a organização dos grupos locais para o preenchimento
desses cargos.
A seguir, estudaremos como os indivíduos inseridos nos bairros e Esquadras se
organizaram para a formação da Vila Nossa Senhora da Conceição de Cunha.
3.3 A ereção da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Cunha
A fundação de uma vila no período colonial significava autonomia
administrativa e era seguida da eleição de um Concelho composto por um Juiz
Presidente – que poderia ser Juiz Ordinário, quando eleito pelo próprio Concelho, ou
Juiz de Fora, quando nomeado pelo rei – dois (ou três) Vereadores, um Procurador,
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Almotacés, Escrivão, Juiz de Órfãos, Porteiro, Juiz de Vintena, cargos que variavam de
vila para vila. Para esse Concelho era construída uma Casa de Câmara e Cadeia no
distrito sede da vila e delimitado o seu Termo, território administrado pela mesma
Câmara, bem como o Rocio, espaço de utilização comunal, sobretudo para pasto,
obtenção de lenha e reserva de terras para a expansão da vila267.
Símbolo da autonomia municipal, a ereção da Casa de Câmara e Cadeia vinha
acompanhada da construção de um pelourinho defronte dela. Podemos extrair alguns
dados desse processo no Auto de Ereção da Vila de Cunha, redigido em 8 de outubro de
1785, pelo Doutor Sebastião José Ferreira Barroco, Ouvidor Geral e Corregedor de
Comarca de São Paulo. Nesse documento, Sebastião José Ferreira Barroco manda
“levantar o sobredito pelourinho de um madeiro grosso quadrado e lavrado com as
insígnias nele postas de quatro argolas de ferro ou braços pelos lados e um cutelo no
alto do remate”. Também, ordena que “junto do dito pelourinho, no termo [terreno], que
se achava vago se fizesse Casa da Câmara e Cadeia e que enquanto se não dava a esta
cumprimento alugassem os oficiais da Câmara uma casa com tronco para nela se
conservarem os presos”268.
O Corregedor, na ocasião, não delimitou o Termo da Vila, pois “necessitava fazer
algumas averiguações”, devido a algumas dúvidas. Portanto, o Termo foi demarcado só
em “janeiro do ano futuro de mil setecentos e oitenta e seis”, pois nesse meio tempo o
dito Desembargador se ocupou em determinar “os limites que achasse mais claros” para
servirem de divisa do “termo desta nova villa e das vizinhas”269
Da mesma forma, o dito Corregedor delimitou o Rocio da Vila:
que ficará sendo rocio desta Villa até o Facão de cima, e chegando aos
Valos do Capitão José Gomes de Siqueira, e dali pela Estrada até o
apertado chamada do Facão, procurando desta parte o Alto do Cume,
indo correndo pelos altos vizinhos a ele até a paragem chamada Santa
Cruz no caminho de dona Clara Maria dos Santos, e passando deste
lugar pelo alto da igreja velha, procurando o alto do caminho que vai
para a Santa Cruz do Mato Dentro, e Bocaina, e indo deste lugar a
entestar com os valos de José Alves d´Oliveira, procurando a estrada,
correndo por esta adiante até o do Facão de cima onde se acham os
preditos valos do já dito Capitão José Gomes270
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Entre as sesmarias vizinhas ao Rocio estava a de Clara Maria dos Santos, em
conjunto com a de seu marido, João Monteiro Silva. Eram “duas léguas de terras em
quadra nas sobrequadras de Antônio Monteiro da Silva correndo a testada rumo de
Nordeste e o sertão para a banda da terra do mar”271. No Maço de População de 1791
ela declara residir no Bairro Roça Grande. Da mesma forma, a sesmaria de José
Alvares (ou Alves) de Oliveira, já citada no capítulo anterior, diz respeito a uma fazenda
“da serra do mar para cima, na paragem Borda do Campo”272.
O Corregedor menciona a preocupação em “evitar os prejuízos aos possuidores
das terras imediatas a esta freguesia”, caso o Rocio fosse maior, sugerindo, portanto,
que a dimensão das terras de uso comum respeitassem as antigas demarcações das 500
braças (1.100 metros) do patrimônio da Capela do Facão, registradas no testamento de
José Gomes de Gouveia, para não tomar terras dos moradores circunvizinhos, uma vez
que os “vallos” das sesmarias citados corresponderiam aos do Rocio.
Um dos sesmeiros que colocou empecilhos na delimitação do Rocio foi o
Capitão José Gomes de Siqueira, herdeiro das terras citadas. Como a Capela do Facão
foi construída dentro dessas terras e, da mesma forma, parte delas foi doada para o
patrimônio da Capela e a formação da Freguesia do Facão, a ereção da vila e a
delimitação do Rocio englobaria mais terras dessa gleba, fato mencionado pelo
Corregedor, que aponta que do dito José Gomes de Siqueira “se originavam várias
dificuldades a respeito de se assinar o termo, que a de dividir esta Vila, da de
Guaratinguetá”273. Vale mencionar que algumas Cartas de Sesmarias da região já
vinham ressalvadas com a possibilidade de desapropriação das terras para formação de
Rocio. Na concessão de terras para João Vaz Cardoso de 1728, por exemplo, vem
descrito: “ [...] e mandado Sua majestade criar vila naquele districto dará terras para
rocio e bens do concelho como o dito senhor ordena”274.
Essa delimitação, no entanto, é bem menor das que aponta Fonseca para os
Rocios mineiros. Segundo ela: “os rocios das vilas mineiras tiveram dimensões
variadas, oscilando entre 1/2 légua em quadra (cerca de 9km2) e 2 léguas em quadra
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(cerca de 174 km2)”275. Quando espacializamos os sesmeiros fronteiriços ao Rocio da
Vila, conseguimos ter uma dimensão de sua extensão (Figura 16)
Concluída a demarcação do Termo e do Rocio, o Doutor Sebastião José Ferreira
Barroco declarou “ereta esta nova vila”, assinando o documento junto de outras 27
“pessoas principais desta vila”:
Tabela 7: Assinantes do termo de ereção da Vila de Cunha. Fonte: APESP, Ofícios ordem 997, Caixa
202.
Antônio Ferrão de Carvalho
Antônio José de Macedo
Antônio Monteiro Silva
Antônio Pereira Duarte
Antônio Pires Querido Portugal
Diogo Lucas da Cunha
Felix Gomes de Siqueira
Francisco Nabo Freire
Ignácio de Loiola Freire

João Borges dos Santos
João Monteiro Ferras
João Monteiro Silva
João Pereira da Costa
José Alvez de Oliveira
José Antônio de Souza
José Borges dos Santos
José Gomes Botelho
José Gomes de Siqueira

José Monteiro dos Santos
José Vaz da Silva
Júlio Carlos da Silveira
Manoel Antônio Barata
Manoel Lopes Monteiro Silva
Manoel Lopes Silva
Manoel Roiz da Costa
Pedro dos Santos Sousa
Vitoriano dos Santos Souza

Quando relacionamos esses nomes com as respectivas Esquadras em 1776 temos
o seguinte resultado:

Gráfico 8: Indivíduos que fundaram a
Vila por Esquadra
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Na tabela276, nota-se que a segunda e terceira Esquadras, cuja quantidade de
patentes militares, produção, escravos e sesmarias eram menores, não teve
representantes envolvidos no Alto de Ereção da Vila de Cunha. Da mesma forma, a 7ª e
a oitava Esquadras, que se destacaram apenas vinculadas à produção de arroz (2 e 3
275
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respectivamente). Já a quarta, quinta e sexta Esquadras, áreas que concentravam a maior
produção e o maior número de escravos, tiveram participação semelhante, com exceção
da sexta Esquadra que pode ter tido o seu resultado alterado pelo número de indivíduos
não identificados (4). Por fim, o maior número de indivíduos participantes do Auto de
Ereção da Vila residia no núcleo sede da freguesia, o que pode ser justificado pela
maior participação dos moradores nos cargos das Tropas Militares que, por conta disso,
tiveram maior capacidade de influência nas decisões de caráter político-administrativas.
A partir dessa lista de assinaturas, acompanhamos suas trajetórias, com intuito
de desvendar como os primeiros ocupantes da freguesia do Facão estabeleceram laços
materiais e/ou simbólicos com a vila. O objetivo, portanto, não é fazer uma genealogia
de todas as famílias cunhenses, mas acompanhar alguns membros participantes da
fundação do núcleo e suas relações com o chamado “Bairro da vila” e com as vilas
vizinhas de serra acima e portos da marinha, especialmente Paraty e o Rio de Janeiro.
Esse é, assim, o tema do nosso próximo capítulo.
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Capítulo 4: Quem é quem na Vila de Cunha: os clãs parentais em rede
Nesse capítulo, vamos analisar o perfil social e as atividades econômicas e o
perfil social predominantes na Vila de Cunha, e acompanhar como os agentes sociais
alinhavaram relações com a vila e outros núcleos de serra acima e do litoral, salientando
o papel de determinadas famílias.
A cidade do Rio de Janeiro era um dos maiores centros urbanos da Colônia e
detinha uma das praças comerciais mais importantes em termos de circulação de
produtos. A população da cidade, em 1799, era de 43.376 habitantes e atingiu, em 1821,
112.695 pessoas277. Nireu Cavalcanti278 aponta que, em 1808, o Rio de Janeiro tinha a
vigésima nona maior população (60.000 pessoas) comparada às principais cidades
europeias. A cidade de Salvador, no mesmo ano, viria em seguida, ocupando a trigésima
posição com 46.000 pessoas.
Essa população consumia uma série de produtos da terra e importados o que
estimulou a um mercado interno efervescente de importação de mercadorias do reino e
demais conquistas ultramarinas lusitanas, bem como de um marcado interno para seu
abastecimento que abrangia a Capitania do Rio Grande de São Pedro à região nordeste
da Colônia279. Devido à sua dinâmica, o porto carioca era preferido para a exportação de
gêneros destinados ao mercado internacional e para a compra de escravos africanos,
uma vez que “os fretes em Santos eram muito mais altos, pois não havia ali um
comércio suficientemente forte para garantir o rápido e total carregamento dos
navios”280, e “a Capitania de São Paulo (e, por conseguinte, seus portos) não contava
com recursos suficientes para importar os escravos necessários diretamente da
África”281.
Nesse contexto, as “Vilas na estrada para o Rio de Janeiro”282 foram favorecidas
pela proximidade de um mercado tão pujante. As ligações entre essa área da Capitania
de São Paulo e o Rio intensificaram-se com o escoamento aurífero no final do século
XVII e início do XVIII, quando o Caminho Velho passou a servir como única rota de
ligação entre os centros mineradores e a faixa litorânea. Com o fim do gold rush, as
ligações estabelecidas entre essas duas áreas não cessaram, uma vez que com o projeto
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econômico focado na agricultura, iniciado no Governo de Luís Antônio de Sousa
Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, e a progressiva entrada de São Paulo no
mercado internacional do açúcar, o porto do Rio de Janeiro continuou sendo o preferido
para exportação dos gêneros da terra.
Lucila Herrmann283 classifica o período posterior a 1775 como o ciclo dos
engenhos. Segundo a autora, esse período se configura na “exploração monocultora dos
canaviais”:
o ciclo dos engenhos vem trazer à estrutura econômica de
Guaratinguetá uma crescente complexidade, permitindo uma
hierarquização nos “teres” e a formação de classes distintas,
econômica e socialmente consideradas. Embora repousando, ainda,
sobre a pequena propriedade agrícola, forma-se a classe dos senhores
de engenho e invade-a a classe numerosa de escravos

A autora aponta o ápice que o ápice dessa “classe social” foi o ano de 1805, ano
que Guaratinguetá teve o maior número de engenhos com tropas de bestas para
escoamento de sua produção284. Por outro lados, Maria Thereza Schorer Petrone285
também lança luz sobre a produção canavieira, abrangendo todo o território da
Capitania de São Paulo e comparando a produção das vilas do “Caminho para o Rio de
Janeiro” com a de outras regiões produtoras do gênero. Petrone caracteriza a produção
das vilas localizadas “no caminho do Rio de Janeiro” como periféricas aos circuitos
dominantes da região de Itu e do litoral norte, que concentraram o grosso da produção.
A autora cita inclusive alguns cronistas como Manuel Cardoso de Abreu, que, em 1783,
descreveu que: “todas [as vilas eram] muito pobres e a maior parte miseráveis” e
também cita Governador Melo e Castro e Mendonça que, em 1797, afirmou que tais
núcleos “apenas principiavam seus estabelecimentos de açúcar e a plantação de café”286.
Na tabela abaixo, sistematizamos os dados apresentados por Petrone referentes à
quantidade de engenhos em algumas vilas da porção norte da Capitania de São Paulo:
Tabela 8: Quantidade de Engenhos por vila citada por Petrone. Fonte: PETRONE, 1968, p.39.

Vila

Quantidade de Engenhos em 1799

Guaratinguetá

83

283
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Lorena

31

Jacareí

56

São Luiz do Paraitinga

1

Taubaté

14

Pindamonhangaba

14

Cunha

7

Malgrado a autora, Petrone conclua que “a cana de açúcar não monopolizou
todas as forças nessa área, embora constituísse produto de importância para a economia
das vilas ali situadas”287, não analisa ou explicita os demais gêneros produzidos e\ou
comercializados nessa área.
Com o propósito de responder a essa questão, Felipe de Moura Garrido288
pautado, principalmente, nos Maços de População, pormenorizou a produção dos fogos
das vilas do Norte da Capitania de São Paulo. Segundo o autor, além do açúcar, essa
área de serra acima produziu gêneros exportáveis como o algodão (“cada vez mais
cultivado para alimentar as indústrias europeias de tecidos manufaturados”), o arroz
(que “incrementava o prato dos ibéricos”), o anil (“matéria-prima da manufatura
lusitana”) e o fumo (produto de troca com a África ocidental)289. Da mesma forma,
produziu gêneros de primeira necessidade destinados à alimentação como farinha,
feijão, arroz e carnes.
Segundo Garrido, a Vila de Cunha, foco de nossa pesquisa, em comparação com
as outras “Vilas do Norte” teve uma produção ínfima de açúcar, não produziu café até o
ano de 1810, plantou arroz e algodão para subsistência, diferentemente das outras vilas
que destinaram a produção para o mercado interno, destacando-se na produção de feijão
e milho, concentrando uma das maiores produções da região, juntamente com a de
Lorena290.
No entanto, apesar de citar a produção e comércio de suínos e de gado (vacum,
cavalar e muar), o autor dá pouca atenção a esse gênero, principalmente, para o caso de
Cunha. Ao tratar da Vila de São Luís do Paraitinga e a “criação de animais”, diz que o
mercado de carne realizado pelos moradores das vila de São Luís e Cunha fora
287
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favorecido pela sua posição geográfica próxima às vilas densamente povoadas, para o
período, como Taubaté, Guaratinguetá, como pela distância relativamente curta em
relação aos portos de São Sebastião, Ubatuba e Parati. Além de sua posição geográfica,
essa produção seria favorecida pelo crescimento demográfico da Capitania de São
Paulo, sugerindo que a carne produzidas nas vilas do Norte deveria ser mais acessível
aos moradores da própria região291. Pautado em obra de Carlos de Almeida Prado
Bacellar292, Garrido reitera a tese do encarecimento dos animais advindos do Sul devido
ao esforço da Coroa portuguesa em fiscalizar e taxar tributos e lança a hipótese de que a
carne produzida nas vilas de São Luiz e de Cunha era “menos dispendiosa do que do
Sul e, por isso, os produtores da região Norte, que tinham poder aquisitivo menor do
que os senhores do Oeste paulista, deveriam utilizar-se do gado sulino para o trabalho e
não para o consumo”293, sendo o gado criado nas vilas de Cunha e São Luiz destinado
para esse fim. Também, afirma o autor, que a grande produção de milho em Cunha e
Lorena, se justifica pela posição geográfica estratégica ocupada por ambas:
Elas estavam situadas nos limites da capitania, eram paragens para os
viajantes e, logo, deveriam estar em contato frequente com os
tropeiros. Constituía, portanto, uma importante fonte de alimentação
para aqueles que estavam de passagem e, ao mesmo tempo, garantia
mercado para aqueles que plantavam294

Ao analisarmos os Maços de População de Cunha, questionamos as hipóteses de
Hermann, Petrone e Garrido, perscrutando tanto sobre a especificidade da produção
local, como quanto ao seu destino. Os dados compulsados nos capítulos anteriores
demonstram que Cunha produzia diversos outros gêneros para além da cana de açúcar,
bem como que exercia um papel especial na produção de alguns gêneros destinados não
destinado ao tropeiros, mas ao efervescente mercado carioca. Como vimos no capítulo
2, a Esquadra que mais produzia milho também era a que mais criava porco e a segunda
com maior produção de milho era a que mais criava gado muar e vacum, indicando que
estes gêneros não se limitavam somente ao abastecimento de passagem das tropas.
Ademais, quando analisamos a distribuição do número de escravos por chefe de fogo no
território da Vila de Cunha (Prancha IX, Capítulo 5), notamos a grande quantidade de
indivíduos com número superior a dez escravos, recorrente entre os que habitavam os
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bairros rurais, uma vez que dos 175 fogos listados, em 1776, 104 deles declararam ter
mais de 1 escravo, o que representa que quase 60% da população tinha escravos.
Como uma vila produtora de gêneros agrícolas para sua subsistência e
abastecimento daqueles que estavam de passagem poderia acumular tantos escravos?
Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein295 mostram que a historiografia
geralmente associa a utilização do trabalho escravo africano (de elevado custo) à
produção de gêneros comerciais destinados à exportação (principalmente açúcar,
tabaco, algodão). No entanto, pouca atenção tem sido dada à utilização dessa mão de
obra no cultivo de gêneros alimentícios296, especialmente quando o foco é a Capitania
de São Paulo, no início do século XIX. Os historiadores destacam o excepcional
acúmulo de escravos para uma vila que produzia principalmente gêneros alimentícios:
O singular em Cunha, além dos cultivos, era o impressionante número
de escravos para a localidade. Uma excepcional porcentagem dos
domicílios agrícolas – de 50% a 80%, dependendo do ano considerado
– possuía escravos, nível muito elevado pelos padrões brasileiros. Por
essa razão, os escravos compunham a metade da população total em
Cunha – cerca de 1.500 dos aproximadamente 3.000 habitantes –,
porcentagem que pode ser considerada excepcional em áreas não
envolvidas com cultivos de exportação297

Os autores, também chamam a atenção para outra característica da vila, cuja
escravaria estava distribuída de maneira ampla, de forma que a maioria dos
proprietários tinha plantel próximo do médio, apesar de haver alguns senhores com
grandes planteis comparáveis ao das zonas cafeeiras e açucareiras de São Paulo. Quase
a metade dos escravos de Cunha era nascido na África, cifra que se compara, mais uma
vez, às zonas cafeeiras e açucareiras da Capitania298, correspondendo a um efervescente
tráfico através do Rio de Janeiro.
Os autores citados atribuem essa quantidade de escravos à criação de porcos.
Dentre as vilas analisadas por Luna e Klein299, Cunha e Jundiaí se destacaram na
criação de suínos, no entanto essa última vendia-os vivos para a cidade de São Paulo,
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enquanto Cunha especializava-se na fabricação de toucinho para abastecer o Rio de
Janeiro por meio dos portos do litoral300. Nesse sentido, argumentam os autores:
O viajante Luis Guilherme von Eschwege fez comentários sugestivos
sobre esse tema. Ele observou que, nas primeiras décadas do século
19, os números oficiais indicavam que São Paulo produziu 358
toneladas de toucinho e comercializou 292 toneladas além das
fronteiras paulistas, deixando apenas 65 toneladas para o consumo
local. Ele entendia que essa quantidade subestimaria a produção
efetiva, considerando o padrão de consumo do produto naquele
período. Assim, Eschwege sugeria que a produção necessária para
atender ao consumo de São Paulo seria da ordem de 4.400 toneladas
de toucinho, o que, por sua vez, requeria a criação de 100.000 porcos
– um número não encontrado nos dados censitários. Finalmente, o fato
de Daniel P. Müller indicar, em seu censo de 1836, que Cunha
produziu sozinha mais de dois terços do toucinho obtido em São Paulo
(130 toneladas) parece também indicar uma subestimação.
Considerando que os porcos eram criados por toda parte e que o
toucinho era muito fácil de produzir, não seria de esperar uma
concentração tão elevada da produção em uma única localidade.301

Nos Maços de População pesquisados, o total da produção de suínos\toucinho
foi: em 1789, 9.219 cabeças de porco (aproximadamente 55 toneladas de toucinho); em
1801, (aproximadamente 22 toneladas); e, em 1809, (141 toneladas). Os dados são
muito próximos da quantidade indicada por Müller (130 toneladas), sugerindo que não
se tratava de uma superestimativa e sim que Cunha tinha um papel importante na
produção deste gênero na Capitania.
No que diz respeito a criação de porcos para a fabricação de toucinho, alguns
autores e viajantes, que passaram por São Paulo no século XIX, apontaram a
importância do gênero na alimentação do período colonial. Mafalda Zemella afirma que
devido a recorrente falta de abastecimento de carne bovina na região das minas, seus
moradores habituaram-se a criar suínos. Segundo a autora:
Durante muitos anos praticamente foi o porco o único animal criado
nas vizinhanças das catas. O suíno não exige pastos extensos. Por isso,
era criado em qualquer nesga de terra, até nos quintais dos sobradões
de Ouro Preto, Sabará, São João del-Rei, Mariana etc302

A autora aponta também que volumosas quantidades de toucinho salgado
passaram pelos caminhos paulistas e pelos caminhos do sertão em direção às Minas,
como também, a partir da segunda metade do século XVIII, foram enviadas pelos
mineiros ao Rio de Janeiro.
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A historiadora afirma que um dos fatores para a criação do animal era o pouco
espaço exigido para tanto, podendo realizar-se em simples quintais ou “pastos pobres”.
Em contrapartida, salienta que o cultivo de milho para sua alimentação demandava
espaços amplos e que o grande consumo de carne de porco recebeu algumas críticas,
pois a plantação do milho para a alimentação suína desviava grande número de escravos
da mineração com consequente diminuição dos quintos303.
A vinculação milho-suíno fica portanto clara, assim como sua derivação
toucinho-sal.
Jown Mawe304 afirma que a engorda do porco demorava entre 8 e 10 meses e
que para isso eram gastos entre 8 e 10 alqueires Winchester de milho305. O viajante
inglês também relata o modo de preparo do toucinho, gênero que se conservava e podia
assim circular justamente em função da salga:
Depois de abatidos, cortada em pedaços a carne magra, o mais limpo
possível, cura-se o toucinho com um pouco de sal e, em alguns dias,
está em condições de ser enviado ao mercado. As costelas, o lombo e
as partes magras conservam-se salgadas para o consumo caseiro306

Da mesma forma Friedrich Von Weech, em Agricultura e o comércio no sistema
colonial307, escreve o seguinte sobre a criação de porco e a produção de toucinho:
Muitos fazendeiros dedicam-se unicamente à criação desse rendoso
animal, que com algum cuidado torna-se grande e muito gordo. Sendo
alimentado com milho, engorda rapidamente, e seu toucinho torna-se
consistente e sua carne fica extremamente saborosa e saudável, a
ponto de ser recomendada até mesmo às mães que amamentam e aos
doentes. O toucinho é separado da carne, salgado, encaixotado e
despachado. Conserva-se por muito tempo.308

Através do relato desses viajantes, podemos perceber que o processo de criação
de porcos e da fabricação de toucinho era simples. Necessitava-se de uma fêmea
reprodutora e um macho chamado de cachaço309. Os filhotes eram criados a base de
milho, durante 8 a 12 meses, e depois abatidos. A gordura era separada da carne
(costelas, o lombo e as partes magras), salgada e, depois de alguns dias, estava pronto o
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produto. Por sua vez, o seu comércio era feito em “lojas” nos núcleos urbanos tal como
a representada por Jean-Batiste Debret310 na aquarela “loja di carne secca” (Figura 17):
no primeiro plano, mais adentro, um pedaço de toucinho, ainda
embrulhado por sua esteira, e três outras ao seu lado, agrupadas
simplesmente sobre um estrado, dão uma ideia da atividade dos
habitantes de São Paulo e Minas311.

Segundo Debret, o toucinho era enrolado em esteiras e, só depois, encaixotado e
enviado para o Rio de Janeiro, onde era vendido em lojas de carne seca e em lojas
específicas destinadas ao comércio de carne de porco, também retratadas por Debret
(Figura 18). Nesta outra aquarela, observa-se um dos açougueiros, à esquerda, retirando
um pedaço de toucinho destinado à “refeição de um cidadão de poucos recursos” e o
outro, atrás do balcão, preparando um pedaço de lombo, “regalo do cidadão mais
rico”312. O lombo é a parte mais nobre do porco, ausente de ossos, portanto deveria
custar mais que o toucinho, composto, em sua maioria, de gordura.
Essa produção necessitava de uma área, onde os porcos engordavam (quando
criados soltos) ou de um chiqueiro (caso fossem confinados). Também exigia espaços
para a salga do toucinho e armazenamento do produto em esteiras e caixotes para o seu
transporte, edificações que não foram dignas de nota nos Maços de População.
Luna e Klein, apoiados nos relatos de Mawe, indicam que cada porco “gerava 44
quilos de toucinho quando abatido”313. Da mesma forma, o Maço de População de
1799, referente a Vila de Cunha, faz o seguinte registro sobre essa conversão:

Lista Geral da Segunda Companhia
1º fogo: “Capados ....... 100.......as........300 que vai para a cidade do Ro de Janeiro”
2º fogo: “Capados ....... 10.......arobas........30 que tudo conçome em sua casa”
3º fogo: “Capados ....... 12.......as........36 que tudo conçome em sua casa”

Essa amostragem sugere que cada porco morto fornecia 3 arrobas de toucinho
(aproximadamente 45 quilos), número que corresponde ao descrito por Mawe.
A criação de porcos justifica assim a grande produção de milho, apontada por
Garrido e registrada nos Maços de População da Vila de Cunha. Von Weech nos
fornece também uma pormenorizada descrição do cultivo do gênero:
310
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O procedimento no momento da semeadura é muito fácil: colocam-se
os negros em fila, distantes uns dos outros 10 pés; na frente de dois
deles fica um outro, com o rosto voltado para estes equipado de um
cesto que contem as sementes; os negros abrem o solo com suas
enxadas o mais levemente possível, retiram um pouco de terra,
formando pequenas covas, e sempre andando de costas, continuam
fazendo semelhantes covas onde houver lugar, à distância de 2 pés
uma da outra; aquele que planta segue os demais, jogando sempre dois
grãos em cada cova e enterrando-os com o pé; dessa maneira plantasse
rapidamente um pedaço de terra considerável314

O viajante alemão nos fala ainda que “na haste [de milho] cresce habitualmente
duas ou três espigas”. Um porco comia por ano 200 a 250 Kg de milho315, o que dá uma
média de 225 kg por porco. Uma espiga contém, aproximadamente, 0,25 kg de milho e
cada criador necessitaria aproximadamente 900 espigas para engordar um porco, o que
resultaria em 360 pés de milho, considerando uma média de 2,5 espigas por pé.
O Maço de 1776 aponta uma produção de 5.891 porcos316 que com base nessa
conta necessitaria de uma produção aproximada de 44.182,500 alqueires317 de milho. A
produção de Cunha, nesse ano, foi de 45.494 mil alqueires318, portanto dentro da faixa
prevista. Da mesma forma, o Maço de 1789, aponta que, no total, em Cunha foram
criados 9.219 porcos, o que implicava numa produção aproximada de 69.142,5 alqueires
de milho. A produção de Cunha, nesse ano, foi de 71.742 mil alqueires319, valor que
também confirma nossa hipótese320.
Por sua vez, o feijão, segundo gênero mais produzido na vila, era plantado
entremeado ao milho, não ocupando uma área extra no espaço do sítio:
Às vezes semeia-se, entre o milho, feijão preto, principalmente em
solo fofo e descansado, para sombrear o pé de milho e impedir o
crescimento de ervas daninhas; nesse caso a surriba deve ser feita com
muito cuidado. Na época de florescência, o milho não deve ser tocado
para não atrapalhar a fecundação da espiga feminina321

Pela descrição, portanto, o feijão tinha a função de impedir o crescimento de
ervas daninhas e, ainda, produzir mais grãos para o consumo da casa. Sua semeadura
acontecia em Setembro, podendo haver uma segunda em Maio, mas essa não era muito
314
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produtiva. Seu amadurecimento ocorria em 3 meses, portanto a colheita deveria ser feita
em Dezembro e rendia 40 vezes o capital investido, sendo vendido a 4 patacas o feijão
preto e 6,5 pacatas o colorido. O milho também tinha uma semeadura em Setembro e,
na Província do Rio de Janeiro eram plantadas duas espécies:
nas regiões mais quentes e nas terras mais baixas, um de grão miúdo,
que amadurece normalmente em cinco meses (milho cadete), em
regiões mais elevadas e de clima temperado, um de grão graúdo, com
sementes esbranquiçadas (da serra), que só em seis meses estará
completamente pronto para ser colhido322

O milho estava ao ponto de colher em Fevereiro ou Março, podendo ter um
segundo plantio em Maio, mas essa “segunda colheita é medíocre”. O milho rendia, em
seus melhores anos, no máximo vinte vezes o capital gasto. Todavia, em Minas Gerais e
proximidades, esse gênero podia render até cento e cinquenta vezes o capital gasto em
uma semeadura de um alqueire.
Ainda segundo Von Weech, o plantio de milho (e talvez também o de feijão)
exigia edificação específica para o armazenamento das espigas, o paiol:
casa e amontoadas em locais especialmente arejados (Pahol),
normalmente de 20 a 30 pés de altura, onde permanecem longamente
até que se tenha tempo de debulhá-la; onde há grandes colheitas isso
representa um enorme trabalho que, além demandar muito tempo,
exige muitos homens323

Os paióis ficavam provavelmente próximos as residências e suas espigas de
milho ali permaneciam até estarem suficientemente secas para debulhar. Os dados aqui
apresentados revelam que eram fundamentais em todas as etapas do processo: plantio do
milho e do feijão, colheita, debulhamento do milho, abate do porco, preparo do
toucinho, uma grande quantidade de mão de obra, a que justificava o investimento em
africanos. Tudo isso explica o grande acúmulo de cativos na Vila de Cunha como
apontado por Luna e Klein (2010) e constatado nesta dissertação com base nos Maços
de População.
Por fim, o transporte do toucinho geralmente era feito em lombo de muares.
Luurt Oudman324 nos diz que o gado muar tem condições de carregar, em viagens
longas, até um terço do peso de seu corpo, ou seja, uma carga entre 40 a 60 quilos,
considerando que o burro, na África, pesa em média 120 a 180 quilos. Já Hernani Maia
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Costa325 afirma que o animal poderia carregar um peso de 8 a 12 arrobas (entre 120 a
180 quilos, uma média de 150 quilos), excepcionalmente mais. Se considerarmos que os
animais muares no Brasil eram mais pesados que os estudados por Oudman (por volta
de 350 a 450 quilos), a proporção de que um animal poderia levar até um terço de seu
peso, confirma os números apontados por Hernani Maia Costa
Dessa forma, o fogo de Thomás da Silva Reis, com criação de 100 capados e
produção de 300 arrobas de toucinho (4.500 quilos), necessitaria entre 25 e 37 animais
para carregar essa carga de uma só vez, gerando, portanto, uma demanda por gado
(muar e cavalar). Silva Reis, criava no seu sítio 32 éguas, 11 burros, 10 bestas, 3 cavalos
e 54 reses326. Se considerarmos que as “reses” eram destinadas ao transporte de carga,
teríamos um total de 110 animais, número bem maior que a quantidade produzida, o que
pode indicar que além da sua produção, Thomás transportava a produção de outrem,
pois como vimos, a maioria dos chefes de fogo criadores de porcos e produtores de
milho não dispunha de quantidade suficiente de animais para tal fim.
A condução de gêneros alimentícios formou uma rede de comércio, indicada por
Marcondes327, envolvendo principalmente um sistema de abastecimento da cidade do
Rio de Janeiro nas últimas décadas do período colonial. O autor aponta também que a
produção das vilas no caminho para o Rio de Janeiro não supriam sozinhas a demanda
por carne daquela cidade, favorecendo a articulação de outros territórios também
voltados para a criação de gado. Nesse contexto, o Caminho Novo da Piedade foi ponto
articulador de outros caminhos que partiam da Comarca do Rio das Mortes e desciam a
Serra da Mantiqueira, juntamente com tropas vindas do sul e de outras regiões da
Capitania de São Paulo em direção à Capital. Essa rede de comércio, no entanto, parece
ter se formado em períodos mais recuados. Ilana Blaj328, ao mostrar o processo de
mercantilização da cidade de São Paulo a partir das últimas décadas do século XVII,
menciona um progressivo contato do planalto de Piratininga com o litoral, por meio de
trocas comerciais, sobretudo com o Rio de Janeiro329. Maria Aparecida de Meneses
Borrego330, ao pesquisar os agentes mercantis residentes na cidade de São Paulo, na
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primeira metade do século XVIII, analisa a articulação de São Paulo com outras áreas
coloniais, destacando o comércio de animais entre as regiões de Goiás, Minas Gerais,
Curitiba e Rio de Janeiro. Tiago Kramer de Oliveira também aponta, para o mesmo
período, uma inter-relação entre atividades comerciais e o investimento na criação de
gado, na primeira metade do século XVIII, resultando na articulação de “ambientes
rurais” diversos tais como Curitiba, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro,
interligados por uma rede de caminhos, estradas e picadas. Alcir Lenharo331 ao estudar a
participação do sul de Minas Gerais no abastecimento do Rio de Janeiro depois da
chegada da Corte em 1808, indica que esse mercado acontecia por três vias: externa
com Lisboa, Porto e a região do Prata; cabotagem, com Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e áreas mais próximas da Corte como Campos e Paraty; e por rotas terrestres
que ligavam principalmente as Capitanias de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato
Grosso332. Essa última alternativa fez desenvolver um “tipo especial de negócio” para
atender os viajantes333, os “ranchos e pousos”, igualmente importantes na teia de
povoações que alinhavavam os sertões aparentemente vazios:
um caráter de complementaridade entre fazenda, rancho, venda,
pastagens, postos de serviços de modo integrado. Produção, venda e
atendimento a homens e animais constituíam um conjunto de ofertas
que permitiam a seus proprietários converter o comércio à beira de
estradas numa prática lucrativa, apesar de suas bases de organização.
O consumo de milho era, em particular, o negócio mais atraente, a
ponto de levar os fornecedores a colocar em disposição ranchos,
mantimento para o pessoal das tropas e pastagens para os animais, a
fim de garantir para si a clientela334

Nessa perspectiva, Hernani Maia Costa335 confirma, ao estudar as “Barreiras”
situadas no vale do Paraíba paulista no século XIX, que esses “ranchos e pousos”
formavam um complexo econômico em que se interligavam unidades de produção e de
comércio e, portanto, não era raro que esses lugares destinados ao abastecimento e ao
descanso das tropas estivessem ligados a uma fazenda. Nesse sentido, Marcondes
identifica que para suprir as tropas eram necessários “pastos de invernada ou apenas
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descanso, ranchos (que forneciam abrigo e alimentação) e pessoas para efetuar o manejo
dos animais”336.
Essa “teia mercantil” deflagrada por Blaj, Borrego, Oliveira, Marcondes,
Lenharo e Costa foi se tornando cada vez mais complexa no decorrer do tempo e
firmando um mercado abastecedor da cidade do Rio de Janeiro. A integração desses
ambientes rurais por meio de estradas e caminhos, muitas vezes distantes entre si,
deixava vestígios materiais na paisagem dos sertões.
No caso de Cunha, o escoamento dessa produção se dava por duas vias
principais: os agricultores, cujo foco era a produção de suínos, levavam sua produção
até o porto de Paraty e, de lá, a mercadoria seguia por “sumacas” e “lanchas” até o Rio
de Janeiro. Outra possibilidade era o envio do gênero em mulas, juntamente com o
escoamento de gado vacum via Caminho das Boiadas ou Caminho Novo da Piedade,
aonde animais muares iam, lado a lado, ao gado vacum. Uma terceira opção, apontada
por Lenharo337, era o envio de porcos vivos em grupos chamados de “porcadas”,
conduzidas por um condutor para serem abatidos nos matadouros da Capital. No
entanto, essa terceira modalidade de transporte de carne de porco parece ter sido mais
frequentemente utilizada pelos criadores mineiros do que pelos cunhenses, voltados
mais diretamente à produção do toucinho.
Marcondes338, acerca do comércio de carne verde entre a Capitania de São Paulo
e a cidade do Rio de Janeiro, diz que 58,4% dos comerciantes que transitavam pelo
Caminho Novo da Piedade, com até 100 cabeças de gado, realizavam, em geral, uma ou
duas passagens pelo “Registro”, o que nos sugere que esses criadores faziam esse trajeto
mais de uma vez ao ano. Ademais, segundo o mesmo autor, as péssimas condições do
Caminho Novo da Piedade fizeram com que o governador Conde de Sarzedas
reeditasse, em 1794, a proibição de circulação de gado pelo mesmo caminho e
condicionasse a circulação desses animais exclusivamente pelo Caminho das Boiadas,
todavia a falta de carne verde no mercado carioca e a dificuldade de manutenção dos
caminhos obrigaram as autoridades a repensarem tal proibição:
A solução encontrada foi a criação de uma taxa sobre o trânsito de
animais, denominada imposição ou contribuição voluntária dos gados
que passavam ou entravam pelo caminho novo com destino à corte do
Rio de Janeiro. Para cada cabeça estabeleceu-se a cobrança de 80 réis,
que foi posta em prática a partir de dezembro de 1801. Como
contrapartida, os moradores ao longo do caminho receberiam a maior
336
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parte dos recursos arrecadados a fim de realizarem a sua testada da
estrada, sendo esta proporcional à extensão da estrada em suas
terras339

Com essa medida, abandonou-se a exigência de envio exclusivo do gado pelo
Caminho das boiadas ao Rio de Janeiro (via serra da Bocaina), permitindo passar
também pelo Caminho Novo da Piedade, cujos moradores eram responsáveis pela
manutenção.
A partir de 1835, o governo provincial de São Paulo instalou “Barreiras” nos
diversos caminhos da fronteira com o Rio de Janeiro, transferindo os custos da
manutenção do caminho dos moradores para os viajantes:
As barreiras não eram registradoras e nem cobradoras de impostos,
direitos de saída ou dízimos. Essas funções eram de competência
exclusiva dos Registros e Alfândegas Secas existentes no quadro da
administração fiscal do Império. Não cobrando impostos, a tributação
por elas lançada não recaía sobre a mercadoria. Por meio das
barreiras, o Estado não gravava a produção, mas cobrava
simplesmente taxas. Taxas que incidiam sobre carros, animais ou
pessoas, sem levar em consideração a mercadoria que eventualmente
transportassem. Taxas essas arrecadadas para a construção ou
conservação de uma estrada onde, muitas vezes, a Barreira nem
mesmo estava localizada340.

Estudadas por Hernani Maia Costa, as “barreiras” situadas nas fronteiras do Rio
de Janeiro taxavam carros, animais e pessoas com o fim de promover a manutenção dos
caminhos.
Ao analisar os gêneros registrados nessas “barreiras” instaladas nas principais
vias de circulação entre São Paulo e Rio de Janeiro, Costa afirma que a “Barreira do
Taboão” (situada em Cunha), que taxava a circulação dos que passavam pelo antigo
caminho do ouro com destino a Paraty, era uma das mais importantes da região e que
escoava, principalmente, gêneros alimentícios (toucinho, entrecostas e pernas de suínos,
línguas de bovinos, porcos, reses, galinha, farinha de mandioca, pinhão, canjica,
pêssego, marmelo, ameixa, cebola, alho, café, milho, feijão, amendoim e fumo), com
destaque para o toucinho nunca abaixo de 7.356 arrobas. A “Barreira da Figueira”,
situada no Caminho Novo da Piedade341, perto de Lorena, escoava, mormente, suínos,
vacuns e animais carregados (burros), oriundos, principalmente, de Minas Gerais. Na
“Barreira do Ribeirão da Serra”, localizada na estrada que ligava o porto de “Caxueira”
(atual Cachoeira Paulista) ao porto de Mambucaba, passava, principalmente,
339
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“carregações de minas”, vindas de Pouso Alto, Baependi e Aiuruoca. Na “Barreira do
Banco de Arêas” localizada no território da vila de Areias, limite com a Capitania do
Rio de Janeiro, passavam tropas mineiras e o café produzido em Areias, Bananal,
Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, Silveira e Queluz. Na “Barreira do Rio do
Braço”, na passagem do rio de mesmo nome ( ao lado do qual corria uma estrada rumo
a Angra dos Reis), trafegavam animais carregados e café de Areias e Bananal. Por fim,
na “Barreira do Rio da Onça” (situada na Vargem Grande de Mambucaba, sendo uma
das variações do antigo caminho da Cesaréia) passava principalmente café destinado
aos portos de Angra dos Reis.342
Alguns viajantes que percorreram o Caminho Novo da Piedade, décadas antes
da instalação das Barreiras, nos fornecem relatos quanto à sua conservação. Spix e
Martius343 apontam que a grande vilã para manutenção do trajeto era as chuvas:
as estradas, abertas em geral em terreno
intransitáveis, e o crescimento dos córregos
catadupas, através das quais a bagagem tinha de
carregada nas costas do tocador, retardou a
extraordinário

argiloso, ficaram
da montanha em
ser frequentemente
viajem de modo

Auguste de Saint-Hilaire344 afirma que nas margens dessa estrada, em
conformidade com as de Minas, não havia árvores grandes que faziam sombra e
facilitavam a secagem rápida da lama. Da mesma forma, o viajante francês aponta que
as pontes pareciam ser um empecilho para o tráfego de pessoas e animais:
Chegados à margem do Rio Piraí, ficamos muito embaraçados,
pensando como haveríamos de atravessá-lo. No ponto em que
desemboca a estrada existe apenas uma canoa que, por todos nos
lados, faz água e uma ponte feita de uma carreira de tábuas postas uma
após as outras, só podendo servir a pedestres. Garantiram-nos que a
meia légua existia uma ponte muito bem feita. Infelizmente, porém
acrescentaram os informantes, só poderíamos atingi-la trilhando um
caminho aberto na mata, onde os burros se atolariam muitas vezes até
o peito, em espessa lama345

Saint-Hilaire percorreu esse trajeto em 13 dias e ao que tudo indica os tropeiros
podiam fazê-lo em menos tempo, pois como observa o viajante, as tropeiros preferiam
molhar a carga ao invés de perder um dia e fazer aumento da despesa346. Os vários dias
em trânsito necessitavam de uma organização complexa para o abastecimento das tropas
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durante a jornada. Auguste de Saint-Hilaire fornece detalhes nesse sentido. Da mesma
forma, Thomas Ender347 registrou os típicos “ranchos” situados ao longo dos caminhos
nas aquarelas. Ao relacionar os dois viajantes, podemos ter a dimensão dos vestígios
materiais desse intenso comércio interno realizado nesses caminhos para o
abastecimento do Rio de Janeiro.
Ao percorrer o Caminho Novo da Piedade, Saint Hilaire percebe um grande
número de “casinhas”, “casinholas”, “ranchos”, “vendas, “choças” e “tabernas”
ocupadas, principalmente, por agregados de proprietários de terras localizadas em sua
margem”. As “vendas” ou “tabernas de beira de estrada” eram, segundo o viajante
francês, muitas, principalmente, depois de Lorena (início do Caminho Novo da
Piedade), onde se juntavam as tropas vindas de Minas. As margens desse trecho da
estrada eram “muito habitadas” e não se andava “um quarto de légua sem encontrar
algumas casas” e, muitas vezes, se encontravam “umas ao lado das outras”. No entanto,
eram “muito mal sortidas”348 em gêneros para comércio. Essas “vendas” eram
acompanhadas de um rancho e de um pasto para a permanência das tropas. Na aquarela
“Arredores de Silveiras entre Areias e Lorena” (Figura 19) de Thomas Ender, podemos
constatar umas dessas “vendas” com “ranchos” acoplados para a permanência dos
tropeiros e pastos circunvizinhos para o repouso dos animais. Saint Hilaire diz que esses
ranchos eram pequenos e se tornavam maiores à medida que se aproximava do Rio de
Janeiro. Eram abertos “em todos os lados” e cobertos de telhas, onde conviviam animais
como porcos, galinhas, cães e fumaça advinda das fogueiras acesas pelos tropeiros. Spix
e Martius349, em Silveiras, descreve um pouso para tropas com “pasto fechado para as
mulas e um rancho espaçoso” onde penduraram suas redes.
A disposição espacial dessas edificações pode ser percebida nesta descrição do
viajante francês:
diante de nosso rancho existe outro pior, pertencente a pequena e mal
sortida venda. Como não há milho na venda de nosso rancho, meus
tropeiros foram pedi-lo à vizinha. Ali lhes disseram que não lho
venderiam, porque havíamos pousado no rancho do vizinho350

O viajante aponta ainda que a recusa em vender milho repousa no fato de que as
tropas, principalmente, oriundas de Minas consumiam muito milho, gerando rivalidades
entre as vendas para angariar mais fregueses.
347
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Outra característica apontada pelo viajante francês era que o proprietário do sítio
morava a alguma distância do caminho para não ser incomodado e para o abastecimento
e repouso das tropas e proprietário construía “ranchos” à beira das estradas, alugadas
por “pessoas pobres”, que forneciam aguardente e milho aos viajantes, embora houvesse
casos de proprietários de terras que tivessem casas na beira da estrada. Saint Hilaire
aponta que as casas dos proprietários não diferiam muito das dos empregados. Uma
dessas fazendas foi registrada por Thomas Ender em sua aquarela “Fazenda do Alferes
Monteiro a duas milhas de Areias na direção do Rio de Janeiro”351 (Figura 20). Nela,
podemos conferir que a casa do Alferes ficava a alguma distância da estrada, onde foi
construída uma venda ligada a um pequeno “rancho”, em meio a um espaço plano e um
pequeno lago para as tropas.
Essas casas de fazenda também foram descritas por Saint-Hilaire. A fazenda do
Capitão Mor de Areias, por exemplo, foi descrita pelo viajante com “um pátio pequeno,
fechado por uma porteira, ao fundo da qual ficam algumas pequenas construções”,
seguindo o padrão de todas as fazendas que tinha visto naquele dia da viagem (23 de
abril de 1822): “a casa do proprietário é baixa, pequena, coberta de telhas, construídas
de pau-a-pique e rebocada de barro”352.
Esse conjunto de sítios, fazendas, casas, vendas, ranchos, pontes e registros e
barreiras formavam ambientes rurais integrados para o abastecimento do Rio de Janeiro
e compunham a paisagem dos caminhos entre vilas do Norte da Capitania de São Paulo,
tornando a viajem nesses sertões nada monótona:
Esta alternativa de cafezais e matas virgens, roças de milho, capoeiras,
vales e montanhas, esses ranchos, essas vendas, essas pequenas
habitações rodeadas das choças dos negros e as caravanas que vão e
vem, dão aos aspectos da região grande variedade.353.

Em meio a vários gêneros de comércio e essa estrutura para abastecimento do
Rio de Janeiro, o toucinho era o produto importante naquele período, pois além de
servir para alimentação, era utilizado para cozinhar, untar e conservar alimentos. O
grande e progressivo crescimento da cidade do Rio de Janeiro fez crescer a demanda
pelo produto e favoreceu a especialização de algumas vilas na fabricação do toucinho.
Garrido, para explicar o crescimento da criação de porcos na vila de São Luís
do Paraitinga, diz o seguinte:
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A explicação deste crescimento reside no valor dos porcos. O maço de
população de 1802 tem, em anexo, um mapa dos preços correntes de
gêneros naquele ano. Enquanto o valor do açúcar ficava na casa de
1.280 réis a arroba, em média, o preço da arroba do toicinho era, em
média, 1.920 réis. E, o porco inteiro era vendido, em média, por 3.200
réis a cabeça. Logo, um animal que podia ser criado com os restos da
alimentação da família era mais valioso do que o açúcar branco
fabricado354

Os dados apontados por Garrido justifica o foco das forças produtivas na vila
estarem voltadas para a fabricação do toucinho e gêneros afins, uma vez que esse
mercado gerava avultados lucros, chegando a ter valores maiores que o principal
produto de exportação da Capitania: o açúcar.
Como demostrado, procuramos entender a participação dos cunhenses no
dinâmico mercado de abastecimento do Rio de Janeiro, com destaque para o toucinho, e
como esses indivíduos se organizaram para essa produção. O próximo passo é
espacializar essa produção, com o intuito de compreender quais foram às consequências
materiais desse mercado na vila e destacar os agentes envolvidos nesse processo.

4.1 Os principais da Vila de Cunha

Felipe de Moura Garrido no capítulo Os Principais das Vilas do Norte da
dissertação já citada, pauta-se na pesquisa de João Fragoso, Carla Almeida e Antônio
Sampaio, Conquistadores e Negociantes: História de elites no Antigo Regime nos
trópicos. América lusa, Séculos XVI a XVIII355, para rastrear quais eram famílias de
destaque nas “vilas do Norte da Capitania de São Paulo”.
Por meio dos Maços de População e de diversos documentos subsidiados no
Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, o autor rastreou os “principais” sujeitos das
vilas do que compunham o poder local, enquadrando-os no conceito de “família”, “clã”
ou “bando” para agrupar indivíduos com o mesmo sobrenome. O autor analisou o
diálogo entre esses indivíduos e a Coroa portuguesa, no entanto, em função da

354

GARRIDO, 2012, p.74
FRAGOSO, João ; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antônio (org.). Conquistadores e negociantes:
Histórias das elites no Antigo Regime nos trópicos. América Lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 2007.
355

168

documentação estudada, não explorou “a participação destes homens nos Concelhos
Municipais”356.
A proposta aqui é alterar o ponto de vista para observar como os indivíduos
residentes na Freguesia do Facão constituíram clãs familiares, organizando-se numa
mesma empresa econômica, bem como disputaram postos nas instituições oficiais, tais
como as Companhias Militares e Concelhos das Câmaras, com vistas a garantir os
interesses do seu grupo. A formação de grupos também ganhava uma dimensão
espacial, gerando micro territorialidades dentro da vila, fenômeno que chamaremos de
setorização parental357 e espacializamos na prancha I, ao final deste capítulo.
Enquanto a Capela do Facão tinha 18 residências, em 1776, a Vila de Cunha
tinha 52, em 1789, e 83, em 1809, excetuando-se as 36 casas que ocupavam o Rocio
registradas na Décima Urbana desse último ano. Tais números soam pequenos quando
pensamos em São Paulo no mesmo período com 1.211 imóveis358 ou no Rio de Janeiro
com 7.548 imóveis359, ou, ainda, em Vila Rica com 1.651 prédios em 1812360. No
entanto, quando nos voltamos para o intraurbano da vila e comparamos o crescimento
no período, constatamos um aumento de 460% em vinte anos (1789 a 1809) o que dá
uma média de 23% de crescimento ao ano361. Quais foram as consequências materiais
de uma economia focada na produção de toucinho? Que relações essa Vila travava com
outros núcleos? Quem foram os agentes que participaram desse processo?
Responder essas questões será o desafio do presente capítulo.
Para tanto, o primeiro passo para compreender o crescimento do núcleo e a
formação de setorizações parentais foi montar a genealogia das pessoas que
participaram da ereção da vila em 1785 com base no capítulo Estudos sobre a
Genealogia Cunhense do livro Freguesia do Facão: A rota da exploração das Minas e
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abastecimento de tropas de João José de Oliveira Veloso362. Usamos também a
transcrição dos registros de casamento realizados na matriz de Cunha, publicados no
artigo Casamentos da Matriz da Vila de Cunha: 1778-1803 de Joaquim Roberto
Fagundes363, somados aos Maços de População de 1789, 1791, 1799, 1801 e 1809. Em
seguida, comparamos os dados dos moradores da Freguesia do Facão, em 1776, com os
dados obtidos na transcrição dos Maços supracitados. A partir disso, conseguimos obter
a oscilação econômica e a ascensão social de diferentes agentes, acompanhando a
ascensão de grupos à cargos políticos por meio de patentes militares declaradas nos
Maços e nos cargos políticos no Concelho da Vila.
Acessar os agentes sociais que participaram das atividades camarárias na vila de
Cunha não foi tarefa fácil. Todos os documentos da Câmara foram queimados
juntamente com o edifício da Casa de Câmara e Cadeia num incêndio criminoso
ocorrido em 1961364. Sem essa documentação, optamos por estudar os ofícios expedidos
pela vila de Cunha ao Governador da Capitania de São Paulo, sediados no Arquivo
Público do Estado de São Paulo. Além de explorarmos o conteúdo dos ofícios,
anotamos as pessoas que assinaram os documentos nos diversos anos e com isso em
mãos, conseguimos saber os que constaram em postos da Câmara no período eleito para
estudo.
Depois de caracterizar os citadinos de Cunha e estabelecer seu leque de relações,
procuramos compreender como a ascensão política e econômica de alguns homens
resultava em obtenção de imóveis na vila, por meio do Maço de População de 1789, no
qual é declarado no item “bens e rendimentos” referente a cada fogo se “possui casa na
vila” ou não. Com os dados da Décima Urbana de 1809, pudemos espacializar esses
imóveis e os agentes sociais a fim de rastrear as ditas setorizações parentais na Prancha
I.
4.1.1 Os Gomes de Siqueira
Entre os assinantes do Auto de Ereção da Vila de Cunha, estava João Gomes de
Siqueira, filho de José Gomes de Gouvêa e Maria Nunes de Siqueira, ambos doadores
do patrimônio da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Facão. Como já vimos no
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capítulo anterior, João, antes da ereção da vila, tinha 53 anos, em 1776, e era casado
com Ana Maria do Monte, possuindo 7 filhos. Tinha uma sesmaria, localizada na região
do Paraitinga - obtida do espólio dos pais, cuja meia légua foi solicitada por Antônio
Ferrão de Carvalho, por estar devoluta. Sua principal atividade, nesse ano, estava ligada
à criação de porcos (700 cabeças). Pelos cálculos ensaiados neste capítulo, João
produziu 10.500 kg de toucinho, implicando em 70 cabeças de gado muar\cavalar para o
transporte, considerando um valor médio de 150 kg por mula. João Gomes de Siqueira
tinha mais que isso (94), além de 12 bois de carros que poderiam escoar sua produção
além da de outros fogos. A quantidade de milho necessária para alimentar essa
quantidade de porcos era cerca de 5.250 alqueires, quantidade bem maior aos 1.100 mil
alqueires plantados em 1776. Isso sugere que João comprava milho de outrem, uma vez
que não produzia milho suficiente para alimentar seus porcos.

Tabela 9: Bens e rendimento de João Gomes de Siqueira

Produto

Quantidade

Quantidade

1776365

1789

Escravos

43

35

Indivíduos

Milho

1100

2000

Alqueires

Feijão

15

100

Alqueires

Arroz

-

20

Alqueires

366

Medida

Porcos

700

150

Cabeças

Gado

-

24

Cabeças

Cavalos e bestas

94367

-

Cabeças

365

Esse número pode ser maior, pois o recenseador de 1776 dividiu esses gêneros entre os que estavam
prenhas e os que produziram crias da seguinte forma:
1. Cabeças de Porcos ..............50
2. De ventre .............................6
3. Que produziram crias...........24
Assim, a dúvida reside em saber se entre os 50 porcos, 6 estavam de ventre e 24 produziram
crias ou existiam trinta porcos, mais seis de ventre e mais vinte e quatro que produziram crias, totalizando
80 cabeças. O Maço de 1778 adota a mesma descrição, mas da seguinte da seguinte forma:
1. Cabeças de Porcos ................................1000
2. Entre nestas de ventre ..............................20
3. Que produziram por ano
crias...... .....24
Se o recenseador de 1776 seguiu a mesma lógica, então dentro do conjunto total de cabeças de
porcos (1), havia porcas que estavam prenhas (2) e, no período de um ano, geraram um número
determinado de filhotes (3). Assim, todos os dados referentes à porcos e gado nos Maços que fizeram essa
distinção, foram considerados apenas o item 1 “cabeças de porcos”.
366
A página está corroída, dificultando e possibilitando dupla interpretação: 100 ou 700 cabeças.
Optamos, no entanto pela segunda, pois no Maço de 1778, João declarou ter 1.000 cabeças.
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Animais cavalares

4

4

Cabeças

Bois de carros

12

-

Cabeças

Em 1789, notamos uma mudança em seu ramo de atividade e em sua residência.
João declara ter um sítio, na Esquadra do Barro Vermelho (Bairro da Catioca, segundo o
Maço de 1791), ao sul da vila, onde investiu muito em gêneros agrícolas. Constata-se,
em paralelo, uma grande diminuição na quantidade de porcos e a criação de apenas 24
cabeças de gado. No ano de 1789 o Governador Bernardo José de Lorena proibiu o
comércio de cabotagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, restringindo as trocas
comerciais diretamente do porto de Santos a Lisboa, sem passar pela praça carioca368.
Ademais, os dados de 1789 foram coletados em Novembro, o que pode sugerir que
naquele ano João teve que mudar o rumo de suas atividades. Em 1789, João, como já
dito, declara morar na região do Barro Vermelho e, em 1791, no Bairro da Catioca,
ambos próximos, ao sul da vila, às margens da estrada que liga Paraty a Taubaté, o que
também justifica as terras ao norte estarem inutilizadas e terem sido solicitadas por
Antônio Ferrão de Carvalho. Pela localização, João, provavelmente, trabalhava no
comércio de gêneros entre o planalto e o porto de Paraty e com as medidas tomadas por
Lorena passou a investir em outros gêneros. Para Paraty, era canalizada parte
significativa da produção de Cunha. Nesse sentido, as éguas e os carros de bois desciam
pelo Caminho de Paraty e, com a proibição do comércio de cabotagem, João Gomes de
Siqueira teve que se adaptar à nova situação, diminuindo substancialmente sua produção
de toucinho, escoada para o Rio de Janeiro, e animais de carga e aumentar sua produção
de milho, feijão e arroz.
João Gomes de Siqueira também tinha postos na administração local. Em 1776,
era um dos poucos que possuía título de alta patente na freguesia, se declarando
“Capitão de Cavalos” e, em 1791, se declarou “Capitão Reformado”. João faleceu, em
1795, e sua esposa Ana Maria do Monte apareceu como chefe do fogo, em 1801,
criando 16 capados, que exigiam um consumo de aproximadamente 120 alqueires de
milho. Sua produção, no entanto, foi de 300 alqueires de milho e o excedente destinado,
provavelmente para o consumo humano, além de 8 de feijão e de criar 1 égua.
João declarou também, em 1789, possuir uma “casa na vila”, que não
conseguimos localizar, pois sua esposa não aparece mais na documentação posterior a
1801. Dos 7 filhos, conseguimos localizar dois. João Gomes de Siqueira, homônimo do
367
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pai, que, em 1791, já morava em um fogo separado, no mesmo Bairro da Catioca. Em
1801, declarou ser agricultor (e não ter sítio), talvez porque as terras ainda estivessem
sob a responsabilidade de sua mãe. Nesse ano, criou 20 capados, que vendeu em Paraty.
Sua produção de suínos necessitava de 150 alqueires de milho e sua colheita foi maior
(200 alqueires), sendo o excedente, talvez, também destinado ao consumo próprio.
Juntamente, com os porcos e o milho, João (o filho) produziu 8 alqueires de feijão e
criou 2 cavalos, 2 éguas e 2 vacas.
O outro filho era o padre Antônio Gomes da Cunha que deve ter herdado a casa
declarada no Maço de 1789. Ele está ausente no Maço de 1801, por ter se mudado
“para Bananal”. Em 1809, declara ter 4 escravos e viver “de suas ordens”. No entanto,
na Décima Urbana do mesmo ano declara residir numa casa na vila apenas “quando
v[inha] do sítio”. Seria seu sítio em Bananal? Sua casa na vila era térrea de um lanço369,
situada na rua Direita, lado esquerdo, no 31, avaliada em 3$840 réis, inferior a média da
vila370 (5$140 réis).
O irmão de João, o pai, Félix Gomes de Siqueira também foi assinante do Auto
de Ereção da Vila. Era casado com Ana Joaquina Galvão de França e, como já
mencionado, suas terras foram citadas na sesmaria de Thomas da Silva Reis na região
do Rio Paraitinga, em 1776, na mesma Esquadra, onde residia o irmão nesse ano,
margeando a estrada que levava à Guaratinguetá, por onde corria o Caminho das
Boiadas. Em sua sesmaria declarou os seguintes bens e rendimentos:
Tabela 10: Bens e rendimento de Félix Gomes de Siqueira

Produto

Quantidade

Quantidade

Medida

1776

1789

Escravos

22

25

Indivíduos

Milho

1000

990

Alqueires

Feijão

100

80

Alqueires

Arroz

15

6

Alqueires

Porcos

150

90

Cabeças

369

Como detalharemos a frente, lanço significa a largura das testadas das casas e, em Cunha, cada lanço
distava, em média, 5,5 metros.
370
O rendimento anual dos imóveis era o valor médio atribuído ao imóvel naquele ano pela Junta da
Décima. A média dos rendimentos dos imóveis do chamado “bairro da vila” no ano de 1809 foi de 5$140
réis. A média das casas do rocio era bem menor, 2$304 réis. Como veremos a frente, os critérios para
avaliação dos imóveis ainda não é muito claro.
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Gado

250

100

Cabeças

Cavalos e bestas

8

10

Cabeças

Nota-se, pela tabela 9, que Félix era um grande produtor agropecuário. No
entanto, sua produção diminui de 1776 a 1789, mas numa escala menor que a do irmão.
A quantidade de porcos, na primeira coluna, necessitava de uma produção aproximada
de 1.125 alqueires de milho, faixa compatível à produção do fogo. Em 1789, com a
redução da criação de porcos, necessitou apenas de 750 alqueires de milho, gerando um
excedente provavelmente destinado à alimentação humana ou para o gado, cuja
quantidade era expressiva. A quantidade de cavalos e bestas é bem menor que a
quantidade necessária para transportar a sua produção (45 cabeças, em 1776 e 27 para o
ano de 1789), o que sugere que ele transportava para terceiros – talvez os animais
excedentes do irmão João.
Sua mulher Ana Joaquina de França falece em 1844, mas não é encontrada nos
Maços depois da morte do marido. Os filhos devem ter assumido a administração dos
bens da família, embora também não tenhamos conseguido localizá-los nos Maços de
População. Entre os casamentos na Matriz de Cunha aparecem como filhos desse casal:
José Galvão Freire (que se casa com Ana Celidônia, natural de Cunha), Maria Estuarda
(sic) Galvão de Siqueira França (que casa-se com José Martins dos Santos, natural de
Paraty), e Ana Galvão de Siqueira França (casada com Manoel Monteiro Ferraz de
Barros, também natural de Paraty)371. Os laços matrimoniais dos filhos sugerem
ligações com famílias paratienses, no entanto, não conseguimos avançar nas conclusões.
Outra filha oriunda da união de José Gomes de Gouvêa e Maria Nunes de
Siqueira (irmã dos anteriores) era Catarina Gomes de Gouveia, casada com José Gomes
da Mota, falecido em 1769. Ela declara, em 1776, residir na quarta Esquadra localizada
no sul da vila, próximo ao caminho que vai de Paraty a Taubaté. Na ocasião, tinha 6
filhos, 27 escravos e possuía um sítio onde criava 200 cabeças de porcos, o que
necessitava 1.500 mil alqueires de milho aproximadamente, quantidade inferior à
produzida (1.000 alqueires), juntamente com 50 alqueires de feijão, 18 cabeças de gado
e 7 cavalos. Em 1789, declara morar no Bairro do Pinhal entre a sexta e a sétima
Esquadras. Nesse ano, declarou diminuir à metade o número de porcos e também criar 8
cabeças de gado, 100 de porcos, 10 cavalos e bestas, bem como aumentar a produção de
milho (1.440 alqueires), de feijão (100 alqueires) e de arroz (30 alqueires). Nota-se que,
371

FAGUNDES, 2004.

174

com a mudança de Esquadra, sua produção de milho chegou a números próximos à
necessidade dos seus porcos. Isso talvez justifique essa mudança de Esquadra, uma vez
que as terras da terceira Esquadra já estariam completamente ocupadas com plantações.
Nesse ano declarou também ter uma casa na vila. Não conseguimos descobrir a data da
morte de Catarina Gomes de Siqueira (1789 é o último ano em que ela aparece nos
Maços de População). Na Décima Urbana de 1809, declarou morar junto com a irmã
Joaquina Maria de Siqueira, em uma casa térrea arruinada de dois lanços, na Rua
Direita, lado esquerdo, no36, avaliada em 2$880 réis, valor bem abaixo que a média da
vila (5$140 réis).
Um dos filhos de Catarina, José Gomes de Siqueira foi, como vimos, assinante, a
contragosto, do Auto de Ereção da vila. Em 1776, com apenas 22 anos declarou ser
“Tenente de Cavalos” e casado com Ana Jacinta Galvão de França, suas rendas
advinham “de seu negócio”372 e possuía 11 escravos. Em 1789, José declarou ser
“Capitão da Cavalaria Auxiliar”, morador do “Bairro da Vila” e ter um sítio, no qual
possuía uma produção de 700 alqueires de milho, 40 de feijão, 30 cabeças de porcos e
10 cabeças de gado vacum, juntamente com 20 escravos, não fazendo menção ao seu
negócio. Em 1799, muda sua produção para cana de açúcar. Com 24 escravos, José
declara ser “Senhor de Engenho”, produzindo 10 arrobas de açúcar, uma pipa de
aguardente que ficaram “na terra”, bem como 6 alqueires de milho, 2 de feijão, 20
cabeças de gado, 4 cavalos e 12 capados, que, segundo o declarante, eram utilizados em
casa. No Maço de 1801, responde ao recenseador é sua esposa, Ana Jacinta, que declara
ter “um sítio com uma engenhoca” e produzir 40 alqueires de milho, 20 de feijão e
possuir 5 bestas e cavalos.
O dito Capitão declara também, em 1789, possuir 2 casas na vila. Uma delas é
vendida ou cedida aos irmãos, pois na Décima Urbana de 1809 é declarada apenas como
uma casa em seu nome. Ele foi o chefe do grupo que fez a cobrança do imposto da
Décima neste ano. José, e os demais participantes da Junta, avaliaram sua casa em
7$680 réis de rendimento anual, maior que a média da vila. Tratava-se de um imóvel
“térre[o] na frente” e “sobrado para os fundos”, de dois lanços, que se localizava na rua
Direita, n°.17, em seu lado direito.
José Gomes de Siqueira, nascido na “Capitania de Minas”, diferentemente dos
demais “principais locais” que investiram na criação de porcos e gado, estabeleceu seu
patrimônio em negócios e açúcar. Também teve uma ascensão rápida nos cargos
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militares, passando de Tenente, em 1776, para Capitão, em 1789, e, finalmente, Capitão
Mor, 2 anos depois. Nos ofícios da Câmara é constante o seu nome nas decisões para
cargos públicos na vila. José era um dos mais poderosos membros do clã Gomes de
Siqueira e sua ascensão provocou uma série de contendas, envolvendo a família Macedo
e o próprio Governador da Capitania Antônio Manuel de Mello Castro e Mendonça
(1797-1802), o que o fez deixar a Capitania de São Paulo e morar um tempo em Vila
Rica373. Por conta disso, sua mulher respondeu pelo fogo, em 1801, declarando,
também, que se mudaram para Minas seus filhos Antônio e Domingos. Em 1809, já de
volta à vila, declarou ao recenseador uma produção bem mais modesta: 21 escravos e 1
sítio, onde plantava para abastecer sua casa, a essa altura já estava destituído do posto
de Capitão Mor374.
Não participante da ereção da vila, mas morador da mesma, era Joaquim Gomes
de Siqueira, irmão de José Gomes de Siqueira e Mota. No Maço de 1776, com apenas
17 anos de idade, aparece em fogo separado, solteiro, e com a patente de Cabo. Em
1789, declara ser casado com Ana Joaquina e viver “a favor”, produzindo 80 cabeças de
porcos, que demandavam 600 alqueires de milho, quantidade inferior à produzida
naquele ano (160 alqueires) por ele, além de 6 de feijão e 2 escravos.
Em 1809, Joaquim Gomes de Siqueira aparece com o título de Capitão, casado
com outra mulher, Maria Felizarda dos Reis, com um sítio e 14 escravos que
trabalhavam em plantação e na produção de 100 arrobas de toucinho. Neste ano, declara
possuir uma casa na vila, sita à Rua da Quitanda, lado esquerdo, no 1. Era térrea “na
frente e nos fundo de sobrado”, de 2 lanços, no qual o dito Capitão era residente, e foi
avaliada em 9$600 réis, quase duas vezes a média da vila.
Fora aqueles que assinaram o Auto de Ereção da Vila de Cunha, havia também
diversas pessoas com sobrenome Gomes e Siqueira, cuja vinculação genealógica não foi
possível identificar, mas foram apontadas como moradoras da vila na Décima Urbana
de 1809.
Entre eles, José Galvão de Siqueira, citado no Maço de 1809 como Alferes,
possuidor de 10 escravos, um sítio e produtor de 100 arrobas de toucinho (34 porcos).
Esse sítio, provavelmente, se localizava no Rocio da vila, pois foi listado na Décima
Urbana como “casas de campo térreas arruinadas”375 de dois lanços grandes, cujo valor
anual era 1$920 réis, valor 2,7 vezes menor que a média da vila. Também possuía
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residência na Rua Direita, lado direito, n°14, que era uma casa “térrea de sobrado para o
quintal” e também “arruinada”, com dois lanços, cujo valor anual era 4$800 réis.
Outro Siqueira com casa na vila era o Padre Francisco Pinto de Siqueira. Ele
declara viver de suas ordens e habitava à Rua Direita, lado esquerdo no 35. Era uma casa
térrea de 3 lanços, na qual o padre solicitava “quando v[inha] à vila”, avaliada em
5$760 réis. Ele utilizava a casa esporadicamente, pois possuía um sítio, não declarado
nos Maços, além de outros 3 nos quais declararam viver “a favor”: Salvador Lopes
Silva e Francisco Alves de Oliveira, que plantavam para seu próprio consumo, bem
como Máximo Monteiro Silva, que tinha plantação e produziu 100 arrobas de toucinho.
Havia também Salvador de Siqueira, citado na Décima de 1809, mas que não
aparece nos Maços. Ele era sapateiro e habitava o Rocio da vila em uma “casa de campo
térrea com quintal de pau a pique” de um lanço, cujo valor era $960 réis. Com o mesmo
sobrenome e exercendo trabalho de oficial mecânico aparece o ferreiro na Décima de
1809 Antônio Francisco de Siqueira, casado com Mariana de Jesus, com 4 filhos e duas
agregadas. Morava no Rocio da vila em umas “casas de campo térreas, sem arranjo376
algum”, de 1 lanço, avaliada em $960 réis. Também oficial mecânico, Francisco Gomes
de Araújo, de 24 anos. Declarou, na Décima de 1809, ser Cabo e casado com Eugênia
Francisca. Tinha 2 filhos, 2 escravos e vivia de seu trabalho de “oficial marceneiro”. Ele
vivia na vila, alugando uma casa na Rua Direita, lado direito, no11, pertencente à viúva
de Manoel Pereira, Maria Lúcia. Na Décima de 1809, Francisco "jurou que pagava de
aluguel à quantia de $800 réis por mês", o que soma um rendimento anual de 9$600 réis
por ano.
Da mesma forma, habitava a vila Bento Gomes de Siqueira, na mesma Rua
Direita, lado direito, no 26. Era uma “casa térrea de 1 lanço pequeno”, que Bento declara
ser “proprietário e residente”. Sua casa foi avaliada, na Décima em 1809, em 1$440 réis
de rendimento anual, quase 3 vezes e 1/2 menor que a média da vila. Ele, em 1791, diz
ser agregado do Reverendo Floriano da Silva Toledo e aparece, novamente, em 1809,
casado com Maria Teresa da Silva e se declarou “pardo”. Tinha 3 escravos e um sítio,
no qual plantava e produzia 60 arrobas de toucinho (180 kg). Pelo sobrenome e pela cor
parda, pode-se inferir que se tratava de um filho bastardo, uma vez que todos da família
listados, até então, eram brancos. Bento ainda acolhia em seu sítio Jerônimo Gomes de
Siqueira, natural de Paraty, que vivia “a favor” em suas terras e produzia para o próprio
consumo, o que indica, mais uma vez, o vínculo dessa família com a vila de Paraty.
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As duas vertentes da família Gomes de Siqueira parecem assumir atividades
agrícolas e pecuaristas com destaque para a criação de gado e porcos e para a produção
de toucinho destinados ao Rio de Janeiro, via Caminho das Boiadas e/ou porto de
Paraty. No entanto, há poucas Cartas de confirmação de Sesmarias em nome de seus
membros. A maioria das terras apontadas parecem advir do casamento por parte de sua
avó Maria Nunes de Siqueira, e de Félix e José Gomes de Siqueira, não havendo novos
pedidos de confirmação de Sesmarias. A localização e a proximidade dos sítios nos
Maços de População indicam que a família detinha 2 grandes glebas, talvez do espólio
da grande sesmaria de Domingos Velho Cabral, pois ora aparece habitando a parte sul
da vila, Bairros da “Catioca” e “Barro Vermelho”, e ora a parte norte, região do rio
Paraitinga e Pinhal. Talvez com a delimitação do Rocio da Vila, cuja gleba em grande
parte adveio da sesmaria da família, tenha deixado algumas extensões de terras em suas
bordas.
Os dois homens que se destacam nessa família, José Gomes de Siqueira (que
estabeleceu atividades ligadas ao comércio de açúcar) e Félix Gomes de Siqueira (que
se denominava “agricultor”, desenvolvia atividades como a criação de porcos, a
fabricação de toucinho, plantação de gêneros para alimentação humana e dos animais,
bem como o transporte de sua produção para os portos da marinha ou quiçá direto para
o Rio de Janeiro). Também ocuparam cargos de Capitão e Capitão-Mor da vila, no
entanto tiveram participação quase nula nas atividades camarárias com exceção de
Joaquim Gomes de Siqueira, que foi Vereador em 1801 e José Gomes de Siqueira, cujos
mandos são constantemente citados nos ofícios da Câmara em função do seu posto
militar. Também a família possuía 10 das 118 casas da vila e do Rocio (Prancha I).
Podemos observar que grande parte da família Gomes de Siqueira estava
estabelecida na Rua Direita, com exceção de um morador na Rua da Quitanda e dois
no Rocio, que não conseguimos identificar sua posição. Os potentados dessa linhagem
tinham ligações com a Capitania de Minas Gerais, e estabeleceram casamentos com
famílias de Paraty, Cunha e com os Galvão de França, importante família de
Guaratinguetá, cujas mulheres casadas com os Gomes de Siqueira eram filhas de
Antônio Galvão de França (Capitão Mor daquela vila) e Dona Isabel Leite de
Barros377.
4.1.2 Os Monteiro Silva
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Entre as relações estabelecidas pelos Gomes de Siqueira na vila, notamos a
aliança por casamento de Maria Jacinta de Siqueira com Manoel Lopes Monteiro Silva,
assinante do Auto de Ereção da Vila, juntamente com os irmãos Antônio, João e José
Monteiro Silva. Esse tronco familiar teve início com Antônio Monteiro Silva, casado
como Eugênia Francisca de Gouvêa. Antônio, como já vimos, tinha uma sesmaria para
a “banda da serra do mar”, com a seguinte descrição:
Duas léguas de terras em quadra nas sobrequadras de Catharina
Gomes de Gouveia e de Luiz Manuel de Andrade, fazendo testada ao
Nordeste e o Sertão partindo com o mesmo Luiz Manuel para a banda
da serra do Mar378

Em 1784, requereu “2 léguas de terra nas sobrequadras de Catarina Gomes de
Gouveia e D. Luis Manuel de Andrade [...] por ter 9 filhos e mais de 40 escravos e não
ter terrenos em que os ocupar”379. Sua produção não se alterou muito no passar de 13
anos:
Tabela 11: Bens e rendimentos de Antônio Monteiro Silva

Produto

Quantidade

Quantidade

Medida

1776

1789

Milho

1000

1980

Alqueires

Feijão

40

30

Alqueires

Arroz

X

10

Alqueires

Porcos

180

180

Cabeças

Gado

6

6

Cabeças

Cavalos e bestas

4

11

Cabeças

Suas atividades se concentravam na criação de porcos. Para alimentá-los, eram
necessários cerca de 1.350 alqueires de milho, o que justifica o aumento de sua
produção no período entre 1776 a 1789 e o aumento do seu plantel de escravos que
subiu de 21 para 30 indivíduos. O mesmo esforço não se repetiu com relação à
quantidade de animais de carga. Seriam necessários 162 animais para transportar o
toucinho produzido com os porcos criados, mas a quantidade declarada foi bem menor.
Antônio declara, em 1791, residir no “Bairro Pico Agudo”, onde tinha sua
sesmaria. Em 1789, declarou também possuir casa na vila, mostrando sua ligação com o
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núcleo nascente. Não há registro de patentes ligados a seu nome, talvez devido a seu
falecimento, que ocorreu juntamente com o de sua mulher, três anos depois da criação
da Vila de Cunha.
Seus filhos, no entanto, alcançaram postos na administração portuguesa. Em
1776, Manoel Lopes Monteiro Silva declara possuir o título de “sargento do número”.
Ele, na ocasião, tinha 1 sítio, no qual criava 60 porcos, que exigia uma produção de 450
alqueires de milho. No entanto, observamos que produziu uma quantidade superior (800
alqueires), cujo excedente pode ter sido utilizado para a subsistência do fogo ou mesmo
para alimentar os porcos do pai, uma vez que a produção dele nesse ano foi inferior às
suas necessidades. Em 1776, o filho produziu também 20 alqueires de feijão, 6 de arroz
e criou 16 cabeças de gado e 4 cavalos. Passados 13 anos, sua produção aumentou
muito, passando a criar 200 cabeças de porcos, que exigiam para alimentação 1.500
alqueires de milho. Essa quantidade também obrigou Manoel Lopes a aumentar a
plantação, passando a 1.500 alqueires de milho, juntamente com 60 alqueires de feijão
plantados entremeados, 10 de arroz e a criação de 20 cabeças de gado vacum e 6
animais cavalares:
Tabela 12: Bens e rendimentos de José Lopes Monteiro

Produto

Quantidade
1776

Quantidade
1789

Medida

Milho

800

1.500

Alqueires

Feijão

20

60

Alqueires

Arroz

6

10

Alqueires

Porcos

60

200

Cabeças

Gado

16

20

Cabeças

Cavalos e bestas

4

6

Cabeças

Em 1799, sua produção caiu para 20 alqueires de milho, 3 de feijão, 7 de arroz e
criação de 70 capados. Esses gêneros parecem ter sido destinado ao consumo doméstico
em casa, pois, ao que tudo indica, seus negócios envolviam animais cavalares e gado.
Enviou 16 cavalos e bestas, 20 cabeças de gado e 6 éguas para o Rio de Janeiro e
também investiu na compra de escravos, cujo número aumentou para 21 indivíduos.
Nota-se que, no mesmo ano em que Manoel Lopes diminuiu a criação de suínos para
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enviar mulas ao Rio, declarou que a criação de porcos foi destinada para consumo
doméstico, o que é improvável, pois se trata de uma produção de aproximadamente 210
kg. Imaginamos que parte dessa produção pode ter sido vendida dentro da própria vila
ou enviada para o Rio de Janeiro no lombo das mulas. Os gêneros que enviou para o
Rio de Janeiro foram cavalos, bestas, éguas e gado vacum, que poderiam também
carregar a carga, inclusive talvez de seus parentes que declararam ter poucos animais
destinados ao transporte.
Em 1801, cresce mais seu número de escravos, declarando possuir 24 indivíduos
e sua produção volta a valores próximos a 1789, com foco na criação de suínos. Na
ocasião, produziu 1.500 alqueires de milho, 100 alqueires de feijão, 20 alqueires de
arroz para consumo doméstico e mandou 60 capados para o Rio de Janeiro, que se
fossem enviados como toucinho, necessitariam de 18 animais de carga, quantidade
próxima à declarada por Manoel que, juntamente com os capados, enviou para o Rio de
Janeiro 4 cavalos, 16 bestas, 12 éguas e 12 cabeças de gado.
Manoel Lopes Monteiro Silva faleceu em 1807380 e sua mulher Maria Jacinta de
Siqueira assume os bens da família. No Maço de 1809 ela declarou ser agricultora e ter
“um sítio, onde faz sua plantação”, no qual produziu 200 arrobas de toucinho, que
provavelmente enviou para o Rio de Janeiro também.
Como vimos, Manoel Lopes tinha a patente de Guarda-Mor e também galgou o
cargo de Capitão da primeira Companhia de Ordenança, em 1791, aparecendo em
segundo lugar na “nominata” enviada para o Governador da Capitania, e descrito como
“homem também abundante de bens estabelecido de fazenda e bem morigerado”381.
Mas não conseguiu o cargo, pois no Maço de 1801 ainda aparece com o título de
Guarda-Mor. O Maço de 1776 menciona ainda que Manoel Lopes Monteiro Silva
habitava a primeira Esquadra, ou seja, a sede da Freguesia do Facão. Em 1789, declara
morar no “Bairro do Jacuhi”, mas não se desfez de sua casa, próxima à Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, pois, no mesmo ano, diz possuir uma “morada de casas na vila”.
Com o falecimento de Manoel, Maria Jacinta diz possuir, em 1809, uma “casa térrea de
2 lanços” localizada no lado direito da rua Direita, no19, e outra casa “térrea de 2
lanços”, na Rua da Lapa no17. A primeira casa, em 1809, estava desocupada, pois a
Junta da Décima Urbana declarou que ela existia “sem aluguel” e foi avaliada em 4$800
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réis, rendimento anual menor que a média da vila. A segunda era residência de Jacinta
“quando v[inha] a vila” e foi avaliada em 7$680 réis, valor superior à média.
Outro filho do casal era Antônio Monteiro de Gouvêa, casado com Brígida
Maria, de Paraty. Seus lucros advinham, principalmente, da criação de suínos,
possuindo 150 cabeças e exportando 50 arrobas de toucinho para o Rio de Janeiro, em
1799. Em 1801, enviou para o Rio de Janeiro 150 arrobas e, em 1809, 300. Antônio,
em 1799, criou também 12 cabeças de gado, diminuindo para 5, em 1801, que deram 4
crias, como também cavalos e éguas, aumentando sua criação de 3 para 5 cabeças no
período. Nessa proporção, Gouvêa necessitava de uma produção de 1.125 alqueires de
milho, considerando os dados de 1779. No entanto sua produção foi de apenas 6
alqueires, além de 2 de feijão e 7 de arroz. Entretanto, dois anos depois sua produção
passou para 1.000 alqueires de milho, 30 de feijão e 5 de arroz, quantidade que declarou
consumir em casa. O grande aumento em um curto período de tempo pode indicar
omissão do declarante ou sua plantação estava se iniciando e foi crescendo
progressivamente. Além de porcos, Antônio fazia pequenas transações com seus
escravos. Em 1799, tinha 10 escravos e, em 1809, 16, em sua maioria crioulos de nação
Angolana. Em 1801, vendeu 2 cativos, João e Antônio, para o já citado morador da rua
Direita, Bento Gomes de Siqueira, membro da família Gomes de Siqueira.
Ainda na casa dos pais, Antônio de Gouveia assumiu o posto de “Soldado de
Cavalaria”. Em 1799, alcançou o de “Alferes Auxiliar de Milícias”, permanecendo
nesse cargo, como também ocupou o cargo de Vereador da Câmara entre os anos de
1798 e 1799. Suas atividades políticas exigiam idas periódicas à vila, o que lhe obrigou
a adquirir um imóvel, ou herdá-lo de seu pai, por isso talvez, declarou, na Décima
Urbana de 1809 que morava na casa apenas quando vinha à vila. Era uma “casa térrea
de 3 lanços” com os “fundos de sobrado”, situada na Rua da Lapa no3, avaliada em
9$600 reis de rendimento anual.
Juntamente com Antônio, assumiram postos no Concelho da vila seu irmão,
Máximo Monteiro dos Santos, Vereador em 1811. Esse também possuía casa na vila
que era “térrea na frente” e, nos fundos, sobrado, localizada na Rua da Quitanda, no8,
logradouro situado acima da residência do irmão, cujo valor era de 5$760 réis anuais, na
qual declarou ser “residente”.
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Outro membro dessa família, José Monteiro Silva382, foi Procurador do
Concelho em 1794 e 1798, Alferes Auxiliar em 1799 e Alferes Miliciano em 1801. Ele
tinha um sítio, no qual trabalhavam 7 escravos que criavam 110 cabeças de porcos,
enviando 70 arrobas de toucinho para o Rio de Janeiro. Essa quantidade de porcos
exigia uma produção de cerca de 825 alqueires de milho. No entanto, sua produção em
1799 foi de apenas de 6 alqueires, 2 de feijão, 1/4 de arroz, bem como criou 12 cabeças
de gado e 3 cavalos para uso doméstico. Em 1801, sua produção aumentou para 600
alqueires de milho, 15 de feijão, 1 vaca, 5 cavalos, 10 escravos e 150 arrobas de
toucinho (enviado para o Rio de Janeiro), indicando, portanto, que sua produção de
milho ainda era insuficiente para alimentar tantos porcos, obrigando-o a comprar o
gênero de outros. Pode-se pensar na possibilidade de estocagem, na qual o milho ficava
armazenado em paióis, nos anos de maiores colheitas, sendo utilizado nos anos em que
a colheita não era tão rendosa.
As relações estabelecidas por José com o Rio de Janeiro não resumiam-se ao
comércio porcos. O recenseador de 1801 diz que a escrava Joana, crioula, casada, com
29 anos, tinha vindo “de pouco do Rio de Janeiro”, sugerindo que, além dos porcos,
José Monteiro ali buscava também escravos. Ademais, o Alferes não aparece no Maço
de 1809, isso porque na Décima Urbana do mesmo ano declarou morar no Rio de
Janeiro e que na casa habitava José Monteiro dos Santos que, por sua vez, residia lá
“quando v[inha] a vila”. A morada localizava-se na Rua da Lapa, no2, ao lado do irmão
Antônio Monteiro. Era uma “casa térrea de 2 lanços”, cujo rendimento anual era 7$680
réis. José Monteiro Silva também mantinha relações com Guaratinguetá. Joaquim
Roberto Fagundes383, em estudo sobre o inventário de José Monteiro Silva, mostra que,
no começo do século XIX, tratava-se de um comerciante “in grosso” de Guaratinguetá,
tendo inclusive um sobrado na entrada desta vila.
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José Monteiro dos Santos, além de inquilino, era primo de José Monteiro Silva.
José dos Santos também assina o Auto de Ereção da Vila, em 1785, e consta no
recenseamento de 1789, com o título de Alferes, casado com Francisca Isabel Dias e
detentor de 7 escravos. Não possuía sítio, nem casa na vila, e também não foi
enquadrado como agregado. Sua criação envolvia 20 porcos384. Em 1809, produziu 150
arrobas de toucinho. O número de suínos demandava uma produção de cerca de 150
alqueires de milho, mas declara ter plantado, no entanto, 600 alqueires, 8 de feijão, 6 de
arroz, ou seja, uma produção muito superior às suas necessidades. Apesar dos dados de
José Monteiro dos Santos datarem de 1789 (doze anos antes dos de José Monteiro
Silva), o excedente do segundo poderia completar a quantidade que faltava ao primeiro
para alimentar seus porcos.
José Monteiro dos Santos não é mencionado nos anos consecutivos e volta a
aparecer apenas em 1809, com o título de Capitão, morando de aluguel na vila,
possuindo também com sítio e 19 escravos, que “faz[iam] sua plantação”.
Os demais filhos de Antônio tiveram vida bem parecida. Tinham sítio,
plantavam e enviavam toucinho para o Rio de Janeiro. Das filhas, localizamos apenas
Bárbara Monteiro dos Santos, que se casou com seu primo Domingos da Silva
Monteiro385.
Apesar dos filhos de Antônio Monteiro Silva não terem galgado postos de alta
patente na vila de Cunha, os irmãos deste tiveram trajetória diferente. Entre eles, João
Monteiro Silva, que era sesmeiro em 1776. Sua sesmaria era contigua à de seu irmão:
“Duas léguas de terras em quadra nas sobrequadras de Antônio Monteiro da Silva,
correndo a testada rumo de Nordeste e o sertão para a banda da terra do mar”386.
João, na ocasião, aparece como um dos maiores produtores da então Freguesia
do Facão e falece em 1780387, provavelmente de diabetes, doença que declarou ter 4
anos antes. No momento da ereção da vila, quem representou a família foi sua mulher
Clara Maria dos Santos, filha do Capitão José dos Santos Souza, juntamente com seu
filho, homônimo do pai. A comparação de seus bens é a seguinte:
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Tabela 13: Bens e rendimentos de José Monteiro Silva

Produto

Quantidade

Quantidade

1776

1789

Milho

1.000

2.000

Alqueires

Feijão

80

60

Alqueires

Arroz

20

Porcos

200

100

Cabeças

Gado

30

100

Cabeças

Cavalos e bestas

16

20

Cabeças

Ovelhas

12

-

-

Medida

Alqueires

Cabeças

Os 200 porcos declarados exigiam 1.500 alqueires de milho e, como podemos
ver, sua produção foi menor que a demanda, em 1776. Treze anos depois, observamos
uma redução da criação de porcos pela metade e o crescimento em dobro da produção
de milho, juntamente com a de gado, que chegou a atingir 100 cabeças. Também houve
o abandono da cultura do arroz e a diminuição da de feijão, bem como o aumento da
criação de cavalos e éguas destinados ao transporte da produção, embora ainda
insuficiente para leva-la de uma só vez. Observa-se ainda um aumento sutil de sua
escravaria, passando de 30 para 31 cativos.
Clara Maria dos Santos declarou residir, em 1791, no bairro Roça Grande,
contiguo da mesma Esquadra onde morava seu cunhado, Antônio, e, ainda, possuir duas
casas na vila em 1789. O inventário de Clara foi aberto em 1798, provavelmente, ano de
sua morte, pois no Censo de 1799, não há menção a ela.
No fogo seguinte ao de Clara declarou residir no Maço de 1791, morava seu
filho João Monteiro Silva, homônimo do pai, e também assinante do Auto de criação da
vila. Quatro anos depois dessa assinatura, João, o filho, já não é mais citado no fogo da
mãe. Em 1791, apareceu como agregado, provavelmente, na mesma sesmaria do pai,
falecido. Em 1799, um ano depois do falecimento da mãe, João declarou estar casado
com Dona Ana Teodora, natural de Paraty, e ter 5 filhos.
Declarou também possuir um sítio, advindo, provavelmente, do espólio dos pais,
com 9 escravos que trabalhavam na criação de 150 porcos e no envio de 50 arrobas de
toucinho para o Rio de Janeiro, necessitando portanto de 1.125 alqueires de milho. No
entanto, produziu apenas 8 alqueires de milho, 2 de feijão e 1/4 de arroz como também
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declarou criar 19 cavalos. Nota-se, mais uma vez, que o excedente produzido pelos pais
de João Monteiro, no fogo ao lado, correspondia à quantidade que o mesmo precisava
para alimentar os seus porcos, o que sugere, mesmo os dados distando 10 anos um do
outro, que havia uma organização entre os homens de um mesmo clã, com fim de
equilibrar a produção e dividir as tarefas em sítio com diversas atividades simultâneas.
Quando analisamos os outros Maços, nota-se que a produção de João volta-se
para a criação de gado ao invés de porcos. Em 1801, não declara criar porcos, e sim 30
cabeças de vaca, juntamente com 100 alqueires de milho, 16 de feijão, 6 cavalos e os
mesmos 9 escravos e volta aos porcos, em 1809, com produção de 80 arrobas de
toucinho com apenas 3 escravos.
Diferentemente dos primos, João Monteiro Silva aparece já em 1799 como
“Capitão Auxiliar”. Em 1801, como “Capitão Reformado” e, em 1809, com “Capitão de
Milícias”. Não aparece em cargos camarários. Também tinha relações com a vila, pois
era proprietário de uma “morada de casas” e nela residia esporadicamente. Era uma casa
térrea de 2 lanços na rua Direita, lado esquerdo, no34, ainda por acabar, cujo rendimento
anual foi de 3$840 réis, valor inferior à média da vila.
Outro irmão de Antônio Monteiro Silva era José Monteiro Silva388 que, em
1776, declarou ser casado com Leonor Maria dos Santos, irmã de Maria Clara dos
Santos, que, por sua vez, era esposa de João Monteiro Silva, falecido. Nesse ano,
declarou ter um sítio que correspondia à sesmaria em conjunto com Antônio da Silva
Gouveia. Sua localização era a seguinte:
Umas terras na paragem chamada Pico Agudo, nas sobrequadras de
Francisco José de Castro e de Luiz Manuel de Andrade, correndo a
testada ao Nordeste e o sertão para a parte da serra do mar389.

Como já vimos, o Bairro do Pico Agudo, localizado na sexta Esquadra, era o
mesmo no qual se localizava a sesmaria do seu irmão Antônio Monteiro Silva, casado
com Maria Clara dos Santos e de seu sobrinho homônimo. A produção de José, nessas
terras, era a seguinte:

Tabela 14: Bens e rendimentos de Antônio Monteiro Silva

Produto

Quantidade
1776

Quantidade
1789

Medida

388

Homônimo do sobrinho já mencionado.
REPERTÓRIO DE SESMARIAS, 1944, p.80.

389
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Milho
Feijão
Arroz
Porcos
Gado
Cavalos e bestas

300
20
40
6
3

990
3[?]
6
200
6
5

Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
Cabeças

Observa-se, pela Tabela, que, em 1776, José Monteiro Silva criou 40 porcos o
que demandou uma produção de 300 alqueires de milho, quantidade atingida pelo
mesmo, juntamente com 20 alqueires de feijão, 6 cabeças de gado, 3 cavalos e 9
escravos.
Na comparação com o ano de 1789, nota-se um grande aumento na produção de
milho para acompanhar o crescimento da criação de porcos. No entanto, é ainda aquém
da quantidade necessária (1.500 alqueires). Em 1799, sua plantação caiu
vertiginosamente para 10 alqueires de milho, 1 de feijão e outro de arroz. Diminuiu
também sua criação de suínos para 150 cabeças, das quais exportou 50 arrobas para o
Rio de Janeiro, bem como aumentou sua criação de gado para 20 cabeças e de cavalos
para 8. Em 1801, a quantidade de milho subiu para 900 alqueires, para 20 de feijão e a
criação de porcos para 20 capados, (que envia para o Rio de Janeiro) além de 10 reses e
6 cavalos “de seu serviço”. Em 1809, declarou apenas ter plantação e produziu 150
arrobas de toucinho.
Diferentemente da oscilação agrícola, o número de escravos aumentou ao longo
do período. Em 1776, José tinha 9 escravos; em 1789,17; 10 anos depois 16; e, em
1809, declarou possuir 23 cativos. O número de escravos acompanhou sua ascensão a
diversos cargos dentro das Companhias Militares. Em 1776, José declarou ser “Soldado
da Cavalaria”, em 1791, disse ser “Capitão Agregado” à infantaria de Guaratinguetá.
Em 1799, disse ser “Capitão miliciano”; e, em 1801, novamente “Capitão Agregado à
Infantaria”.
O Capitão José Monteiro declarou, em 1789, possuir 2 casas na vila e parece ter
adquirido uma terceira, pois, em 1809, o imposto da Décima Urbana registra 3 imóveis
em seu nome. Eram 2 casas contíguas na Rua Direita, lado esquerdo, no 40 e 41. Ambas
eram térreas, a primeira de um lanço e a segunda de 2, avaliadas em 4$800 réis e 8$640
réis, respectivamente. Ele não habitava em nenhuma delas. A primeira foi declarada
“que existe por sua conta”, sugerindo estar vazia, e a segunda estava alugada para João
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José e Jacinta Rosa do Nascimento, casal que não encontramos declarados nos Maços
de População. A terceira casa do Capitão ficava na Rua da Lapa, no 4, ao lado da
sobrinho Antônio Monteiro de Gouvêa, já citado. Era “térrea na frente e sobrado nos
fundos”, de 1 lanço, na qual residia quando vinha à vila, cujo rendimento anual era de
5$760 réis.
Como pudemos ver, os Monteiro e Silva estabeleceram suas economias em
fortes bases rurais por meio da posse de terras legitimadas por sesmarias, agrupadas na
quinta Esquadra, território que abrangia os Bairros de “Santa Cruz”, “Samambaia” e
“Pico Agudo”, vizinho ao “Bairro Roça Grande”. Suas rendas decorriam,
principalmente, da criação de suínos para comercialização do toucinho, escravos e gado,
destinados tanto à própria vila como ao Rio de Janeiro. Por consequência, teceram um
leque de relações com a Capital - a ponto de um de seus membros se mudar para lá e
atuar como comerciante de grosso trato, provavelmente, dos muitos gêneros produzidos
pelos seus familiares, envolvidos também com o tráfico negreiro em redes com
Guaratinguetá e Paraty por meio de casamentos. Dentro da administração local, os
Monteiro Silva ocuparam cargos no Concelho da Câmara e nas Companhias, cuja maior
patente foi de Capitão. Nos cargos de Câmara, ocuparam, principalmente, os cargos de
Procurador e Vereador. Na vila, a família tinha imóveis principalmente na Rua da Lapa
e na rua Direita,

sendo que os imóveis nessa ultima, em sua maioria estavam

desocupados ou alugados (Prancha I).
Nota-se, que os Monteiro Silva se concentravam principalmente no final da Rua
Direita, nas proximidades com a Rua das Violas e no início da Rua da Lapa. Nessa
família, houve o empréstimo da casa nº 2 na Rua da Lapa, pertencente ao Alferes José
Monteiro Silva, para o primo José Monteiro dos Santos, indicando que os imóveis
poderiam servir a outros membros da mesma família que o ocupavam em função do
relacionamento com a administração local, envolvendo participação na Câmara e nas
Tropas Militares.
4.1.3 Os Santos Souza
Os mais importantes membros do clã Monteiro e Silva estabeleceram
casamentos com as mulheres da família Santos Souza390. Esse tronco familiar se inicia
com José dos Santos Souza, nascido na Freguesia de Alcabideche, distrito de Cascais,
390

Pode aparecer também a grafia “Santos e Sousa”.
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Patriarcado de Lisboa, que se casou com Zeferina Francisca de Gouvêa, filha de José
Gomes de Siqueira e Gouvêa e Maria Nunes de Siqueira, base do tronco Gomes de
Siqueira /Gomes de Gouvêa, discutido acima (VELOSO, 2010). Encontramos duas
sesmarias de 1/2 légua em quadra em nome de José dos Santos Souza391, localizadas “na
paragem que pede nas quadras das terras do Facão e de Jeronymo de Campos, entre a
Serra do Mar e a Pedra Branca”392.
Desse casamento, nasceu José dos Santos Souza. Em 1776, ele declarou ser
“soldado a cavalo”, casado com Maria Gomes da Silva e possuir 1 filho chamado José.
Declarou ainda ter um sítio, onde criava 80 porcos, cuja alimentação era produzida no
mesmo sítio com uma colheita de 600 alqueires de milho, além de 30 de feijão e 8 de
arroz. Criava 4 cavalos e possuía 10 escravos. Em 1789, aumentou sua criação para 100
porcos, o que levou a aumentar a plantação de milho para 990 alqueires, mais 80 de
feijão e 10 de arroz. Nessa altura, declarou criar 9 cavalos, 4 vacas e ser “Capitão
Auxiliar Agregado da Companhia desta vila”, ter 21 escravos e 1 casa na vila. Em 1799,
diminuiu sua colheita para 20 alqueires de milho, 2 de feijão, 1 de arroz, produção que
declarou consumir em sua casa, permanecendo apenas com a mesma criação de porcos
(100 cabeças) e aumentando a quantidade de vacas para 6 cabeças e de escravos para 29
indivíduos.
Em 1801, José, o pai, aumentou sua produção, colhendo para consumo
doméstico, 1.040 alqueires de milho, 120 alqueires de feijão e 30 de arroz. No entanto,
diminuiu a quantidade de escravos para 28 indivíduos e sua produção de porcos para 50
cabeças, único item que declarou mandar para o Rio de Janeiro. Observa-se que a
quantidade de milho declarada era bem superior à demandada pelos porcos.
Supomos que esta diminuição se justifique pelo aumento do número de cabeças
de gado que subiu para 30 e de cavalos e bestas para 24. Em 1809, José declarou
produzir quase nenhum toucinho (5 arrobas), mas possuir 22 bestas, o que indica clara
mudança de suas atividades (da criação de porcos para animais de carga), dispondo de
32 escravos para a lida diária, talvez, na grande produção de milho, destinada à
alimentação dos muares, além do abastecimento de outros sítios que precisavam
alimentar seus porcos. Vale ressaltar que a mudança da criação de porcos para o
transporte de carga indica a especialização de alguns indivíduos em transportar
391

Há três José dos Santos Souza, avô, pai e filho. Atribuímos a sesmaria ao avô, pois ela foi solicitada,
ainda quando a região era uma Freguesia, época em que o pai era jovem e o filho ainda não tinha nascido.
392
REPERTÓRIO DE SESMARIAS, 1944, p.330.
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mercadorias, uma vez que muitos sitiantes apontaram não ter animais suficientes
destinados para tal fim, como, por exemplo, os Monteiro Silva, que estabeleceram
casamentos com as irmãs de José, e outros membros de sua família como Pedro dos
Santos Souza.
Em 1799, seu filho, também chamado José dos Santos Souza, o terceiro com o
mesmo nome da família, apareceu pela primeira vez em fogo separado, com 20 anos e
declarou ser “Alferes Agregado a Cavalaria”, ter 3 escravos, 1 cavalo e plantar 7
alqueires de feijão e 2 de milho.
O posto de Alferes declarado foi conseguido com a ajuda do pai, que alcançou
cargos de destaque na hierarquia militar. Em 1801, José, o pai, passou do posto de
Capitão para o de “Tenente Coronel do Regimento Miliciano desta Vila”, um dos postos
mais altos da carreira militar. Seu nome também constava entre os indicados para
ocupar o cargo de Juiz das Medições, em 1817. O posto de Capitão lhe dava poderes de
nomear diretamente o Alferes sem a necessidade de passar por instâncias superiores.
Esse poder permitiu a José, o pai, angariar o referido posto para o filho homônimo e
também para seu outro filho Antônio dos Santos Souza, que, ainda morando com o pai,
declarou ser “Alferes de Milícia”.
José, em 1791, declarou viver no bairro da Samambaia e ter uma casa na vila.
Sua posição social e os negócios com porcos se representaram na paisagem urbana,
deixando vestígios materiais mais expressivos que os demais sujeitos citados até aqui.
José detinha a maior casa do núcleo, situada na Rua Direita, no 4. Era um sobrado de 3
lanços, no qual se declarou residente, cujo rendimento anual era de 24$000 réis, 4,6
vezes mais que a média da vila.
Outro membro dessa família que assinou o Auto de Ereção da Vila foi
Vitoriano393 dos Santos Souza. Ele apareceu no Maço de 1776, com 41 anos e casado
com Isabel Maria dos Santos, de 25, do tronco Monteiro Silva. Em 1784, ele se casou
em seguida com Maria Dias de Moura, natural de Paraty, tendo com ela 3 filhos e
declarando também cuidar de um sobrinho e um afilhado órfão de pai e mãe. Viviam
também com uma agregada, Rita, escrava alforriada e mais 18 escravos. Declarou ser
Capitão, viver de negócio e ter um sítio, onde produzia os seguintes gêneros:
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Também aparece com a grafia Vitorino dos Santos Souza.
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Tabela 15: Bens e rendimento de Vitoriano dos Santos Souza

Produto
Milho
Feijão
Arroz
Porcos
Gado
Cavalos e bestas

Quantidade
1776
100
80
12
100
12

Quantidade
1789
300
10
10
10
4

Medida
Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
Cabeças

Observa-se que, em 1776, as atividades de Vitoriano estavam focadas na criação
de porcos e no plantio de milho, que era muito aquém de suas necessidades,
demandando a compra do gênero de terceiros. A quantidade de cavalos e bestas
declarada não dava conta de escoar a quantidade aproximada do toucinho produzido
(4.500 kg), necessitando de 30 muares e demandando também as tropas de outros. Na
comparação com os dados de 1789, notamos uma alteração na criação de porcos que se
extinguiu, sendo substituída pela criação de gado vacum, em pouca quantidade. Na
verdade, todos os gêneros produzidos por Vitoriano, nesse ano, são de pequena monta.
Sua renda, como já visto no capítulo anterior, advém de negócios como “vice no
contrato dos dízimos”, o que justificava o aumento de seu plantel de escravos para 20
indivíduos e, talvez, o título de Sargento Mor, declarado em 1789. O inventário de
Vitoriano está datado de 1791 e seu nome não apareceu mais nos Maços subsequentes.
As mulheres com quem foi casado também não foram encontradas como chefes de
fogos e nem os filhos Máximo dos Santos, Maria e Vitoriano, declarados em 1789.
Máximo dos Santos Souza apareceu entre os participantes da Câmara de Guaratinguetá
com o título de Sargento Mor, juntamente com seu filho, homônimo do avô, o Alferes
Vitoriano dos Santos Souza394. Vitoriano, o avô, aparece sempre mencionado como
residente na Esquadra correspondente ao “Bairro da vila” em todos os Maços, onde é
mencionado. Fato que se confirma, por exemplo, no Maço de 1789, no qual declarou
“possuir casa na vila”. No entanto, pelos dados disponíveis não conseguimos
acompanhar a transmissão de sua propriedade para as gerações seguintes.
Outro que assinou o Auto de Ereção da Vila foi Pedro dos Santos Souza, irmão
dos anteriores que, 1776, declarou ser “aleijado de um braço”. Ele aparece como
394
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“Furriel da Cavalaria”, em 1776, com 31 anos, viúvo e com uma filha, Maria, de 3 anos.
Nesse ano, ainda, declarou ter um sítio, com 7 escravos, onde criava 50 porcos395 e
colheu 1.000 alqueires de milho, aproximadamente, 200 alqueires a mais do que o
demandado pelos porcos, bem como 30 de feijão, 20 de arroz, 30 cabeças de gado e 10
bestas e cavalos, quantidade inferior ao necessário para escoar a sua produção de uma
só vez.
Em 1789, declarou ser Guarda-Mor e morar no Bairro do Jacuhi, região norte da
vila, sendo casado com Ana Maria dos Santos e com 9 filhos. Seus rendimentos
aumentaram significativamente nesse ano. Declarou ter a mesma quantidade de porcos,
mas aumentou significativamente a quantidade de milho (2.000 alqueires), o que
justifica o aumento da escravaria (23 cativos). Declarou também plantar 40 alqueires de
feijão e 50 de arroz. Assim como o irmão, passa a criar 100 cabeças de gado vacum, 5
animais cavalares. O inventário de Pedro está datado de 1805, porém ele não apareceu
nos Maços de População de 1799 e 1801. Entre os filhos de Pedro, apenas um apareceu
no rol dos Casamentos da Matriz de Cunha (Luisa Maria dos Santos que se casa com
Nicolau Monteiro Silva, em 1801), apontando que as redes de relações entre os
Monteiro Silva e os Santos Souza foram de mão dupla. Esses casamentos envolviam
laços não só conjugais, mas a ligação entre famílias criadoras de gado (muar, cavalar e
vacum) com outras de forte base agrária e produtora de toucinho para envio ao Rio de
Janeiro.
Por fim, Pedro declarou, em 1789, possuir 2 casas na vila. Todavia, assim como
ocorreu com Vitoriano, não conseguimos acompanhar a transmissão dos imóveis.
Na análise dos Santos Souza, observamos que um número significativo de
mulheres da segunda geração estabeleceu laços conjugais com a família Monteiro e
Silva (ou vice versa) e os homens se tornaram grandes produtores de milho.
Observamos, também, uma mudança na criação de suínos para a criação de gado vacum
e muar, estabelecida no Bairro do Jacuhi, segunda Esquadra. A única exceção é
Vitoriano, que tinha uma pequena produção agrícola e suas atividades estavam
relacionadas aos contratos Reais. No entanto, a terceira geração não continuou atuando
da mesma forma. Com exceção de José dos Santos Souza, filho mais novo, é notável a
ausência quase completa de todos os descendentes dessa geração nos cargos camarários
e militares, nos Maços de População e no imposto da Décima Urbana. Com base no
395
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caso de Máximo Santos Souza, que se mudou para Guaratinguetá e lá ocupou cargos no
Concelho, poderemos especular que seus irmãos e primos provavelmente tiveram
destino semelhante.
4.1.4 Os Silva Reis\ Vaz da Silva
Outra família atuante na Vila de Cunha foi os Silva Reis. Esse grupo teve início
com o Alferes Nuno dos Reis dos Santos, natural de Amparo de Benfica, Patriarcado de
Lisboa e casado com Ana da Silva, ambos já falecidos no período eleito para estudo
nesta pesquisa396. Nuno solicita uma confirmação de terras de sesmarias ao Concelho
Ultramarino, cuja descrição é a seguinte: “uma légua de terras em quadra, situadas entre
terras de José Gomes Granito e Antônio de Carvalho Marques no sítio Jacui
(Jacuhy)”397.
O casal teve 9 filhos, entre eles Tomás da Silva Reis, casado com Emiliana
Maria de Toledo (da família Silva Porto), também detentor uma sesmaria nas
proximidades da Esquadra do pai, cuja descrição é a seguinte:
Uma légua de terras em quadra na paragem Rio Peritinga fazendo pião
no dito rio Peritinga meia legoa para cada banda e o sertão ao Norte e
não tendo a dita légua, queria que se achassem nas ditas sobrequadras,
partindo de uma banda com terras de Felix Gomes e da outra com
terras de José Caetano Diniz, e no fim com as terras do capitão mor
Manoel da Silva Reis, querendo ele supplicante os sobejos que se
acharem do que pedia por titulo398

Da mesma forma, encontramos uma confirmação dessa sesmaria no Concelho
Ultramarino, datada de 1782399. Nela, Tomás declara produzir os seguintes gêneros:
Tabela 16:Bens e rendimentos Tomás da Silva Reis

Produto
Escravos
Milho
Feijão
Arroz
Ovelhas
Porcos

Quantidade
1776
34
3.000
80
30
300

Quantidade
1789
19
1.9[?]
100
11
100

Medida
Indivíduos
Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
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VELOSO, 2010, p.230.
AHU, Caixa 23, Doc. 2209.
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AHU, Caixa 36, Doc. 3023.
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Gado
Cavalos e bestas
Éguas

100
12
40

20
10[?]
40

Cabeças
Cabeças
Cabeças

Os dados de 1776 mostram uma grande criação de porcos, que necessitava de
2.250 alqueires de milho, quantidade superada pela produção desse ano. Em 1776,
também, cultivou 80 alqueires de feijão, 30 de arroz, e criou 12 cavalos e bestas e 40
éguas que, somados, não eram suficientes para transportar a quantidade produzida de
toucinho de uma só vez.
Infelizmente, as informações referente ao Maço de 1789 estão corroídas foram
prejudicadas pela corrosão do documento, mas, mesmo assim, podemos perceber uma
diminuição de todos os gêneros agrícolas e pecuários, com destaque para a diminuição
de 2/3 da criação de suínos. No entanto, o número de éguas se manteve o mesmo e
iniciou a criação de ovelhas. O que Tomás fazia com tantas éguas, uma vez que sua
produção de suínos (único gênero que declarou enviar para o Rio de Janeiro) diminuiu
vertiginosamente?
No Maço de 1799, que traz informações para onde os fogos enviam seus
produtos, Tomás declarou enviar para o Rio de Janeiro apenas toucinho, que nesse ano
consistiu na produção de 100 arrobas. Também declarou reduzir seus escravos para 13
indivíduos e produzir 17 alqueires de milho, 1 de feijão, 4 de arroz, todos para consumo
doméstico. Na ocasião, possuía 32 éguas, 11 burros, 10 bestas, 3 cavalos e 54 reses. Em
1801, declarou aumentar sua produção em alguns itens. Produziu 800 alqueires de
milho, 50 de feijão, 30 de arroz e criou 50 cabeças de gado vacum, 50 cabeças de
porcos, que enviou para o Rio de Janeiro, e uma quantidade significativa de animais de
carga: 25 éguas, 1 burro eixor, 4 burras, uma “burreira” e 15 bestas. “Burro eixor” e
“burreira” correspondiam a animais reprodutores que eram cruzados com outras
éguas/cavalos para gerar novos burros e mulas. A referência a esses animais, únicos em
todos os Maços pesquisados, indica uma prática relacionada a reprodução de animais de
procriação, cujo destino, provavelmente, era o transporte de carga de sua própria
produção ou de outros membros da família, uma vez que Tomás não mencionou enviar
desses animais para o Rio de Janeiro. Essa parecia ser a vocação de Tomás, cujos
animais como éguas, mulas e burros constituíram o único gênero que se manteve
constante em seus rendimentos.
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Tomás da Silva Reis não apareceu com título nos documentos pesquisados. Seus
filhos, por sua vez, participaram dos postos da administração local. Antônio, por
exemplo, declarou ser Sargento da primeira Companhia, com apenas 18 anos e residente
na casa dos pais
No sítio de Tomás também ocorreu, o que Tiago Kramer de Oliveira chamou de
“sítios povoados”, pormenorizados no Capítulo 2. Tratava-se de um sítio que além de
envolver atividades de criação de animais, plantação de gêneros para alimentação e
transporte da produção para o Rio de Janeiro, em grande quantidade, agrupava não só a
família detentora da gleba, mas também outros homens livres, vivendo como agregados
ou “a favor”, que podiam exercer atividades paralelas ou que, em alguma medida,
participavam das atividades produtivas de Tomás. Nessas terras moravam vários outros
fogos “a favor”: Antônio Dias, natural de Taubaté, casado com Inácia Maria, natural de
Cunha, ambos pardos; José Ramos, natural de Cunha, casado com Rosa Maria, natural
de Taubaté e com uma filha, chamada Maria, todos pardos; Joaquim Ramos casado com
Ana Francisca e com 6 filhos, pardos e naturais de Cunha e José da Cunha, de 81 anos,
casado com Joana, de 27, com 2 filhos, todos naturais de Cunha, pardos e que diziam
viver “de pedir esmolas”.
Em 1789, Tomás declarou também ter uma casa na vila que se localizava na Rua
da Lapa no 1. Era uma casa grande, “térrea na frente e sobrado nos fundos”, de 3 lanços,
em que morava quando vinha à vila. A casa foi avaliada, em 1809, em 12$000 réis de
rendimento anual, mais que 2 vezes a média da vila.
Também compunha essa família, José dos Reis dos Santos400, irmão de Tomás,
casado com Joana Maria da Silva e com uma filha, em 1776. Na ocasião, declarou ter
um sítio, no qual criava, juntamente com 10 escravos, 100 porcos, o que demandava
cerca de 750 alqueires de milho, quantidade produzida por José (800 alqueires), além
disso criava 30 cabeças de gado e praticava, 40 alqueires de feijão e criava 6 cavalos.
Seu fogo foi descrito ao lado do irmão, no Maço de 1776, indicando que eram
contíguos. Em 1791, José declarou morar no “Bairro da Samambaia”, o mesmo do
irmão. Na comparação entre 1776 e 1789, temos o seguinte resultado:
Tabela 17: Bens e rendimentos de José dos Reis dos Santos

Produto

400

Quantidade
1776

Quantidade
1789

Medida

Também aparece a grafia José da Silva dos Reis dos Santos
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Escravos
Milho
Feijão
Arroz
Porcos
Gado
Cavalos e bestas

10
800
40
100
30
6

17
990
100
12
200
20
16

Indivíduos
Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
Cabeças

Nota-se um aumento sensível em todos os gêneros produzidos, exceto o gado,
com destaque para a criação de porcos que dobra no período e o consequente aumento
da produção de milho para alimentar os suínos (990 alqueires), embora essa quantidade
aquém do necessário.
Esse perfil de produção mudou radicalmente em 10 anos, deslocando-se para a
produção de açúcar. No Maço de 1799, José dos Reis dos Santos, declarou ter 12
escravos, ser “Senhor de engelho” e produzir 50 arrobas de açúcar, produto que enviou
para o Rio de Janeiro. Também enviou ao Rio de Janeiro 33 capados, 5 cavalos e 8
cabeças de gado. Em 1801, comprou mais um escravo e diminuiu sua produção de
açúcar, enviando para a capital 40 arrobas do gênero. Aumentou progressivamente a
produção de porcos para 50 cabeças e de gado para 10. Os gêneros de consumo
doméstico também aumentaram no período, acompanhando a produção de carne. O
milho, de 8 alqueires em 1799 passou para 200 alqueires, em 1801; o feijão passou de 1
para 60 alqueires; o arroz, de 4 alqueires para 30; além de iniciar o plantio de 30
alqueires de amendoim na ocasião. Por fim, em 1809, José parece ter se voltado aos
gêneros de origem, talvez aproveitando os bons preços pagos pelo toucinho, declarando
criar 4 bestas e porcos, dos quais produziu, junto com os mesmos 13 escravos
declarados, 80 arrobas de toucinho.
Os fogos contíguos aos de José e Tomás, somados com a grande quantidade de
gêneros enviados para o Rio de Janeiro e a pouca quantidade de animais destinados ao
transporte dos mesmos, sugere que os laços entre ambos iam além do parentesco e se
estendiam aos negócios. A produção de José era enviada para o Rio de Janeiro no
lombo dos animais de Tomás, o que justificava a grande quantidade de éguas de um e o
número elevado de gêneros enviados para o Rio de Janeiro de outro. Ademais, no
mesmo ano que Tomás declarou diminuir suas atividades agrícolas, José declarou
investir em açúcar, provavelmente, utilizando as terras ociosas, uma vez que moravam
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um do lado do outro. No entanto, na primeira década do século XIX, José abandonou a
produção de açúcar e voltou a investir em suínos.
Da mesma forma que Tomás, José dos Reis dos Santos declarou apenas ser
“soldado a cavalo”, em 1776, e não mencionou outras patentes nos Maços subsequentes.
Também não aparece mencionado nos ofícios da Câmara. Seus filhos, assim como os de
Tomás, se projetaram mais na política da Vila de Cunha. Em 1799, Manoel, com 12
anos, declarou ser “Cabo de Milícia”. Em 1801, o mesmo Manoel, com 15, declarou ser
“soldado”, juntamente com seu irmão João, de 11, e Nuno Pacidônio dos Reis, Alferes,
com 19 anos. Também, no mesmo fogo, havia o agregado José dos Reis Monsanto, de
21 anos, que declarou ter a patente de “Tenente Agregado à Milícia” e possuir 2
escravos. No entanto, nenhum com alta patente. José dos Reis dos Santos declarou, em
1789, possuir uma casa na vila, mas nem ele nem sua mulher foram mencionados na
Décima de 1809. Não conseguimos mais informações sobre seus filhos, o que
impossibilitou estabelecer suas vinculações com a Vila.
Outro membro da família Reis da Silva, era o alferes Nuno da Silva Reis, irmão
dos demais. Ele foi descrito, primeiramente, no Maço de 1791, residindo no “Bairro
Santa Cruz”. Em 1801, se declarou ser “Alferes Reformado”, viúvo, com 3 filhas, 19
escravos e ter sítio, onde produzia 100 arrobas de toucinho, 700 alqueires de milho, 3
cavalos, 6 bestas “de seu custeio”, 5 vacas com três crias. O sítio do referido alferes se
destaca pelo grande número de pessoas que o povoavam, declarando “viver a favor”.
Eram 18 fogos, sendo alguns deles com produção considerável, tal como Máximo
Alexandre dos Reis que vivia sozinho com 2 escravos, um deles “gentio”, e produzia 50
arrobas toucinho (metade da produção de Nuno), 200 alqueires de milho, 10 cabeças de
gado e 1 cavalo de seu serviço; ou José Francisco de Brito, natural de Guaratinguetá,
casado, com 7 filhos e criador de 13 cabeças de gado, 40 alqueires de milho, 2 de feijão
e 1 égua. Os outros tinham menor produção de milho, feijão, toucinho e 3 declararam
viver de seus jornais. O que parece é que a presença de tantos fogos no sítio de Nuno
deveria lhe garantir algum rendimento, uma vez que sua produção era modesta.
Entre seus filhos, destaca-se um de mesmo nome que aparece primeiramente no
Maço de 1799, morando com apenas dois filhos, e com patente de “Capitão”. Declarou,
nesse ano, viver de “negócio de fazenda seca comprada no RJ” e, em 1801, viver “de
negócio de comprar e vender gado [que] de parte está ausente para a Capitania de
Minas”.
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A simples declaração de comprar e vender gado corrobora nossa hipótese de
existência de uma rede articulada de comércio e que mobilizava agentes sociais de
Cunha, vilas de serra acima e portos da marinha. Marcondes cita que havia sítios para
invernadas em Taubaté, Guaratinguetá e Bocaina, utilizadas por indivíduos
comerciantes de gado para engordar e regular a oferta do animal na praça carioca. Saint
Hilaire, ao passar pela região de Taubaté, notou a presença de pastos naturais que,
provavelmente eram utilizados para a engorda do gado:
Pouco depois de Pindamonhangaba a vegetação muda inteiramente de
aspecto. Apresenta pastos naturais. Bem diferentes dos de Minas,
compõem-se principalmente de certa gramínea de deve a cor
acinzentada aos pelos que a cobrem401

No entanto, o viajante relata que os mesmos pastos não eram muito apreciados
por cavalos e burros, sem mencionar gado vacum. Para cavalos e mulas escreve que à
frente de Taubaté havia espécies de “glabras” mais adequadas para alimentação do gado
muar e cavalar.
Nuno da Silva Reis trabalhava na invernagem do gado para Antônio da Silva
Prado. Marcondes cita diversas cartas, datadas das primeiras décadas do século XIX, em
que Silva Prado ordena o envio de gado “de mil a mil e cem daqueles que estiverem
mais magros” para a serra da Bocaina com fim de engordarem para só depois se
dirigirem ao Rio de Janeiro. Em carta escrita pelo próprio Nuno da Silva Reis a Antônio
da Silva Prado é apontado o envio de 1.600 bois para o Rio de Janeiro e ainda havia
2.000 “que não tardarão aqui”. Da mesma forma, indica um fluxo de 200 cabeças por
dia com possibilidade de aumento dessa quantidade402.
A invernada na serra da Bocaina era feita em sítios que franqueavam pastos para
a engorda dos animais tal como o de José de Abreu Ventura, citado nas cartas
supracitadas, que cobrava o valor de $200 réis por cabeça403. Esses sítios ficavam à
margem do Caminho das Boiadas que passava pelo bairro do Paraitinga, onde o clã
Silva Reis tinha glebas, atuando na criação de gado vacum. Embora os autores citados
tenham dado ênfase ao principal eixo de escoamento da produção (Caminho Novo da
Piedade), a documentação analisada aponta para um leque de caminhos menores que se
relacionavam com os de maior importância e eram escolhidos por motivos vários. No
caso específico do Caminho das Boiadas, depois de ser permitida novamente a
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circulação de gado pelo Caminho Novo da Piedade, a partir de 1801404, era preferido
para a engorda do gado antes de ser enviado ao Rio de Janeiro. A Câmara de Cunha, no
que diz respeito ao pagamento dos soldos dos sargentos mores, pediu aprovação para
reduzir o valor cobrado pelas bestas, bois e cavalos que passavam pelo “Registro da
mesma vila”, pois excediam o valor necessário para tanto (dose mil cruzados anual405),
argumentando que se, ainda sim, o valor não bastasse, poderia-se incidir nos animais
oriundos de outras vilas, pois “se acha esse [imposto] só nos animais curitibanos que
passaram pela ponte desta vila”406. Os valores propostos eram $320 réis por besta, $200
réis por cavalo e $800 réis por boi e se fizéssemos uma média desses valores ($440 réis)
e dividíssemos pelo valor total anual arrecadado (12$000 cruzados ou 4:800$000,00
réis) teríamos um total aproximado de 10.909 animais (muar, cavalar e vacum)
passando pelo Caminho das Boiadas no ano de 1799.
Como vimos, Nuno não atuava sozinho na engorda e envio de gado para o Rio
de Janeiro, estabelecendo parcerias com gente de outras vilas. Pedro Henrique Pedreira
Campos407, também com foco no mercado de carne verde realizado na cidade do Rio de
Janeiro nas primeiras décadas do século XIX, cita diversas vezes o nome de Nuno da
Silva Reis como correspondente de Antônio da Silva Prado no Rio de Janeiro,
negociando, reses oriundas do “Rio Grande” e do “continente de Curitiba”, citando
inclusive que o negócio envolvia outros parentes cunhenses.
Nuno, além de dominar o recebimento e a engorda do gado em Cunha, era,
segundo Campos, matriculado na Real Junta de Comércio e detinha o fornecimento de
carne verde à Real Uxaria, à Marinha e ao Exército, da mesma forma arrematou o
Matadouro de São Diogo, em 1819, e o de Santa Luzia, , atuando em diversas frentes do
transporte até o abate e distribuição da carne na Capital. No entanto, seus negócios
parecem ter sido prejudicados, uma vez que registrou em carta a Antônio da Silva Prado
dificuldades em vender gado vacum devido a concorrência com a carne verde oriunda
de minas, fato que o leva a falência em 1825, juntamente com Prado, que não envia
mais o gênero ao Rio de Janeiro408. Alcir Lenharo, em obra já citada, aponta a
progressiva entrada de gêneros do sul de Minas Gerais na Capital, obrigando o Estado a
tecer parcerias com essa nova classe emergente oriunda do mercado de gêneros
404
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alimentícios para prover infraestrutura ao sistema de abastecimento da Corte. Nesse
sentido, a partir de 1808 foram construídas, aumentadas e melhoradas diversas estradas
para ligação direta entre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, principalmente, a
“Estrada das Boiadas409” “da Polícia” e a “do Comércio”410, encurtando a distância
entre essas duas áreas e diminuindo, progressivamente, o fluxo pelo Caminho Novo da
Piedade. Essas ligações talvez tenham prejudicado os negócios de Nuno da Silva Reis e
Antônio Silva Prado já quase na terceira década do século XIX.
Como temos apontado, o escoamento dessa produção exigia a articulação de um
mundo de caminhos e, segundo Oliveira, muitas vezes, sua construção estava atrelada à
iniciativa privada, sendo efetivado com recursos de “homens poderosos” e com
“cabedais” para investir nessa empreitada, lucrando obviamente muito com isso. Nesse
sentido, destaca-se o Capitão Mor de Guaratinguetá, Manoel da Silva Reis, irmão do
Capitão Nuno da Silva Reis de Cunha. Ele declarou, no Maço de 1778 de
Guaratinguetá, ser casado com Ignês Gonçalves da Cruz, ter 5 filhos e morar com a mãe
Escolástica dos Reis Maciel e duas sobrinhas. Declarou também ter 2 moradas de casa
na vila de Guaratinguetá e ter um sítio, no qual plantava 300 alqueires de milho, 100 de
feijão, além produzir farinha de mandioca, 100 carris de aguardente, melado, e criar 80
porcos, 4 cavalos e 90 cabeças de gado (sendo que 30 delas estavam de ventre e 20
crias). Para essa produção, declarou, também, ter 34 escravos mais os 12 de sua mãe.
Nota-se que na declaração de seus bens, a maior produção de seu sítio envolvia cabeças
de gado, seguida da criação de porcos.
Segundo Paulo Pereira dos Reis411, a construção do Caminho Novo da Piedade
demorou mais de meio século e assumiu diversos traçados durante esse tempo. Seu
projeto original atravessava a Serra da Bocaina em direção ao Rio de Janeiro, mas no
governo de Morgado de Mateus o percurso foi alterado para passar na Freguesia do
Campo Alegre, às margens do rio Paraíba, o que lhe conferiu nesse trecho a
denominação de “estrada da Paraíba Nova” (Figura 10), ficando sob responsabilidade
do Capitão da Cavalaria Auxiliar de Taubaté, José Correa Leme Marzagão, nos
primeiros anos do Governo de Martin Lopes Saldanha. Marzagão saiu de Taubaté para a
Freguesia Nossa Senhora do Campo Alegre com uma comitiva formada por 65 pessoas
entre escravos e agregados de sua propriedade rural com o fim de construir o aferido
409
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caminho e povoar a dita freguesia. Foi hospedado pelo vigário da mesma, o padre
Henrique José de Carvalho, grande apoiador do povoamento da Paraíba Nova e da
construção do Caminho.
Ao que tudo indica a iniciativa do vigário e o Capitão da Cavalaria Auxiliar de
Taubaté para a construção do Caminho Novo da Piedade, passando pela Paraíba Nova
tinha opositores, entre eles: Manoel da Silva Reis. O Padre Henrique, em carta enviada
ao Capitão Inácio José Cherem, questionava a atuação de Manoel que conhecia
perfeitamente a região e não via com bons olhos o trajeto do caminho margeando o rio
Paraíba, segundo o dito padre: “Os homens de Paraty e moradores do caminho do mar
tem empenhado o Capitão Mor de Guaratinguetá, para que se não adiante essa estrada
ou tenha aumento a povoação dela”412.
Nesse documento, observamos o jogo político para definição do percurso por
onde passaria a estrada. Marzagão, Capitão da Cavalaria Auxiliar de Taubaté possuía
uma fazenda na região da Paraíba Nova413, e, portanto, tinha interesse particular em
fazer com que o Caminho passasse pela dita povoação. Já Manuel da Silva Reis
defendia que a estrada deveria passar mais ao sul, cruzando as terras altas da Serra da
Bocaina até chegar em São João Marcos, defendendo, igualmente, seus interesses
particulares nesse percurso. Há um pedido de confirmação de sesmaria datada de 1782,
existente

no
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Ultramarino,

envolvendo

5.630

braças

(aproximadamente 2 léguas) de testada e 2 léguas de sertão em nome de Manoel da
Silva Reis “no caminho de Guaratinguetá para São João Marcos e Rio de Janeiro”414.
Sabemos que Manoel ocupava essas terras há pelo menos quatro anos antes, pois
declarou no Maço de População de 1778 que tinha “mais uma sorte de terras no novo
caminho com 15 alqueires de milho plantado”. Da mesma forma, suas terras aparecem
citadas por outros como a de João Coutinho da Rocha, que solicitou uma légua de terras
na “chamada Santa Iria, junto a Parahytinga no caminho novo das boiadas que vão para
a cidade do Rio de Janeiro” e “que eram do Capitão Manuel da Silva Reis”415. Também
seus parentes são mencionados como detentores de terras no Caminho das Boiadas, tal
como Thomás da Silva Reis que tinha uma légua de terra na “paragem Rio Peritinga”,
confrontantes “no fim com as terras do Capitão-Mor Manoel da Silva Reis”416. Essas
citações evidenciam a proximidade das terras de Manoel com o Caminho das Boiadas,
412
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com a Serra da Bocaina, com seus parentes, onde não por acaso ele queria que passasse
o Caminho Novo da Piedade, bem como a contiguidade das terras dos Silva Reis nessa
região. Ademais, segundo Maria Lucilia Viveiros Araújo417, Manoel da Silva Reis
arrematou alguns Contratos Reais, tais em sociedade com José Vaz de Carvalho, com o
Capitão-Mor Paulino Aires Aguirre e com Dr. Francisco José da S. Peixoto,
arrematando por 13 anos os “meios direitos da Casa Doada” que taxavam as tropas que
passavam pela Estrada Real do Sul, estrada que ligava o Rio Grande de São Pedro a São
Paulo. Da mesma forma, arrematou a administração da passagem do Rio Piedade ou
Porto Meira (ligação entre Lorena e a Capitania de Minas Gerais) por seis anos, cujo
valor pago pelo triênio iniciado em 1794 foi de 4:200$000 réis. As mencionadas
“passagens”, envolviam a importante rota do gado e tropas mineiras em direção ao Rio
de Janeiro, evidenciando que uma mesma família concentrava negócios desde a
Capitania do Rio Grande de São Pedro até o fornecimento do gado no Rio de Janeiro,
tecendo alianças e parcerias com poderosos negociantes de São Paulo418.
Até os primeiro meses de 1776, o Governador Martin Lopes Saldanha estava
empenhado no projeto iniciado no governo anterior, cujo trajeto passava pela Freguesia
da Paraíba Nova. No entanto, a visita do Ouvidor-geral Dr. José Gomes Pinto de Morais
à região da Freguesia da Paraíba Nova fez com que o governador mudasse de opinião:
Há tanta gente que o pretende embaraçar, uns com frouxidão, outros
com representações bem diferentes umas das outras, sem eu poder
discernir quais são as verdadeiras, persuadindo-me a todas pelo caráter
das pessoas que, mas fazem ultimamente me seguraram o empenho,
que todos tinham, de que se não completasse aquela obra, pelo que
não só escrevi a Vm.ce forte contra os seus súditos, mas a todos os
povoadores, ordenando-lhes não saíssem daquela obra, sem que de
todo estivesse acabada, e que havia de ser feita pela primeira parte,
que se tinha determinado, abandonado por ora o novo projeto de se
abrir da Piedade a S. João Marcos; hoje porém que recebo a de Vm.ce
e vejo o que a este respeito me diz, sendo obrigado a acredita-lo pelo
seu nascimento, caráter e honra, o que vejo atestado pelo D.or
Ouvidor da Comarca, devo dizer a Vm.ce que eu aprovo, que se abra o
caminho da Piedade a São João Marco, visto ser o mais perto e por
consequência o mais útil419

Podemos observar uma clara mudança de opinião por parte do governador
Martim Lopes Saldanha em favor do projeto de Manoel da Silva Reis que se tornou, a
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partir de então, o grande empreendedor do caminho finalizado em 1778. Nota-se
também que o “atestado do D.or Ouvidor da Comarca” teve peso nessa decisão. Não
encontramos relações diretas entre o Ouvidor e Manoel da Silva Reis, mas são claras as
relações entre a disputas, entre pessoas e famílias que orientaram as escolhas e a
construção de infraestrutura desse porte.
A irmã de Tomás e José, Ana da Silva Reis, casou-se com José Vaz da Silva,
que, por sua vez, era duplamente cunhado de Thomás, pois o mesmo era casado com a
irmã de Tomás, Ana, e Tomás era casado com Emiliana: irmã de José Vaz. Por esse
vínculo tão próximo, os Vaz da Silva foram analisados junto com os Silva Reis.
José Vaz da Silva, assinante do Auto de Criação da Vila de Cunha, era filho de
Luiz da Silva Porto, natural de Portugal e de Maria de Toledo Cortez, natural de
Taubaté420. Observamos que muitos negociantes de Cunha eram nascidos em Portugal
assim como Silva Porto. Ele foi o doador do patrimônio da “Capela de Jesus, Maria e
José” e José Vaz da Silva aparece pela primeira vez no Maço de 1776, morando dois
fogos à frente do pai. Declara ter 6 escravos, uma produção de 80 porcos e uma
produção de milho superior à necessidade das crias (800 alqueires de milho),
juntamente com 60 de feijão, 40 cabeças de gado, 18 bestas, 50 éguas e 3 burros. Em
1789, declarou-se morador no “Bairro do Jacuhi”, (mesma Esquadra dos pais de José
Vaz e de sua esposa Ana, como também dos irmãos dela, Tomás e José). Isso justifica o
fato de José declarar ter 2 sítios, nesse mesmo ano, advindos, talvez, do espólio dos pais
de cada um dos cônjuges. Declarou, também, viver de lavoura, mas, da mesma forma
que 1776, em um dos sítios criava 50 animais cavalares e 6 cabeças de gado vacum e no
outro criava 200 cabeças de porcos e 2.000 alqueires de milho, quantidade mais que
suficiente para alimentar os seus suínos, como também 25 alqueires de feijão.
Em 1791, José Vaz da Silva declarou estar viúvo e possuir 4 filhos e 1 agregado,
chamado Gonçalo Cardoso de 49 anos. Declarou também possuir apenas 1 sítio, o que
pode estar ligado à morte da esposa, bem como diminuiu seus escravos pela metade,
(em 1789, tinha 21e, em 1799, apenas 10 cativos) talvez devido à perda do sítio. Nesse
ano, as atividades que José Vaz exercia e os motivos dos laços com a família Reis dos
Santos ficam mais claros. Vaz produziu 20 alqueires de milho, 3 de feijão, bem como
criava porcos que de “um ano por outro manda vender no Rio de Janeiro” 300 arrobas
de toucinho e declarou conduzir 50 “bestas no caminho de Paraty trabalhando”, mesmo
número citado 10 anos antes. Em 1809, todos os filhos haviam saído de casa: José Vaz
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morava apenas com o seu agregado Gonçalo e possuía 22 escravos, declarando produzir
200 arrobas de toucinho.
Na contramão de suas atividades econômicas que se mantiveram mais ou menos
estáveis no período, José atuou na câmara e obteve diversas patentes militares. Em
1776, afirmou ser “soldado de cavalos” e em 1809 afirma ser Capitão-Mor. Nas
atividades do Concelho, José apareceu, em 1791, como o terceiro indicado para o cargo
de Capitão da Ordenança, juntamente com seu irmão:
Em segundo lugar os tenentes Luís da silva Ferreira pessoa de muita
capacidade de excelente conduta e também com serviços a sua
majestade por ser destacado para Santa Catarina no governo do [?]
senhor Dom Luís Antônio de Souza sendo tenente da cavalaria
auxiliar. Em terceiro lugar José Vaz da silva pessoa principal irmão do
segundo nomeado acima e com todas as circunstancias necessárias421
[...]

Também ficou em terceiro lugar para o cargo de Capitão Mor, em 1798, e foi
Juiz Ordinário em 1799. Em 1789 declarou ter 2 moradas de casas na vila. No entanto,
na Décima de 1809, é apontado apenas 1 na rua da Quitanda, lado esquerdo, no 9. Era
“térrea na frente e os fundo[s] de sobrado”, de 2 lanços, avaliada em 5$760 réis, na qual
morava quando “vinha a vila”. Dos seus filhos, não conseguimos encontrar relações
com a vila, algo recorrente entre os diversos indivíduos citados.
O irmão de José Vaz, Luís da Silva Ferreira, como vimos, disputou o cargo de
“Capitão” com ele, em 1791. No Maço deste ano, apareceu como “Tenente”. Em
Fevereiro, é indicado em segundo lugar para o cargo de “Capitão da Cavalaria Ligeira”
e, em Maio, retoma os feitos de “Tenente da Cavalaria Auxiliar”, nos conflitos em Santa
Catarina ainda no Governo de Morgado de Mateus422, mesmo assim, ficando em
segundo lugar para o cargo de “Terceiro Capitão da Ordenança”423. Ao que parece não
foi convocado para nenhum dos cargos citados, pois no Maço de 1799, declarou ser
ainda “Tenente Reformado”.
Suas atividades econômicas acompanhavam às do irmão. Em 1789, aparece
morando dois fogos antes do irmão, no mesmo “Bairro do Cume”, Esquadra, onde todos
desse clã residiam. Declarou ser casado com Mônica Felizarda, ter 6 filhos e 25
escravos. Nesse mesmo ano, declarou possuir dois sítios onde vivia “de lavoura”.
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Produziu, na ocasião, 200 porcos e muito mais milho do que o necessário para sustentálos (3.000 alqueires de milho, um excedente de cerca de 1.500 alqueires). Esse milho
além da alimentação para subsistência também poderia ser utilizado no trato dos 20
animais cavalares e 19 cabeças de gado vacum que possuía. Também colheu 80
alqueires de feijão e 30 de arroz. Na comparação com os dados de 1789, temos o
seguinte resultado:
Tabela 18: Bens e rendimentos de Luís da Silva Ferreira

Produto
Escravos
Milho
Feijão
Arroz
Porcos
Gado
Cavalos e bestas

Quantidade
1.776
25
3.000
80
30
200
19
20

Quantidade
1.789
18
20
3
50

Medida
Indivíduos
Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
Cabeças

Os dados da tabela indicam uma diminuição das atividades agrícolas e do
número de escravos. A quantidade de porcos não foi citada, mas pela produção de
toucinho (300 arrobas) nota-se uma diminuição de 2/3 (100 porcos) na criação, em
1776, que enviou para o Rio de Janeiro. O número de cavalos e bestas mais que dobrou
no período, cujo destino era o mesmo que o irmão: “traz bestas no caminho de Paraty
trabalhando”.
Luís da Silva Ferreira, também, declarou ter 2 casas na vila, em 1789. No
entanto, não encontramos seu nome no imposto da Décima, em 1809. De seus filhos, 3
aparecem na lista de casamentos da Matriz de Cunha, a maioria casados com
portugueses. Joaquina Maria de Toledo casada, em 1797, com Alferes Francisco José
Fernandes, português do Arcebispado de Braga e morador na Rua da Quitanda, lado
esquerdo, no 13, em uma “casa térrea de 2 lanços”, avaliada em 5$760 réis e ocupada
quando Francisco e Joaquina “vi[nham] à vila”; Maria Felizarda casou-se, em 1802,
com Joaquim Gomes de Siqueira, já citado acima e a cuja deles se localizava na Rua da
Quitanda, lado esquerdo, no1; Ana Maria dos Reis era casada, em 1783, com Antônio
Alves de Castro, português do Bispado de Porto, moravam “de favor sem pagar
aluguel” na casa do Padre Ignácio de Toledo Silva, localizada na Rua da Quitanda, lado
esquerdo no11, “térrea na frente e de sobrado no fundo”, de 2 lanços, cujo rendimento
anual era de 9$600 réis, quase 2 vezes a média da vila.
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O citado Antônio Alves de Castro, declarou, em 1789, viver no “Bairro da Vila”,
ter 3 filhos e 7 escravos. Declarou também viver “de seu ofício de carpinteiro” e ter uma
“sorte de terras”, onde criava 30 porcos e produzia o dobro de milho que o necessário
para a alimentação deles (500 alqueires), juntamente com 40 alqueires de feijão, 1
cavalo e 1 vaca. Antônio voltou a aparecer nos Maços em 1809, com 70 anos de idade,
3 filhos, entre eles José que declarou ser “Cabo de Esquadra”. Seu número de escravos
subiu para 12, doando uma, Quitéria, para sua filha Ana, que não aparece morando no
mesmo fogo do pai. Também moravam na casa da vila duas agregadas (Catarina, parda
e solteira de 29 anos e, provavelmente, sua filha Mariana, de 2 meses). Nesse ano ainda,
declarou ser agricultor e ter um sítio no qual plantava e criava 50 capados.
Não conseguimos encontrar grau de parentesco entre Ana Maria e Antônio com
o Padre Ignácio, mas o sobrenome Toledo pode indicar alguma relação com a avó dela,
que se chamava Maria de Toledo Cortez. O Padre Ignácio tinha outra residência na vila,
contigua à que cedia ao referido casal, no10. Era “térrea na frente e de sobrado no
fundo”, de 2 lanços, avaliada em 5$760 réis, e nela “mora[va] quando v[inha] de seu
sítio”. Ele aparece no Maço de 1799, declarando viver de suas ordens e com 2 escravos.
Em 1809, aparece novamente, com 8 escravos e 1 agregado (Marcelino, pardo de 15
anos). Suas atividades de Padre parecem ser exercidas na Matriz, pois em um ofício, de
1799, foi registrada a quantidade de religiosos que habitavam a vila com “especial
declaração do lugar de suas residências”. No ofício há menção que o padre Ignácio “tem
quadijutado nesta matriz com louvável procedimento muito exato nas obrigações do seu
ministério e honra nesta mesma vila onde é natural sujeito de probidade e das principais
famílias”424.
Além dos sujeitos já discutidos, localizamos outros moradores na vila com
sobrenome parecido, mas que não conseguimos encontrar vínculo de parentesco. Entre
eles, o Padre Pedro José dos Reis, que possuía 2 escravos e vivia de suas Ordens, em
1809. Ele residia em uma casa térrea, de 3 lanços, na Rua Direita, lado direito, no 7, cujo
rendimento anual foi avaliado em 6$400 réis. Outro Reis que habitava também à Rua
Direita, lado esquerdo, no 39, era Manoel Vicente dos Reis, não mencionado nos Maços,
mas que dividia a casa com Antônio Manoel de Freitas. Este aparece no Maço de 1809,
casado com Teodora Francisca, com 3 filhos e 7 escravos. Declarou também ter 1 sítio,
onde exercia atividades agrícolas e produzia 60 arrobas de toucinho. Ambos eram
“proprietários e residentes quando v[inham] a vila” em uma “casa térrea de 2 lanços”,
424
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cujo rendimento anual era de 5$760 réis, um pouco maior que a média da vila. Esta casa
parece ter sido comprada e compartilhada pelos dois, cujos laços não conseguimos
precisar. Por fim, habitava a vila, Antônio Nunes dos Reis que tinha uma “propriedade
avulsa no Rocio desta vila”, casa “térrea no campo”, de “um bom lanço” e localizada
“[a]trás do morro das bexigas”, local onde se enterravam os bexiguentos como veremos
no Capítulo 5.
A família Silva Reis atuou em toda a rede comercial relacionada ao
abastecimento de carne verde do Rio de Janeiro, desde a arrematação de “registros” no
sul da colônia até a obtenção de sesmarias e sítios para invernada, reprodução e criação
de muares, preparo do toucinho e plantação de milho, além de cuidar do seu envio para
o Rio de Janeiro. Como vimos,

atuou inclusive no abate das reses, arrematando

matadouros no Rio de Janeiro e vendendo a carne com exclusividade para à Real
Uxaria, à Marinha e ao Exército. As glebas da família constituíam sítios, com terras
contíguas, legitimadas por Cartas de Sesmarias. No Termo de Cunha, as glebas o
permitiam, atuar em nível inter-regional, situando-se ao longo de caminhos e estradas,
cuja proximidade era essencial para o mais rápido escoamento da produção. É notável a
relação das famílias Reis dos Santos e Vaz da Silva, formando um clã, atuando na
criação de animais de carga para transporte de mercadoria se deu nas duas principais
rotas de escoamento de comércio da Vila e/ou da Capitania (Caminho Novo da Piedade
e Caminho para Paraty). Nesse sentido, vale destacar que o fato de a produção da
família Reis da Silva ser escoada pelo Caminho das Boiadas/Caminho Novo da Piedade
protegeu o clã dos prejuízos causados pela proibição do comércio de cabotagem a
mando do Governador Bernardo José de Lorena, em 1789. Diferentemente dos Macedo,
dos Siqueira e dos Vaz da Silva, que estabeleceram comércio com Paraty e, por
consequência, pelo mar. Os Reis dos Santos nada sofreram com as mudanças dos rumos
da política Régia.
As incursões políticas desse clã concentraram-lhe na figura do Manoel da Silva
Reis, Capitão-Mor de Guaratinguetá, e de Nuno da Silva Reis, Capitão da Companhia
de Ordenança de Cunha, bem como de José Vaz da Silva, que assumiu cargo de Juiz
Ordinário e Capitão-Mor em Cunha. Seu irmão, no entanto, apesar de aparecer em duas
nominatas para cargos militares e reivindicar sua participação nos conflitos ocorridos
em Santa Catarina não conseguiu ascender ao posto de Tenente. Essa família se
localizava nas proximidades dos Bairros do “Jacuhi”, “Samambaia” e “Paraitinga” e na
vila habitaram principalmente a Rua da Quitanda, conforme mostra a Prancha I.
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4.1.5 Os Macedo\Macedo Sampaio
Outro grupo de destaque na vila foi a família Macedo/Macedo Sampaio. Teve
início com o casamento de Francisco José de Macedo e Mariana Francisca de Sampaio,
cuja origem é desconhecida. Em 1776, Francisco, com 57 anos, declarou ter 1 sítio com
22 escravos, no qual criava 130 porcos e plantava milho suficiente para alimentá-los
(1.000 alqueires), além de 50 alqueires de feijão, 20 cabeças de gado e 10 cavalos. Não
declarou ter títulos militares e residia na sexta Esquadra, “Bairro do Paraitinga”. Em
1789, assumia a responsabilidade do fogo sua esposa, Mariana, provavelmente em
função da morte do marido. Ela declarou residir no Bairro do Cume, área fronteiriça ao
“Bairro do Paraitinga”. Nesse Maço, apenas 2 filhas ainda viviam com a mãe e mais 12
escravos. Ela declarou uma produção bem menor que o marido. Criava 100 porcos e
plantava 600 alqueires de milho, mais 20 de feijão, 4 de arroz e criava 4 animais
cavalares e 4 cabeças de gado vacum. Mariana Francisca também aparece no Maço de
1799, com 61 anos, morando sem os filhos. Sua produção aparece também diminuída,
talvez, pela idade e por estar sem os filhos. Declarou ter 8 escravos e plantar 2 alqueires
de milho, 1/2 de feijão e produzir 20 arrobas de toucinho.
O inventário de Mariana data de 1821, no entanto ela não aparece nos Maços
seguintes e também não declara ter ligações com a vila, diferentemente dos filhos. Entre
eles, destaca-se Antônio José de Macedo, o único assinante do Auto de Ereção da Vila e
o mais importante membro desse clã. Ele, 1776, ainda morava na casa dos pais aos 16
anos. Quatro anos depois de criada a vila, Antônio, com 28 anos, se declara solteiro
morando no “bairro da Vila”, com um agregado, José Vaz de Toledo, carpinteiro, de 18
anos. Ele, na ocasião, declarou ter 2 “casas de morada”, 2 “terras”425 e criar 8 animais
cavalares e 20 cabeças de gado, o que denota que suas rendas advinham do comércio de
animais e não da criação dos mesmos, uma vez que não declarou gêneros agrícolas
destinados à alimentação desses.
Uma das “terras” mencionadas no Maço de 1789 é descrita na requisição de
sesmaria solicitada depois da criação da Vila de Cunha:
Uma légua de terra de testada com três de sertão, na picada que se
segue do termo da Villa pela fazenda de Antônio José de Oliveira que
vai sair no rio denominado Mombucaba, principiando esta data no alto
da serra que confronta com o lugar denominado Grota Grande
compreendendo na mesma testada três ribeirões que banham a dita
425
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Grota Grande, ficando esta compreendida na mesma data correndo o
rumo do sertão de Norte Sul e da testada de leste fazendo pião no dito
rio Mambucaba, légua e meia para cada lado426

A toponímia aponta a localização da sesmaria e a direção de seus negócios. Não
conseguimos encontrar o lugar “grota grande”, mas as referências ao “rio Mambucaba”
e ao “alto da serra” indicam que sua sesmaria seguia rumo às vilas do sul da Capitania
do Rio de Janeiro. Corrobora essa afirmação o fato de a fazenda de Antônio José de
Oliveira, a partir da qual corria a sesmaria de Antônio José de Macedo, ter início na
paragem chamada “Indaiatuba”, correndo em direção à “serra do Mar”427.
Nessa região, havia uma trilha, construída por volta de 1740, utilizada para
contrabando do ouro, batizada de Cesárea, que tinha início na paragem chamada
Vargem Grande, atual município de Areias, e transpunha as montanhas, percorrendo o
leito do rio Mambucaba até chegar ao porto de mesmo nome ou seguir via terrestre para
Angra dos Reis e o Rio de Janeiro. A toponímia sugere que a sesmaria de Macedo
ficava nas proximidades desse caminho, estabelecendo relações com as vilas do litoral
fluminense, o que o levou inclusive a se casar com uma paratiense, Maria Francisca de
Novais Fonseca.
Em 1791, Antônio voltou a declarar residir na vila e ter 3 agregados (Antônio
José de Lorena, de oito anos; Mariano José de Macedo, de 15 anos; e “[?]toma
Francisca de Oliveira”, de 18) e mais 15 escravos. Suas rendas são descritas de forma
mais clara nesse ano. Declara viver “de negócios”, dizendo “ter prejuízo em negócio do
mar” em 2 mil cruzados428, como também registra ter 1 cavalo de cela e 20 animais de
carga. Tal prejuízo parece não ter perdurado. Em 1801, dobra sua quantidade de
escravos e se declarou “negociante em grosso”, que “compra e vende os principais
gêneros que entram no giro mercantil, como escravos, açúcares, muares e bestas”, além
de “rematar contratos Reais”. Antônio também se declarou agricultor, produzindo 600
alqueires de milho, 40 de feijão e 20 de arroz, atividade que deve ter demandado a
compra de mais escravos. Em 1809, chegou a ter 47 cativos, exercendo a mesma
atividade de “negociante em grosso” e de agricultor, declarando ter “um sítio”, onde
“faz sua plantação” e produzir 300 arrobas de toucinho.
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Sua carreira nos postos de ordenança é tão meteórica quanto suas atividades
econômicas: em 1789, declara-se Capitão; dez anos depois, Sargento Mor; e,
finalmente, em 1801, Coronel. Tentou, também, o título de Brigadeiro, e o Hábito de
Cristo, mas foi recusado pelo Conselho Ultramarino429:
Parece ao Conselho […] que ele não merece nenhuma das graças, que
suplica. A exata informação do governador da Capitania de São Paulo,
comprovada com alguns documentos, manifesta não só a falta de
serviços que no suplente há, para lhe ser negado o novo e encontrando
posto de Brigadeiro de milícias, que tem fundamento pretender, mas
também dá a conhecer a sua conduta orgulhosa e simulada, que o faz
inábil para governar ou dirigir povos. […] E, quanto a mercê do
Hábito que também suplica não mostra o suplicante ter feito serviços
dignos desta graça, conforme o regimento das mercês; e nesta certeza
concluam o Conselho, que os requerimentos do suplicante em parte
nenhuma se fez digno da justa e Benigna atenção de V.A.R430

Nos ofícios da Câmara, Antônio é indicado para Juiz das Medições, em 1819, e
como Recebedor de parte do imposto da Décima Urbana de 1820, o que sugere ainda
sua atividade como Arrematante dos Contratos Reais431.
José Antônio de Macedo, como já apontamos, declarou, em 1789 e 1791, ter
imóveis na vila, no entanto, apenas os habitava quando vinha ao núcleo. Talvez tenha se
mudado para a sesmaria que adquiriu depois de 1791. Sua casa se localizava na Rua da
Lapa, lado único, no12,. Era uma casa “térrea e sobrado nos fundos”, de 3 lanços, cujo
rendimento anual foi 13$440 réis, o segundo maior valor da vila.
Também morava na vila João José de Macedo, irmão de Antônio. João aparece
nos Maços de População (com exceção do de 1809), casado com Joaquina Antônia e
com 11 filhos, entre eles, os Soldado de Milícia, Valério, com apenas 10 anos. Declarou
ser agricultor e ter 1 sítio, onde faz sua plantação e produz 50 arrobas de toucinho, com
4 escravos. João, em 1809, declarou ser Capitão e nos ofícios da Câmara, apareceu
como Juiz Ordinário. Talvez, por conta desses cargos, adquiriu uma casa na vila, na Rua
da Lapa no10, dois números antes do irmão. Era uma “casa térrea na frente e sobrado
nos fundos, de 2 lanços e arruinada”, cujo rendimento anual era de 9$840 réis, na qual
habitava quando vinha à vila.
Os outros irmãos de Antônio e João de Macedo declararam uma riqueza
modesta. Todos tinham menos de 10 escravos, produziam pouca quantidade de gêneros
429

GARRIDO, 2012, p.33.
APUD: GARRIDO, 2012, p. 185.
431
APESP, Ofícios Cunha, C00232.
430

210

de subsistência, como milho, arroz e enviavam pouco de toucinho para o Rio de Janeiro.
No entanto, apesar do pouco cabedal, participaram ativamente da vida política, tal como
Francisco José de Macedo, como Capitão, e José Francisco de Macedo, que assumiu
postos no Concelho, em 1791 e1794, como Vereador e o primeiro na nominata para
Capitão da quarta Esquadra em 1796.
O clã Macedo, em geral, era uma típica família cunhense produtora de gêneros
para consumo doméstico e porcos, cujo fim era o envio para o Rio de Janeiro, todos em
pequena quantidade. Os bens conseguidos por Francisco José de Macedo, o pai,
principalmente os 22 escravos, foram progressivamente diminuindo depois de sua morte
e não conseguimos identificar, pelos Maços, uma transmissão direta para os filhos.
Antônio José de Macedo é o único que se destaca, desde jovem, com atividades
envolvendo comércio de “grosso trato”. Posteriormente, foi Contratador Real e
agricultor, produzindo significativa quantidade de toucinho em suas terras. Sua
ascensão econômica foi proporcional às patentes alcançadas, almejando, inclusive o
cargo de Brigadeiro, pleito não foi efetivado.
O poder alcançado por Antônio, uma vez que a família não tinha tradição em
cargos na administração portuguesa, abriu brechas para os irmãos participarem de
cargos de alta patente militar e na Câmara local.
4.1.6 Os Silveiras\ Alvares de Oliveira
O primeiro membro dessa família a ser estudado é Júlio Carlos da Silveira. Ele
aparece em 1776 como um pequeno produtor, morando em terras arrendadas e com
menos de 10 escravos. Sua produção se destacava pela criação de gado, porcos e
animais cavalares, como mostra a tabela a seguir:
Tabela 19: Bens e rendimentos de Júlio Carlos da Silveira

Produto
Escravos
Milho
Feijão
Arroz
Porcos
Gado
Cavalos, Éguas e Potros

Quantidade
1776
10
300
40
80
60
28

Quantidade
1789
9
100
20
5
40
130
35

Medida
Indivíduos
Alqueires
Alqueires
Alqueires
Cabeças
Cabeças
Cabeças
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Em 1776, nota-se que criava 80 porcos e 300 alqueires de milho para alimentálos, cujo necessário seria, aproximadamente, o dobro da quantidade produzida. Destacase também na criação de gado, e percebemos que o investimento neste tipo de criação
quase dobrou no período entre 1776 e 1789, bem como um pequeno crescimento na
quantidade de animais cavalares criados.
Em 1789, Júlio declarou não ser mais arrendatário de terras e possuir um sítio,
que, segundo os Maços de 1789 e 1791, ficava no “Bairro Gândara e Abóboras”. Na
tabela acima, podemos inferir sobre sua opção de investir na criação de gado e animais
cavalares, resultando em consequente queda no plantio de milho na criação de porcos.
Em 1809, é citado apenas como detentor de 1 sítio, no qual fazia sua plantação e
produzia 20 arrobas de toucinho. Todavia, acreditamos que houve omissão de seus
rendimentos por parte do recenseador.
Júlio Carlos da Silveira não parece ter se interessado em exercer atividades
políticas na vila, sendo apenas citado como “Soldado a Cavalo”. Em 1789 menciona ter
2 “moradas de casas na vila”, porém não são citadas na Décima de 1809. Uma dessas
deve ter sido passada para Antônio Carlos da Silveira, pois enquanto na Décima de
1809 consta o nome de Antônio em uma residência na Rua da Lapa, no9, o mesmo
documento, em 1811, cita-o como proprietário, porém não conseguimos identificar,
precisamente, o parentesco entre eles432. A referida morada de casas era “térrea na
frente e sobrado nos fundos”, e nela morava(m) quando “v[inha](m) à vila”, avaliada
em 4$800 réis.
Outro membro da família Silveira que habitava a vila era Carlos Pedroso da
Silveira, cujo sobrenome herdara da sua mãe Maria Miguel da Silveira. Ele se casou
com Ana Antônia de Viveiros, em 1787, porém, dois anos depois, ainda aparece
morando sem a esposa, juntamente com José Alvares de Oliveira433, em um sítio
localizado no “Bairro Barro Vermelho”, região sul da vila. Nesse mesmo ano, Carlos
Pedroso se mudou, declarando morar no “Bairro da vila” e ser Sargento, talvez por
ajuda de José Alvares, que já era Sargento-Mor quando ambos moravam no mesmo
432

No Maço de 1776, consta um Antônio filho de Júlio que não aparece mais nos Maços seguintes e
poderia ser o mesmo Antônio citado na Décima, mas, no entanto o artigo Casamentos da Matriz da Vila
de Cunha (FAGUNDES, 1994) consta Antônio José de Silveira como filho. O único membro da família
Silveira com o primeiro nome Antônio nos Maços é o dito Antônio José, o que pode corresponder à
mesma pessoa mencionada na Décima e, nesse caso, pode ter havido um erro por parte do escrivão.
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destinado ao chefe do mesmo. Porém julgamos que ele não era detentor dos bens declarados na ocasião,
pois no Maço de 1799 ele declara valores e gêneros muito díspares ao declarados dez anos antes, fato que
não ocorre quando analisamos progressivamente os rendimentos de José Alvares de Oliveira.
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fogo. Em 1799, sua produção consistia na criação de 16 capados (enviados para o Rio
de Janeiro) e 3 cavalos, bem como no plantio de 5 alqueires de milho, 1 de feijão e 7 de
arroz. Em 1801, sua produção aumentou para 20 capados (também enviados para o Rio
de Janeiro), uma quantidade ainda pequena de milho (100 alqueires), 18 alqueires de
feijão, 10 alqueires de arroz e 4 cavalos. Nesse ano declarou ainda produzir 3 alqueires
de algodão para consumo doméstico. O número de escravos reflete de sua ascensão
social. Enquanto, em 1789, não declarou ter escravos, em 1799, possuía 8, e, em 1801,
9. Na mesma proporção, Carlos galgou postos da administração local. Declarou, em
1789, ser “Cabo de Bairro”, dez anos depois, Sargento Miliciano, e, na Décima de 1809,
Alferes. Também participou como Vereador do Concelho em 1789, 1799, 1811 e 1819.
Suas atividades políticas exigiam idas periódicas à vila, conforme declarou, em 1809.
Por conta disso, adquiriu uma casa bem posicionada, porém pequena, na Rua das Flores
no1, de 1 lanço e térrea, cujo rendimento anual era de 2$880 réis, metade do valor médio
da vila.
A Rua das Flores situava-se pela lateral da Igreja Matriz e possuía apenas 3
casas, onde também morava José Alvares de Oliveira434 no n°3. As rendas deste último,
em parte, eram oriundas do espólio do seu pai, homônimo, já estudado anteriormente.
José, o pai, entre outros bens, aparece citado em uma confirmação de “¾ de légua de
terras de largo e légua e meia de comprido no termo da Villa de Guaratinguetá,
compradas em praça por 10.000,00 cruzados na paragem Borda do Campo”435. No
Maço de 1776, José, o pai, declarou ter 25 escravos, plantar 600 alqueires de milho, 50
de feijão e criar 80 porcos, 25 cabeças de gado e 8 cavalos.
Ainda em 1776, José, o pai, morava com o filho homônimo (na ocasião, com 20
anos). Em 1789, o filho José, tinha 34 anos436 e declarou possuir um sítio, na região do
“Bairro Barro Vermelho”, onde vivia de lavouras, ao lado de seu irmão, Antônio
Alvares de Oliveira. Sua lavoura consistia em 2.000 mil alqueires de milho, 50 alqueires
de feijão, 12 alqueires de arroz e mencionou, como outros da vila já citados, ter
começado a investir na plantação de cana-de-açúcar, declarando produzir 2 quarteis
“que poderão render 600 canadas437”. Também investiu na criação de porcos (300
cabeças), gado vacum (30 cabeças), cavalos (7 cabeças) e declarou possuir 14 escravos.
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Não conseguimos localizar a origem das terras habitadas pelos irmãos José e
Antônio. No entanto, em 1791, José declara morar no “Paraitinga” e o irmão na “Borda
do Campo”, bairros próximos ao norte da Vila, no mesmo local onde o pai adquiriu,
anos antes, “¾ de légua” de terra. José, em seu novo domicílio, declarou ter lucros
surpreendentes. Ele, que, em 1789, produzia cana de açúcar e almejava um rendimento
de “600 canadas”438, dez anos depois já se intitulava “Senhor de Engenho” e declarava
produzir 200 arrobas de açúcar redondo e 50 arrobas de açúcar mascavo, cujo destino
não foi informado. Em contrapartida, diminuiu radicalmente a produção de outros
gêneros, colhendo 16 alqueires de milho e 2 de feijão, bem como criando 16 cabeças de
gado, 50 capados e 16 animais cavalares, enviados para a “sede do Rio de Janeiro”.
Em 1801, sua produção chegou a 400 arrobas de açúcar da mesma qualidade,
pois declarou ser “tudo igual”, produzindo também 3 pipas de aguardente, bem como
aumentou sua produção de gêneros alimentícios para 60 arrobas de milho, 100 de feijão,
30 de arroz e a criação de animais atingiu 30 capados “que matou” para enviar ao Rio
de Janeiro e 6 cabeças de gado. Investiu também em animais destinados ao escoamento
de sua produção, mencionando, nesse ano, ter 20 bestas, 3 cavalos e 2 bois de carro,
quantidade inferior à necessária para enviar a produção de uma só vez. Em 1809, o
recenseador detalhou apenas a produção de 100 arrobas de toucinho e 25 bestas “de
trabalho”, que davam conta de levar a quantidade do toucinho produzido. Não registrou
a informação sobre a quantidade de açúcar processado no seu engelho, de forma que
não podemos aferir se os meios de transporte declarados eram capazes de transportar
também esta carga.
Além dos lucros advindos da terra e da criação de animais, os contatos com o
Rio de Janeiro, fizeram José se interessar por outro mercado: o de escravos. Dos 14
escravos, em 1789, adquire mais 5 no período de dez anos e, em 1801, sobe a quantia
para 38, chegando a 47 cativos em 1809. A pista para se entender esse vultoso aumento
em apenas dez anos encontra-se na própria anotação feita pelo recenseador em 1801:
“os 16 escravos últimos desta lista foram comprados no Rio de Janeiro a Sebastião Gil”.
Talvez o vendedor seja o Capitão Sebastião Gil Vaz Lobo, que mantinha relações
comerciais com Francisco Xavier dos Reis, dono de uma casa comercial na Cidade de
Salvador e grande traficante de escravos na Praça de São Felipe de Benguela439. Ao
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enviar de sua produção para o Rio, José trazia na volta escravos para si e,
provavelmente, para revender na vila de Cunha.
Petrone, em seu estudo sobre a lavoura canavieira em São Paulo, aponta que
parte dos lucros advindos da plantação de cana foram investidos na lavoura de café, no
século XIX. No entanto, diz ser pouco clara a origem dos recursos que resultaram nos
primeiros engenhos440. Por meio do caso de José Álvares de Oliveira, fica claro que o
investimento em cana origina-se dos lucros advindos da criação de animais e do
comércio de escravos. Os lucros advindos do açúcar, progressivamente condicionaram a
opção por reduzir a criação de animais e a produzir outros gêneros apenas para consumo
doméstico.
A dinâmica em seus negócios e em seu sítio correspondeu a concomitante
ascensão aos postos da administração local. Em 1789, se declarou Sargento-Mor de
Ordenança; Em 1791, apareceu como participante do Concelho, sem especificação do
cargo; em 1800, assinou os ofícios da Câmara como Juiz Ordinário; em 1801, ficou em
primeiro lugar na nominata para eleição do Capitão-Mor da vila, cargo esse que
conseguiu, pois, no Maço de 1809, foi declarado com este título; em 1819, concorreu ao
cargo de “Juiz das Medições” e, no mesmo ofício, foi mencionado com o título de
“Coronel”; finalmente, em 1821, voltou a assumir o posto de Juiz Ordinário. Sua
intensa participação na administração local e seus avultados rendimentos se
representaram em seu imóvel urbano. José Alvares possuía uma casa que morava
“quando v[inha] à vila”, na Rua Direita, lado direito, no28. Era um sobrado “com 2 lajes
por baixo”, de 2 lanços, no valor de 12$008 réis, mais de duas vezes o valor médio da
vila. A outra casa, localizada na Rua das Flores, no3 era térrea, de 2 lanços, com
rendimento anual de 5$760 réis, um pouco a mais que a média da vila e estava alugada
para o Capitão José Felipe. Além das casas, sua “fazenda da Serra do Mar para cima, na
paragem Borda do Campo”441 (provavelmente herdada do pai), se localizava na
fronteira do Rocio com a vila e estava entestada “com os valos de José Alves d´Oliveira,
procurando a estrada, correndo por esta adiante até o do Facão de cima”442. A
proximidade de suas terras com a vila lhe permitiam ir e voltar à fazenda com
facilidade, não necessitando habitar perenemente em seu sobrado urbano.

440

PETRONE, Maria Thereza Schorer. A lavoura canavieira em São Paulo: expansão e declínio (17651851). São Paulo: Edipe, 1968.
441
REPERTÓRIO DE SESMARIAS, 1944, p.276.
442
APESP, Ofícios ordem 997, Caixa 202.

215

O inquilino de José Alvares de Oliveira, José Felipe de Araújo era mineiro e
habitava a vila desde os anos da sua criação. Ele declarou, em 1789, viver de negócios;
em 1801, “viver de fazenda seca”; e, em 1809, declarou “viver do seu negócio de
fazenda seca”. Talvez vendesse os gêneros que José Alvares produzia ou trazia do Rio
de Janeiro, sendo sua “loja” posicionada ao lado da Matriz. Suas vendas, no entanto,
não lhe davam grandes cabedais. Como observado, não houve acúmulos nos bens
declarados nos Maços de População e não obteve mais do que 2 escravos no período
estudado. No entanto, suas relações com a família Alvares de Oliveira lhe garantiram
postos de destaque na estrutura administrativa local. A relação com a família,
provavelmente, teve início em função da mulher do irmão de José Alvares de Oliveira,
Antônio Alvares de Oliveira, chamada Maria Antônia, também mineira. José Felipe de
Araújo declarou, em 1789, ter apenas 20 anos, ser “Capitão das Ordenanças da vila de
Pindamonhangaba”, mesma vila em que Antônio Alvares de Oliveira, de 34 anos, era
Alferes. A aliança com a família Alvares de Oliveira, provavelmente, favoreceu a
entrada de Felipe no posto de Capitão com tão pouca idade e cabedal no cargo de
Capitão, em outra vila, cargo esse que manteve durante todo o período analisado.
O Alferes Antônio Alvares de Oliveira, já citado, também tinha casa nas
proximidades da Matriz. Natural de Cunha e atuante na Vila de Pindamonhangaba, ele
era casado com Maria Antônia e tinha 7 filhos. Em 1799, o casal tinha dois filhos nas
Companhias Militares (Antônio Alves de Oliveira, de 17 anos, “Alferes de Bairro da
Vila de Guaratinguetá” e Manoel Antônio, de 14, “Soldado da Cavalaria Ligeira de
Cunha”).
Em 1809, o filho homônimo se separou da família e se casou com Ana
Francisca. Ele tem 2 escravos, um deles doado por seu pai, em 1809, chamado Inácio.
Em 1809, ele declarou ser “crioulo” e tinha 20 anos quando foi doado para trabalhar na
lavoura para o consumo da família em terras “a favor”, provavelmente cedidas por seu
pai.
Em 1789, o pai declarou possuir uma “sorte de terras”. Sua produção se voltava
para a pecuária, com a criação de 80 cabeças de gado vacum. Também criava porcos
(80 cabeças), possuindo 10 cabeças de ventre e 50 crias. A sua produção de milho
superava muito a quantidade exigida para alimentação dos porcos (2.000 alqueires),
sugerindo que ela fosse destinada também ao consumo do gado vacum. Produziu, ainda,
20 alqueires de feijão e 20 alqueires de arroz. Em 1799, sua produção caiu
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drasticamente, criando 20 cabeças de porcos, 30 de gado e resumindo sua produção
agrícola em 12 alqueires de milho, 2 de feijão e 1 de arroz. No entanto, a quantidade de
escravos dobrou de 10 para 20 indivíduos. A diminuição da produção agrícola parece
estar atrelada às lucrativas atividades do irmão. Antônio Alvares se desfez de suas
terras, pois, em 1801, apareceu morando “a favor” doze fogos antes do irmão e,
provavelmente, nas mesmas terras. Já em 1809, declarou residir na vila. Nesse mesmo
ano, sua produção aumentou para 500 alqueires de milho, 40 de feijão e 8 de arroz, bem
como criou 24 reses não especificadas pelo recenseador como gado vacum ou porco. O
que mudou nesse ano foram os investimentos em animais de carga. Declarou ter 8 bois
de carros, 6 bestas e 1 cavalo, sugerindo atividades de transporte dos produtos
produzidos pelo irmão, cuja quantidade de animais destinados a esse fim ficava aquém
da sua produção. Em 1809, ano em que o recenseador foi mais comedido na descrição
dos fogos, Alvares apareceu produzindo 80 arrobas de toucinho e dispondo das mesmas
6 bestas.
Antônio, além de Alferes na Vila de Pindamonhangaba, atuou no Concelho da
Vila de Cunha em 1797 e 1798. Seus laços parentais e econômicos se materializaram no
espaço da vila. Antônio, em 1789, declarou possuir 1 casa no “Bairro da vila” e
permaneceu com ela até 1817. Localizava-se na Rua da Praça no 1 e era térrea, de 3
lanços, e de frente para a casa do irmão, com rendimento anual de 7$680 réis.
A união das famílias Silveira e Alvares de Oliveira é a que melhor representa
como os laços familiares estavam diretamente ligados ao jogo político e econômico no
intraurbano da Vila de Cunha. A progressiva ascensão político-econômica de José
Alvares de Oliveira alterou as atividades dos parentes arrolados que organizaram seus
rendimentos em função dele. Concomitantemente, houve uma progressiva acumulação
de cargos nas Companhias Militares e no Concelho da Câmara, inclusive pelos filhos.
Esse é o caso de Antônio Alvares de Oliveira, que declarou ter 1 filho Alferes com
apenas 17 anos de idade. Na vila, a família Silveira se concentrou no entorno da Igreja
da Matriz, ocupando cinco das seis residências ali identificadas, conforme se pode ver
na Prancha I.
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4.2 A Vila de Cunha em meio à paisagem rural
Diante do exposto, é importante caracterizar a especificidade dos sítios
supracitados. Hernani Maia Costa atentou para tanto e definiu-os os sítios em questão
como “uma autêntica economia rural mista”443, referindo-se a variedade de gêneros
agrícolas produzidos. O autor formulou sua definição a partir do conceito de “fazendas
mistas”, citado por Alcir Lenharo e cunhado, primeiramente, por Miguel Costa Filho444
para definir as fazendas que se estabeleceram “ao lado ou perto de suas lavras,
plantações e criações, engenhos, moinhos etc”. No entanto, Miguel Costa Filho ressalva
que o conceito de fazenda mista distinguia as glebas mineiras “das apenas agrícolas ou
pecuárias ou agropecuárias, que constituíam os tipos de exploração da terra no litoral e
nos sertões de outras regiões da colônia”445.
O conceito de “fazendas mistas” defendido por Hernani Maia Costa não nos
parece adequado para caracterizar os sítios aqui em questão, pois não exerciam
atividades mineradoras e, tão pouco, limitavam à plantação de gêneros alimentícios
mistos. Alcir Lenharo quando usa o conceito de “fazendas mistas” para explicar o
deslocamento de recursos de um setor produtivo para outro, percebe também que as
fazendas estudadas por ele não se dedicaram apenas à produção de gêneros alimentícios
diversos, mas se envolveram em atividades de outros setores produtivos:
as grandes propriedades do sul de minas apresentavam-se também
como estâncias, fazendas intermediárias que, além de se dedicarem à
produção, especializavam-se na busca do excedente regional para
revende-lo nos mercados consumidores446.

Para Lenharo, o tropeiro aparece como um desdobramento das atividades de
alguns proprietários de terras, que, além de dar conta da produção, converteram-se em
comerciantes de seu excedente, depois em transportadores de cargas ou donos de casas
comércio447. O entendimento do conceito por parte de Lenharo, se aplica aos nossos
sítios, dado que alguns proprietários aqui em foco, além das atividades mencionadas
(envolvendo agricultura, transporte da produção e comercialização dos gêneros)
também arrematavam Contratos Reais de Portos e Registros, investiram recursos na
construção de estradas, na invernada de animais, mantendo, para dar conta de tantas
443

COSTA, 2001, p.114.
COSTA FILHO, Miguel. A Cana-de-Açúcar em Minas Gerais. Rio de Janeiro: Instituto do Açúcar e
do Alcool, 1963, p.159.
445
Idid.; p.164.
446
LENHARO, 1993, p.29.
447
Ibid., p.25-29.
444

219

atividades, dupla morada (uma casa no sítio e outra na vila), onde também disputavam
cargos na administração local. Diante das várias funções que cumpriam esses sítios e
seus proprietários consideramos, no entanto mais adequado o conceito de sítios
multifuncionais, no qual seus donos se envolviam em diversos setores considerando que
esta acepção do termo assemelha-se muito ao entendimento de Lenharo de “fazendas
mistas”, diferenciando-se da compreensão de Miguel Costa Filho que foca nas
atividades agrícolas e pastoris relacionadas à mineração e Hernani Maria Costa
apontando apenas uma produção de gêneros alimentícios diversos.

Gráfico 9: Cunha: produção agrícola 1776 a 1801
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Gráfico 10: Cunha: criação de animais 1776 a 1801
10000

9219

9000
8000
7000
5891

6000

1776
1789

5000

1801

4000

3041

1809

3000
15911832
1042

2000
1000

635

906 938

493
0

0

12 41 0

0

0
Animais Cavalares

Gado

Porco

Ovelha

220

Nota-se pelos gráficos acima que os gêneros agrícolas declarados nos Maços de
População de Cunha eram milho, arroz, feijão, fumo, amendoim e algodão.

Na

comparação dos dados, observamos que houve um aumento significativo dos gêneros
agrícolas entre 1776 e 1789 e, posteriormente, uma queda considerável. O Maço de
População de 1809 não registrou esses gêneros e, portanto, não consta nos gráficos.
Dos animais criados, os dados do Maço de 1801 e 1809 referentes aos suínos
estão em arrobas de toucinho e não em cabeças de porcos como nos anos de 1776 e
1789. Ao convertemos os valores, encontramos para 1801 o número de 1.479 arrobas de
toucinho – o que equivale a 493 animais – e, em 1809, 9.423 arrobas – correspondente a
3.041 animais. Assim, notamos a mesma oscilação de dados do gráfico anterior, onde há
um crescimento na produção dos gêneros entre 1776 e 1789 e uma queda brusca em
1801. No caso dos suínos, nota-se uma recuperação em 1809. Por sua vez, os animais
cavalares fogem à regra, aparecendo sempre em uma escala ascendente.
Como explicar essas oscilações?
As culturas de feijão, arroz e milho foram incentivadas, principalmente, a partir
do governo de Morgado de Mateus, “ordenando aos juízes ordinários e aos oficiais das
Câmaras das vilas da Capitania que obrigassem o povo a se dedicar a essas lavouras”,
como também incentivou a produção de gêneros exportáveis como algodão e açúcar448.
Essas ações tiveram repercussão nos governos seguintes, que conduziram de forma
distinta suas políticas econômicas. Bernardo José de Lorena (1788-1797) implementou
o aumento dos gêneros agrícolas exportáveis com foco no açúcar. Para tanto
construindo a calçada do Lorena, promoveu a melhoria na via que unia as vilas do
planalto ao porto de Santos, por considerar que os problemas nessa via levaram os
produtores a escoar seus produtos pelos portos de Ubatuba, São Sebastião, ou, conduzilos, diretamente para o Rio de Janeiro, causando prejuízo à fazenda Real, uma vez que
só existia Alfândega em Santos, induzindo ao não pagamento das taxas devidas449. Para
resolver esse problema, Lorena proibiu, em 1789, o comércio de cabotagem entre os
portos da Capitania, concentrando todo o movimento comercial somente para o porto de
Santos e dali destinando-se à Portugal. Lorena aponta que o comércio de cabotagem era
prática corrente entre os paulistas e declarou dificuldade em “evitar a saída dos efeitos
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de comércio com a Europa, para o Rio de Janeiro” porque os paulistas teriam se tornado
“caixeiros dos do Rio”450
Essa atitude beneficiou o porto de Santos e a região Oeste da Capitania de São
Paulo, mas prejudicou muito as vilas do Norte, cuja principal receita advinha do
comércio com o Rio de Janeiro. Segundo Garrido, baseando-se nas hipóteses de Renato
de Mattos451, a política de Lorena refletia os interesses locais de negociantes de Santos,
tendo sido o governador cooptado por grupos que viram na figura do recém-empossado
Capitão General, um importante aliado452.
Por outro lado, o Governador de Antônio Manuel de Mello Castro e Mendonça
(1797-1802), apesar de prometer e manter as políticas executadas por Lorena, logo
assumiu rumos contrários, liberando progressivamente o comércio de cabotagem com o
porto carioca. Em 8 de Junho de 1798 permitiu que Ubatuba o fizesse, pois era o “mais
distante do Porto de Santos e mais decadente”; em 28 de setembro, liberou metade da
safra de São Sebastião e metade da mercadoria existente em Santos; e, finalmente, em
22 de Novembro, permitiu a saída de todos os produtos desde que pagassem os Direitos
Reais453. Além disso, foi o maior incentivador da conclusão do Caminho Novo da
Piedade, que deveria ligar por via terrestre a Capitania de São Paulo ao Rio de Janeiro.
Essas medidas favoreceram, diretamente, as vilas do Norte de São Paulo, diminuindo,
substancialmente, o número de embarcações que seguiam direto de Santos para Portugal
devido o mais vantajoso comércio de cabotagem com o porto do Rio454. As mudanças
promovidas por Mendonça provocaram o reposicionamento das vilas, algumas
declarando a favor e outras contra a política do Governador. Severas críticas foram
enviadas ao Concelho Ultramarino por parte da Câmara de Itu e Santos e, por outro
lado, cinco cartas pedindo a manutenção de seu governo, foram enviadas pelas Câmaras
de Ubatuba, Sorocaba, Taubaté, São Sebastião e, logicamente, Cunha, cuja produção era
quase toda enviada para o Rio de Janeiro455. Todas as vilas que defenderam a política de
Mendonça tinham fortes vínculos mercantis com o porto carioca, inclusive Sorocaba,
que, como vimos, fornecia muito gado ao Rio de Janeiro.
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Os dados da produção da vila de Cunha mantinham estreita relação com as
oscilações na política econômica da Capitania. Percebe-se um aumento progressivo dos
gêneros agrícolas e criação de animais até 1789, data de início da proibição do comércio
de cabotagem com o Rio de Janeiro; no entanto, o Maço de 1799 e 1801 aponta
números muito próximos aos de 1776, indicando uma queda significativa da produção,
uma vez que quase toda ela era enviada para o Rio de Janeiro pelo porto de Paraty. O
único item que não oscilou com as mudanças nas políticas mercantis foram os animais
cavalares que, como vimos, não participava dos gêneros “exportáveis” de Cunha.
Como se pode perceber, as políticas econômicas levadas a cabo pelos
governadores da Capitania de São Paulo tiveram direcionamentos antagônicos e, na
maioria das vezes, privilegiaram interesses particulares. A dissertação de Garrido aponta
justamente isso. Segundo o autor, o aumento demográfico e a entrada dos paulistas nas
redes mercantis da Colônia conduziram o aflorar de interesses divergentes dentro da
Capitania e no interior das vilas. Os funcionários régios – principalmente os
governadores - assumiam postos em lugares que já possuíam redes sociais constituídas,
obrigando-os a negociar e firmar acordos com agentes sociais, o que explica ora o
favorecimento de um grupo (Santos e o Oeste Paulista) e ora de outro (vilas do Norte de
São Paulo). Garrido aponta ainda que:
talvez por este motivo, vários foram os eleitos às ordenanças na
Capitania. Porém, quanto mais capitães, sargentos e etc. foram
formados, maior a variedade de pessoas, família e redes que eram
levadas aos postos administrativos456

Essa hipótese se confirma quando analisamos o caso da vila de Cunha. Por outro
lado, é possível também inferir que as divergências entre grupos não se davam apenas
entre vilas, mas no próprio território de Cunha – e provavelmente no de outros núcleos
– pois com a elevação à Vila, instalou-se o Concelho da Câmara e mais Companhias
Militares, envolvendo disputas para tanto:
Tabela 20: Cargos de alta patente declaradas nos Maços de População entre 1776 e 1809457

Total
1776

1789

1791

1801

1809

2

7

8

11

13

41
Capitão

456

GARRIDO, 2012, p.60.
As tabelas 20 e 21 foram construídas a partir da contagem das patentes citadas nos Maços de
População de 1776, 1789, 1791, 1801, e 1809, assim um indivíduo com patente pode aparecer mais de
uma vez na tabela.
457
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4
Capitão Mor

0

0

1

1

2

Coronel
Tenente
Coronel

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

3
1

Tabela 21:Cargos de baixa patente declaradas nos Maços de População

1776

1789

1791

1801

1809

Tenente

1

3

4

11

3

Alferes

2

5

10

26

14

Sargento

2

1

1

26

12

Furriel

1

0

0

3

0

Guarda Mor

0

5

5

3

0

Ajudante

0

1

4

3

6

Cabo

5

1

2

7

11

Tambor

0

0

0

1

0

Porta Bandeira

1

0

0

0

1

Soldado

34

12

9

16

38

Total
14
57
26
4
13
2
42
109
1
22

Na tabela não conseguimos distinguir os postos conforme as divisões militares
lusas (Regular, Auxiliar-Milícias ou de Ordenanças), o que resulta em distorções como
por exemplo o número elevado de Alferes. Da mesma forma, alguns postos indicados
são seguidos dos adjetivos “agregado” e “reformado”. O primeiro, referindo-se a um
título comprado e apenas de função honorífica, não implicando em exercício de fato,
enquanto que o segundo refere-se à reforma dos oficiais instalados nas Companhias
Milicianas, aproximando-se do conceito de aposentadoria por desastre, moléstia
adquirida em serviço, desde que tivesse mais de vinte anos de trabalho458. Apesar de
ambos não exercerem a função de fato, adicionamos os mesmos na tabela acima, pois
nos informa sobre a inserção social desses indivíduos e demonstra a existência de laços
de relações entre às instâncias administrativas superiores e os potentados locais, com o
objetivo de consolidar seus interesses econômicos.

458

PEREIRA FILHO, 1998.
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Podemos notar que todos os cargos de alta patente tiveram aumento, com
destaque para o posto de Capitão que, nas Ordenanças, chefiava uma Companhia. Já nos
postos de baixa patente, observamos o aumento progressivo de Tenente, Alferes,
Sargentos, Cabos etc.
A nomeação para os postos militares por qualquer agente da administração só
acontecia, efetivamente, depois de uma segunda confirmação Régia, cuja solicitação era
enviada ao Conselho Ultramarino. Garrido contabilizou essas cartas de confirmação
para as vilas do Norte e chegou ao seguinte resultado:

Tabela 22: Pedidos por postos nas ordenanças nas vilas do Norte. Fonte: GARRIDO, 2012, p.31.
Capitão
15

Sargento Mor
2

Tenente
2

Ajudante
1

Brigadeiro
1

Coronel
1

Por essa tabela, Garrido conclui que:
Ao se analisar os requerimentos pelo aspecto local, foi possível
perceber um largo predomínio da vila de Cunha. Ao todo foram 6
requerimentos para algum posto nesta vila, 5 da vila de Taubaté, 2 de
Pindamonhangaba, 2 de Lorena, 3 para toda a região de Serra Acima,
1 requerimento para São Luiz e 1 outros para Guaratinguetá459.

Garrido, ainda, chama a atenção para o fato de Cunha liderar a lista dos pedidos
de confirmação de patentes, uma vez que a vila possuía “uma população bem menor que
a de Guaratinguetá e Taubaté, por exemplo”. Entre os requisitantes, vemos nomes já
bem conhecidos, como Francisco José de Macedo, Antônio José de Macedo, José
Alvares de Oliveira, José Gomes de Siqueira e Mota, Luís Manuel de Andrade, todos
analisados na presente dissertação.
Para galgar esses postos, foram constituídos laços de sangue que orientaram a
formação de grupos organizados em empreitadas político-econômicas parecidas. Tais
famílias buscaram trazer cargos da nascente administração local para seu meio a fim de
garantir seus projetos, como pudemos notar, por exemplo, no caso do Tenente-Coronel
José dos Santos Souza que angariou o posto de Alferes para seus 2 filhos (José e
Antônio, de 20 e 19 anos respectivamente).
Quando dividimos os cargos por grupos familiares, observamos os seguintes
resultados:

459

GARRIDO, 2012, p.31.
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Tabela 23: Distribuição dos cargos declarados nos Maços de População por família de Cunha

Família

Alta Patente

Baixa Patente

Total

Monteiro Silva

7

8

15

Macedo/Macedo Sampaio

5

0

5

Silveira/ Alvares de Oliveira

4

7

11

Santos Souza

4

5

9

Gomes de Siqueira

3

3

6

Silva Reis/Vaz da Silva

1

10

11

Total

24

33

57

Os membros das seis famílias estudadas ocuparam, tanto os cargos de baixa
patente (33 postos de 290, o que equivale a, aproximadamente, 10% do total), como
postos de alta patente (24 dos 49 postos declarados nos Maços de População do período,
o que equivale a aproximadamente 50% do total). Esses dados nos permitem concluir
que o foco das famílias com alto poder econômico na vila eram os cargos de alta patente
e os cargos de baixa patente se diluíam entre as outras camadas da população.
Tais postos tinham função honorífica e, em alguns casos, função militar efetiva.
Notamos que alguns de seus possuidores reivindicaram a ascensão a novos postos,
alegando terem participado nos conflitos no sul da Colônia. Ao que tudo indica, obtê-los
significava destaque social e uma abertura para o diálogo com o poder central. Os
conflitos internos pela riqueza e pelo estabelecimento de redes comerciais com o
lucrativo porto carioca acionaram a disputa por cargos da administração local, que
condicionaram significativa quantidade de pedidos de confirmação de patentes a fim de
garantir poderes de mando.
Quando relacionamos as patentes militares com as atividades econômicas
exercidas pelas famílias, observamos que todos esses clãs estudados foram em maior ou
menor intensidade afetados pelos rumos da política econômica da Capitania com a
diminuição significativa da produção/ comercialização de gêneros, escoados pelo porto
de Paraty, em 1799460 e, para alguns, até 1801, conforme se pode inferir pelos dados
extraídos dos Maços de População. Os Monteiros Silva, predominantemente dedicados
à fabricação de toucinho; os Macedo, cuja figura principal foi Antônio José de Macedo,
460

O recenseamento de 1799 foi finalizado em 4 de Março, o que sugere que ele tenha sido feito nos
meses de Janeiro e fevereiro de 1799, portanto os dados ainda refletiam a proibição do comercio de
Cabotagem feita por Lorena e liberada totalmente em 22 de novembro de 1798 por Antônio Manuel de
Mello Castro e Mendonça.
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comerciante “em grosso”; os Silveiras e os Alvares de Oliveira, que se organizaram na
figura de José Alvares de Oliveira, produtor de açúcar; os Santos Souza também
produtores de toucinho e, um dos seus membros, envolvido em Contratos Reais; e, por
fim, os Gomes de Siqueira produtores de açúcar, toucinho e transportadores de sua
produção.
Esses clãs parentais encabeçaram a lista de altas patentes com destaque para os
Monteiro Silva (cuja família agrupava os maiores produtores de toucinho da vila) e
Antônio José de Macedo que relatou ter tido grande prejuízo com seus negócios “do
mar” em 1799. Por outro lado, os membros da família Silva Reis (que tinham sua
principal fonte de lucros advinda do comércio de carne verde com o Rio de Janeiro,
escoada pelo Caminho Novo da Piedade) não tiveram alterações significativas em seus
rendimentos durante o período em questão, tendo também participação mínima nos
cargos das Companhias Militares da vila, com exceção de Nuno da Silva Reis, Capitão
e Manoel da Silva Reis, residente em Guaratinguetá, cuja documentação aponta sua
atuação justamente quando seus interesses econômicos foram prejudicados pelos rumos
da politica econômica da Capitania.
As alianças políticas firmadas entre esses grupos e os governadores da Capitania
de São Paulo (em particular Bernardo José de Lorena e Antônio Manuel de Mello
Castro e Mendonça) orientaram a direção das políticas econômicas que, por sua vez,
reverberaram diretamente na produção de alguns clãs familiares da Vila de Cunha.
Essas mudanças nas políticas econômicas coincidiram com a elevação de Cunha à vila e
com o progressivo aumento de cargos na administração local (posto das Companhias
Militares e cargos no Concelho da Câmara). Esses postos, além de “bens simbólicos de
prestígio”461, serviam para afinar o diálogo entre os agentes locais e as instâncias
superiores da administração portuguesa com o objetivo, entre outros, de garantir seus
interesses econômicos.
O “bairro da vila”, nesse contexto, assume um papel importante, pois era o
espaço onde essas instituições estavam instaladas e onde as decisões eram tomadas. À
medida que estas famílias se viam prejudicadas com os rumos político-econômicos da
Capitania, nota-se uma maior aproximação desses clãs com a administração local e,
consequentemente, a construção de uma casa na vila. Isso justifica, por exemplo, a
quase nula presença dos Silva Reis em Cunha e a atuação de Manoel da Silva Reis, em
461

BORREGO, 2010, p.23.
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Guaratinguetá, (como Capitão-Mor e com duas casas nessa vila) a partir do momento
que seus interesses econômicos foram rompidos em função da mudança no trajeto do
Caminho novo da Piedade.
O olhar passageiro dos viajantes no início do século XIX não apreendeu as
relações que a vila travava com seu periurbano (Rocio e Termo). Os relatos produzidos
por esses estrangeiros construiu uma imagem de vilas inabitadas, como casas fechadas
etc. Auguste de Saint-Hilaire foi o que mais frequentemente registrou tal característica
dos núcleos no Brasil-Colônia:
Na Europa, a população das cidades é quase toda permanente, só há
um reduzido número de pessoas ricas, que possuem, além de suas
casas na cidade, habitações rurais, onde residem durante o verão; o
resto da população, apenas nos domingos e dias de festas passam
algumas horas no campo. No interior do Brasil o mesmo não ocorre –
a população permanente das vilas e cidades é escassa; a maioria de
suas casas pertencem a agricultores, que nas mesmas só permanecem
aos domingos e dias santos, para assistirem às solenidades religiosas,
conservando-as fechadas durante os demais dias do ano, sendo, pois, a
bem dizer, inteiramente supérfluas, completamente inúteis462

Essa descrição é frequentemente repetida para as vilas do norte da Capitania de
São Paulo, tal como vemos nessa descrição de Taubaté, também feita pelo viajante
francês: “como em todas as cidades do interior do Brasil, a maioria das casas fica
fechada durante a semana, só sendo habitada nos domingos e dias de festa”463
Essa visão das vilas coloniais foi reiterada pela historiografia que consolidou o
conceito de “vilas de domingo” ou “vilas de final de semana”464, bem como a ideia de
um “antiurbanismo” ou “centrifugismo à aglomeração comunal”465. Curiosamente, esses
mesmos autores centraram foco no campo, destacando a autossuficiência das
propriedades rurais, que segundo Deffontaines, eram a verdadeira “unidade de
povoação” em detrimento das vilas466 e Oliveira Viana que comparou essas fazendas
com pequenas republicas467.
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SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem à província de São Paulo. São Paulo: Martins, 1940, p.30.
SAINT-HILAIRE (1822), 1940, p.77
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DEFFONTAINES, Pierre. Como constituiu no Brasil a Rede de cidades. Boletim geográfico, Ano II
n° 14, 1944.
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VIANA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Brasília: Conselho Editorial do Senado, 1999,
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Essa separação rígida entre rural e urbano foi criticada por Janice Teodora da
Silva, afirmando que:
nem sempre houve – se é que houve alguma vez – a “racionalidade”
urbana. A historiografia convencional, em geral evolucionista e
teleológica, costuma silenciar, com certa frequência, sobre o
desaparecimento, a “involução” ou atrofiamento de inúmeras vilas e
cidades. Mais do que isso, esforça-se em buscar, já no século XVI,
algumas determinações “urbanas”, esquecendo-se de que, por
exemplo, a separação urbano-rural não era tema àquela altura, por não
existir enquanto problema nos horizontes coloniais468

As considerações de Janice Silva foram apropriadas por Ilana Blaj que constata:
Pelo que analisamos até agora, o papel da Câmara na mediação das
várias tensões emergentes, em um contexto de mercantilização
crescente, era fundamental. Mesmo as tão propaladas ausências
merecem ser relativizadas, uma vez que os faltosos logo eram
substituídos, quer por algumas sessões, quer de forma definitiva
quando solicitavam dispensa do cargo. Estas substituições não se
mostravam traumáticas, pois são conhecidos os mecanismos de
monopolização dos cargos mais importantes nas mãos dos clãs
familiares paulistanos, e, justamente pela importância das Câmaras,
esta monopolização é contínua, daí as substituições não representarem
abalos na estrutura de poder469

E conclui:
Assim, as categorias de rural/urbano, da forma como são
tradicionalmente vistas, muitas vezes como pólos antagônicos, não
devem ser rigidamente consideradas no caso de São Paulo colonial,
onde campo e cidade formavam um todo único, seja na esfera
econômica, social ou política470

Concordamos com as historiadoras, procurando esmiuçar, através do estudo de
caso da Vila de Cunha a interdependência entre o rural e o urbano, jamais entendidos
como espaços antagônicos no período colonial. Vila, Termo e Rocio assumiam papeis
distintos, mas atuavam concertadamente, orquestrados ao sabor das dinâmicas interregionais estabelecidas pelo núcleo urbano.
No próximo capítulo, veremos finalmente as consequências materiais no espaço
intraurbano – ou seja, o “bairro da vila” – das relações sociais analisadas (em suas
múltiplas escalas) nos capítulos precedentes. Visamos demonstrar como o espaço da
468
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vila propriamente dita era muito mais complexo do que um simples cenário estático e
neutro, exercendo papel ativo como produto e vetor de relações sociais.
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Capítulo 5 - A vila e suas teias: vestígios materiais de relações sociais
no espaço intraurbano de Cunha
O viajante que saía da Vila de Guaratinguetá em direção ao porto de Paraty
seguia pelo Caminho velho e, aproximadamente 50 Km depois avistava a Capela de
Nossa Senhora da Conceição do Facão, que foi elevada à Freguesia de Nossa Senhora
do Facão e, depois em 1785, à Vila de Cunha. O Caminho Velho percorria uma
paisagem de mares de morros, entre os quais se destacavam alguns planaltos (Bocaina,
Paraitinga e Paraibuna) e duas serras, a da Quebra Cangalha, logo depois de
Guaratinguetá, e a do Mar, na divisa com a Vila de Paraty. Num desses morros foi
implantada a Vila. Essa elevação, como já dito, foi escolhida porque ficava no meio do
caminho de quem ia ou voltava de Paraty e, portanto, devia ser o local mais apropriado
para se pernoitar depois de um dia de viagem. É interessante pensar que o imóvel n° 3
da Rua da Praça, na lateral da Matriz, foi descrito na Décima de 1809 como detentor de
“uma Mina d´água”. A existência de boas aguadas pode ter sido também um dos fatores
condicionantes da escolha do espigão no qual inicialmente repousavam os viajantes e
depois foi construída a Capela do Facão, futura Vila de Cunha.
Seguindo o Caminho Velho e subindo o espigão onde foi implantada a Vila,
havia uma pequena curva e, a partir daí, se avistava “carreiras quase ininterruptas de
casas”471. Ao entrar na Vila, o Caminho Velho se transformava na “Rua Direita” e
seguia em aclive em direção ao topo do espigão, sendo, portanto, suas laterais
plataformas estreitas contiguas a declives acentuados. Vindo de Guaratinguetá,
passando por algumas casas, se avistava a Igreja do Rosário dos Pretos, do lado
esquerdo e, antes de se chegar à Igreja Matriz, havia uma pequena rua perpendicular,
chamada de Rua das Violas, cujas casas ficavam do lado esquerdo e, no lado direito, só
havia os muros que margeavam o fundo das casas da rua das Flores, cujas testadas se
localizavam na lateral da igreja Matriz.
No final da Rua Direita, o espigão se aplaina, com área de, aproximadamente, 80
metros472. Nesse local foi construída a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
com largo fronteiro a uma praça. Atrás da igreja corria uma rua plana, chamada da
Lapa, que e se dirigia ao fim do espigão. Paralela à ela, havia a Rua da Quitanda,
prolongamento do Caminho Velho e, por conseguinte, da Rua Direita. Essa rua ascendia
471
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em direção à praça regular, aberta de fronte da Casa de Câmara e Cadeia – chamada de
Praça do Pelourinho - que apresentava um declive acentuado do lado esquerdo, cujos
fundos das casas voltavam-se para Rua da Lapa. No lado direito da Rua da Quitanda,
observa-se outra severa depressão.
Tanto a Rua da Lapa como a Rua da Quitanda ladeavam e terminavam na Praça
do Pelourinho, de fronte à Casa de Câmara e Cadeia. Seguindo a Rua da Quitanda, em
seu lado esquerdo, saia-se do núcleo e retomava-se o trajeto rumo à Vila de Paraty.
Trata-se, portanto, de uma vila linear, que margeava o Caminho Velho.
As residências que compunham essa vila, no final do século XVIII e início do
XIX, quase não existem mais. Sobraram poucas, cuja descaracterização praticamente
impossibilita o trabalho de pesquisa a partir da materialidade atual do núcleo. Mas a
topografia e a toponímia em parte ainda sobrevive e nos dão pistas sobre o que era o
núcleo no período colonial.
Partimos, assim, dos vestígios materiais remanescentes do passado na paisagem
urbana contemporânea e optamos por espacializar os dados do imposto da Décima
Urbana de 1809 para reconstruir as tipologias dos edifícios, os usos e o valor dos
imóveis, bem como o nome e as patentes militares dos seus proprietários e inquilinos.
Com base na Décima Urbana de 1809, observamos que a Vila de Cunha
apresentava 6 ruas. Por meio do artigo de João Francisco Veloso, intitulado As ruas de
Cunha473, constatamos a seguinte correspondência com as ruas atuais:
Tabela 24: Nome das ruas de Cunha em 1809 e 2012.

1809

Hoje

Rua da Praça

Praça Cônego Siqueira

Rua da Lapa

D. Lino

Rua das Violas

Rua Major Sant’Ana

Rua Direita

Rua Casemiro da Rocha

Rua da Quitanda

Rua Comendador João Vaz

Rua das Flores

Rua João Manoel Rodrigues

473
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Uma metodologia específica foi desenvolvida para espacialização dos dados
envolvendo a sobreposição de diversas fontes documentais. Para espacializar os dados
da Décima não dispomos de plantas cadastrais contemporâneas ao período estudado.
Assim, primeiramente, utilizamos fotos de satélite extraídas do Google Earth (Figura
21) para identificação das ruas e dos lotes na malha urbana atual. Depois, sobrepusemos
esses dados numa aerofoto (Figura 22), datada das primeiras décadas do século XX e
cotejamos com as informações registradas com na “Planta da Cidade de Cunha” (Figura
23), elaborada e publicada por Emílio Willems474, que registra a posição das casas,
terrenos baldios e os usos dados. Por fim, com base em fotografias datadas das
primeiras décadas do século XX, recuperamos o aspecto da Rua das Violas, Praça e
Flores e do largo da Matriz (Figura 24), a Rua Direita (Figura 25 e 26), Rua da Quitanda
(Figura 27), Rua da Lapa (Figura 28) e uma registrando a Praça do Pelourinho, onde
estava situada à da Casa de Câmara e Cadeia (Figura 29). Essa iconografia antiga está
sediada no Museu Francisco Veloso (MFV), na Cidade de Cunha –SP, e, embora
registre a vila no início do século XX, permite imaginar a feição do casario nas suas
origens, com a ressalva que não corresponde exatamente nem à cidade atual, nem a vila
colonial:
Na cidade alta não há mais de uma dúzia de prédios construídos nos
últimos dez anos. Alguns destoam consideravelmente da arquitetura
tradicional, mas a despeito de todas as diferenças que os distinguem
dos prédios vizinhos, a homogeneidade estética da cidade, vista como
um todo, não foi quebrada475

Hipoteticamente, a partir desses dados, reconstituímos o trajeto feito pela
Junta476 responsável pela cobrança do imposto da Décima Urbana, em 1809, a fim de
simular a numeração atribuída aos imóveis. Segundo Bueno, “critérios subjetivos
orientaram os pontos de partida da numeração, o que hoje dificulta muito o mapeamento
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dos dados”477. Kato para definir os pontos de início da numeração e os lados dos
logradouros partiu da seguinte hipótese:
o sentido centro-periferia, isto é, considerou-se que as casas haviam
sido inventariadas a partir das que estavam próximo à Igreja Matriz.
Isto porque, as praças e largos das igrejas matrizes costumavam ser
tomados como centros simbólicos dos núcleos urbanos. Outra fonte
indica que as casas eram arroladas desta forma, do centro para fora.
São as Listas Nominativas de Habitantes de Paranaguá do início do
século XIX, nas quais os habitantes foram arrolados de semelhante
modo, com a diferença de que os escrivães não nos fornecem o lado
em que estão situadas as edificações478

Ao que tudo indica, esse não parece ter sido o sentido utilizado pela Junta
responsável pela cobrança do Imposto da Décima em Cunha. Na abertura do
documento, constata-se que o levantamento não partiu da Matriz, mas da “Rua Direita,
lado direito, na entrada da vila”479. Interpretamos esse local como sendo o início da Rua
Direita, nas proximidades na Igreja do Rosário dos Pretos. Assim, a Junta teria iniciado
seus trabalhos no dia 1o de setembro de 1809, listando 26 imóveis, finalizando o lado
direito da Rua Direita e interrompendo o trabalho porque “já era noite”480. Cotejando
com a quantidade de imóveis registrados na “Planta da Cidade de Cunha” (Figura 23),
encontramos 31 imóveis no lado direito da Rua Direita (sentido de quem sobe). No
entanto, quando relacionamos esse mapa com a aerofoto (Figura 22), constatamos que
não havia imóveis localizados antes da Escola Casemiro da Rocha. A quarta casa desse
lado da rua, segundo a Décima de 1809, era um sobrado, dado que coincide com a foto
da Rua Direita a partir da igreja do Rosário (Figura 25). Nela, podemos observar que o
sobrado se encontrava na esquina da Rua Direita com o beco (atual Travessa São José)
e, portanto, imediatamente depois da Escola. Como o sobrado era o quarto imóvel da
rua, havia outros 3 imóveis antes do mesmo e, como a aerofoto (Figura 22) não mostra
residências antes da Escola, julgamos que elas foram demolidas para a construção do
Colégio. Dessa forma, ao considerarmos 3 residências antes do sobrado, temos o total
de 25 imóveis nesse lado da rua, número próximo aos 26 listados na Décima481.
Da mesma forma, a “Planta da Cidade de Cunha” (figura 23) registra 20
imóveis no lado que julgamos ser o esquerdo da Rua Direita. Nessa Planta, realizada
477
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por Willens em 1945, havia 3 imóveis ocupando o fundo de um lote, cuja testada se
encontrava na Rua Direita e a lateral voltada para a Rua das Violas. Quando
comparamos os dados dessa planta, com a foto do largo da Matriz (Figura 24) e a
aerofoto (Figura 22), notamos que havia apenas 2 imóveis, no mesmo local. Como
pudemos observar, os lotes vizinhos não eram ocupados nos fundos, as testadas voltadas
para Rua das Flores. Assim, julgamos que esses imóveis não existiam em 1809, e, dessa
forma, existiam 17 imóveis nessa rua o que coincide com os dados da Décima de 1809.
Contudo, a Junta, ao retomar os trabalhos em 2 de Setembro, parece não ter
seguido o mesmo sentido (Rosário-Matriz) do dia anterior. O imóvel nº 27, primeiro do
lado que julgamos esquerdo da Rua Direita, foi descrito, em 1809, “na frente dessa rua
denominada ladeira do sobrado” e, na Décima de 1811, como “umas casas térreas
assobradadas para a Rua da Lapa”. A Rua da Lapa tem seu início atrás da Igreja Matriz,
se estendendo até as proximidades da Casa de Câmara e Cadeia (Figura 24 e 28) e,
portanto, é paralela à Rua Direita, não se cruzando com ela. Julgamos, assim, que o
referido imóvel se localizava nas proximidades da Igreja Matriz e não perto da Igreja do
Rosário, local que a Junta iniciou os trabalhos no primeiro dia da cobrança do imposto.
Corrobora essa hipótese, o fato de que as portas desse casarão assobradado abriam-se
para a Rua Direita (Figura 24), mesmo lado, apontado na Planta da Cidade de Cunha
(Figura 23) e, portanto, seus fundos caiam em direção a Rua da Lapa, sem, no entanto,
alcançá-la.
Assim, a Junta deve ter descido, registrando o lado esquerdo da Rua Direita,
sentido Matriz-Rosário, avaliando os imóveis números 27 a 43. Depois, deve ter subido
novamente a mesma rua, recomeçando a contagem na Rua da Quitanda, no lado
esquerdo (Figura 27). Partindo da mesma lógica, esse lado seria o paralelo à Rua da
Lapa, pois os 11 imóveis dessa rua são assobradados, correspondendo às casas “térreas
na frente e nos fundos de sobrado” listadas. Ao analisarmos a topografia do local,
observamos que há um declínio mais acentuado para essa rua (Figura 29 e 30). Dessa
forma, a Junta avaliou os imóveis de número 1 a 11 do lado esquerdo da Rua da
Quitanda, passando, depois, para o seu lado direito, aos números 12 e 13.
Finalizada a Rua da Quitanda, a Junta voltou para a Rua Direita até encontrar o
início da Rua das Violas (Figuras 22 e 24), lado único, onde registrou 4 casas. Depois,
entrou em uma travessa (Figura 22), alcançando a Rua da Lapa, também de lado único,
na qual listou 17 imóveis (figuras 28 e 30).
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Terminada a Rua da Lapa, retornou a pela mesma Rua da Lapa até atingir a Rua
das Flores (Figura 24), na lateral da Igreja Matriz, virando à esquerda e registrando 3
casas na rua da Praça482 (Figura 24), depois subindo pela rua da Quitanda até a Casa de
Câmara e Cadeia e seguindo para o Rocio, portanto deixando o perímetro urbano. A
partir daí, a Junta listou 1 “morada de casas” que se localizava “vizinha à vila”,
avaliando, em seguida, 10 imóveis, “detrás do morro das bexigas”, terminando o dia
listando a última casa “no caminho do cume”, porque “era noite”. O levantamento do
Rocio foi finalizado dois dias depois, em 5 de Setembro. Na ocasião, foram arroladas 26
residências, passando pelo “Bairro de João Maria” e finalizando com uma casa que fica
“detrás da rua direita” e outra que fica “vizinha as acima por detrás da Rua direita”483,
ambas registradas na aerofoto (Figura 22).
Na Prancha II espacializamos nossa hipótese do percurso da Junta para cobrança
da Décima Urbana, em 1809484. Nela estão destacados alguns edifícios de referência e
sobrepostos os imóveis conforme a numeração apresentada na listagem da Décima de
1809. Na prancha II, nosso mapa-base, foram sobrepostos os dados da Décima urbana
de 1809 e, quando encontramos alguma imprecisão, recorremos aos dados das Décimas
de 1811, 1812, 1814, 1815, 1816, 1817, e dos Maços de População de 1809, 1776,
1789, 1791, 1799, 1801, respectivamente.
5.1 As residências
Dois conceitos definem os domicílios na documentação eleita para estudo:
“morada de casas” e “fogo”. Os Maços de População utilizam o termo fogo e as
Décimas Urbanas empregam o termo morada de casas. A nosso ver as expressões
guardam especificidades. Em que medida correspondem a uma unidade material,
482
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listando o lado direito de quem sobe. No segundo dia, ao invés de descer até a igreja do Rosário e
recomeçar a cobrança, respeitando o sentido estabelecido no dia anterior, a Junta desceu a rua, sentido
Matriz-Rosário, dessa vez registrando os imóveis do lado esquerdo.
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referindo-se a um imóvel, ou apenas a grupos familiares, não correspondendo
fisicamente a um edifício construído?
Segundo o dicionário de Raphael Bluteau “fogo” significa família. Já no
dicionário de Morais e Silva (1813)

fogo significa “povoar”, e disso decorre a

expressão “uma terra de fogo morto” que corresponderia “de todo, não havendo antes
uma só casa, ou fogo nessa terra”. Bacellar define fogo numa perspectiva funcional:
uma unidade econômica, de trabalho: todos ali presentes trabalhavam
juntos, em torno de atividades organizadas, que visavam a
manutenção do grupo doméstico. Mas de maneira alguma esse
domicílio poderia ser caracterizado, automaticamente, como tendo a
posse da terra. O chefe do fogo podia perfeitamente ser indicado como
lavrador, mas não ter a propriedade do solo que explorava485

Segundo tais definições, o termo fogo estava relacionado, em parte, mas não
exclusivamente, a uma unidade familiar e correspondia materialmente a uma casa ou
morada de casas, que, segundo Bluteau significava “edifício, em que vive uma família
com seus móveis e alfaias amparada das injúrias do tempo”.
Bacellar aponta um caso específico nos Maços de População referentes ao
Caminho de Goiás, o qual:
em um dado ano, o recenseador agrupava todos os demais moradores
em seu grande domicílio, como agregados, certamente por ser o
posseiro primordial e autorizar a moradia em suas terras. No ano
subsequente, de maneira distinta, cada unidade doméstica vinha
registrada como fogo autônomo, separado, sem sequer mencionar esse
vínculo para com o fundador do povoamento486

O fogo de Januário da Silva Bueno, por exemplo, apresentava os seguintes
agregados no longo dos anos:
Tabela 25: Número de agregados no fogo de Januário da Silva Bueno. Fonte: BACELLAR, 2008, p.125.

Ano

Agregados

1782

31

1783

2

485

BACELLAR, 2008, p.123.
Ibid., p.125.
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1784

8

1785

6

1786

20

1787

7

1789

32

Esse caso nos ajuda a pensar se dentro das terras de Januário haveria apenas uma
unidade habitacional construída ou existiriam cerca de 32 imóveis relacionados ao fogo
(anos de 1782, 1786 e 1789).
Não conseguimos avançar na resolução dessa questão, pois os Maços de
População pesquisados aqui também não apontam essa distinção, mas pudemos deduzir
que cada fogo correspondia, no mínimo, a um imóvel nos Maços pesquisados e,
especificamente, no caso do Maço de 1789, referente à Cunha, o recenseador anotou as
casas localizadas na circunscrição da vila, separadamente, possibilitando, identificar
dois ou mais imóveis referentes a um fogo. Assim, fogo, aqui, caracteriza-se por um
grupo unido por vínculos diversos que poderiam ter uma ou mais unidades habitacionais
a ele relacionada, chamada de casa ou morada de casas de acordo com a
documentação487. Dessa forma, o fogo de Diogo Luís da Cunha, por exemplo, se
localizava no Termo da Vila, no Bairro Barro Vermelho, ocupando, no mínimo, um
imóvel. Também declara no item “bens e rendimentos” possuir uma “morada de casas
na vila”, somando, portanto, 2 unidades habitacionais.
A partir dessa distinção, passamos, então, para a análise da distribuição dos
moradores na vila através do cruzamento dos dados contidos nos Maços de População e
nas Décimas Urbanas supracitadas referentes à Vila de Cunha.
5.2 Sobre o intraurbano das vilas coloniais

487

Há também uma série documental subsidiada no Arquivo Público do Estado de São Paulo que
denomina as propriedades rurais como “bens rústicos”.

248

Claudia Damasceno da Fonseca488 propõe uma reflexão sobre como mensurar os
níveis de urbanização e urbanidade no período colonial, se pautando, principalmente,
em documentação referente à Capitania de Minas Gerais. Segundo ela, as análises que
se propõem a medir “l´importance et l´éclat” das vilas, geralmente, lançam mão de
dados demográficos e econômicos que, em grande parte, são obtidos via fontes
censitárias. A autora aponta os seus limites dessa documentação. Segundo ela, os censos
mineiros são pouco precisos na caracterização dos fogos e nas suas circunscrições
espaciais. Outra inconveniência observada é que nem sempre se separa a população dita
urbana ou aglomerada da população rural. Para as vilas mineiras, esse tipo de
documentação só começa a ficar mais precisa a partir de 1830, data do censo que a
autora utiliza para cruzar com outras fontes documentais489. Para a autora, os dados
demográficos são úteis para tecer comparações entre vilas afins. De certa forma, a
dissertação de Kato490 trabalha nessa perspectiva ao quantificar alguns índices491 com o
fim de setorizar as pessoas nos núcleos estudados (Curitiba, Paranaguá e Antonina) e
comparar os resultados. Fonseca, no entanto, propõe, a partir dos documentos da época,
pensar em critérios qualitativos que orientem a caracterização dos núcleos coloniais.
Segundo a autora:
La démarche consiste donc à rapprocher le donnés quantitatives des
systèmes de dénominations, ce qui permet d´éclairer l´un par l´autre
deux modes de classement. Suivant cette démarche, on glisse de
chiffres aux mot son passe d´une description quantifiée du phénomène
urbain à une analyse de modes de representation de la ville492

Fonseca, para isso, lança mão de ofícios e petições trocados entre as Câmaras
mineiras com o Governador da Capitania ou com o Conselho Ultramarino, extraindo
das “representações” o perfil dos potentados locais e a forma como comumente dirigiam
às instâncias superiores da administração portuguesa com o objetivo de obter o título de
vila e, portanto, adquirir autonomia frente a outros concelhos municipais. Ela, portanto,
compreende as vilas mineiras por critérios qualitativos e, por meio deles, desvenda,
quais seriam os graus de urbanização e urbanidade que cada núcleo possuía, sem
488
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excluir, no entanto, os dados econômicos e demográficos. Para Fonseca, a quantidade de
população branca, a organização de potentados locais, a salubridade, fertilidade,
comodidade do sítio, a quantidade de sobrados, bem como o número e a riqueza de
confrarias religiosas seriam os argumentos recorrentemente invocados nessa
negociação, jamais se limitando a um único quesito.
No entanto, os índices em questão como já foram ditos, foram extraídos de uma
documentação que nos mostra como era o jogo político das elites locais com as
instâncias administrativas superiores a fim de alcançar sua autonomia por meio da
concessão do título de vila e pouco nos diz se eles correspondiam de fato à realidade. Já
Kato, lançando mão das Décimas Urbanas de Paranaguá, Antonina e Curitiba e
cruzando-as com os Maços de População, elenca dados que nos aproximam mais da
realidade desses núcleos, dando pistas interessantes sobre o perfil social dos seus
habitantes e suas consequentes implicações na materialidade da vila. Por sua vez,
Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno493 espacializa os dados da Décima de 1809 de São
Paulo na Planta Cadastral “Mapa da cidade de São Paulo” (1844-1847), caracterizando
a materialidade da vila e tecendo suas relações com um mercado imobiliário rentista,
identificando áreas mais e menos valorizadas, ao espacializar os usos dos imóveis e seus
proprietários. Com isso, a autora explora as dinâmicas específicas do espaço intraurbano
da São Paulo colonial, explicitando os agentes e os usos da materialidade urbana da
vila. No entanto as Décimas, por si só, registram poucos aspectos das atividades dos
proprietários e inquilinos dos imóveis, eclipsando outras facetas do enlace entre
indivíduos e o espaço urbano.
Nesse sentido, fundamentais são os Maços de População para precisar o perfil
social dos moradores e proprietários urbanos, bem como para relacionar suas atividades
dentro e fora da vila. Como temos demonstrado, a documentação censitária referente à
Capitania de São Paulo, também chamada de Maços de População, é rica em
informações sobre os fogos e nos possibilita traçar dados de caráter qualitativo e
quantitativo referentes às vilas coloniais. Quando relacionamos esses dados com as
Décimas Urbanas, conseguimos precisar o perfil social dos agentes relacionados ao
núcleo e, por conseguinte, caracterizar a vila em seus aspectos tanto materiais como
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sociais (entendendo também seu papel político, econômico e cultural na lógica da rede
urbana).
A partir da metodologia de espacialização dos dados realizada por Bueno e Kato
e da proposta de Fonseca, procuramos investigar qual era a sociotopografia da Vila de
Cunha, por meio do cruzamento dos dados das Décimas Urbanas e dos Maços de
População, com o objetivo de entender como se comportava uma vila pequena na
hierarquia urbana da Capitania de São Paulo. Ademais, objetivou-se avaliar em que
medida os índices quali e quantitativos apontados conseguem captar “práticas”494 de
interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano.
3.3 A sociotopografia de Cunha
Para cruzarmos os dados extraídos da Décima Urbana e dos Maços de
População, primeiramente, construímos uma planilha com os 119 imóveis listados na
Décima de 1809. Os dados corroídos ou não identificados foram completados com
outros oriundos das Décimas dos anos subsequentes. Depois, cruzamos os nomes dos
proprietários dos imóveis com os nomes dos chefes dos fogos listados em 1809. Quando
encontramos chefes de fogos homônimos, cruzamos também o nome do cônjuge, nome
dos filhos, patentes etc. Os chefes de fogos não identificados no Maço de 1809 foram
procurados nos Maços de 1801 e 1799. Ainda assim, não conseguimos relacionar 19
proprietários de imóveis, o que equivale a aproximadamente 15% do total.
Apesar das dificuldades, os resultados nos permitiram elucidar uma série de
questões, espacializadas nas seguintes Pranchas495: Prancha III: Tipologia das casas;
Prancha IV: Imóveis/lanços; Prancha IV-A: Imóveis Arruinados/ não concluídos;
Prancha V: Ocupação dos imóveis; Prancha VI: Atividade dos proprietários; Prancha
VII: Valor dos Imóveis; Prancha VIII: Patentes Militares e Cargos camarários e
Eclesiásticos; Prancha IX: Número de escravos por chefe de fogo no urbano e no
periurbano da Vila. A partir dessas pranchas analisamos o intraurbano da Vila de Cunha
do ponto de vista sociotopográfico.
O casario da vila, em 1809, era predominantemente térreo, totalizando 118
residências: 83 localizadas no “Bairro da vila” e 35 no Rocio. Cunha contava com
494
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apenas 2 sobrados e com 28 casas assobradas496, apresentando, portanto, 52 casas
térreas no perímetro urbano e 33 no Rocio497.

Gráfico 11: Tipologia dos imóveis
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Quando espacializamos esses dados (Prancha III), observamos que as casas
térreas estavam distribuídas por todas as ruas da vila, com especial concentração na Rua
Direita (19 imóveis do lado direito e 15 no esquerdo), na Rua das Violas e na Rua das
Flores. No Rocio, todos os imóveis eram térreos. As casas assobradadas concentram-se
nas ruas da Quitanda e da Lapa, apresentando frente térrea e sobrado nos fundos,
acompanhando a topografia acidentada. Os dois únicos sobrados se localizavam na Rua
Direita.
A construção em terrenos acidentados implicava em certos problemas, pois
como a técnica construtiva predominante era a taipa de pilão, os terrenos com declive
muito acentuado inviabilizavam esse tipo de construção. Esses trechos permaneceram
murados e desocupados (Figura 25). Já as áreas, cuja declividade do terreno era mais
amena, foram ocupadas com imóveis assobradados, construídos, provavelmente, com
taipa de mão e adaptados assim às condições topográficas do terreno. Isso se vê na Rua
Direita no trecho próximo ao largo da Matriz (Figura 24) e em seu lado esquerdo
(Figura 31), na Rua da Lapa e da Quitanda (Figura 30).
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A tipologia desses imóveis se altera dependendo da Décima analisada. A de
1811, por exemplo, classifica todos os imóveis da Rua da Quitanda como térreos, com
exceção do primeiro. Da mesma forma, a Décima de 1812, classifica todas as casas da
Rua da Lapa como térreas, sendo que três anos antes, eles foram listados como
assobradados. Esses dados indicam que a tipologia dos imóveis variava conforme a
Junta avaliadora e em muitas áreas acidentadas, onde os imóveis só poderiam ser
construídos de forma assobradada, os mesmos foram classificados como moradas
térreas. Tais características se davam, provavelmente, ao trato de serem construídas
juntas umas com as outras, sem recuos laterais, o que fazia com a Junta só conseguisse
ver se o imóvel era assobradado se acessasse os quintais, muitas vezes fora do campo de
visão de quem percorria a rua. Nesse sentido, a Junta de 1811, por exemplo, avaliou
todas as casas da Rua da Lapa como térreas, com exceção das nº 10 e 11 (cuja lateral
margeava um beco, permitindo, portanto, observar os quintais e a adaptação dos
imóveis ao terreno). A Décima de 1809 é a mais detalhada nesse quesito, no entanto
muitos imóveis construídos em terrenos acidentados foram classificados como térreos.
Talvez, como a documentação em questão era um imposto, o olhar da Junta só focou
nos imóveis assobradados, cuja depressão do terreno permitia a construção de andares
habitáveis nas Rua Direita (Figura 24), Lapa e da Quitanda, implicando em aumento no
valor dos imóveis, deixando de lado subsolos, cuja altura inviabilizava a moradia
(Figura 32).
Nesse sentido, consideramos que as casas de sobrado e as assobradadas eram
iguais em nível de importância por parte de seus proprietários. Ao invés de construir em
andares na parte superior, os proprietários aproveitavam o declive do terreno para
construir nas partes inferiores. Partindo dessa premissa, pudemos observar uma
concentração de imóveis de sobrado e assobradados no final da Rua Direta (nas
proximidades da entrada da rua das Violas), na Rua da Lapa e na Rua das Flores,
enquanto as demais ruas eram predominantemente térreas, da mesma forma que o
Rocio.
Outra informação que pode ser extraída das Décimas e que nos permite analisar
a tipologia das casas urbanas é o número de lanços que o imóvel apresentava. O
dicionário de Raphael Bluteau define o termo como:
Lanço. Extensão, espaço comprimento de um muro ou edifício [...]
parece também que se poderá dizer, tractusparietis. Lanço de parede,
já que Virgílio no r. livro das Georg. Verf. 367. Chama a um fogo
estendido. [...] lanço de um edifício. A imitação de Vitrúvio lhe
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poderá chamar ala, a Fem. Quando corpo de um edifício se estende
para a mão direita ou esquerda outro pedaço de arquitetura [...]

Já Moraes e Silva define lanço “a lonjura do pano do muro, parede, da trincheira
[...] v.g. um lanço de casas, cubículos”. Assim, julgamos que lanço, nas Décimas
Urbanas, remete à dimensão das testadas dos imóveis em relação às ruas. O problema na
interpretação desses dados reside no fato de que a Junta não define quanto a medida de
um lanço, dificultando a análise dos imóveis e sua espacialização. Bueno interpreta
lanço da seguinte forma:
Com base na iconografia, interpretamos a expressão "casa de um
lanço" como uma moradia, térrea ou sobrado, de um único cômodo
frontal, com janela-porta-janela, uma porta e duas janelas ou,
simplesmente, porta e janela. Já uma casa de dois lanços seria
composta de dois cômodos frontais e assim sucessivamente, cada
lanço resultaria no acréscimo de um cômodo ou extensão de fachada
correspondente. O lanço seria portanto o módulo que orientava a
atribuição de valor aos imóveis, com base na medição das testadas.
Sendo a São Paulo colonial uma cidade predominantemente de taipa
de pilão, talvez o lanço equivalesse a dois taipais, totalizando 4,40 m,
uma vez que o taipal media uma braça (i.e. 2,20 m)498

Partindo dessa hipótese, medimos as testadas das casas remanescentes nas Ruas
da Praça e da Lapa, logradouros que apresentam alguns imóveis remanescente de fins
do século XIX e início do XX e julgamos terem sofrido poucas alterações quanto à
medida do lanço em comparação ao registrado no cadastramento da Décima de 1809.
Obtivemos o seguinte resultado:
Tabela 26: Medida aproximadas das testadas dos imóveis da Vila de Cunha

Imóvel

Largura da testada

Nº de lanços

Largura por lanço

Rua da Lapa nº 10

11,75 m

2

5,87 m

Rua da Lapa nº 11

11,35 m

2

5,67 m

Rua da Lapa nº 12

11,33499 m

2

5, 66 m

Rua da Lapa nº 16

10,50 m

2

5, 25 m

Rua da Lapa nº 17

10, 74 m

2

5, 37 m

498

BUENO, 2005, p.68.
Hoje ela é um terreno baldio.
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Rua da Praça nº 1

11, 20 m

3

3,7 m

Rua da Praça nº 2

11,54 m

2

5,77 m

Rua da Praça nº 3

14, 20 m

2

7, 1 m

Malgrado as diferenças, a largura das testadas é relativamente parecida, dando
um efeito homogêneo ao conjunto. Foge a regra o imóvel nº 1 da Rua da Praça, cuja
testada media 11,20 metros e, na Décima de 1809, foi avaliada como sendo de 3 lanços.
Esse logradouro tinha só 3 imóveis. Hoje há um pequeno lote edificado ao lado do
imóvel nº 1, que não constava na Décima de 1809, pois, assim, a rua teria 4 casas
(Figura 33). Como os outros imóveis dessa rua tinham 2 lanços, atribuímos esse
pequeno lote ao imóvel nº1 e, portanto, quando somamos suas testadas, chegamos à
medida aproximada de 15,57 metros, o que corresponde à medida de 5,19 metros por
lanço. Da mesma forma, a casa nº 12 da Rua da Lapa foi avaliada como sendo de 3
lanços e hoje corresponde a um imóvel de 5,40 metros, mas, provavelmente, era parte
do lote anterior (que mede hoje 11,33 metros) ou do posterior (que mede hoje 12,40
metros). Assim, no primeiro caso teríamos a dimensão de 5,57 metros por lanço e para o
segundo caso, 5,93 metros por lanço (Figura 34). O imóvel nº 3 da Rua da Praça
também fugia da medida média, pois mede 14,20 metros e foi descrito como sendo de 2
lanços na Décima de 1809, resultando nem lanço de 7,1 metros. Ele, no mesmo
documento, foi registrado como “umas casas térreas assobradadas a rua da lapa”,
continuando com essa tipologia até hoje. Talvez a Junta o tivesse avaliado até o ponto
em que confrontava com a Rua da Praça, sem considerar a parte assobradada do imóvel,
o que corresponderia a uma medida aproximada de 10,62 metros, ou seja, 5,31 metros
por lanço (Figura 35). Em conclusão, podemos observar, pela amostragem, que um
lanço correspondia a, aproximadamente, 5,5 metros. Corrobora essa hipótese o fato de
que a Junta da Décima utiliza expressões como “um bom lanço”, “dois pequenos” ou
“dois lanços grandes”, indicando que tal medida não era fixa, oscilando para mais ou
para menos.
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Nestor Goulart Reis Filho aponta que os lotes coloniais “eram mais ou menos
uniformes, com certa de dez metros de frente e grande profundidade”500. Da mesma
forma, Fonseca afirma que
A forma alongada de grande parte dos lotes de Vila Rica e de outras
localidades resulta do costume de se fazerem concessões nas quais só
se estipulava a medida das testadas dos terrenos, que eram geralmente
estreitas – medindo entre duas e seis braças, ou seja, entre 4,4m e
13,2m501

Ao que tudo indica, não havia um padrão fixo e sim uma variações em torno de
uma média entre duas a seis braças502.

Gráfico 12: Número de Lanços
80

72

70
57

60
50

Total
40

Vila

32

30
20

Rocio
18
14

15
8

10

7

7

6
2

1
0
1 Lanço

2 Lanços

3 Lanços

Não Identificado

Nota-se pelo gráfico que os imóveis no “Bairro da vila” eram, na sua maioria, de
2 lanços (57), seguido de imóveis de 1 lanço (14) e de 3 lanços (7). Já no Rocio
predominam casas de 1 e 2 lanços (18 e 15 imóveis, respectivamente).
Quando distribuímos os imóveis no espaço da vila (Prancha IV), observamos
que os imóveis de 2 lanços eram maioria em todas as ruas. Por sua vez, os imóveis de 3
lanços se concentravam no meio da Rua Direita, na Rua da Praça, na Rua da Quitanda e
na Rua da Lapa. Imóveis de 1 lanço (9) foram encontradas tanto na Rua Direita como 1

500

REIS, FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 5ª Ed. São Paulo: Ed. Perspectiva,
1983, p.22.
501
FONSECA, Cláudia Damasceno da. Rossios, chãos e terras. Revista do Arquivo Público Mineiro,
ano XLII, no2, Jun/Dez, 2006, p.37.
502
Considerando 1 braça equivalente a 2,2m.
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imóvel na Rua das Violas, 1 na Rua da Quitanda, 1 na Rua da Lapa e 2 imóveis na Rua
da Flores.
Alguns imóveis receberam qualificação específica. Os imóveis nº 17 e 26 da Rua
Direita foram registrados como de “um lanço pequeno”, ou seja, uma testada menor que
5,5 metros e os imóveis nº 24 e 38 foram classificados de como “dois lanços pequenos”,
ou seja, com uma testada menor que 11 metros. Da mesma forma, o imóvel n°6 da Rua
da Quitanda, do lado esquerdo, foi avaliado como de “um lanço pequeno”; o imóvel da
Rua das Violas foi classificado como sendo de “um lanço pequeno” e 2 imóveis como
sendo de “dois lanços pequenos”. Os demais imóveis, assim avaliados, se localizavam
no Rocio.
Do total das residências arroladas, 26 mereceram menção ao seu mau estado ou
à precariedade do edifício (Prancha IV-A). Das 15 casas “arruinadas”, 9 se encontravam
na vila e 6 no Rocio. Das não concluídas, 5 estavam na vila e 3 no entorno da mesma. O
adjetivo “sem arranjo” refere-se apenas às casas situadas no Rocio e foi empregado em
residências cujo valor era muito baixo – $960 réis. O termo arranjo não aparece nos
dicionários consultados. Porém, o verbo corresponde nos dicionários de Raphael Buteau
e no de Moraes Silva como “termo de canoeiro”. O primeiro diz: “he quando hum
oficial se mete dentro na vasilha, e outro por fora, com certos termos próprios do
mesmo ofício, lhe manda dar certas pancadas nas peças do fundo, para que estas fiquem
por fora iguais” Já o segundo, “consertar o fundo da pipa. Dispor, ordenar, colocar”. Se
esses termos corresponderem ao adjetivo presentes na Décima Urbana de Cunha,
podemos supor que casas sem arranjo seriam casas desordenadas, com disposições
imprevistas etc. Isso é confirmado numa descrição feita por Auguste de Saint-Hilaire,
na qual ele utiliza esse termo para descrever a casa de um europeu residente no
Caminho Novo da Piedade. Segundo ele, as casas dos europeus: “são mais bem
conservadas, mais bem construídas e dispõem de dependências mais arranjadas”503.

503

SAINT-HILAIRE, 1974.
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Gráfico 13: Estado das casas

Quando analisamos o número de casas que mereceram os adjetivos descritos,
percebemos que quase a metade das casas do Rocio (49,3%) mereciam adjetivos que
apontavam algum tipo de avaria, enquanto no perímetro urbano esses adjetivos
representaram, aproximadamente, um décimo do total – 13,4%.

Tabela 27: Porcentagem de casas arruinadas a partir dos totais da vila e do Rocio

Casas:

Arruinadas Não concluídas

Sem Arranjo

Total

da Vila

10,1 %

3,3%

0%

13,4%

do Rocio

20%

6%

23,3%

49,3%

Esses números indicam uma concentração de casas pequenas e avariadas no
Rocio de Cunha, enquanto a vila concentrava imóveis maiores e em melhor estado.
Pelos dados arrolados é possível saber também quem residia, quem alugava e
quem só “morava quando vinha a vila”504. Por meio da espacialização dos dados
(Prancha V) pudemos perceber que no lado direito da Rua Direita, na Rua das Violas e
na Rua da Quitanda havia um maior número de imóveis habitados de forma perene. Já
no lado esquerdo da Rua Direita, na Rua da Praça, na Rua das Flores, bem como na Rua
da Lapa predominavam casas habitadas por proprietários que as utilizavam apenas
quando “vinham à vila”. Havia, também, 8 imóveis destinados à renda de aluguel na
vila, 5 deles situados na rua Direita, 1 na rua da Quitanda, 1 na Rua das Flores e 1 no
Rocio. É curioso notar que boa parte do lado esquerdo da Rua Direita e a Rua da Lapa

504

Há um número significativo de imóveis para os quais a Junta apenas anotou a expressão “proprietário”
ou “pertencente”. Portanto, não foi possível aferir se eles habitavam a Vila sazonal ou perenemente.
Assim, esses imóveis foram agrupados em uma categoria diferente.
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permaneciam sazonalmente vazios. Por fim, o imóvel nº 19 da Rua Direita foi avaliado
como “existe sem aluguel”, o que denota que não estava ocupado, mas era também
destinado à locação.
A explicação para tantos imóveis de ocupação sazonal pode ser encontrada
quando relacionamos esses dados com as atividades dos seus proprietários, tal como
aparecem nos Maços de População.

Gráfico 14: Ocupação dos citadinos
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O Gráfico acima representa o que foi discutido no capítulo 4. Na Vila
predominava 46 proprietários de imóveis que declararam ter “um sítio”, “onde faz sua
plantação” e 8 declararam ser “agricultor” e “viver a favor”, “viver de favor” ou, ser
“agricultor” que “tudo que planta e consome em sua casa”. Dos 118 proprietários
arrolados com imóveis da Vila, só 34 indivíduos declararam ter atividades não ligadas
diretamente à terra. Entre eles, 8 declararam ter “negócio” ou “loja” “de fazenda seca”,
viver “de sua venda” ou ainda, ser “negociante em grosso”. Este último, Antônio José
de Macedo, declarou também ter um sítio “em que faz sua plantação”. Da mesma
forma, 17 pessoas viviam de ofícios mecânicos como “carpinteiro”, “ferreiro”,
“sapateiro”, “ourives” ou declararam “fazer telha”, viver “de sua tropa”, “de jornais”, de
seu “escravo ferreiro”, do “seu trabalho”, de “fiar algodão”, de “fazer roda de fiar” ou,
“de suas costuras”. Por fim, 9 indivíduos declararam viver de suas ordens ou côngrua ou
ainda de seu soldo.
Quando espacializamos esses dados (Prancha VI) observamos que os ditos
agricultores ocupavam quase a metade dos imóveis, entre eles quase toda a Rua da
Lapa, logradouro de ocupação sazonal, fato que se repete no lado esquerdo da Rua
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Direita, na Rua das Flores e, em certa medida, na Rua da Praça. Já o lado direito
da Rua Direita, apesar da maioria dos proprietários se declararem agricultores, tinha
também expressiva concentração de proprietários ligados a atividades comerciais e
religiosas (côngruas), o que justifica a permanência no “Bairro da vila”, fato que se
repete na Rua das Violas. Na Rua da Quitanda a regra não se confirma. É uma rua
predominantemente ocupada por agricultores que moravam na vila de forma regular.
Talvez esse fato se justifique, pois a Rua da Quitanda concentrava agricultores com
pequenas lavouras e pouca quantidade de animais criados e que tinham suas roças perto
da vila, enquanto na Rua da Lapa residiam produtores rurais com grande produção505,
cujas fazendas demandavam sua permanência por mais tempo no campo.
Assim, parte do excedente da produção desses pequenos proprietários da Rua da
Quitanda poderia ser vendida nas casas da vila, o que justificaria o topônimo
“Quitanda”, provavelmente localizadas no cômodo frontal da casa. Maria Aparecida de
Menezes Borrego506 aponta, a partir de um edital da Câmara de São Paulo, que os
produtos vendidos nas quitandas eram feijão, milho, ovos e legumes da terra. Havia,
segundo a historiadora, restrições a taberneiros e homens de lojas que “costumam
compra-los, por atravessamentos, com a maliciosa intenção de os reterem em suas
casas, a fim de encarecê-los, e revenderem ao povo por preços exorbitantes”. Embora
consideremos que o fluxo dos gêneros comercializados na vila de Cunha não
justificasse atravessadores, o papel dos imóveis urbanos no armazenamento de gêneros
se confirma na citação. Ademais, alguns dos produtos comercializados nas quitandas de
São Paulo coincidem com a produção dos chefes dos fogos residentes nessa rua,
juntamente com a criação de porcos na fabricação de toucinho.
Quando analisamos os imóveis, cujos donos declararam atividades relacionadas
ao comércio (Prancha VI), encontramos, na vila, atividades envolvendo negócio ou loja
“de fazenda seca”, “venda” ou ainda, “negociante em grosso”. Quando espacializamos
esses imóveis, observamos que sua concentração se dava, principalmente, no lado
esquerdo da Rua Direita e na Rua das violas.
Borrego aponta a impossibilidade de diferenciar “loja” e “venda” em função do
gêneros comercializados (secos e molhados), uma vez que o engessamento do conceito
505

A rua da Quitanda tem 3 donos de imóveis que eram agricultores em terras “a favor”, enquanto a rua
da Lapa tinha apenas 1. Ademais, em caráter de exemplo, 8 agricultores, na rua da Quitanda, criaram em
1809, 940 cabeças de porcos, enquanto 13 agricultores, da rua da Lapa, criaram 1885 cabeças, mais que o
dobro.
506
BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo
colonial. São Paulo: Editora Alameda, 2010, p.81.
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impede que observemos as nuances das práticas mercantis507. A autora supõe que por
traz da designação “venda” poderiam haver também quitandas e tabernas. As vendas,
por sua vez, poderiam comercializar “fazenda seca”, aguardente da terra e do reino,
vinho, gêneros da terra, bem como eram as únicas autorizadas a comercializar toucinho
e fumo. Ademais, muitos desses lugares (“tabernas”, “vendas” e “lojas de fazenda
seca”) tinham uso misto e, além de venderem mercadorias, funcionavam como locais de
convívio e lazer da população mais pobre e dos escravos, que ali jogavam e faziam suas
bodas. Os proprietários de imóveis que declararam “viver de sua venda” na vila de
Cunha estavam localizados na entrada da Vila, próximo à Igreja do Rosário (1 imóvel) e
na Rua das Violas (2 imóveis), logradouro, cujo rendimento anual era o de menor valor
na vila, sugerindo que os seus moradores dessa rua tivessem menor poder aquisitivo.
Quando analisamos a cor dos proprietários de imóveis declarados no Maço de
População de 1809 a assertiva se confirma. Dos quatro imóveis dessa rua, 3 pertenciam
a pardos e negros. Entre eles: Mariano José Aguirre, paratiense, casado, dono de uma
escrava e de uma das vendas supracitadas; Luiz de Campos Moreira, pequeno
agricultor, produtor de toucinho e dono de 8 escravos, e o dono da outra venda da rua
Francisco Gonçalves da Conceição, natural de Taubaté, negro, casado e com três filhos.
O dito Francisco Gonçalves da Conceição, conforme a Décima Urbana de 1811,
vendeu seu imóvel n° 4 da Rua das Violas (térreo, de 2 lanços, avaliado em 3$840 réis)
para José Monteiro dos Santos. Francisco vendeu esse imóvel (n°4), e, nesse mesmo
ano, o aluga, no entanto a residência foi registrada pela Junta da Décima Urbana como
sendo de apenas 1 lanço e, em 1812, como sendo “um lanço pequeno”. É possível que
este imóvel, em 1809, tivesse um lanço utilizado para residência de Francisco e o outro
para seu comércio e depois de vendê-lo, foi dividido em 2 partes, das quais uma foi
alugada para o próprio Francisco e a outra provavelmente se encontrava vazia pois seu
novo dono, José Monteiro dos Santos, não morava lá e sim “de favor” na casa do primo,
na Rua da Lapa. Não possuindo mais sua residência conjugada com a venda, Francisco
alugou também em 1811, o imóvel vizinho, n° 3, térreo de dois lanços, pertencente a
Salvador de Souza Ribeiro. Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno508 identificou para o caso
de São Paulo serem comuns edifícios habitados pelo proprietário no andar do sobrado e
o térreo alugado para diversos inquilinos, destinado à diversas lojas. O mesmo ocorreu

507

Ibid., p.88.
BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo:
metodologia de estudo com base na Décima Urbana de 1809. Anais do museu paulista. vol.13, n°1 São
Paulo, Jan./June 2005, p.70.
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com casas térreas em que um ou mais cômodos também poderiam ser alugados. Assim,
a tradicional imagem das vendas e lojas coloniais, ocupando sobrados de uso misto,
com seus próprios proprietários com loja(s) em baixo e residência em cima, não se
aplica em Cunha, uma vila predominantemente térrea. O que se verifica, a exemplo de
Francisco Gonçalves da Conceição, é a utilização de dois imóveis contíguos, um para
uso residencial e outro para uso comercial ou ainda imóvel de dois lanços com uso
misto, por vezes alugado. Outro exemplo é o Capitão-Mor Manoel Rodrigues Correia
que tinha uma casa localizada na Rua Direita, n° 12, térrea, de 1 lanço, avaliada em
2$400 réis, que estava “sem morador” e, provavelmente, abrigava seu “negócio de
fazenda seca” (descrito no Maço de População de 1809) e outro imóvel, ao lado
(também térreo, de 2 lanços, cujo valor anual era de 7$686 réis), utilizado para sua
moradia.
Por sua vez, os oficiais mecânicos se concentravam, predominantemente fora do
“bairro da vila” (15 imóveis). Apenas um carpinteiro declarou viver “de seu trabalho” e
ocupava num imóvel na entrada do núcleo, nas proximidades da Igreja do Rosário, zona
fronteira ao Rocio.
Alguns indivíduos se destacavam no espaço da vila e mereceram especial
atenção no capítulo anterior como, por exemplo, José Alvares de Oliveira, morador no
sobrado da Rua Direita, nº28, que, como vimos, era “senhor de Engenho”, participante
do Concelho da Câmara e Coronel na Companhia de Ordenança. Da mesma forma,
Antônio José de Macedo, morador na Rua da Lapa nº 12, que declarou ser, em 1809,
“negociante em grosso”, que “compra e vende os principais gêneros que entram no giro
mercantil como escravos, açucares, muares, bestas”, bem como “remata contratos
reais”.
Quando analisamos o valor dos imóveis no perímetro urbano (Prancha VII),
observamos que os valores variavam entre 24$000 mil réis (imóvel nº4 da Rua Direita)
e $980 réis (imóveis do Rocio). Nesse intervalo, as três menores faixas de valores na
vila se concentravam na Rua Direita, com predomínio de imóveis com valores entre
2$000 e 6$000 mil réis em seu lado esquerdo (10 imóveis), faixa que se repete na Rua
das Violas e na Rua das Flores. Já o lado direito da Rua Direita concentrava imóveis de
valores entre 4$000 e 8$000 réis (16 imóveis), faixa que abrange também a Rua da
Quitanda (entre 4$000 a 6$000 réis) e a Rua da Praça (entre 6$000 e 8$000 réis). A Rua
da Lapa reunia os maiores valores, com 5 imóveis na faixa de 6$000 a 8$000 réis,
quatro imóveis entre 8$000 a 10$000 réis e 3 imóveis com valores acima de 10$000 mil
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réis509. Nota-se, portanto, que os imóveis mais caros pertenciam aos grandes
produtores agrícolas que residiam sazonalmente na vila.
Espacializamos, também, os cargos de alta patente dentro da hierarquia das
tropas militares (Coronel, Capitão-Mor, Sargento-Mor e Capitão) e os de baixa patente
(tenentes, alferes, sargentos, furriéis, cabos, soldados, porta bandeiras etc.), bem como
os cargos do Concelho da Câmara de maior hierarquia (Juiz Ordinário) e de menor
posição (vereadores, procurador, escrivão, porteiro etc.) (Prancha VIII). Observamos
que a rua Direita se concentrava o maior número de proprietários de imóveis com
cargos públicos (14 imóveis no lado direito e 8 no lado esquerdo) e também a maior
número de altas patentes (7 em seu lado esquerdo e 6 em seu lado direito). Em seguida,
temos a Rua da Quitanda e a Rua da Lapa com 11 e 9 cargos, respectivamente, ambos
com 3 proprietários de alta patente. A Rua das Flores e a Rua da Praça concentram 3 e 2
cargos ao total, respectivamente, bem como 2 e 1 proprietários com alta patente. Da
mesma forma, os religiosos também eram maioria na Rua Direita (dois de cada lado da
rua), seguido da Rua da Quitanda (três imóveis) e a Rua da Praça (um imóvel). Por fim,
a Rua das Violas não tinha moradores com cargos na administração local.
Ao espacializar o número de escravos por imóvel510 (Prancha IX), observamos
que a maioria dos detentores de escravos possuía até 10 cativos e se distribuía por todas
as ruas. Os que tinham mais de 10 escravos se concentravam no lado direito da Rua
Direita e na Rua da Lapa (ambas envolvendo 8 proprietários). Em seguida, tinha a Rua
da Quitanda com 5 proprietários com escravos, o lado esquerdo da Rua Direita com 3
proprietários de escravos e a Rua da Praça e a Rua das Flores com 1 proprietário com
escravos em cada uma. Finalmente, notamos que a Rua das Violas não tinha
proprietários com mais de 10 escravos.
Uma vez analisados, nos voltamos as edificações do Rocio e o perfil dos seus
moradores.

509
510

Respectivamente 12$000, 10$800 e 13$440 mil réis.
Os escravos aqui arrolados não, necessariamente, residiam na vila.
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5.4 Os Arrabaldes
O dicionário de Rapahel Bluteau define arrabalde como:
O bairro, que pegado à Cidade, está fora dos muros dela. Alguns
derivam arrabalde do Hebraico Rabab, que Val[e] o mesmo que
multiplicar, e os arrabaldes se compõem da gente que multiplicada,
não cabe na Cidade e faz sua habitação fora dela. Outros derivam
arrabalde, do arábico Errebalu, o qual vem do verbo revele, que
significa levar de trás de si nas ancas, e os que vivem nos arrabaldes,
estão em certo modo nas ancas da cidade

Nessa definição, Bluteau atribui ao termo a ideia de espaço periurbano à vila,
correspondendo aos seus fundos, às suas partes traseiras, às suas ancas e ocupadas por
pessoas que não cabiam nela, se configurando, portanto, em um espaço outro, embora
conjugado ao perímetros urbano. Amélia Aguiar Andrade511, ao estudar as cidades
portuguesas medievais, aponta que os arredores das vilas e cidades eram sempre
diferentes do restante do território da vila, segundo ela: “prelúdio do versátil e sedutor
mundo citadino, esse espaço periurbano próximo subordinava-se aos seus interesses e
necessidades, ganhando, por isso, aspectos variados que os caminhantes não podiam
deixar de notar”. A fronteira entre o espaço urbano e o periurbano é delimitada pelo
imposto da Décima Urbana. Em todos os casos, coube a Junta destinada à cobrança do
imposto predial, tanto definir o periurbano para fins de taxação como numerar as casas.
Os imóveis da vila são, assim, listados rua a rua e os do periurbano enquadrados como
“propriedades avulsas no Rocio desta vila”, registrando os citadinos que moravam em
seu entorno. Ângelo Alves Carrara512, ao estudar as Décimas Urbanas das vilas
mineiras, observa que há uma grande variação do número de imóveis pertencentes à
mesma vila de um ano para outro, fato que ele atribui às câmaras municipais que eram
responsáveis pela delimitação do perímetro urbano e que ora incluíam e ora excluíam
residências talvez com o intuito de ampliar seus rendimentos.
Tabela 28: Número de imóveis na vila e no Rocio segundo a documentação da Décima Urbana

Ano
1809
1811
1812

N° de imóveis da Vila
83
81
85

N° de imóveis do Rocio
35
33
34

Total
118
114
119
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ANDRADE, Amélia Aguiar. Horizontes Urbanos Medievais. Lisboa, Editora Livros Horizonte,
2003, p.45.
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CARRARA, A. A. Espaços urbanos de uma sociedade rural (Minas Gerais, 1808-1835). Varia
História, Belo Horizonte, n° 25, 2001. p. 147.
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1814
1815
1817

89
90
91

34
36
8

124
126
99

Quando observamos as Décimas Urbanas de Cunha, constatamos, com exceção
da de 1811, que a quantidade de casas na vila variava em escala ascendente, o que pode
indicar tanto um crescimento da mesma como uma variação na delimitação do
perímetro urbano, fato que se repete com os imóveis do Rocio, exceto no ano de 1817.
O pequeno número de imóveis no Rocio, registrados em 1817, confirma a
hipótese de Carrara. Ao invés de anotar “propriedades avulsas no Rocio desta vila”
conforme os anos anteriores, a Junta lançou, nesse ano, apenas 8 imóveis como
“propriedades avulsas dentro do território da Vila”, todos térreos ou de campo térreos
“vizinhos à vila” ou ainda “que ficam por de trás da rua Direita”, indicando que a Junta
de 1817, na verdade, considerou o “território da vila” maior, abrangendo os imóveis
próximos e não registrou as casas localizadas no Rocio conforme os anos anteriores.
Murilo Marx, como já vimos, definiu o Rocio como espaço de utilização comum para
pastos, lenha e possibilidade de expansão da vila513. Ele correspondia aos arrabaldes e,
conforme constatado, sua delimitação em relação ao perímetro urbano não seguia
marcos fixos e variava conforme a avaliação da Junta. Outro ponto a ser discutido
acerca do Rocio é que seus imóveis foram classificados como “avulsos” e dispersos, e,
nesse sentido, não foram numerados, impossibilitando localizá-los com maior precisão.
No entanto, com base na Décima de 1809 é possível traçar um perfil sócio-políticoeconômico dos ali residentes.
Ao terminar a listagem do imposto da Décima nas ruas do “Bairro da Vila”, a
Junta de 1809 sobe a Rua da Quitanda em direção à Casa de Câmara e Cadeia e chegou
à casa de Pedro Lima Barbosa, “vizinha à vila”. Era uma propriedade térrea, de 2
lanços, avaliada 3$840 réis de rendimento anual. Pedro, natural de Guaratinguetá, era
casado com Ana Joaquina, tinham 3 filhos e 1 escravo chamado João Congo. Ele e sua
família habitavam essa casa apenas quando vinham à vila, pois tinham um sítio onde
plantavam 60 alqueires de milho, 10 de feijão e criavam 1 cavalo “de seu cotelho” e 20
porcos, produzindo 18 arrobas de toucinho, que Pedro “mandou dispor na Vila de
Paraty”. A pouca quantidade de toucinho produzida por Pedro inviabilizava o envio
direto para o Rio de Janeiro, mandando para o porto de Paraty, de onde poderia ser
513
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escoado para a Capital, juntamente com a produção de outros fogos. O verbo “mandar”
sugere também que esse envio não fosse feito por Pedro, e sim por outros, que detinha
mulas e provavelmente reuniam a produção dos pequenos produtores para descer a
Serra do Mar.
Depois da de Manoel, a Junta avaliou a casa de Antônio Nunes dos Reis, da
família Reis da Silva, que se localizava “de trás do morro das bexigas”. Na Décima de
1809, ele foi citado como proprietário de uma casa térrea “no campo”, “de trás do morro
das bexigas”, de “um bom lanço”, avaliada em 2$880 réis. Três anos depois, Antônio
foi mencionado residindo a vila em uma casa alugada, de 1 lanço, na rua das Violas por
$800 réis por mês e, ao mesmo tempo, construindo uma casa térrea, de 2 lanços, na Rua
da Quitanda, ainda “por acabar” no valor de $640 réis. Na Décima Urbana de 1814, essa
residência aparece acabada e Antônio foi citado apenas residindo na Rua da Quitanda,
sem se desfazer de sua propriedade no Rocio. Nessa propriedade, Antônio criava gado
muar, pois nos Maços de População de 1809, consta que ele vivia “de sua tropa”. Por
que Antônio Nunes dos Reis construiu uma casa no perímetro urbano, sendo que já
morava em seus arredores e poderia, facilmente, se locomover de seu sítio ao “Bairro da
Vila”?
Como não declarou ser agricultor, seu ofício principal era angariar o excedente
de sitiantes para “dispor em Paraty”, conforme declarou seu vizinho Pedro Lima
Barbosa. O imóvel na vila significava, portanto, um local de negócio, onde poderia
reunir agricultores interessados em escoar seus excedentes. Sendo uma vila de ocupação
predominantemente sazonal, a forma mais fácil de encontrar os demais sitiantes era
possuir um imóvel nela, pois quando esses agricultores viessem à vila poderiam
negociar o transporte de sua produção. Ademais, Antônio, não por acaso, construiu sua
residência na Rua da Quitanda, que, como vimos, era um logradouro ocupado,
principalmente, por pequenos sitiantes que moravam perenemente na vila e não
declararam ter animais de carga, podendo, portanto, contratar os serviços de Antônio
para o escoamento dos excedentes.
Seguindo adiante, havia o imóvel de Salvador Menino que morava em “uma
casa de campo térrea”, “de dois lanços”, avaliada em $960 réis e, avançando mais um
pouco, encontrava-se a residência de Manoel Pires, casado com Emerenciana Maria e
com 3 filhos. Declarou ser agricultor e ter “um sítio em que faz sua plantação e tudo que
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colhe consome em sua casa”. Esse sítio provavelmente ficava contiguo à sua “casa de
campo” térrea de 2 lanços, cujo rendimento anual era de 2$880 réis.
Alguns fogos à frente, morava Antônio de Queiroz, de 37 anos, casado com Ana
Maria e possuidor de com 3 escravos. Em 10 anos, o casal teve 5 filhos e declarou ter
uma agregada, Josepha, com 65 anos, que provavelmente era uma de suas escravas e foi
alforriada. Em 1799, Antônio declarou “viver a favor” e plantar 3 alqueires de milho,
1/2 alqueire de feijão que consome em casa e produzir 20 arrobas de toucinho que
enviava para o Rio de Janeiro. Em 1809, Queiroz declarou ser soldado e ter um sítio,
que provavelmente correspondia ao imóvel no Rocio citado na Décima Urbana de 1809,
onde plantava e criava porcos, dos quais produzia 50 arrobas de toucinho. Vendeu 1
escravo, Ignácio. Seu imóvel era uma “casa de campo”, “térrea”, “arruinada” e de 2
lanços, cujo rendimento anual foi de 1$440 réis.
Amélia Andrade, em trabalho já citado, observa que no periurbano próximo das
vilas medievais portuguesas existia uma “organização de culturas que traduzia o apelo
ordenador do consumo urbano, gerado por uma cada vez maior difusão de uma dieta
alimentar que não dispensava o vinho, a carne e uma variedade razoável de legumes
frescos e frutas”514. Essa organização do espaço do entorno imediato descrito por
Andrade parece se repetir no rocio de Cunha. Milho, feijão e toucinho foram os gêneros
registrados nos Maços de População, no entanto esses sítios periurbanos, com certeza,
produziam outros, como frutas e legumes, que não chamaram a atenção dos
recenseadores, mas que eram plantadas no entorno para abastecer a vila. Hernani Maia
Costa515, ao listar os gêneros que passaram pelo “Registro do Taboão”, nas primeiras
décadas do século XIX, cita uma variedades de gêneros alimentícios oriundos de Cunha
e das vilas vizinhas que não foram registrados nos Maços de População, tais como
galinha, farinha de mandioca, pinhão, canjica, pêssego, marmelo, ameixa, cebola, alho,
café, milho, feijão, amendoim e fumo que, provavelmente, eram cultivados nesses sítios
ou até mesmo nos quintais das casas.
5.4.1 – Os ofícios mecânicos
Outra característica do Rocio da Vila é a concentração de oficiais mecânicos, tal
como Francisco Soares Ferreira, natural de Minas, que tinha 44 anos, em 1801, e era
casado com Jacinta Alvares, natural de Guaratinguetá, de 24 anos. O casal tinha 2 filhas
514
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(Antônia, natural de Cunha, com 3 anos e Maria, com 4, natural de Areias), bem como
uma agregada, irmã de Francisco, de 21 anos. Em 1801, Francisco declarou “viver a
favor” no fogo de D. Ana Maria, onde exerceu atividades agrícolas, plantando 20
alqueires de milho, 4 de feijão e criou 1 cavalo. A referida Ana Maria, era Ana Maria de
Oliveira, viúva e detentora de 20 escravos e “de um sítio com engenho”. Francisco, no
entanto, se mudou desse sítio para ocupar o Rocio, em 1809, recebendo uma nova
agregada, Catarina de Souza, de 16 anos. Sua casa, nos arrabaldes da vila, ainda estava
em construção, pois aparece mencionada como casa “de campo térrea, quase acabada”,
de “um lanço pequeno e outro por acabar”, avaliada em 2$880 réis. A mudança para o
Rocio fez com que Antônio abandonasse suas atividades agrícolas e exercesse ofícios
mecânicos. Ele, na Décima de 1809, declarou ser oficial de ferreiro e, no Maço de
População do mesmo ano, disse viver de “roda de fiar”. As rodas de fiar destinavam-se
a fiar algodão e, desse modo, eram atividades exercidas tanto por Antônio como pelos
demais membros do fogo.
Além da roda de fiar de Antônio, outros fogos também exerciam atividades com
tecido como o de Maria da Rosa da Silva, de 36 anos, solteira, parda e natural de
Pindamonhangaba. Vivia com 2 agregados, (Teresa Nunes, de 30 anos, solteira, parda, e
com João, provavelmente, seu filho, com 1 ano de idade). Em 1799, Maria declarou
viver de esmolas e, em 1809, de “fiar algodão”. Sua casa foi mencionada como “de
campo”, térrea, de “um lanço pequeno” e “sem cercado”, avaliada em $960 réis. Da
mesma forma, Thomásia Francisca de Alvarenga era casada com Severino de Araújo,
carpinteiro, com 5 filhos e uma escrava, chamada Silvana. Ela, em 1809, se tornou
viúva e assumiu o comando do grupo com 4 filhos e 3 escravos, “vivendo de suas
costuras”. O fogo vivia em uma casa térrea que ficava “de trás da rua direita” e estava
“arruinada”, de 2 lanços, cujo rendimento anual era de 1$920 réis.
Mais a diante, a Junta chegou à casa do sapateiro Francisco Correia da Silva,
natural de Pindamonhangaba, viúvo, com 3 filhos e 1 escrava. Ele se declarou Sargento
Miliciano e ter 1 filho soldado. Sua “casa de campo” tinha um “quintal murado de pau”,
de 2 lanços, cujo rendimento anual foi 3$840 réis. Também, ali havia Ana Jacinta de
Oliveira, moradora em uma “casa de campo térrea com um pequeno cercado”, de dois
lanços, que era viúva, branca, tinha 3 filhos e vivia de seu ofício de ourives.
Dois outros oficiais mecânicos aparecem na Décima Urbana de 1809, Antônio
Garcia da Fonseca, que declarou, no Maço de 1789, ser casado com Francisca Dias e
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viver com uma agregada chamada Escolástica, de 16 anos. No Maço de População de
1801, declarou ter outros agregados, Gertrudes e Antônio, pardos, de 5 e 6 anos,
respectivamente. Antônio, em 1799, declarou possuir 1 escravo e, em 1801, 2 (Caetana,
negra crioula, e Luís, negro mina). Na Décima Urbana de 1809, os dois escravos tinham
sido vendidos e outros foram declarados (Caetana e Benedito, ambos pardos). Antônio,
durante o período, declarou ser oleiro e ter um cavalo. Exercia o trabalho em sua “casa
de campo” de 2 lanços, que era equipada com uma olaria de se fazer telha, avaliada em
3$840 réis. Também oleiro, era Francisco José Vilela, que em 1789 aparece habitando o
“Bairro da vila”, casado com Catarina Dias e com 2 filhos, todos pardos. Francisco
tinha apenas 25 anos e exercia seu ofício na “casa de campo” térrea com “uma olaria de
fazer telha”, situada no “Bairro de João Maria”, de 2 lanços, cujo rendimento anual era
de 2$880 réis. Em 1809, nenhum dos filhos de Francisco morava com ele. Martinho
Alvares Vilela, com 23 anos, aparece morando em fogo separado e casado com Teresa
Maria, de 19 anos, ambos pardos e sem filhos. Ele declarou viver de “seu ofício de
ferreiro”, talvez complementando o trabalho do pai.
Outro ferreiro que habitava o Rocio era Antônio Francisco de Siqueira que
aparece, primeiro, no Maço de 1791, morando no Bairro Roça Grande, nas
proximidades da vila, como agregado de Pedro dos Santos Souza, grande produtor
agrícola, criador de gado e de suínos. Volta a ser mencionado, em 1809, morando no
Rocio da vila, exercendo a profissão de ferreiro e casado com Mariana de Jesus. Viviam
neste fogo também 2 agregadas (Ana Teresa, de 55 anos, viúva, e Ana Teodora,
provavelmente sua filha, de 25). Ele morava em uma “casa de campo térrea”, de 1 lanço
e “sem arranjo algum”, cujo rendimento anual era de $960 réis, o menor valor
mencionado.
No supracitado “Bairro de João Maria” , houve referência a alguma contiguidade
certas casas em meio às outras declaradas como “avulsas” do Rocio. O “bairro” tinha
esse nome devido a João Maria Furquim, tradicional morador da área desde os tempos
da freguesia. Em 1776, ele, natural de Guaratinguetá, de cor parda, tinha 42 anos e era
casado com Quitéria de Oliveira, de 30 anos, com 3 filhos, um agregado chamado João
e se declarou ferreiro. Em 1789, declarou ter mais 2 filhos, 1 escravo e 1 agregado
morando com ele, na ocasião (Antônio Manoel, de 22 anos). Em 1801, foi declarado
como branco, viúvo, com apenas 1 filho morando com ele (José, de 21 anos, também
branco), e 3 agregados (Estevam Furquim, de 62 anos, natural de Guaratinguetá;
Joaquina, de 11 e Manoel, de 8, provavelmente filhos de Estevam). Em 1809, João
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Maria foi novamente declarado branco, morando apenas com o filho José, casado e com
28 anos. Sua ligação com o filho estendia-se materialmente, pois morava em uma “casa
ligadas as de cima” (de seu filho José) e “arruinadas”, de “um lanço pequeno”, cujo
rendimento anual foi $980 réis.
Com relação à variação da cor atribuída a João Maria, Bacellar afirma que:
as variações entre os termos preto e negro, ou entre pardo e mulato,
são bastante recorrentes, e mereceriam uma análise mais cuidadosa.
As diferenças de adoção desses termos se davam ao longo do tempo,
mas nada sabemos se havia diferenciações regionais, questão ainda a
ser investigada516

Além das variações mencionadas por Bacellar, notamos, pelo caso de João
Maria, que as variações também se davam por recenseador, que ora atribuíram à cor
parda e ora cor branca ao mesmo indivíduo. Outro ponto que se destaca no caso do João
são os agregados que mudavam em cada Maço pesquisado e, provavelmente, o
ajudavam em seu ofício de ferreiro.
Além do filho, que morava com João Maria Furquim, foi mencionado, em 1801,
Antônio Furquim, branco, natural de Guaratinguetá e com apenas 15 anos, residindo
em fogo separado do pai. Ele morava, juntamente com suas 5 irmãs, “de favor”, nas
terras de Dona Ana Maria de Oliveira (já citada), nas quais plantava 16 alqueires de
milho, 5 de feijão, tudo destinado ao consumo doméstico, e possuía 1 cavalo, não sendo
mais mencionado nos Maços futuros.
Em outro fogo morava Manoel de Oliveira, pardo, natural de Cunha e casado
com Maria Pereira, também parda, natural de Lorena e com 2 filhas. Manoel declarou,
em 1799, viver de suas agências e, em 1801, viver de seus jornais. A família de José
habitava “umas casas térreas no campo”, de “1 lanço”, as quais foram avaliadas em
$640 réis. Próximo a ele, vivia Genoveva de Gouvêa em uma “casa de campo”, térrea
de 1 lanço, cujo rendimento anual era de 3$840 réis. Ela era solteira, não tinha filhos e
vivia com uma agregada chamada Rosa, negra, e com 3 escravos, dos quais um era
ferreiro e seus jornais eram a fonte de renda do fogo.
Outros habitantes dos “arrabaldes” da vila recebiam soldos advindos de cargos
militares de baixa patente e cargos eclesiásticos. Entre eles estava Salvador Ribeiro, que
se declarou “Tambor”, e vivia em uma “casa de campo” térrea, de um lanço, cujo
rendimento anual foi de $960 réis, o menor registrado na vila. Em outro fogo no Rocio,
516
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vivia o Reverendo Vigário Antônio Galvão Freire que vivia de seu soldo. Ele, em 1801,
declarou ser vigário colado, natural de Guaratinguetá, com 3 escravos e possuir 3
cavalos e 2 bestas. Em 1809, além dos 3 escravos, morava com Antônio, 2 agregados,
(Antônio e Benedito, ambos brancos, de 13 e 9 anos). Seus cavalos ficavam em um
“cercado fechado” com “pastos” e o padre morava em uma “casa de campo” térrea, “de
3 lanços”, com um “monjolo”, cujo rendimento anual era 7$680 réis.
Manoel de Matos Morais é mencionado pela primeira vez no Maço de 1799 e
parecia ter chegado há pouco tempo na vila, pois declarou ser natural de São Paulo.
Encontrava-se sozinho, exercendo o cargo de Ajudante do Regimento e vivendo dos
“soldos oficiais do Regimento de Milícia desta vila”. Só em 1801, sua família foi citada,
indicando que mulheres e filhos vieram depois que Manoel assumiu o posto da tropa
paga. Ele era casado com Rosa Branca de Jesus, também natural de São Paulo e tinha 4
filhos (entre eles Antônio, de 16 anos, e Domingos, de 10 anos, ambos soldados
milicianos). Manoel de Matos habitava o Rocio da vila em uma “casa térrea de campo”,
“cercada de plantas” e com uma “casa de farinha”, cujo rendimento anual era 5$760 réis
anuais, valor próximo às casas situadas no perímetro urbano da Vila.
5.4.2 Cemitérios e matadouros
Observamos na Vila de Cunha os cuidados com as pestes e com o corte de
carnes. Um dos topônimos para identificar os imóveis no Rocio da Vila era o “morro
das bexigas”, que fazia referência à doença de mesmo nome, hoje conhecida por varíola.
João José de Oliveira Veloso registra que houve inúmeras epidemias dessa doença em
Cunha:
O terrível ano de 1847 foi de tristeza e de dor, porque a população não
estava preparada para reagir a tal peste. O local em que houve mais
incidências de mortes, ou onde mais se concentraram os doentes,
originou o bairro da Bexiga, à época parte suburbana, quase Rocio. Há
registros orais que dizem que a maioria dos mortos da epidemia de
1880, foi enterrada num local destinado a esse fim – num morro, junto
a uma mata, acima e à direita do bairro do Facão, e que tais covas ou
sepulturas não deveriam ser “tocadas” pelos mesmos nos próximos
100 anos, para evitar contágio517

O relato de Veloso faz referência às epidemias de 1847 e 1880, mas o referido
“morro das bexigas” já existia em períodos mais recuados e era utilizado para isolar os
corpos infectados pela doença. Não só Cunha, mas também Taubaté tinha espaços para
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o isolamento dos doentes. Em Ata de 1780, a Câmara de Taubaté anunciou que “estava
a terra contaminada de bexigas, mal contagioso” e, portanto, era necessário isolar a
população doente para se evitar mais contaminação. A solução da Câmara foi isolar a
Rua de Manuel Jaques e Manuel Antônio onde as bexigas tinham se principiado e onde
se achava a maior parte dos bexiguentos. Assim, os moradores daquela rua (João
Manoel Gonçalves, o Padre Sacristão Pedro Antônio Xavier da Costa e Manuel Antônio
Alves e seu camarada o Alferes Simão Alves Silva) deveriam ser deslocados para irem
nelas os bexiguentos e aos despejados se dariam casas em outras ruas. Depois disso
feito, se despacharia edital para as pessoas que fossem adoecendo serem levadas para lá
e os que assistissem aos doentes não andassem pelas ruas com pena de serem presos e
pagarem multa de cada 6$00 réis de condenação518. O mesmo procedimento utilizado
pela Câmara de Cunha, em isolar os doentes na área onde houve maior incidência de
casos de bexiga (o local existe até hoje na cidade como “bairro das bexigas”) foi
também foi executada pela Câmara de Taubaté para o isolamento da Rua João Manoel
Gonçalves. Ademais, outra solução da Câmara de Taubaté foi “construir ranchos em
paragem suficiente arredadas da vila, onde estivessem com comodidade os bexiguentos
e que para isto o mesmo povo concorreria, cada com o seu escravo e outros serviços de
feitores”519. O lugar escolhido parece ter sido o chamado “cavarú Cangoeira”, pois em
Ata de 1791, dez anos depois, a Câmara mandou a população levar os bexiguentos para
uma casa naquele local520. João Veloso também aponta essa prática em Cunha. Os
enfermos eram levados a uma “chácara de um tal João Pimenta, que fora atacado pela
bexiga-preta, porém pôde-se curar”521. Diz ainda Veloso que a varíola não se repetia na
mesma pessoa, tornando João Pimenta imune e apto a cuidar dos doentes. Da mesma
forma, que bexiguentos e leprosos foram apartados do perímetro urbano, também o
foram os cemitérios.
Ivone Salgado522 analisa como a discussão científica sobre a saúde e os cuidados
sanitários urbanos repercutiram nas cidades europeia e brasileira no final do século
XVIII e início do XIX. Segundo ela:
Na teoria miasmática, segundo Vicq d´Azir, a fermentação era um
movimento próprio às substâncias vegetais e animais, nas quais a
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experiência havia demonstrado que estas degenerariam cedo através
da putrefação se uma força orgânica, cuja natureza era desconhecida,
não interrompesse os efeitos dela. À medida que a fermentação
avançava, o ar elementar se espelharia, sua livre comunicação com o
ar da atmosfera lhe transmitiria todas as suas propriedades se
dissolvendo e se tornando cada vez mais rarefeito, ele diminuiria a
aderência das partes dos corpos nos quais se faria este trabalho; e, ao
se desprender, ele levaria consigo as moléculas, as mais sutis, sejam
oleosas, sejam inflamáveis, que ficariam em suspensão na atmosfera.
O ar assim carregado de emanações pútridas, se tornaria
necessariamente mortal, se as exalações diversas que emanam de
certos corpos não corrigissem estes diferentes vícios, e se os ventos
dissipassem aos princípios de sua corrupção. Se o ar infectado ficasse
parado e não se renovasse jamais e, principalmente, se ele fosse
respirado por muito tempo, consequências danosas poderiam ser
esperadas.

Essas ideias foram retiradas do tratado médico Essai sur les Lieux et les dangers
des sepultures escrito pelo médico Vicq d´Azir, citado pela autora e publicado em 1778.
Com base na Teoria Miasmática, D´Azir alerta para a necessidade de se distanciar as
sepulturas dos lugares habitados devido às emanações dos cadáveres. Vicq d´Azir
aponta, portanto, que lugares subterrâneos, baixos, pantanosos e cercados de montanhas
e densas florestas seriam pouco salubres, pois o ar estaria impregnado por partículas
fétidas. Em conformidade com as ideias médicas de D´Azir, outros do período, como
Pierre Pattea, firmava que os cemitérios e hospitais deveriam ficar em “locais elevados e
bem aerados, pois o que exala destes lugares infecta o ar e as águas”523
O combate aos ares e espaços corruptos era meio para intercepção e propagação
de doenças. George Vigarello524 percebe esses cuidados na França medieval e aponta a
preocupação dos citadinos com as “cidades empestadas, acúmulos de imundícies, bafio
de águas paradas. A morte ronda os lugares infectos. O mau cheiro não era apenas
incômodo, é perigoso”. Aponta, também, a prática do fogo contra os ares impróprios:
“além dos conselhos de fuga, recomenda o fogo por ocasião da grande peste de 1348 em
Avignon. O fogo purifica; ele corrige o ar”525.
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Ao mesmo tempo, Roberto Machado e outros autores526, apoiando-se no tratado de
Ferreira da Rosa, de 1694, indicam os motivos pelos quais o ar poderia se tornar
prejudicial:
Os astros podem influir no ar através de uma qualidade oculta. Causa,
portanto, astrológica. [...] Outra causa que imprime ao ar as qualidades
ocultas são os vapores provenientes de lugares infectos [...] “Pode
também viciar-se o ar dos inferiores levantados putridinosos, viciar-se
o ar dos inferiores das águas de lagos fechados e imóveis; dos corpos,
que nas guerras ficam sem sepultura; poços de muito tempo fechados
e depois abertos; de carnes podres; de frutos corruptos e de ruins
alimentos em tempo de fome; porque de qualquer destes vapores
putridinosos, sem a substância do ar se corromper, se pode fazer uma
mistura que infeccione, recebendo nós no ar que respiramos os
vapores misturados

Da mesma forma que os cadáveres, também as “carnes podres” foram alvo das
preocupações dos sanitaristas. Ainda Segundo Salgado, o Physico-Mor Manoel Vieira
da Silva no tratado Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes
para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro, publicado em 1808, dizia o
seguinte sobre o assunto:
O gado fosse alojado em lugar próprio na vizinhança da cidade. Se
preocupa ainda com o transporte de carnes na cidade e com a falta de
asseio dos matadouro onde “a demora dos excrementos, sangue,
ourinas, e diferentes partes dos animais produz a putrefação, e opõe-se
diretamente à salubridade da athimosfera”. Sugere que se mude a
localização dos matadouros para a entrada da cidade de tal forma que
se evite “inundar a athimosfera dos péssimos gazes que se formão”.
Para os açougues que sejam mudados para as extremidades da cidade
também”527

Essas práticas também faziam parte das preocupações dos membros das
câmaras. Na Vila de Taubaté, no final do período colonial, o Concelho da Câmara
passou a regular sobre a entrada de carne, concentrando seu abate no matadouro público
e proibindo a população de fazer “carnicerias” pelas ruas528. Controlava a entrada de
porcos na vila, pedindo para que fossem retirados com pena de se rematarem os ditos
porcos ao Concelho529. Na cidade de Mariana, Capitania de Minas Gerais, em 1776, o
Concelho dessa Câmara ordenou que: “não cortarão por modo algum gado que esteja
tocado, ou infectado […] e da mesma sorte o que se presumir estar mordido de cobra”530
526

MACHADO, Machado; LOUREIRO, Angela; LUZ, Rogério; MURICY, Katia. Danação da norma
Medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de janeiro: Edições Graal, 1978, p.84. grifo

nosso.
527

SALGADO, 2003, p.342.
GUIZARD FILHO, 1943, p.13.
529
Ibid., p.271.
530
AHCSM, 1776, cód. 000.001.034.01. fl.17v
528

288

. Em 1798, os senadores do mesmo Concelho decidiram: “à custa do concelho se
compre o sal preciso para se espalhar para o gado por causa da [...] peste”531. Acerca dos
porcos soltos na rua, em 1792, os membros do Senado da Câmara de Mariana
mandaram recolhê-los devido à “grande ruína que causam às paredes das casas da
mesma cidade, pontes, aterros e a saúde”532. Da mesma forma, em outro edital se
recomendava tirar os porcos da rua devida “às muitas [ruínas] que causam assim aos
edifícios públicos, e particulares, como também à saúde”533.
Não encontramos dados sobre a existência de matadouro em Cunha para o
período colonial. A “Planta da cidade de Cunha” (Figura 23) produzida por Emílio
Willems534, em 1945, aponta o matadouro fora do perímetro urbano, no Cume do morro
do Facão, depois da Casa de Câmara e Cadeia, já nos arrabaldes da vila, mas certamente
sua permanência ali data de épocas anteriores.
A posição do matadouro e do cemitério para os bexiguentos em lugares altos
destinava-se à dispersão dos ares corruptos, conforme as normas que estavam sendo
editadas na Europa e no Rio de Janeiro no mesmo período.
Pelos dados arrolados, constatamos que as normas urbanísticas pensadas no final
do século XVIII e início do XIX foram sistematizadas a partir de “práticas”535 já
exercidas pelas vilas desde o período medieval e que foram transplantadas para Cunha e
outras vilas supracitadas. Essas práticas se especializavam no espaço circunvizinho à
vila que, no caso de Cunha, correspondia ao seu Rocio.
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Considerações Finais
Inserir a categoria espaço para se entender a dinâmica social em várias escalas
nos permitiu formular algumas hipóteses sobre a vila de Cunha. Num primeiro nível,
observamos que a cartografia analisada e os Maços de População revelaram uma
diversidade de pontos ocupação que se formaram junto dos principais caminhos que
cortavam a Capitania de São Paulo durante os séculos XVII e XVIII, envolvendo desde
fazendas e sítios, a pousos, ranchos, registros, barreiras, passagens em meio a capelas,
freguesias e bairros rurais.
Em nível do intraurbano, constatamos que Cunha era uma vila de casas térreas,
de 2 lanços, de ocupação sazonal, cujos moradores tinham sítios no Termo e no Rocio
da vila e plantavam milho, arroz, feijão e criavam porcos. Um número significativo de
proprietários de imóveis tinha títulos militares, inclusive de Coronel, e possuíam mais
de 10 escravos. Constatamos também que o lado direito da Rua Direita, a Rua da Lapa e
a Rua da Quitanda concentravam o maior número de proprietários com imóveis sobrado
e/ou assobradados, com maior número de lanços (à exceção da Rua da Quitanda), com
maior rendimento anual, com maior número de proprietários com altas patentes
militares e um maior número de escravos. Por outro lado, a Rua das Violas e o Rocio
concentravam um maior número de casas térreas, de 1 lanço (ou lanço pequeno),
avaliadas com preços muito baixos, com raros proprietários com patentes militares e
plantel entre 0 e 10 escravos. Por sua vez, observa-se uma peculiar setorização das
funções urbanas, havendo uma notável concentração dos oficiais mecânicos no Rocio da
vila.
Salta aos olhos a grande quantidade de agricultores que habitavam a vila de
forma intermitente, algo provavelmente recorrente em outras vilas coloniais de mesmo
perfil, mas jamais discutidos e espacializados pela historiografia, fato que nos levou a
indagar que se a unidade produtiva desses indivíduos se localizava no campo, o que os
levava a ter uma casa da vila.
A despeito do que se poderia supor a primeira vista, como vimos, trata-se de
homens urbanos vinculados à produção de gêneros alimentícios para abastecer o
mercado interno, que moravam no campo, mas comercializavam e seus produtos nas
vilas e cidades de Cunha, Paraty e, especialmente, com Rio de Janeiro. Essas unidades
de produção complexas e espalhadas no Termo da vila realizavam uma série de
atividades além da agricultura, o que nos permitiu caracterizá-los de sítios
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multifuncionais. Diferentemente da ideia de autossuficiência, os proprietários desses
sítios disputavam cargos na administração local com o objetivo de firmarem seus
interesses frente às oscilações da política econômica dos governadores da Capitania de
São Paulo.
Como vimos, a resposta a essas questões não se efetivaria se tivéssemos
analisado o núcleo urbano isolado do seu entorno e da rede de vilas envolvidas. A vila
não era um ente isolado no território e sua existência só pode ser entendida em rede,
cujos pontos de interlocução não se reduzem apenas à outras vilas, mas também
envolviam sítios, fazendas, bairros, registros, barreiras etc. Quando trabalhamos em
diversas escalas de análise, percebemos que a teia alinhavada pela Vila de Cunha
abrangia uma série de outros núcleos de povoamento que extravasavam, inclusive, as
fronteiras da Capitania. Desvendando a interdependência entre o periurbano e o urbano,
percebemos relações sociais inusitadas e ainda carentes de aprofundamento pela
historiografia.
Nesse sentido, acreditamos ter dado nossa contribuição para a História da
Urbanização e do Brasil-Colônia.
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