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Este volume nasce de um congresso internacional de estudos, intitulado 
“No Embalo da Rede. Trocas Culturais, História e Geografia do Barroco 
na América Portuguesa”, realizado de 6 a 8 de maio de 2015, no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), or-
ganizado por nossa iniciativa com o apoio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), e do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 
(IFCH UNICAMP).

 No evento, participaram estudiosos convidados provenientes 
de diversas regiões do Brasil bem como de outros países americanos. 
Ao lado do congresso, no mesmo Museu, foi montada a exposição “As 
Missões Jesuíticas da Região Guarani. Uma Experiência Cultural e Social 
Americana”, organizada pelo CEDODAL de Buenos Aires, dirigido pelo 
professor Ramón Gutierrez, com o apoio da Fundação Bunge y Born. 

 Em decorrência da reunião, foi desenvolvido a partir de outubro 
de 2016, junto ao Departamento de História da Arquitetura e Estética do 
Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, o projeto de pesquisa intitulado “Barroco Cifrado. Pluralidade 
Cultural na Arte e na Arquitetura das Missões Jesuíticas no Estado de 
São Paulo (1549-1759)”, coordenado pela professora Renata Maria de 
Almeida Martins, e financiado com um auxílio Jovem Pesquisador pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 
Durante quase quatro anos, o projeto promoveu numerosas iniciativas, 
entre exposições, seminários, conferências, eventos, como as Sextas 
Barrocas e as Quintas Ameríndias, todas voltadas a conectar os estudos 
nas áreas de história da arte e da arquitetura colonial, da arqueologia da 

Luciano Migliaccio
Renata Maria De Almeida Martins

Apresentação
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arte, da preservação do patrimônio, das artes indígenas. Impulsionou 
também a criação e a revisão de disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, e a formação de grupos de estudos, no intuito de renovar as 
perspectivas historiográficas sobre a arte barroca, e formar novos 
pesquisadores reatando os vínculos estreitos entre a história cultural 
brasileira e o inteiro contexto latino-americano e global. 

 O volume, portanto, proporciona um resultado desta trajetória, 
reunindo textos apresentados no seminário de 2015, e outros redigi-
dos sucessivamente. Alguns são de estudiosos já consagrados, que 
foram referências fundamentais para o projeto, outros de autores que 
já deram contribuições destacadas para a história da arte e no campo 
do restauro, outros ainda de pesquisadores mais jovens, que abriram 
perspectivas originais de indagação que poderão ser desenvolvidas 
proficuamente em próximas etapas. 

 Além de um texto de Ramón Gutiérrez, ponto de referimento 
obrigatório de todo este trabalho, e de um depoimento que ele conce-
deu a Alexandre Benoit em Buenos Aires, a coletânea conta com con-
tribuições de Ângela Brandão, Angélica Brito, Alex Bohrer, Aziz Pedrosa, 
Christian Mascarenhas, Claudia Duarte, Carla Garrido, Nelson Porto, 
Danielle Pereira, Denise Massimino, Diogo Borsoi, Fabricio Forganes, 
Flávio Gil, Julio Moraes, Julio Meiron, Maria José Spiteri, Mateus Rosada, 
Mozart Bonazzi, Myriam Salomão, Percival Tirapeli, Rafael Schunk, 
Regina Helena Vieira, Renata Martins, Thaís Montanari.

 Nestas páginas, então, encontra-se um balanço significativo 
dos estudos atualmente desenvolvidos numa parte do universo acadê-
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mico brasileiro sobre o tema do Barroco na arte e na arquitetura colonial 
na América Portuguesa. As mais diversas temáticas e abordagens são 
representadas; contudo, todas tem como pano de fundo a discussão 
sobre os fenômenos e os processos de transculturação e de recepção 
ocorridos na cultura artística do Brasil colonial, no contexto geral da 
América Latina, numa ótica global e local ao mesmo tempo. 

 A transculturação e a miscigenação são entendidas como fenô-
menos constantes e característicos da cultura global, marcadamente 
desde a época dos primeiros contatos entre europeus e outras civili-
zações, em particular da experiência social americana da época colo-
nial, na esteira da reflexão metodológica elaborada por historiadores 
como Serge Gruzinski e Gauvin Bailey. De fato, não seria possível atribuir 
sentido a cada manifestação se não desde o ponto de vista de cada ator 
dependendo da sua localização no contexto global. Cada cultura, ainda 
que de forma e com intensidade diferente, é separada da sua própria 
tradição e entra num processo de transformação em que o significado 
de cada elemento é redefinido em relação ao reflexo de fatores globais 
na situação local.

 A perspectiva historiográfica tradicional, por meio de amplas 
categorias formais, se esforçou de inserir a produção colonial brasileira, 
como uma unidade monolítica, dentro de uma história da arte mun-
dial cujos pressupostos eram determinados pelos grandes centros de 
produção do saber histórico, particularmente da França e dos Estados 
Unidos. Esta tendência foi reforçada nas últimas décadas pelo surgi-
mento e a ação de instituição internacionais, que, dotadas de grandes 
meios financeiros e tecnológicos, tendem a concentrar o universo da 
pesquisa no setor, afirmando suas visões hegemônicas e marginalizan-
do a contribuição de outras visões alternativas. 

 É possível hoje reformular os conceitos de centro e periferia, 
dentro de uma mais complexa geografia artística, na qual a posição 
do centro muda com o variar da localização dos atores; ultrapassar o 
mapa anacrônico das unidades nacionais atuais em direção de novas 
geografias baseadas no estudo da concreta circulação das obras e dos 
artistas à época. É hora também de uma redefinição das periodizações 
e das categorias estilísticas tradicionais para a arte colonial da América 
Portuguesa. Longe de ser apenas um reflexo desbotado de eventos 
ocorridos nos centros dominantes, esta se desenvolve por rupturas 
dramáticas, acompanhando e reagindo de forma autônoma às trans-
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formações históricas e às contradições da cultura e da sociedade na 
Europa, e particularmente nos países ibéricos. 

 É suficiente pensar nas consequências na América, até dentro 
da própria Companhia de Jesus, do conflito entre a tradição educativa 
e religiosa surgida durante a conquista e as novas propostas raciona-
listas da Ilustração Católica e dos monarcas reformistas das dinastias 
de Bourbon e de Bragança. Criar uma nova categoria estilística a partir 
da historiografia europeia e desvendar, dentro do onipresente Barroco 
que tudo digere, arrasa e transforma, a presença da estética sensis-
ta, mais leve e moderada do Rococó e da Arcádia, é importante para 
compreendermos melhor a circulação e a mutação das formas, mas 
não é suficiente para compreender o significado daquelas escolhas 
para as diversas componentes da sociedade colonial. É necessário 
um sismógrafo sensível que possa detectar no âmbito local os efeitos 
produzidos por cada movimento telúrico e reconduzir as causas ao seu 
epicentro específico, em relação a outros elementos com os quais se 
relaciona numa constelação muito variável. A América Latina está inse-
rida dentro da moldura maior dos grandes impérios coloniais ibéricos. O 
que ocorre no Japão, na China, na Índia, possui consequências diretas 
no continente americano. Mesmo assim, estas são produto de agentes 
e de determinantes locais que reagem, cada um conforme sua própria 
lógica, dentro do universo religioso, cultural e político de que faz parte. 

 Os domínios americanos, por sua vez, possuem significado 
político, econômico e ideológico variado nas diversas etapas da história 
do império colonial português. De cabeça de ponte da ocupação do 
território americano, a ser defendida contra invasores católicos e pro-
testantes, de menor relevância em relação à África e à Ásia na estratégia 
global da potência lusitana, aos poucos, o Brasil e a Amazônia passam 
a serem vistos por uma parte importante da elite lusitana como a sede 
futura da monarquia e o reservatório de nova energias num contexto 
internacional cada vez mais difícil, na ótica de uma necessária reforma 
do estado. Ao mesmo tempo, deve ser tomado em conta o desenvolvi-
mento de uma burguesia nascida no Brasil, no quadro das caracterís-
ticas peculiares da sociedade colonial. A urgência progressivamente 
mais forte de criar instituições educativas para os filhos da terra, o 
conflito inevitável com os grupos lusitanos, a presença determinante 
dos escravos de origem africana ou ameríndia, em particular, no setor 
da produção artística e da construção, e, portanto, a resistência de suas 
culturas e tradições materiais. Todos estes elementos da sociedade 
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brasileira devem ser considerados de primária importância para uma 
historiografia, que, deixada de lado, uma ótica puramente formalista, 
possa abordar os fenômenos da cultura artística colonial do ponto de 
vista da história social da arte.

 É muito importante, enfim, agradecermos o apoio do amigo 
professor Fernando Quiles que desde a preparação do seminário de 2015 
promoveu com entusiasmo a iniciativa da publicação de um volume de 
atas. Depois, com os desdobramentos sucessivos, este volume mudou 
de significado e de caráter, e o prof. Quiles com a generosidade que 
lhe é própria, abraçou o novo projeto e estimulou a sua conclusão até 
chegarmos à etapa final. 

 Graças à sua colaboração foi possível alcançar plenamente 
não só a realização de uma publicação que esperamos possa ser útil 
para renovar o interesse nos estudos do campo, mas alcançar também 
outro objetivo não secundário: inserir mais um grupo de pesquisado-
res da arte da América Portuguesa na formação de uma rede interna-
cional de estudiosos no quadro da plataforma “Universo do Barroco 
Ibero-americano”. 

 Nosso agradecimento vai a todos os autores e autoras e, 
em particular, a Christian Mascarenhas, mestrando do programa de 
pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Departamento de 
História do IFCH UNICAMP pela valiosa colaboração na revisão dos 
textos, e a Juan Ramón Rodríguez-Mateo, coordenador editorial da 
coleção, pela organização do volume. 

São Paulo, 7 de agosto de 2020
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Jogos de escalas: a contribuição de fontes tributárias
e censitárias para o estudo da arquitetura
no final do período colonial

Scale games: the contribution of tax and census sources to the study of architecture
in the late colonial period

Diogo Fonseca Borsoi
Instituto Federal Baiano (IF Baiano)

dfbfonseca@gmail.com

Resumo
A micro história italiana, ao investigar as tra-
jetórias de indivíduos ou comunidades para 
compreender estruturas mais gerais da socie-
dade, trouxe a reboque uma reflexão sobre o 
conceito de escala para a historiografia. Houve 
a necessidade de questionar quais escalas de 
análise (ex. local, regional, nacional, internacio-
nal) seriam apropriadas para uma determinada 
pesquisa a partir do(s) objeto(s) selecionado(s). 
No entanto, quando quer-se trabalhar essas 
questões no campo da História da Arquitetura 
e da Urbanização no período colonial brasileiro 
esbarra-se com o problema das fontes. Assim, 
o presente artigo busca apresentar algumas sé-
ries documentais e uma proposta metodológica 
para trabalhar a questão a partir de um estudo 
de caso sobre Vila de Cunha – SP, na transição 
do século XVIII e XIX.

Palavras-chave 
Jogos de escala, Cunha - SP, História da arquite-
tura e da Urbanização, Décimas Urbanas, Século 
XVIII e XIX.

Abstract 
The Italian micro history, when looking into the 
trajectories of individuals or communities to 
understand more general structures of society, 
brought up a reflection on the concept of scale 
for historiography. There was a need to question 
which scales of analysis (ex local, regional, na-
tional, international) would be appropriate for a 
given research based on the selected object (s). 
However, when we want to work on these issues 
in the field of the History of Architecture and 
Urbanization in the Brazilian colonial period, we 
encounter the problem of sources. Thus, this ar-
ticle seeks to present some documentary series 
and a methodological proposal to work on the is-
sue from a case study in Vila de Cunha - SP at the 
turn of the 18th and 19th centuries.

Key Words
Scale games, Cunha - SP, History of architecture 
and urbanization, Urban Decimals, 18th and 19th 
centuries.

Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP/CAPES) processo nº 20016/25308-6. 
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Jacques Revel, na introdução do livro Herança Imaterial de Giovanni 
Levi, afirma que a micro-história seria “uma reação a um momento espe-
cífico da história social”, na qual se propõe modificar certas exigências e 
procedimentos1 e não propor uma ruptura ou desligamento de métodos 
que buscam investigar as leis gerais que, em nível macro, regulariam o 
coletivo ou a superestrutura em prol de desvendar sistemas, estabilida-
des e a longa duração ao invés de mudanças e temporalidades distintas.
Assim, a escolha do individual não é contraditória com a do social, e sim 
outra maneira de conceber a história social, acompanhando o nome pró-
prio dos indivíduos ou de grupos de indivíduos, permitindo, sobretudo: 
“destacar, ao longo de um destino específico – o destino de um homem, 
de uma comunidade, de uma obra –, a complexa rede de relações, a 
multiplicidade dos espaços e dos tempos nos quais se inscreve.”2

 Essa inversão nos possibilita uma reconstituição do vivido ina-
cessível às outras abordagens historiográficas e, ao mesmo tempo, 
permite identificar estruturas invisíveis, as quais esse vivido se articula. 
A abordagem em pauta estuda o social não como um objetivo dotado de 
propriedades, mas como um conjunto de relações dinâmicas inseridas 
em configurações de grupos instáveis. 

 A abordagem micro-historiográfica trouxe também à baila o 
problema da escala de análise para a teoria social. No campo da História 
da Urbanização, a questão já aparece nas obras de Nestor Goulart Reis 
Filho ao organizar sua análise em níveis distintos, abrangendo, em es-
cala maior, a rede e, em escala menor, os núcleos urbanos3. Bernard 
Lepetit, por sua vez, afirma que pensar a escala como um problema nos 
horizontes da pesquisa “exprime uma intenção deliberada de visar um 
objeto e indica o campo de referência em que o objeto está sendo pen-
sado”4. A escolha da escala é, portanto, a escolha de um ponto de vista 
de conhecimento, no qual quando se altera a ótica, altera-se também o 
nível de informação, mas “nada indica que os fenômenos e as estruturas 
mudam se o olhar que se projeta sobre ele se modifica”5. Ademais, acerca 
da correspondência entre escalas de análise e os níveis de informação 
citados, Lepetit exemplifica que um mapa de escala 1:25000 nada con-

1. REVEL, Jacques. “Prefácio” [in] LEVI, Giovanni. A Herança imaterial. Rio de Janeiro: 
civilização brasileira, 2000, p. 8.

2. REVEL, Jacques. Op. Cit., p. 17.
3. GOULART REIS FILHO, Nestor. Evolução Urbana no Brasil. São Paulo: Editora 

Pioneira, 1968, p. 15.
4. LEPETIT, Bernard. Por uma nova História Urbana. São Paulo: Editora Universidade de 

São Paulo, 2001, p. 214.
5. Ibidem, p. 210. 
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tribuiria a uma pesquisa sobre determinada rede viária regional, mas 
seria providencial para estudos que se interrogassem sobre a relação 
entre a distribuição das moradias em relação as mesmas vias6.

 Esses desenvolvimentos teóricos lançam um problema para o 
historiador da arquitetura colonial: como trabalhar com diversas esca-
las diante da documentação disponível? 

 Em 1937, Lúcio Costa escreve um artigo intitulado Documentação 
Necessária7, no qual aponta que naquelas primeiras décadas do sécu-
lo XX eram quase inexistentes estudos acerca da arquitetura civil no 
Brasil colonial em comparação com a religiosa. Propõe, pela pesquisa 
de exemplares remanescentes dessa arquitetura, uma classificação 
das tipologias e soluções construtivas, sendo possível, assim, analisar 
suas transformações ao longo do tempo, mostrando novas soluções e/
ou continuidades.

 Também, de muito valor, foi a utilização de documentos car-
toriais, entre os quais, destacam-se os inventários e testamentos. Os 
inventários, sobretudo, guardam informações, por vezes, detalhadas 
de imóveis urbanos e rurais como, por exemplo, a residência urbana da 
luizense Maria Clara de Jesus citada em seu inventário de 1818: “Umas 
moradas de casas da vila de São Luiz na rua do Império de 4 lanços cober-
tas de telhas com paredes de mão, fundos até o Rio Paraíba e cozinhas”8.

 Tais dados podem ser úteis, pois, quando trabalhados de forma 
individual, possibilitam verificar as transformações que o imóvel so-
freu ao longo do tempo e, quando seriadas, permitem traçar hipóteses 
sobre os padrões construtivos, volumetria, quantidade de cômodos, 
tamanho de áreas externas, etc. Um exemplo de pesquisa realizado 
com documentos cartoriais da cidade do Rio de Janeiro no século XVII 
foi feito por Maurício de Almeida Abreu, intitulada Geografia Histórica 
do Rio de Janeiro9. Recolhendo diversos dados de imóveis da cidade, o 
autor organizou uma base de dados com 1376 unidades de informação, 
pelas quais foi possível reconstituir hipoteticamente a cidade nas suas 

6. Ibidem, p. 210.
7. COSTA, Lucio. “Documentação Necessária” [in] Revista do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, Serviço do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, n° 01, 1937, p. 31-39. 

8. ARQUIVO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fundo São Luiz do Parai-
tinga. Caixa 24. 

9. ALMEIDA ABREU, Maurício de. Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502-1700). Rio 
de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2010.
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primeiras décadas. Com base nisso, ele afirma que os citadinos espa-
cializavam-se diferentemente, formando, então, setorizações. Elas, por 
sua vez, refletiam-se em vários aspectos da cidade, inclusive no material 
construtivo utilizado, que mudava em relação ao tempo (de telhados de 
palha para telha, por exemplo), em relação ao espaço que ocupava no 
tecido urbano da cidade e em relação aos cabedais de seus proprietários. 

 O estudo dessas fontes, embora tenham contribuído muito para 
o campo da história da Arquitetura e da Urbanização, não nos permite 
relacionar um imóvel na escala da cidade ou do território. Nesse sentido, 
diferentes séries documentais têm sido cotejadas em prol de se obter 
esses resultados. 

 Durante o período colonial houve algumas ações a fim de regu-
larizar e taxar os imóveis urbanos em diversas vilas e cidades brasileiras. 
Uma tentativa bem recuada nesse sentido foi feita pelo ouvidor geral da 
Comarca de Vila Rica, Caetano da Costa Matoso. No momento de criação 
das vilas no período colonial havia a delimitação de uma gleba chamada de 
sesmaria ou patrimônio da Câmara que poderia ser dividida e delegada a 
terceiros sobre uma taxação (aforamento). Matoso, em 1752, realizou um 
cadastramento dos imóveis dentro desse espaço a fim de definir quem 
eram os foreiros e quanto deveriam pagar anualmente. O resultado disso, 
foi a criação dos Livros do Tombo da Câmara de Mariana que contém uma 
listagem das propriedades que compunham o seu patrimônio10.

 Já no início do século XIX, a Coroa Portuguesa, recém-chega-
da ao Rio de Janeiro criou o Imposto da Décima dos Prédios Urbanos11  
pelo Alvará de 27 de junho de 1808. O Imposto consiste na cobrança de 
10% sobre todos os prédios urbanos “desta Corte e de todas as mais 
Cidades, Villas e Lugares notáveis situados à beira-mar”, com exceção 
dos da Ásia e dos que pertencem as Santas Casas de Misericórdia. Esse 
imposto foi estendido, em 3 de junho de 1809, para “todos os prédios 
urbanos deste Estado e Domínios, situados nas Cidades, Villas e lugares 
notáveis”12. De forma geral, encontramos nessa tipologia documental 

10. VELOSO, Tércio. A dimensão dos lugares: fluidez, dinâmica social e ocupação do espa-
ço urbano em Mariana nos Livros do Tombo de 1752. 2013. Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal de Ouro Preto, Ma-
riana, 284 f.

11. “ALVARÁ de 27 de junho de 1808 crêa o imposto da decima dos predios urbanos” 
[in] Coleção de Leis do Império do Brasil. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/
atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html. Acesso em: 
14/09/2017.

12. ALVARA de 3 de dezembro de 1810 regula o lançamento e cobrança da decima ur-
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o nome e o lado do logradouro onde a casa se localizava; o número 
da casa; o tamanho da testada da casa em relação à rua (lanço); se o 
imóvel era térreo, sobrado ou assobradado; o nome do proprietário; a 
ocupação desse imóvel (alugada, habitada pelo dono); o valor médio 
locativo anual do imóvel e o valor do imposto da Décima como podemos 
ver na Décima Urbana de São Paulo de 180913:

 No entanto, esses documentos revelam uma certa dose de 
discricionariedade pelas câmaras incumbidas da cobrança do imposto, 
que, nas palavras de Bicalho14, coloriu de tons específicos o seu trabalho. 
Há décimas que não fazem menção alguma às características físicas 
dos imóveis, enquanto outras citadas apresentam muitos dados. O 
desafio ao lidar com essa tipologia documental, portanto, é enfrentar 
as especificidades da fonte produzida em diferentes locais. 

 Várias pesquisas recentes têm lançado mão das Décimas 
Urbanas. Não cabe aqui esgotar a bibliografia, mas apontar alguns es-
tudos basilares que para entender a contribuição dessa fonte de estudo 
para a História da Arquitetura. Beatriz Piccolloto Siqueira Bueno, no livro 
Aspectos do mercado imobiliário em perspectiva Histórica15, trabalhou 
com as Décimas dos Prédios Urbanos de São Paulo e Santos da primeira 
metade do século XIX. A partir de mapas da época, reconstituiu hipo-
teticamente a materialidade dessas cidades, lote a lote, e assim teceu 

bana [in] Coleção de Leis do Império do Brasil. Disponível em: http://www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao1.html. Acesso 
em: 14/09/2017.

13. A décima de São Paulo foi citada por PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. 
Aspectos do mercado imobiliário em perspectiva Histórica. São Paulo 1809-1950. São 
Paulo: FAUUSP, 2008, p. 14.

14. BAPTISTA BICALHO, Maria Fernanda. “As câmaras ultramarinas e o governo do 
Império” [in] FRAGOSO, J.; BICALHO, M. F.; GOUVÊA, M. F. O antigo regime nos 
trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2001, p. 191.

15. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit.

Freguezia da Sé

5. 529

Rua Direita 

1

Lado Esquerdo

Propried.e de casas do guarda mor Vicente Ferr.a de Olivr.a 
que consta de huma logea, e benn pr.o andar, q´foi avaliada em secenta 
e hum mil quatrocentos, e quarenta, de q abatidos dez por cento vem 
para a Decima sinco mil quinhentos, e vinte nove reis, com que se sabe
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considerações sobre sua tessi-
tura urbana, sobre as tipologias 
dos imóveis, sobre os usos dos 
espaços e indiretamente sobre 
seus proprietários e usuários. 
Com isso, a autora explorou as 
dinâmicas específicas do es-
paço intraurbano da São Paulo 
colonial e de Santos no começo 
do Império, explicitando os agen-
tes e os usos na materialidade ur-
bana da vila. Nireu Cavalcanti16, 
ao estudar o Rio de Janeiro entre 
1810-1812, contribui ao reafirmar 
o quão diverso era esse espaço 
urbano, principalmente, quanto à 
variedade de ocupações, etnias, 
gêneros comercializáveis, etc. 
No capítulo referente a cidade e 
seus construtores, utiliza-se das 
Décimas Urbanas de 1810-12 para 
identificar as diversas freguesias 
que compunham a cidade, es-
pacializar ruas, becos, chácaras 
ao redor da cidade, bem como 
identificar e espacializar uma 

diversidade material construtiva que ia desde sobrados de três andares 
a trapeiras e cocheiras.

 Utilizando como base os trabalhos de Bueno e Cavalcanti, de-
senvolvemos na dissertação de mestrado - Nos traços do cotidiano: 
Cunha entre as vilas de serra acima e os portos da marinha (1776-1817)17 
uma metodologia espacialização das Décimas Urbanas juntamente com 
o cruzamento dos seus dados com os Maços de População18. Os dados 
recolhidos dessas duas séries documentais serviram para construir um 

16. CAVALCANTE, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade 
da invasão francesa até a chegada da corte. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2004.

17. FONSECA BORSOI, Diogo. Nos traços do cotidiano: Cunha entre as vilas de serra 
acima e os portos da marinha (1776-1817). 2013. Dissertação de Mestrado. Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo.

18. Documentos de caráter censitário que foram produzidos sistematicamente entre 
1765 e 1850, abrangendo todas as vilas da Capitania de São Paulo. Encontram-se 
arquivadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).

Figura 1: Espacialização da 
Décima Urbana de Cunha-SP 

de 1809
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banco de dados espacializando as informações em um MAPAS-BASE, 
envolvendo as características dos imóveis, os nomes dos indivíduos, 
dados econômicos (gêneros produzidos, destino da produção, formas 
e rotas de escoamento, etc.) e, por fim, referências às suas posições 
sociais e políticas (tais como participação em instâncias administrati-
vas, irmandades, tropas militares, etc.) (Fig. 1).

As várias escalas de uma residência
A vila de Cunha era localizada na serra do Mar, região em que nascem os 
rios Paraitinga e Paraibuna, formadores do rio Paraíba. A ocupação des-
sa região remete a populações indígenas que estabeleceram caminhos 
para migrarem, no inverno, do planalto para o litoral com o objetivo de 
pesca da tainha e de se abrigar das temperaturas mais frias do planal-
to19.  Com o passar dos anos, a antiga trilha indígena foi se consolidando 
como rota entre a vila de Paraty e o interior, passando pela povoação 
do Facão – futura cidade de Cunha – e seguindo em direção a Taubaté, 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Guaypacaré (Lorena). Entre 1647 a 
1650, Domingos Velho Cabral recebe sesmarias e terras entre o Facão e 
Guaratinguetá e, por conseguinte, constrói um caminho ligando esses 
dois núcleos, encurtando o trajeto. Com a descoberta das Minas de 
ouro, no último quartel do século XVII, a Coroa portuguesa estabeleceu a 
antiga trilha como a principal rota para transporte do ouro. Esse período 
foi de intenso tráfego de pessoas e consequente estabelecimento de 
paragens, barreiras, registros para facilitar o percurso tortuoso por 
entre a serra do mar, bem como controlar a circulação de mercadorias 
e metais preciosos por parte da Coroa portuguesa20.

 Em 1809, o imposto da Décima registra uma vila muitíssimo 
modesta. Era composta de 119 casas, sendo 37 destas espalhadas pelo 
rocio. Isso representa, por exemplo, 9% dos 1211 imóveis contabilizados 
por Bueno21 para a cidade de São Paulo e cerca de 1,5% dos 7.548 imóveis 
existentes no Rio de Janeiro22.

19. RAMOS GIANESSELA, Rubens. Paisagens no tempo: vilas litorâneas paulistas. 2008. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, São Paulo.

20. OLIVEIRA VELOSO, J. de. Freguesia do Facão: A rota da exploração das Minas e 
abastecimento de tropas. São José dos Campos: JAC editora, 2010.

21. PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit.
22. CAVALCANTE, Nireu. Op. Cit.
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 Dentre esses imóveis, observa-se, por exemplo, o de número 4 
da rua Direita pertencente a José dos Santos Souza. Restaram 2 foto-
grafias do mesmo imóvel datadas, provavelmente, no início do século 
XX (Fig. 2).

 A princípio, o imóvel aparenta ser um típico casarão urbano 
colonial. No entanto, quando analisamos o mesmo em relação a escala 
da vila, pode-se obter outras informações.  As Décimas Urbanas, quan-
do espacializadas hipoteticamente, permite-nos relacionar um prédio 
individualmente com a totalidade material registrada da vila. Isso nos 
possibilita entender, por exemplo, quão representativo era um imóvel 
na escala do núcleo urbano.

 A partir da Figura 2, observa-se a totalidade dos imóveis lista-
dos no Imposto da Décima que cita três tipologias de casas: térreas, 
sobrado e assobradadas. Nota-se que a vila era predominantemente 
térrea com 52 imóveis, 28 imóveis assobradados (térreas na testada e 
sobrado nos fundos) e havia apenas 2 sobrados, o que coloca o imóvel 
acima referido como uma das principais residências da vila. 

 Pela Décima, em 1809, tratava-se de um sobrado de 3 lanços. 
Os lanços eram a largura que a casa tinha frente à rua. Eles são um dado 
importante, porque, juntamente com a altura das residências (térrea, 
sobrado...) possibilitam ter a volumetria aproximada do imóvel. Beatriz 
Bueno definiu esse termo da seguinte forma:

Figura 2: Imóvel na rua Direita 
número 4 - Cunha SP. FONTE: 

Museu Municipal Francisco 
Veloso. Cunha-SP
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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 fron-

tais 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 predomi-

nantemente 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)23.

 Ao que parece, essa medida não era muito exata, pois havia 
a anotação de variações como “um bom lanço”, “dois pequenos”, “dois 
lanços grandes” etc. 

 Quando analisamos o Gráfico (Gráf. 1), pode-se perceber, mais 
uma vez, que o imóvel em questão se destaca dos demais quanto a 
sua largura, indicando que se tratava de um dos maiores imóveis da 
vila quando analisamos conjuntamente altura e largura. Nota-se que 
ao comparar a escala da residência com a da vila, é possível medir a 
importância de um determinado imóvel em relação ao lugar onde ele 
foi construído, podendo, assim, estabelecer comparações mais equâ-
nimes e medir quão representativa uma residência era em relação a 
uma determinada localidade. 

23.  PICCOLOTTO SIQUEIRA BUENO, Beatriz. Op. Cit., p. 68.
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 Enquanto as Décimas 
Urbanas permitem relacionar 
uma determinada residência 
no espaço da vila, os Maços de 
População possibilitam espacia-
lizar e qualificar os agentes nos 
territórios administrados por 
essa mesma vila que, no perío-
do em questão, era chamado de 
termo.  Os Maços de População 
contêm dados econômicos, so-
ciais e políticos de cada domi-
cílio arrolado. Esses dados são 
distribuídos sobre uma base 
geográfica que refletia a divisão 
das Tropas de Ordenança, uma 
das divisões militares lusas na 
América, que eram responsáveis 

pela confecção de tal recenseamento (Fig. 3). Dentro da circunscrição 
de uma determinada vila, a população era dividida em bairros e esqua-
dras24 e a reconstituição hipotética dessa base é a chave para podermos 
escalonar um determinado imóvel dentro do território circundante.  

 Muitos topônimos registrados na documentação ainda per-
duram na zona rural dos municípios estudados, o que permite a es-
pacialização desses dados em documentos cartográficos com datas 
diferentes das dos Maços de População. Os documentos mais antigos 
que registram os bairros rurais foram feitos pela Comissão Geográfica 
e Geológica de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. 

 Com esse escopo espacial montado, é possível, então, es-
pacializar dados econômicos, políticos e sociais de um determinado 
espaço urbano ou rural nas últimas décadas do século XVIII e início do 
século XIX. Ao fazer isso, mapeamos as atividades desses homens no 
campo e na vila, permitindo investigar a interdependência de espaços 
urbanos e rurais. Como a base econômica da maioria das vilas e ci-
dades do período colonial era agropecuária, podemos verificar quais 
atividades os proprietários de imóveis urbanos exerciam no campo e 
como essas atividades refletiam na vila, deflagrando, portanto, como a 

24. Um bairro ou conjunto de bairros próximos agrupados e chefiado por um Cabo que, 
por sua vez, dirigia 25 soldados.

Figura 3: Território da Vila de 
Cunha. Os números cardeais 

representam as esquadras 
e os ordinais representam 

os bairros. Fonte: Seção 
Cartográfica do Arquivo 

Público do Estado de São 
Paulo (APESP)
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materialidade de um determinado imóvel se relacionava com a escala 
do território. A ligação entre ambos os espaços se dá, portanto, pelos 
nomes dos proprietários.

 A partir da análise dos Maços de população, encontramos José 
dos Santos Souza25 casado com Maria Gomes da Silva e com 1 filho cha-
mado José. Ele declarou ter um sítio do bairro da Samambaia (entre a 
2ºE e 5ºE, na Figura 3), em que plantava milho e criava porcos em grande 
quantidade e pouca produção de arroz e feijão. No início do século XIX, 
nota-se uma mudança em suas atividades com a diminuição da produção 
de suínos e o aumento da quantidade de bestas de carga e escravos. 
Tratava-se de uma das maiores produções de milho e suínos da vila.

Tabela 1: produção de José dos Santos Souza26

 O Rio de Janeiro – sede do vice-reinado em 1763 e, em 1808, ca-
pital do império português – tornou-se progressivamente um mercado 
interessante e crescente para as vilas do vale do Paraíba. Em especial, 
as vilas que surgiram na Serra do Mar especializaram-se nesse mercado 
de abastecimento interno, cuja fabricação de toucinho e o transporte 
de carga ganharam grande destaque, gerando avultados lucros para 
muitos da região. José declarou em vários anos enviar sua produção 
para lá e o aumento progressivo do número de escravos pode ser consi-
derado índice de crescimento econômico, considerando que conseguiu 
acumular um número elevado, uma vez que só trabalhava com gêneros 
não ligados à exportação.

 No entanto, suas atividades econômicas não explicam sozinhas 
o motivo de José ter um dos maiores imóveis na vila. Sua labuta no cam-
po acontecia paralela à ascensão em cargos das Companhias militares 
lusas. Em 1776, ele declarou ser “soldado a cavalo”, em 1789, ser “Capitão 
Auxiliar Agregado da Companhia desta vila”, em 1801, “Tenente Coronel 

25. Há três José dos Santos Souza, avô, pai e filho. Aqui trata-se do pai. 
26. MAÇOS de população de cunha. Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).

1776 1789 1799 1801 1809

Suínos 80 100 100 50

Milho 600 990 20 1040

Bestas 24 22 

Escravos 10 21 29 28 32
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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. Da mesma forma, seus filhos 
recebem patentes militares já desde cedo. José dos Santos Souza, seu 
filho, consta em 1799 com 20 anos e ser “Alferes Agregado a Cavalaria”. 
Antônio dos Santos Souza, outro filho, também era “Alferes de Milícia”27.

 As tropas militares, além dos cargos dos concelhos de Câmara, 
eram as instituições que mais possibilidades davam aos colonos que 
se interessavam em assumir algum cargo na administração colonial 
portuguesa. No caso, José dos Santos Souza ascendeu até um dos 
maiores postos dessa administração e a vila, nesse contexto, era o lugar 
da Casa de Câmara e Cadeia – símbolo material desse poder – portanto, 
ter uma residência nesse espaço significava tanto galgar esses cargos 
como representar esse poder. Ele, na Décima de 1809, afirmou ser 
“proprietário e residente” do sobrado em questão. A residência do sítio, 
por outro lado, foi citada em seu inventário em 1818 com pouquíssimos 
imóveis: paiol e chiqueiros e todas as mais benfeitorias do mesmo sítio 
com 3 mesas, 3 moixos, 3 bancos compridos e 5 catres que se acham 
dentro da mesma casas e telhas velhas do sítio do samambaia28.

 Várias interpretações clássicas na historiografia brasileira 
delegaram ao campo e às fazendas a residência principal e o lugar da 
atividade social na colônia29. As vilas e cidades eram, nesse contexto, 
os lugares das festas, das missas, do final de semana30. A análise da 
vida e das residências de José dos Santos Souza em diversas escalas, 
permite-nos relativizar essa imagem das vilas. Sua trajetória, no bairro 
rural da Samambaia, era de um grande produtor agrícola de gêneros 
alimentícios e de atividades de tropa para o Rio de Janeiro; elas se 
entrelaçavam com sua progressiva ascensão nos cargos dos postos 
de ordenança na vila, indicando uma interdependência entre espaços 
rurais e urbanos. A vontade de ascensão social a partir da participação 
de cargos de poder nos concelhos das câmaras e das tropas militares 
aproximavam os colonos do espaço da vila. O sobrado era, portanto, 
extensão dessa vontade.

27. MAÇOS de população de cunha. Op. Cit.
28. INVENTÁRIOS e testamentos. Museu Municipal Francisco Veloso. Cunha - SP.
29. Como, por exemplo: VIANA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Brasília: Con-

selho Editorial do Senado, 1999, p. 31.
30. DEFFONTAINES, Pierre. Como constituiu no Brasil a Rede de cidades [in] Boletim 

geográfico, Ano II, n. 14, 1944; SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem à província de São 
Paulo. São Paulo: Martins, 1940, pp. 30 e 74.


