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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar as elites da cidade de São Paulo através do prisma da
propriedade citadina. Nossa tese é que através da recomposição social e patrimonial dos grandes
proprietários de imóveis da cidade é possível compreendermos parte da dinâmica visando
contribuir para a derrocada da tese clássica da pobreza, estagnação e isolamento da capital da
província nos séculos XVIII e início do XIX. Para isso utilizamo-nos de um conjunto de fontes,
Décimas, Listas Nominativas, registros paroquiais e plantas da primeira metade do XIX, que
cruzadas permitem compreender melhor esses proprietários citadinos no decorrer dos anos. Não
era objetivo desse trabalho identificar um grupo homogêneo de proprietários rentistas, desde
cedo isso mostrou-se inviável já que os donos de casas tinham diferentes condições
socioeconômicas. Por isso dizemos elites, no plural porque apesar de compor uma elite, a de
proprietários de imóveis, eles pertenciam a diferentes estratos sociais. Muitos deles tinham
diversas ocupações, não eram apenas comerciantes ou fazendeiros, eram homens que tinham
vários negócios, no plural também. Mas o que os unia era a propriedade de imóveis citadinos
com os quais tinham rendas, com os quais vários deles permaneceram durante mais de vinte
anos. Era através dessa ‘elite’ que buscamos compreender a dinâmica da cidade com um
mercado de imóveis de aluguel ativo, com proprietários atuantes no mercado local, e regional
que tinham, além de status social, estratégias de uso e de ganho dos imóveis. Os maiores
proprietários de casas na cidade São Paulo estavam longe de serem pobres, assim como capital
estava distante de estar isolada ou mesmo estagnada. Era o contrário disso, o dinamismo era a
tônica da cidade.
Palavras-chave: Elites, propriedade citadina, estratégias, dinâmica

ABSTRACT
This thesis analyze the elites of the city of São Paulo through the prism of city property. Our
thesis is that through the social and patrimonial recomposition of the great real estate owners
of the city it is possible to understand part of the dynamics aiming to contribute to the overthrow
of the classic thesis of poverty, stagnation and isolation of the capital of the province in the
eighteenth and early nineteenth centuries. For this we use a set of sources, Décimas, Listas
Nominativas, parish registers and plants of the first half of the XIX, which crosses allow a better
understanding of these city owners over the years. It was not the objective of this work to
identify a homogeneous group of rentier landowners, since this was not feasible since the
owners of houses had different socioeconomic conditions. That is why we say elites, in the
plural because, despite being composed of an elite, that of real estate owners, they belonged to
different social strata. Many of them had various occupations, not just merchants or farmers,
they were men who had various businesses, in the plural as well. But what brought them
together was the property of city dwellers with whom they had rents, with which several of
them remained for more than twenty years. It was through this 'elite' that we sought to
understand the dynamics of the city with an active rental market, with owners acting in the local
and regional market that had, in addition to social status, strategies of use and gain of real estate.
The largest homeowners in the city of São Paulo were far from poor, just as capital was far
from isolated or even stagnant. It was the opposite of this, the dynamism was the tonic of the
city.
Keywords: Elites, city property, strategies, dynamics
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Introdução
No início do século XIX, São Paulo (a cidade e a capitania/província) vivia uma época
de prosperidade. As três palavras (pobreza, decadência e isolamento) comumente utilizadas
para descrever a cidade de São Paulo no século XVII e XVIII não poderiam ser mais utilizadas.
Não cabe aqui discutir se isso havia acontecido (talvez seja mais uma construção como
imaginou Rodrigo Silva1), o que importa agora é analisarmos a historiografia paulista sobre os
séculos XVIII e XIX a fim de compreendermos os caminhos que alguns homens e mulheres
fizeram para construir suas riquezas, em especial suas propriedades citadinas.
Em seu estudo de livre-docência defendida em 1974, e recentemente republicado, a
historiadora Maria Luiza Marcílio analisa a questão da população da cidade e capitania de São
Paulo entre 1750 e 1850.2 Esse é um típico estudo de história demográfica em que ela examinou
registros paroquiais (batismo) conjuntamente com as Listas Nominativas de Habitantes. Sua
análise quantificou a população cidade, indicando quantos eram homens e mulheres, crianças,
adultos e idosos, escravos e livres. Esses números apontam para uma queda da população da
capital e o crescimento da população das outras vilas da capitania, inclusive daqueles que
estavam ao redor da capital. Esse era o ponto chave desse estudo: não houve declínio
populacional. A criação de outros municípios ocasionou o consequente desmembramento do
território original da cidade, o que gerou a falsa impressão de que estava tendo um declínio
populacional mas, se somarmos as partes que se tornaram vilas com a da capital, perceberemos
que a população da cidade aumentou década a década. Esse estudo foi de encontro àqueles
estudiosos da cidade que pregavam a fuga da população paulista em direção às minas, primeiro,
das Gerais depois dos Goiases. A população circulava pelos territórios, mas não havia migração
em massa. Além disso contribuiu para a constatação de um mercado interno e conectado com
outras regiões do Brasil. O objetivo de Marcílio não era se posicionar contra a historiografia
que pregava a pobreza, decadência (no caso populacional) e o isolamento da cidade; mas
analisar a população tão somente. No entanto, ela acabou por contribuir para que esses dogmas
começassem a ruir.

1

SILVA, R. Sobre taipas e textos: um estudo sobre as narrativas a respeito da cidade de São Paulo. São Paulo:
Alameda, 2013.
2
MARCILIO, M.L. A cidade de São Paulo: povoamento e população (1750-1850). São Paulo: EDUSP, 2014.
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Mas os estudos que mais contribuíram para repensar a cidade de São Paulo nos séculos
XVIII e XIX foram aqueles que examinaram inventários e testamentos. Em ‘Trama das
tensões’, fruto da tese de doutorado defendido 1985, a historiadora Ilana Blaj em um hábil
entrelaçamento de fontes, conseguiu opor-se às ideias consolidadas de uma São Paulo pobre e
isolada ou aquela autossuficiente e democrática, para construir um novo quadro - o do
dinamismo daquela sociedade.3 O meio para compreender essa situação foi a produção
mercantil de 1680 a 1721. Blaj recuperou a produção de trigo, milho e aguardente desse cereal,
algodão, farinha que necessitavam de cada vez mais espaço, que foram sendo criados nos novos
bairros e em outras vilas. Para se obter mais produção teve-se a necessidade de maior número
de mão-de-obra, que era indígena, o que acarretou um embate com os jesuítas. As dificuldades
acabaram por levar boa parte dos proprietários paulistas a migrarem para a criação de animais,
porque a pecuária necessitava de uma quantidade menor de braços, contudo ainda grandes
produtores agrícolas continuaram a produzir alimentos para a venda. Terras, escravos, poder e
prestígio foram sendo alcançados por parte dos proprietários, gerando uma crescente
diferenciação social. As minas das Gerais não teriam sido o fator de dinamização desse
processo, mas de expansão de uma vila pelas áreas do seu entorno. Depois de ocupada a região,
partiram para outras em que seus lucros poderiam ser ampliados, Curitiba, Rio Grande e Goiás.
Conjuntamente com essa sedimentação, esses proprietários conquistaram signos de prestigio e
poder, tanto na cidade (cargos na Câmara, por exemplo) quanto fora, inclusive no
relacionamento com a Metrópole, naufragando assim a tese do isolamento tão propalada até a
década de 1970.
Em ‘A teia mercantil’, produto da tese defendida em 2007, a historiadora Maria
Aparecida de Menezes Borrego também contribuiu para demonstrar a dinâmica da cidade.4 Na
análise de cem inventários e testamentos dos comerciantes da cidade de São Paulo entre 1711
e 1765 chegou a conclusões bastante relevantes para a tríplice ideia que já estava consolidada
na historiografia paulista. Os negócios para além da cidade não se assemelhavam em nada com
o isolamento. As fazendas secas e os escravos vindos do Rio de Janeiro, as mercadorias que
partiam para o interior da capitania e para a de Goiás e Mato Grosso, as conexões dos tropeiros
com o sul e o gado sendo levado para o abastecimento da cidade e de outras eram evidências
de múltiplas dinâmicas então em curso. Não era só uma cidade conectada, era dinâmica e, pelo

3

BLAJ, Ilana. A trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São Paulo:
Humanitas, 2002;
4
BORREGO, M.A.M. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-1765). São Paulo:
Alameda, 2010.
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menos esses comerciantes podiam ser considerados como homens de um nível econômico
elevado, alguns bastante significativos. Obviamente se comparados ao de outras praças, Rio de
Janeiro, Recife e Salvador, pareçam menores (e eram) as fortunas acumuladas por esses
‘agentes formais do comércio’, mas eram bem razoáveis para os padrões da colônia.
Em ‘Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos’,
defendido como tese de doutorado em 2003, a historiadora Maria Lucília Viveiros de Araújo
examinou 146 inventários buscando compreender o tamanho das fortunas de São Paulo.5 De
modo diferente de Borrego, Araújo escolheu examinar os falecidos que tinham moradia na
cidade na primeira metade do século XIX, portanto atuantes sobretudo na segunda metade do
século XVIII, complementando assim o quadro esmiuçado por Borrego referente à primeira
metade do Setecentos. Trata-se de uma geração de homens inventariados que exerceram
diversas atividades, eram de diversas origens – principalmente nascidos na cidade entre outros
tantos naturais do Reino –, situação esta que sugere o interesse por São Paulo com intuito de
enriquecimento. As fortunas eram bastante consideráveis. Cerca de 8,9% dos inventários
examinados (13) tinham montes-brutos acima de 50 contos de réis entre 1800-1850, ou seja,
referiam-se a homens muito ricos.6 Nesse mesmo período, 27,4% (40) tinham entre 10 e 50
contos, configurando um grupo intermediário. Esses números impressionam se comparados aos
inventários analisados por Alcântara Machado nos quais foram arroladas joias e bens de serviço,
enquanto na primeira metade do XIX os bens mais relevantes eram as dívidas passivas, seguido
geralmente dos imóveis, sendo as casas na cidade parte substantiva daqueles patrimônios (um
pouco menos de 50%). A evolução dos preços mostrou que continuou sendo lucrativo investir
em imóveis, já que na comparação entre 1800-1825 e 1826-1850 houve valorização de 136%.
Os outros bens imóveis também foram se valorizando: engenhos 182% e fazendas 175%, assim
como escravos que tiveram seu preço aumentado em 107%. O que mais importa a nós nesse
estudo foi que é possível demonstrar empiricamente que, parte da população, estava
enriquecendo e realizando, principalmente, o comércio (86,6% dos inventários); a maioria
ganhando muito com suas lojas de fazendas secas. Além disso, são pertinentes a este trabalho,
as conexões que a autora encontrou entre essa elite – em termos de dívidas passivas e ativas e a de outras localidades, principalmente Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande. As

5

ARAUJO, M.L.V. de. Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos. São Paulo;
HUCITEC/FAPESP, 2006
6
Essa classificação de fortunas foi criada por João Fragoso para sua análise sobre os inventários cariocas da
passagem do XVIII para o XIX e utilizadas pela historiadora como referência. FRAGOSO, J. Homens de grossa
ventura
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fortunas cresciam em tamanho e variedade, os proprietários tornaram-se homens de negócios
que moravam na cidade, mas tinham empreendimentos tanto ali quanto no campo.
A historiadora Beatriz Bueno também deu sua contribuição nesse sentido.7 Sua análise
sobre o mercado imobiliário da cidade no início do século XIX indicou que parte substancial
de São Paulo era habitada por inquilinos. Havia alguma concentração de casas nas mãos de
alguns proprietários. Outro apontamento relevante – para nós – nesse estudo foi a indicação de
áreas de maior valorização dos imóveis e outras de baixo custo quanto ao aluguel. A autora
também inaugurou uma metodologia inédita de espacialização dos dados Décima Urbana em
plantas cadastrais coevas, demonstrando aspectos da materialidade da cidade desconhecidos.
Seu estudo revela a concentração de sobrados de uso misto nas ruas do triângulo histórico,
demonstração a conexão entre comércio, verticalização e áreas mais valorizadas. Também
demonstrou a concentração de imóveis na mão de certos grupos, pondo luz em nomes até então
desconhecidos pela historiografia, explorados na presente tese em pormenores. Por fim
demonstrou o papel do imóvel e aluguel na constituição de certas fortunas e a natureza dos
imóveis e proprietários.
Em ‘As elites na sociedade paulista da segunda metade do século XVIII’, tese defendida
em 1973, a historiadora Elizabeth Darwiche Rabello buscou identificar esse grupo e dar os
contornos gerais das suas estratégias para manterem-se no poder.8 Ela definiu a terra, a
genealogia e a função social como base dessa distinção. Por isso ela excluiu os comerciantes
do topo da pirâmide social, reservando somente espaço aos agricultores, admitindo porém que
poderiam fazer parte. Talvez por causa do tipo de fonte analisada, as listas nominativas, não
conseguiu perceber a dinâmica e o poder dos negociantes, pelo menos, na cidade de São Paulo.
O momento era diferente: se os comerciantes do início do século estavam engajados na Câmara
municipal, no final da mesma centúria a situação era outra. Os ‘homens de negócios’ não tinham
mais interesse nesses cargos, algo que procuramos verificar numa pequena amostragem eleita
referente aos anos de 1809 e 1829 correspondentes às Décimas Urbanas por nós estudadas. Não
localizamos nenhum dos homens por nós analisados no último capítulo da presente tese
ocupando cargos na municipalidade. Não encontrá-los, portanto, não significa que não faziam

7

BUENO, B.P.S. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: metodologia de estudo com base na Décima
Urbana de 1809. Anais do Museu Paulista, v.13, n.1, 59-97, 2005; BUENO, B.P.S. Aspectos do mercado
imobiliário em perspectiva histórica: São Paulo, 1809-1950. São Paulo: FAUUSP, 2008 (1ª. Edição) e EDUSP,
2011 (2°. Edição).
8
RABELLO, E.D. As elites na sociedade paulista na segunda metade do século XVIII. São Paulo: Comercial
Safady, 1980.

4

parte das elites locais, apenas que não havia mais interesse embora para alguns de seus filhos
houvesse.
Em ‘O desparecimento do dote’ que fora publicado originalmente em 1991, (em
português somente em 2001), a historiadora Muriel Nazzari analisou o processo que levou ao
cabo essa instituição milenar na cultura ocidental: o dote,9 oferecido como um chamariz ao
futuro noivo. Esse valor em terras ou em dinheiro, em São Paulo, serviu para atrair homens do
Reino para o matrimônio com as filhas das elites locais. Na metade do século XVII o dote era
essencial para o início da vida conjugal porque, recorrentemente, os nascidos no Reino, não
tinham nada além de sua origem para oferecer (e era justamente o que aquelas famílias
desejavam, um ‘pé’ em Portugal). Com esse recurso inicial começavam suas carreiras no
comércio, diferentemente de seus sogros. Com o passar dos séculos, o dote tornou-se cada vez
menos importante ao ponto de na metade do XIX ser descartado, ou se recebido, ser devolvido
integralmente à viúva quando do falecimento do esposo. Nesse momento, ocorria justamente o
contrário, o dinheiro dos comerciantes atraia as filhas das famílias mais tradicionais, algumas
ligadas à terra. O comércio tinha se tornado o meio mais eficiente de riqueza.
Esses historiadores, cada qual com seu objeto e problema, indicaram assim uma cidade
de São Paulo dinâmica. No final do século XVII, os homens estavam sedentarizando-se – como
de outra forma havia percebido Janice Theodoro da Silva com sua análise das atas da Câmara.
As primeiras fortunas mais vultosas estavam sendo construídas e os espaços de poder – Câmara
e as irmandades – sendo ocupados. A historiadora J. Silva apontou as dificuldades iniciais da
fixação dos primeiros povoadores na então vila.10 A carência era a marca daquelas primeiras
décadas, faltava de tudo, de pessoas a comida. Faltava, inclusive, o que verear. Mas apesar de
todas as dificuldades, alguns conseguiram sobreviver. Depois da vila ter conseguido existir,
seus moradores iniciaram a expansão. Parte desse movimento pode ser detectado pelos cuidados
com os ‘caminhos’, as estradas que conectavam o município a diferentes partes do Brasil. A
falta de dinheiro para a manutenção era a tônica das atas que recorrentemente lembravam da
necessidade de manter a estrada transitável.
Mas isso não impedia de minerar, plantar trigo, aprisionar índios e comercializar com
Assunção, Buenos Aires e Potosí, como demonstraram mais recentemente Nestor Goulart Reis
Filho, John Monteiro e José Carlos Vilardaga para o século XVII. Já no XVIII, o espaço antes
dominado pelos fazendeiros e por essa primeira nobreza da terra passa a ter um concorrente, os

9

NAZZARI, M. O desaparecimento do dote: mulheres, famílias e mudança social em São Paulo, Brasil, 16001900. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
10
SILVA, J.T. São Paulo 1554 1880: discurso ideológico e organização espacial. São Paulo: Moderna, 1984.
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comerciantes reinóis. Quando se casavam com as filhas dos sesmeiros eram aliados. O que
acontecia frequentemente. Eles passaram a disputar prestígio, riqueza e poder na cidade. Se
antes era o principal indício de um alto status social, nas mãos dos comerciantes a terra foi
mercantilizada: produção de alimentos e criação de animais. A produção em larga escala de
alimentos tornou-se necessária não somente para o abastecimento local, mas também para de
outras capitanias vinculadas à mineração. As áreas de mineração requeriam esses produtos que
não eram produzidos em quantidade necessária nas localidades, os paulistas trataram de suprir
essas regiões assim como outras. Se antes a vida se passava no campo, naquela centúria o local
de moradia era a cidade. As sesmarias estavam deixando de ser a principal fonte de renda, o
comércio de todos os tipos passou a dar as cartas. Era tanto o comércio na cidade de produtos
produzidos localmente quanto daqueles que vinham de outras partes do Brasil, principalmente,
as fazendas secas do Rio de Janeiro e os animais do Sul, Viamão e Curitiba. Foi nesse momento
que as fronteiras da cidade foram ultrapassadas, o mercado local não era mais o suficiente para
alguns desses negociantes.
A cidade transformou-se por diversos motivos, o mais relevante para os comerciantes
foi a expansão de mercado consumidor com as novas regiões sendo conquistadas, e outras
necessitando de abastecimento. Mas outro elemento deve ser colocado nessa conta. Por volta
da segunda ou da terceira década do século XVIII, uma leva de reinóis chegaram à cidade. Eles
vêm causar algum desconforto na cidade já que buscam riquezas, poder e prestígio, mas não
necessariamente estavam ligados à terra. Eram homens da cidade. Jovens desembarcaram no
Brasil, percorreram outras regiões e somente depois chegaram a São Paulo. Ali devem ter
encontrado terreno fértil para suas aspirações. Alguns devem ter conseguido algum dinheiro em
suas andanças, e na capital encontraram formas de crescer. Foi no comércio que enriqueceram,
mas antes desposaram filhas dos nobres da terra. Essa foi uma forma encontrada por ambos os
lados para terem vantagens. Aos jovens reinóis que queriam fortunas, o dote dessas moças foi
o impulso inicial de suas carreiras mercantis; a elite local a possibilidade de outra forma de
enriquecimento, da manutenção do status quo e do ‘embranquecimento’ de suas linhagens.
Na segunda metade do XVIII, uma nova leva de nascidos no Reino chega a cidade.
Assim como os primeiros, também estiveram em outros lugares antes de chegar em São Paulo.
Mas a situação era diferente. As medidas do Morgado de Mateus para o desenvolvimento da
capitania de São Paulo trouxeram novos ares à sede. As conexões iniciadas com partes
longínquas do Brasil foram reforçadas e ampliadas. A posição de São Paulo como entreposto
foi aproveitada por estes comerciantes. Agora a expansão era sobre qualquer forma de riqueza,
fosse ela dentro da cidade, nos seus arredores ou em outras capitanias. O coronel Luis Antônio
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de Souza pode ser apontado como exemplo máximo, ele mesmo comercializava com Reino
com seus próprios navios, plantava cana-de-açúcar em Itu e fazia outros negócios. Esses novos
portugueses da Metrópole chegavam em situação mais privilegiada do que seus conterrâneos
do início do mesmo século . O dote não era mais necessário no início de suas vidas, o apoio de
compatriotas era mais relevante. Começavam como caixeiro, depois com algum dinheiro
abriam sua própria loja, mais para frente se tivessem um pouco de sorte poderiam alcançar o
status de ‘homem de negócios’, no plural por se envolverem em diversos tipos de negócios.
Diferentemente do que se afirmou até a década de 1960/1970, São Paulo não era uma
ilha. Estava conectada com o seu entorno e com outras regiões. Parte disso foi construída com
a mercantilização da agricultura, parte disso com o comércio. São Paulo tornou-se uma cidade
comercial, lugar por onde passavam mercadorias e pessoas de todos os tipos. Algumas delas
deixaram de ser errantes, fixaram-se em Piratininga. Nesse sentido queremos contribuir mais
para demonstrar a riqueza e a dinâmica dessa cidade, colocando um ponto que até agora foi
pouco observado, apesar de ter sido apontado: o papel da casa na cidade como patrimônio
relevante, um outro índice de riqueza tão relevante quanto terras e escravos.
Como já indicamos, a historiadora Viveiros de Araújo já tinha indicado a importância
do imóvel na cidade na composição dos patrimônios dos falecidos durante a primeira metade
do século XIX. Era o segundo ou terceiro bem mais importante em todos os estratos que
analisou, para alguns proprietários chegava a disputar o primeiro posto. Por sua vez, como
também anotamos, a historiadora Beatriz Bueno percebeu na análise da Décima Urbana que a
cidade de São Paulo (1809) tinha parte significativa de seus imóveis alugados, ou seja,
demonstrando que havia um mercado imobiliário em pleno período colonial. O que se pode
apreender com este estudo é que um número de proprietários lucrava com os aluguéis dessas
casas. Segundo, a mesma historiadora, o Mosteiro de São Bento, por exemplo, alcançava rendas
anuais que deviam estar próximas de um conto de réis, e mais os foros, e mesmo proprietários
não-institucionais obtinham valores bastante razoáveis com seus inquilinos, tais como, os
coronéis José Arouche de Toledo Rendon e Luiz Antônio de Souza, que tinham renda com
aluguéis superiores a 200$000 reis por ano.
Tendo isso em mente, tomamos o aluguel e a materialidade dos imóveis como um índice
de riqueza. Essa atitude foi consequência do tipo de fonte que utilizamos: livros de imposto
predial nos quais não era registrado o valor do imóvel, mas somente o potencial locatício
(arbitrado ou real) da casa. Mais adiante discutiremos sobre isso, o que basta reter agora é que
essa ‘escolha’ tornou mais ampla nossa análise. Se tivéssemos optado por inventários postmortem, o universo seria muito menor, o que poderia distorcer a realidade paulistana já que não
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teríamos um panorama tão amplo quanto temos com as Décimas Urbanas. A aluguel é um meio
de alcançarmos algo maior que era perceber o processo de valorização das casas na cidade e,
portanto, de dialogarmos mais uma vez com a historiografia que tomou a cidade como
dinâmica.
Para verificar esta tese, diferentemente dos autores supracitados, nos valemos de uma
metodologia de entrecruzamento e espacialização de censos e décimas urbanas, experimentada
por outro orientando de Beatriz Bueno, Diogo Fonseca Borsoi para o caso da Vila de Cunha
(SP) buscando vestígios na materialidade da cidade que representassem o papel que São Paulo
cumpria como articulador macro-territorial desde o final do século XVII.
Nosso estudo trilha caminhos semelhantes, como também já fizemos no mestrado
defendido em 2011, mas não o mesmo. Se naquela pesquisa o objetivo era criar uma
metodologia de espacialização de dados referentes as vilas analisadas – Curitiba, Antonina e
Paranaguá – cruzando informações das Décimas, listas nominativas, atas das Câmaras,
escrituras de compra e venda e mapas, para no momento seguinte tentar entender a lógica da
organização socioespacial dos chefes com domicilio na cidade, também, no início do século
XIX. O objetivo na tese foi dialogar com a historiografia paulista refletindo sobre uma outra
forma de riqueza não explorada pela (não tão) nova geração de historiadores que tiveram a
cidade como palco de suas análises (esta geração lutou contra a ideia de uma São Paulo
estagnada, pobre e isolada). Nesse sentido elegemos o patrimônio citadino como uma forma de
se perceber a dinâmica dos moradores de São Paulo. Cruzando Décimas, listas nominativas,
atas de casamento e batismo e as plantas da primeira metade do século XIX acreditamos ser
possível reconstruir não somente a paisagem, mas também compreender as relações envolvidas
entre esses homens e mulheres.
O ponto de partida foram as Décimas Urbanas da cidade de São Paulo produzidas em
1809 e, a segunda, em 1829. Depois discorremos de forma pormenorizada sobre essas fontes,
agora basta reter que eram livros em que foram registrados os imóveis da cidade, seus
proprietários assim como algumas informações sobre a casa. A localização dela era um desses
pontos, não de forma precisa, foi registrado o logradouro em que se localizava a casa. Essa
fonte não é desconhecida da historiografia paulista, porém somente em 2005 a historiadora
Beatriz Bueno publicou, de forma pioneira, uma espacialização da Décima em uma planta
cadastral da cidade produzida entre 1844-47 (a mais antiga conhecida).11 Ainda que possam
ser feitas críticas ao modo como isso foi feito principalmente pela falta de cruzamento com
11

BUENO, B.P.S. Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: metodologia de estudo com base na Décima
Urbana de 1809. Anais do Museu Paulista, v.13, n.1, 59-97, 2005.
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outras fontes coevas como cartas de datas e escrituras de compra e venda é um trabalho digno
de exaltação. A mesma planta foi utilizada por nós por causa justamente do loteamento
registrado, que acreditamos estava bastante próximo das duas Décimas, principalmente da de
1829. Outra planta utilizada foi a de 1810 que pela proximidade com o primeiro livro de imposto
predial ajudou-nos a localizar os logradouros. Mas como foi possível perceber tem algumas
imprecisões e lacunas. Mas de qualquer forma, parece ser bastante fidedigna principalmente na
área do triângulo e proximidades.
Mesmo para um trabalho que tem como foco a reconstituição do patrimônio citadino, as
Décimas foram apenas o início do trabalho. Repensar a espacialização de Bueno foi a primeira
etapa, só que agora confrontando com os censos populacionais da cidade que tem uma
informação bastante relevante para o nosso estudo, a localização dos domicílios (chamados a
época de fogos). Comparando essas informações com as Décimas foi possível dirimir algumas
dúvidas com relação a espacialização dos imóveis identificando, por exemplo, qual foi o sentido
do logradouro percorrido pelo escrivão do livro de imposto predial. Além disso, esses censos
são a forma mais acessível de se conhecer os moradores da cidade já que informações básicas
sobres eles (inclusive sobre os outros membros do fogo, inclusive escravos depois de 1798)
como idade, estado conjugal, cor, ocupação eram registrados – ainda que todos saibam das
lacunas e dificuldades desse tipo de fonte. Se seguidos ano a ano, podemos construir um
‘histórico’ dessas pessoas, ainda em vida para repensarmos estratégias de sobrevivência, ou no
nosso caso de enriquecimento. Então aqueles nomes registrados como proprietários-moradores
ou inquilinos deixam de ser somente três ou quatro palavras para ganharem corpo.
Outro corpo documental relevante foram os livros de registros de batismos e o de
casamentos da cidade, guardados pelo Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Eles não
se referem a localização ou descrição de imóveis, mas auxiliam a reconstituição dos nossos
eleitos, os proprietários de casas na cidade. Suas afiliações consanguíneas, e de parentesco
espiritual (o batismo) ou de casamento ajudaram-nos a conectá-los, ainda que não de forma
completa e integrada principalmente com aqueles seus pais e avós. No mesmo arquivo foi
localizado um livro em que foi registrado o rol de confessados, referente a 1802. Todos aqueles
que confessavam, por lei católica, deveriam fazê-lo (ganhavam pontos para isso) e constavam
nessa lista. Parece um censo nominativo, mas faltam as crianças. Outro dado importante foi
que, apesar de não ser esse o objetivo, pode-se especializar os moradores por esse ról já que os
logradouros foram anotados.
Com o objetivo de demonstrarmos a riqueza dos proprietários citadinos dividimos a tese
em quatro capítulos. O primeiro tem o objetivo de reconstruir o ‘urbano’ e a cidade a qual nos
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referimos. Esse é um trabalho ainda a ser completado, porque as pesquisas já finalizadas não
tiveram, em geral, a preocupação de compreender se havia e como era organizada a divisão dos
espaços. Por isso, fez-se necessário reconstruir a cidade no início do século XIX a partir da
nossa fonte-base, a Décima Urbana de 1809.
O segundo capítulo versa sobre a área que analisamos, a cidade de São Paulo através
dos dados extraídos do referido livro de imposto predial e dos textos dos viajantes que deixaram
algumas palavras sobre a cabeça da Capitania. O objetivo desse capítulo foi detalhar o primeiro
livro de imposto predial da cidade afim de conhecermos um pouco daquela realidade assim
como de sua população.
No terceiro capítulo buscou-se explicar, em linhas gerais, o crescimento da cidade
decorridos 20 anos entre a primeira e a segunda Décima. Essa expansão se deu, como se verá,
física (no aumento do espaço ocupado) e economicamente (na valorização dos aluguéis). A
valorização dos imóveis quanto ao aluguel parece um índice bastante confiável para se
compreender como e quanto aqueles imóveis tiveram de valorização e, portanto, da riqueza dos
mesmos – ainda que indiretamente por esse viés.
O quarto capítulo trata especificamente do grupo que selecionamos para análise: os 20
maiores proprietários de casas na cidade quanto ao aluguel em 1809 e a sequência de suas
trajetórias até sua morte ou até 1829 quando os deixamos. Essa análise é foco desse trabalho
que busca, como já apontamos, contribuir para o debate sobre pobreza, decadência e isolamento
de São Paulo no início do século XIX, porque queremos demonstrar que isso não era a realidade
de muitos dos moradores da cidade.
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Capítulo 1: As Décimas urbanas e a questão citadina
É difícil mensurar o tamanho da cidade nos primeiros séculos. Documentos esparsos e
muitas vezes ambíguos dificultam imaginar seu espaço intraurbano com maior certeza. À
exceção dos estudos de Nestor Goulart Reis Filho12 e Beatriz Bueno13, pouco se fez nesse
sentido. Em contrapartida, com base no estudo dos mapas de população (também conhecidos
como listas nominativas) por Maria Luiza Marcílio, é possível identificar os contornos do seu
território que, em meados do século XVIII, a norte estendia-se até o Rio Jaguari (onde havia
uma capela ligada à Sé), a sudeste até a Serra do Cubatão, a sudoeste além Cotia, Santo Amaro
e São Bernardo (também paróquias da Sé), a leste confrontava com o termo de Mogi das Cruzes
e a oeste com os termos de Santana do Parnaíba e Jundiaí. Era um vasto território, do qual foram
sendo desmembrados algumas partes. No início do século XIX, Atibaia e Jaguari foram
desmembradas. Nessa época pertenciam ao termo da capital os bairros de Santa Efigênia, Brás,
Penha, Nossa Senhora do Ó e São Bernardo – limítrofes do núcleo citadino – e, mais longe,
Juquiri, Guarulhos, Cotia e Santo Amaro.14
A paróquia da Sé também aos poucos foi perdendo jurisdição. Até 1747, Cotia, Santo
Amaro, Guarulhos e Juqueri tornaram-se freguesias (ainda ligadas a Sé). Em 1796, foi a vez da
Penha e Nossa Senhora do Ó. Na sequência, Santa Efigênia em 1809, São Bernardo em 1812 e
Brás em 1818. Em 1809, por ocasião da taxação da Décima Urbana – o primeiro livro de
imposto predial – foram numerados e arrolados 1.27815 imóveis, 34 ruas, 13 travessas, um beco,
4 largos e uma ponte no chamado perímetro urbano, então definido para tanto, envolvendo a
freguesia da Sé e a freguesia de Santa Efigênia. Em 1836, o arrolamento censitário organizado
pelo engenheiro militar Daniel Pedro Muller revela, para além das freguesias propriamente
urbanas da Sé e Santa Efigênia, as demais situadas nos subúrbios: Brás, Guarulhos, Nossa

12

O arquiteto Nestor Goulart Reis Filho tentou confrontar a documentação para localizar os muros e o tamanho
da vila de São Paulo no primeiro século. Para ver sobre o assunto consultar: REIS FILHO, N.G. São Paulo: Vila,
cidade, metrópole. São Paulo: Prefeitura de São Paulo/ Via das Artes, 2004.
13
Beatriz Bueno ensaiou reconstituir a cidade com base na Décima Urbana de 1809. Consultar: BUENO, Beatriz.
Tecido urbano e mercado imobiliário em São Paulo: metodologia de estudo com base na Décima Urbana de 1809.
Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 13, n.1, p. 59-97, 2005. e da mesma autora: Aspecto do mercado
imobiliário em perspectiva histórica: São Paulo (1809-1950). São Paulo: FAUUSP, 2008. (Esse livro foi
posteriormente publicado pela Editora da Universidade de São Paulo em 2011).
14
MARCILIO, M.L. A cidade de São Paulo: povoamento e população (1750-1850). São Paulo: EDUSP, 2014,
p.90
15
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Senhora do Ó, Cotia, Nossa Senhora da Penha, São Bernardo, Juqueri e a capela curada de
Mboy.16
Além dessa divisão paroquial, a cidade era dividida por companhias militares, as
milícias que tinham funções de defesa e proteção do território. Não era uma divisão
administrativa, mas uma formação militar. Cada uma tinha um capitão e seus subordinados
como chefes da área que tinham responsabilidade sobre um determinado número de
domicílios.17 Contudo, esse número não pode ser precisado. Cada nova redivisão sugere que a
cidade estava crescendo. Entre 1765 e 1784, havia apenas uma companhia que englobava toda
a cidade.
No primeiro arrolamento censitário, realizado em 1765, a cidade tinha somente dez
logradouros, alguns identificáveis no arruamento posterior. Quanto à população arrolada, havia
3277 fogos, 14760 pessoas, excluindo-se os escravos, agregados e crianças.18 Não foram
registrados a origem e ocupação dos chefes de fogo (o que seria feito depois) porque o objetivo
era arrolar os homens ‘capazes de pegar em armas’ para as lutas contra os hispânicos na
América.
O segundo censo, o de 1767, é mais completo, envolvendo a relação dos logradouros,
número de domicílios (fogos), seus moradores, além da indicação de algumas referências
religiosas (as igrejas da Sé, N. S. do Rosário dos Pretos, São Bento, Misericórdia, Santo
Antônio, São Gonçalo) e civis (pelourinho, a cadeia, a câmara e a forca). Foram vinte
logradouros registrados, mas é bastante provável que se tratassem dos mesmos logradouros
(dividindo as ruas do primeiro censo em seções menores) já que, certamente, a cidade não
duplicara de tamanho em dois anos. Outro ponto a se destacar são as denominações das ruas,
becos e travessas da cidade nesses dois anos. Os topônimos não tinham nomes oficiais o que
produziu variações interessantes par ao mesmo logradouro, algumas identificáveis durante, pelo
menos, o século XVIII e o início do XIX.

16

MULLER, D.P. Ensaio dum quadro estatístico da província de São Paulo: ordenando pelas leis municipais de
11 de abril de 1836 e 10 de março de 1837. São Paulo: Governo do Estado, 1978.
17
No censo de 1765 eram 392 fogos na Freguesia da Sé, a cidade propriamente dita. Mais 507 domicílios nos
bairros limítrofes (Santa Ifigênia, Brás, Penha, Nossa Senhora do Ó, São Bernardo). Outros 2378 em bairros
distantes (Juqueri, Guarulhos, Cotia, Santo Amaro, Atibaia, Nazaré e Jaguari). Totalizando 3277 domicílios em
toda a cidade de São Paulo. Cf. MARCILIO, M.L. op. cit., p.146.
18
Ibidem.
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TABELA 1: Comparação da área citadina de São Paulo nos censos de 1765 e 1767
Logradouros (1765)
Logradouros (1767)
Rua Direita do Largo da Sé, até Santo
Rua do canto da Sé até o Rosário
Antônio
Rua do Anhangabay e seus arebaldes,
Rua de São Bento e Anhangabaú
até ao Aniceto
Rua da Cadeia que principia de
Rua do canto da Lapa até a Misericórdia Antônio Vaz, até a dona Maria da
Silva Leite
Rua do Sacreto. Principia do Largo da
Rua Direita
Misericórdia até o Pátio de São
Gonçalo
Canto de Santo Antônio e Anhangabaú
Rua Travessa da Freira, e a do
grande até a Cadeia
Ferrador, até aos muros do Fonseca
Rua do Fonseca, que principia do Pátio
Rua da Cadeia
de São Gonçalo até o Largo da Sé
Rua do canto da Misericórdia para o
Rua de João Esteves, até o Campo da
Campo da Forca e suas travessas
Forca
Rua do Passo do Bispo, que principia
Rua da Freira
do Campo até Diogo Pinto
Rua das Flores, que principia do passo
Rua de São Gonçalo até o Largo da Sé
junto aos muros de Santa Teresa até ao
[S. Gonçalo]
campo casas de Jose da Cruz Almada
Rua do canto do cirurgião Fonseca até o Rua do Carmo, que principia do campo
beco de Santa Teresa, e travessas [?]
vindo por Santa Teresa até ao Colégio
Rua do Pelourinho até o Largo da Sé
Rua que principia de Pascoal Alvarés
de Araújo até o Largo da Sé
Rua que principia do Pátio do Colégio,
até o por. da Fazenda Real
Rua do Rosário, que principia do Pátio
da Sé até o Rosário dos Pretos, e
seguindo até a Boa Vista
Beco que vem do colo. Pa. A
Misericórdia e compreende parte da
Quitanda
Desce o beco da Quitanda para a Rua
do Rosário que continua esta até a Boa
Vista
Rua da Boa Vista que compreende a
rua estra., ou beco defronte do
cabeleiro. Monteiro, até S. Bto
Rua de São Bento, até a Cadeia e
compreende os moradores de
Anhangabaú de São Bento indo para
Nossa Senhora da Luz
Moradores do pe da Ponte de
Anhangabaú de Baixo indo para Nossa
Senhora da Luz
Rua da Quitanda principia no canto de
Nossa Senhora da Lapa até Francisco
Pinto, e segue a Rua do defo. Marcos
Frnco até defronte de Jose Rodrigues,
e Antônio Fernandes
13

Entre 1785 e 1797, os censos tinham a cidade dividida em duas companhias de
ordenanças, uma a norte e outra a sul.19 A cidade cresceu em número de logradouros e em
número de domicílios. De vinte passou a 39 logradouros, sem contar os bairros e áreas como a
“de baixo de São Bento”, por exemplo. O número de fogos subiu para 796, em 1795.
Entre 1798 e 1817, as companhias foram novamente reorganizadas, tornando-se três.20
Só em 1798 foram registrados a ocupação dos chefes de fogo, sua origem e atividades, bem
como o número e nome dos seus escravos e agregados. A cidade cresceu no número de
logradouros arrolados. Becos, travessas, ruas, largos e outras regiões passaram a serem
nomeados. A cidade alcançou 910, domicílios entre 1809-1811. A tabela abaixo mostra os
logradouros listados21.
TABELA 2 – Logradouros arrolados nas Listas Nominativas de São Paulo (1809-1811)*
1° companhia (1809)
2° companhia (1810)
3° companhia (1811)
Arrabaldes de baixo de São
Rua de São Bento
Palácio Espiscopal
Bento
Convento dos Franciscanos
Rua de Santa Teresa
Rua de São Bento
Beco de Santo Antônio
Rua da Casa de Fundição
Travessa que vai para a Boa
Continua a Rua de São José
Largo da Sé
Vista
Beco da Lapa
Rua que vai para a Santa
Rua do Rosário
Beco que vai para o curral
Teresa
Rua do Ouvidor
Ponte do Marechal e Rua dos
Travessa do Santíssimo
Rua do Jogo da Bola
Piques
Beco do Santíssimo
Rua do Jogo da Bola
Ponte do Inhagabau
Rua dos Quartéis
Rua da Pólvora
Rua do Guaçu
Travessa dos Quartéis
Casas da Rua do Príncipe
Rua de São (?)
Ladeira do Carmo
Rua do Hospital
Paço Episcopal
Rua de Santa Efigênia
Convento do Carmo
Rua da Senhora da Luz
Ladeira do Carmo
Rua do Tanque
Ponte do Carmo e Tabatinguera
Convento da Luz
Chácara das freiras
Tabatinguera
Rua do Carmo
Travessa de Santa Teresa
Rua das Flores
Pátio da Cadeia
Rua que vai para o Cemitério
Rua atrás do Cemitério [?]
FONTE: Listas Nominativas de Habitantes da cidade de São Paulo de 1809 (1° companhia); de 1810
(2° companhia); de 1811 (3° companhia). *Esses foram os logradouros descritos pelos recenseadores,
mas não eram os únicos. Comparando com a Décima de 1809, a primeira companhia do censo do mesmo
ano encontramos pelo menos mais 16 ruas, travessas e becos que não foram nomeados.
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Em 1785 que os vereadores da cidade enviaram ao capitão-mor da capitania uma petição solicitando a criação
de uma segunda companhia ‘por ser muito povo e ter um só capitão’. Cf. MARCILIO, M.L. op. cit., p. 127.
20
Essa nova companhia foi criada por ordem do governador da capitania, em 1797. Novamente a justificativa foi
o aumento da população. Cf. MARCILIO, M.L. op. cit., p. 127
21
Cada companhia tem um ano porque não conseguimos um censo que tenha todas as suas companhias arroladas
por logradouros. Era bastante comum, uma delas ter os domicílios registrados sem a escrituração da rua, beco,
travessa, largo ou pátio.
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Entre 1818 a 1830 a cidade foi dividida em nove companhias.22 O número de fogos
aumentou, passou a 1276 em 1825. O espaço foi novamente dividido. Logradouros que não
foram registrados na primeira Décima passaram a constar nesses censos. Ou seja, entre a
segunda metade do século XVIII e as primeiras décadas do XIX, a cidade de São Paulo crescia
em número de domicílios e de população.
O mais importante estudo populacional foi o empreendido pela historiadora Maria Luiza
Marcilio que identificou que o desmembramento tanto da cidade quanto da capitania foi o
responsável pelos períodos de queda e de pouco crescimento populacional. Em 1742, foi criada
a Capitania de São Pedro do Rio Grande; em 1748 as capitanias de Goiás e de Mato Grosso;
em 1766 a capitania de Santa Catarina; em 1853 a do Paraná. A capitania que tinha como
território quase todo o centro-sul do Brasil foi reduzida drasticamente ao que hoje é o Estado
de São Paulo.
Apesar disso a população da cidade cresceu a longo prazo. Em 1765, foram registrados
3.277 domicílios (fogos) na cidade e seus bairros. Em 1809 – ano da primeira Décima Urbana
– 3.851 fogos foram arrolados. Esse crescimento quase contínuo da população residente na
cidade é um indicativo de seu crescimento, ao menos no número dos seus habitantes. Marcílio
conseguiu dar uma explicação plausível para a queda do número de habitantes da cidade e, por
consequência, dar um duro golpe na narrativa de uma São Paulo pobre e estagnada23 que foi se
construindo desde o final do século XVIII e reiterada no século XIX e primeiras décadas do
XX.
Quanto à população em si, percebe-se um aumento (ainda que baixo) apesar dos
desmembramentos. Em 1765, era composta de 20.873 habitantes (livres e escravos). Os livres
(brancos, mulatos e negros livres) correspondiam a 71% da população. Já em 1798, a população
passou a 21.304 habitantes, dos quais 72% livres. Em 1809, foram registrados nos mapas de
população 22.572 habitantes, 74% livres. No ano da segunda Décima hoje existente, 1829, a
população residente na cidade era de 21.933 habitantes, 76% livres. Curiosamente, o censo
organizado pelo engenheiro Daniel Pedro Muller, de 1836, registrou os mesmos 21.933
habitantes, 75% livres.24 Em resumo, nota-se que a população total na cidade manteve-se estável
apesar da perda de território:

22

Em 1817, as companhias foram reordenadas novamente. O despacho do governador da capitania ordenava a
criação de 13 novas companhias, cada uma contendo 150 domicílios. Cf. MARCILIO, M.L. op. cit., p. 127.
23
SILVA, R. Sobre taipas e textos: um estudo sobre as narrativas a respeito da cidade de São Paulo. São Paulo:
Alameda, 2013
24
MULLER, D. P. op. cit., p. 137.
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TABELA 3 – População livre e escrava da cidade de São Paulo e seu termo (1765-1836)
Censo
Pop. livre
%
Pop. escrava
%
1765
14760
71%
6113
29%
1798
15229
71%
6075
29%
1809
16706
74%
5866
26%
1829
16714
76%
5219
24%
1836
16438
75%
5495
25%
FONTE: MARCILIO, M.L. op.cit., p.142-151

Se focarmos somente no perímetro urbano podemos observar com mais clareza o
aumento populacional. Segundo o censo de 1765, nos 392 fogos citadinos residiam 1.516
habitantes livres25, talvez mais de 2.130 habitantes contando os escravos.26 Na Lista nominativa
de 1808 foram contabilizados 1.098 fogos organizados em três companhias de ordenança (1a.
Companhia = 486 fogos; 2a. Companhia = 338 fogos; 3a. Companhia = 274 fogos). No censo
de 1836, 1.176 fogos onde residiam 5.568 habitantes.
As evidências materiais corroboram a tese do crescimento em oposição à narrativa da
pobreza e estagnação. O crescimento populacional da cidade, apesar do desmembramento que
sofreu, foi acompanhado de mudanças na sua materialidade, em extensão, no aumento do
número de logradouros e reforma dos imóveis (alteamentos, fusões e transformações de
sobrados em solares) como revelou Nelson Braghittoni27 em seus estudos sobre a Rua Direita,
entre 1809 e 1829. Crescimento de 165% em apenas 71 anos. O número de fogos também
aumentou vertiginosamente, 200%.
Esses índices materiais revelam, ao contrário do que se possa imaginar, que a decadência
da capital da Província foi uma construção ideológica e corroboram as teses recentes envolvidas
na sua desmontagem28. Tanto a população quanto o número de fogos e de imóveis cresceram.

25

No documento enviado pelo governador da Província de São Paulo há uma relação dos escravos que havia na
Capitania em 1768. Consta que na Freguesia da Sé foram arrolados 1.691 escravos e 1.575 escravas, porém, esse
número não deve ser contabilizado totalmente para o núcleo central. Nessa contagem estavam incluídos os bairros
próximos da Freguesia da Sé: Santa Efigênia, Brás, Penha, Nossa Senhora do Ó e São Bernardo. Por isso não há
como se conhecer o número de cativos somente da parte que nos interessa. Documentos interessantes, v.19, p.285.
26
Para chegarmos a esse número calculamos que 29% da população era escrava, totalizando 614 cativos.
Provavelmente era um número muito maior do que isso já que 3.266 era o número de escravos para essas paróquias
mais centrais.
27
BRAGHITTONI, N.L. Diálogo rua/cidade: o caso da Rua Direita em São Paulo (1765-1977). Tese de doutorado,
São Paulo, FAU-USP, 2015.
28
KUSNESOF, E.A. Household Economy And Urban Development: Sao Paulo 1765-1836. Boulder: Westview,
1986. MELLO, Z.C. Metamorfoses da riqueza: São Paulo (1845-1895). São Paulo: Hucitec, 1985; BLAJ, Ilana. A
trama das tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São Paulo: Humanitas, 2002;
MONTEIRO, J. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras,
1994; BORREGO, M.A.M. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-1765). São Paulo:
Alameda, 2010; ARAÚJO, M.L.V. Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos.
São Paulo; HUCITEC/FAPESP, 2006; VILLARDAGA, J.C.; São Paulo na órbita do Império dos Felipes:
conexões castelhanas de uma vila da América Portuguesa durante a União Ibérica (1580-1640). Tese (Doutorado
em História social), FFLCH-USP, São Paulo, 2010; MOURA, D.A.S. Sociedade movediça: economia, cultura e
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Parece que em 1807 a cidade e seu distrito não contavam mais do que 15.000 a 20.000
habitantes; naquela e neste contavam-se, em 1817, 23.760 habitantes; em 1822, a população da
cidade e de seu distrito ascendia a 25.682 pessoas, repartidas por 15 paróquias; em 1839, é
verdade que se computava a população em 21.953 almas, mas todo o distrito, compreendida a
cidade, estava reduzido a 9 paróquias e uma sucursal. Em 1839, a população da cidade de São
Paulo propriamente dita (excetuando-se os seus subúrbios), repartida entre 3 paróquias — Sé,
Santa Ifigênia e Bom Jesus do Braz -, elevava-se a 9.991 habitantes — 5.668 na Sé, 3.664 em
Santa Ifigênia e 659 no Braz. No total, contavam-se 33 livres e 8 escravos com idade de 80 a
90 anos e 2 livres e 1 escravo com idade de 90 a 100 anos.29 Penso poder dizer que, em 1839,
o número de brancos era apenas 4/5 sobre o de homens de cor, negros e mulatos. Nota-se a
ausência de indígenas nos arrolamentos. Por sua vez, o número de mulheres livres, brancas,
mulatas e negras era sensivelmente superior ao de homens livre, bem como os escravos
formavam apenas um terço da população total.
Segundo Spix e Martius, em 1815, o termo como um todo compreendia 12 paróquias e
nele contavam-se 4.142 casas. Segundo Eschwege, em 1820, relata que existiam 4.016 casas
no mesmo distrito então reduzido a 11 paróquias. De acordo com Daniel Pedro Muller, 9
paróquias e a sucursal contavam um total de 4.168 casas. Mesmo assim, os dados gerais
respaldam a tese do crescimento em extensão e em altura da cidade propriamente dita em fins
do século XVIII e primórdios do XIX. Segundo Daniel Pedro Muller, em 1839, ocorreram entre
as 9.991 pessoas arroladas nas três paróquias da cidade, 52 casamentos entre pessoas livres e 7
entre escravos; 448 nascimentos, sendo 311 de pessoas livres e 157 de escravos; e, finalmente,
464 falecimentos de pessoas livres e 156 de escravos
O aumento de logradouros não necessariamente pode indicar acréscimos na cidade.
Pode um logradouro ter sido dividido em seções, e cada uma delas ter recebido um novo
topônimo. Mas o aumento do número de domicílios comprova que a população da cidade não
estava decrescendo. O número de fogos aumentava progressivamente, assim como novas ruas
foram sendo abertas e, entre elas, rasgados becos e travessas, conectando essas novas vias. A
cidade que inicialmente estava confinada aos rios Tamanduateí e Anhangabaú ultrapassou
especialmente o segundo, em direção à nova freguesia criada em 1809 – Santa Efigênia.
Os negócios são outro índice para se aferir dinâmicas de crescimento. Estudos recentes
deixam claro o papel de São Paulo nas suas conexões macroterritoriais, envolvendo o comércio

relações sociais em São Paulo (1808-1850). São Paulo: Ed. da UNESP, 2005; SILVA, R. op. cit.; MARCILIO,
M.L. op. cit.
29
SAINT-HILAIRE, A. op.cit., p.169.
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de abastecimento de áreas vizinhas como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, incluindo-se
inclusive as zonas platinas e andinas, desde do século XVII, como sugerem os estudos de José
Carlos Vilardaga sobre o comércio platino e andino no tempo da União das Coroas Ibéricas,
Nestor Goulart Reis Filho em estudo recente sobre a mineração nas capitanias do Sul, de John
Monteiro sobre a produção de trigo com mão de obra indígena, de Ilana Blaj sobre a
mercantilização desde o final do século XVII, de Maria Aparecida Borrego sobre o
abastecimento de Goiás e Mato Grosso no início do XVIII, de Lucília Viveiros de Araújo sobre
os homens de negócio paulistas na primeira metade do século XIX, bem como de Denise Moura
sobre a produção de aguardente na Freguesia do Ó relacionada ao comércio platino em
princípios do século XIX.30

O que revela a Décima Urbana de 1809?
Aos 30 de dezembro de 1809, foram escritas as últimas linhas da “Décima Urbana” da
cidade de São Paulo. Era o produto final, em forma de livro, do primeiro imposto predial da
capital, contendo 125 folhas numeradas e rubricadas.31 A primeira folha perdeu-se no tempo;
provavelmente continha o termo de abertura do livro. Na folha 2 (frente e verso) foram listados,
em ordem alfabética, os logradouros cujos imóveis foram inventariados nas páginas seguintes.
Na coluna da esquerda foram escritas as ruas (34), na da direita as travessas e largos (19). Na
folha 3 (frente e verso) foram registrados os membros da Junta encarregada do inventário e
taxação e deu-se início do registro dos prédios da cidade.
Em 3 de novembro de 1809 foi feita a escolha dos membros da Junta da Décima: para
superintendente (presidente e fiscal), o bacharel Manoel Joaquim de Ornelas; como
representante da nobreza da terra, o tenente-coronel Francisco Álvares Ferreira do Amaral;
30

REIS Filho, N.G. As minas de ouro e a formação das Capitanias do Sul. São Paulo: Via das Artes, 2013.
MONTEIRO, J.M. Negros da terra: Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994. MOURA, D.A.S. De uma freguesia serra acima à costa atlântica: produção e comércio de aguardente
na cidade de São Paulo (1765-1822). Topoi, Rio de Janeiro, v.13, n.24, jan-jun. 2012, p.73-93. VILARDAGA,
J.C. São Paulo na órbita do império dos Felipes: conexões castelhanas de uma vila da América portuguesa durante
a União Ibérica (1580-1640). Tese (doutorado em História Social), FFLCH-USP, 2010. BLAJ, I. A trama das
tensões: o processo de mercantilização de São Paulo colonial (1681-1721). São Paulo: Humanitas, 2002.
BORREGO, M.A.M. A teia mercantil: negócios e poderes em São Paulo colonial (1711-1765). São Paulo:
Alameda, 2010. ARAUJO, M.L.V. Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos.
São Paulo; HUCITEC/FAPESP, 2006.
31
O imposto da Décima foi criado por alvará régio em 27 de junho de 1808. Conforme o mesmo determinava uma
cópia deste deveria ser escriturada em todos os livros de Décima, contudo isso não foi feito para a cidade de São
Paulo. A primeira transcrição conhecida deste alvará que instituiu o imposto foi publicada no final do século XIX.
BRASIL. Collecção das Leis do Brazil de 1808. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 69-73. Mais
recentemente, outra transcrição do mesmo alvará foi publicada como anexo de um artigo. CARRARA, A. A.
Espaços urbanos de uma sociedade rural (Minas Gerais, 1808-1835). Varia História, Belo Horizonte, n° 25, p.
151-153, 2001.
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como representante do povo, Lourenço da Silva Barros; além dos carpinteiros, José Ferreira e
José Joaquim de Carvalho e pedreiro, Manoel Rodrigues, responsáveis pela medição dos
imóveis e avaliação dos mesmos. Para escrivão, foi nomeado o deputado João Vicente da
Fonseca. Em 6 de novembro, tal escolha foi escriturada. Quatro dias depois o termo de posse
foi redigido e, na sequência (no mesmo dia) foi iniciado a escrituração da Décima.
Entre as folhas 4 e 124 (frente) foram registrados os imóveis por logradouro (ruas,
travessas, becos e largos), em numeração sequencial por lado (esquerdo, direito ou lado único).
O caminho feito para essa escrituração não obedece a lógica da proximidade. Às vezes, havia
mudava-se de um lado para o outro da cidade. Isso pode sugerir uma disputa interna por qual
seria o próximo logradouro a ser registrado. De qualquer forma, a descrição dos imóveis segue
um padrão, ocupando uma média entre cinco e seis por página. Em geral, a quantidade de linhas
dependia do número de inquilinos e de uma maior (ou menor) descrição da casa.
Para cada imóvel, o escrivão anotava o nome do proprietário, do(s) inquilino(s), o valor
do aluguel ou aquele presumível quando se tratava de imóvel de uso próprio, fazendo
apontamentos sobre o número de pavimentos, lanços, lojas e corredores.
A primeira linha desses registros continha o nome do proprietário, por vezes envolvendo
mais um quando se tratava de imóveis em processo de partilha ou vinculados a membros de
uma mesma família (mãe e filhos, irmãs, por exemplo). O mais comum era o proprietário único,
sobretudo pessoa física, raramente referindo-se a espólios ou pessoas jurídicas.
Donos únicos não-institucionais eram a maioria, correspondendo a 87,6% das casas
registradas no livro do imposto predial. Eram homens e mulheres que, de algum modo, tinham
sob suas posses uma casa (ou várias delas). O maior proprietário desse tipo em número de
imóveis era o doutor Antônio Soares Calheiros Gomes de Abreu, com 24. Eram imóveis
predominantemente térreos situados na Rua da Bica (12) e no Largo do Bexiga (12), somente
dois delas eram sobrados de um andar, que por sua localização apresentavam baixo valor
locatício. Nenhuma delas ultrapassava os 10$000 réis por ano.32 Somados, o dito doutor poderia
receber 153$600 réis por ano, ou seja, em média, 6$400 réis por imóvel anualmente.33 Isso era
menos do que a metade da média da cidade (13$193 réis), o que atesta que quantidade não
significa qualidade, sendo o maior proprietário em números de imóveis, mas não em montante
em patrimônio imobiliário urbano.
32

Os imóveis do doutor Calheiros tinham o seguintes valores: 9$600 eram 54,2% de seus prédios, em 3$840 eram
16,7%, em 1$920 em 29,1%.
33
A moeda vigente no período em que o território do Brasil esteve sob domínio políticos dos portugueses até 1833
era o real cuja representação gráfica era $500 (quinhentos réis); quando o número chegava ao mil era 1$000 réis,
e quando ultrapassava o milhão era grafado como 1:000$000, e anotado como um conto de réis.
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O segundo maior proprietário não-institucional era o coronel Jose Arouche de Toledo
Rendon. Era dono de 18 casas localizadas nas ruas do Príncipe (8), da Freira (3), dos Quartéis
(3), de São Bento (2), e de São José (1). Desses imóveis, somente 16,7% (3) eram sobrados e a
maioria estava alugado. Sua renda - se todos estivessem alugados - seria de 246$080 réis anuais.
Supõe-se que residia em um sobrado na Rua de São Bento avaliado em 19$200 réis e, e cedia
outro sobrado na Rua de São José para o capitão Jeronimo Pereira Crispim, avaliado em 15$360
réis. Por possuir prédios de valores destoantes (de 7$680 a 28$800 réis), a média dos aluguéis
(13$671 réis) deste coronel era apenas 3,6% maior do que a média da cidade. O coronel
Arouche era também outro exemplo de que quantidade não representava necessariamente
qualidade e valor. Era dono de seis prédios a menos do que o doutor Calheiros e tinha 60% a
mais em renda de aluguel.34
O capitão Manoel da Luz Tralhão era dono de 13 imóveis que poderiam lhe render
174$720 réis anuais.35 Essas casas localizavam-se nas ruas de São José (7), do Ouvidor (2), de
São Gonçalo (2), do Carmo (1) e na Travessa dos Quartéis (1). Somente os dois da rua do
Ouvidor eram sobrados de um andar. Predominavam casas avaliadas em 13$440 réis em média
ou seja, 2,3% a mais da média da cidade. O coronel Arouche e o capitão Tralhão tinham menos
imóveis do que o doutor Calheiros, porém melhor avaliados, 60% e 13%, respectivamente do
que o último. Quantidade não significava maiores preços, assunto a ser discutido mais adiante.
Havia, também, como já referimos, proprietários institucionais. Eles detinham 12,4%
dos imóveis registrados na Décima. O Mosteiro de São Bento era o maior proprietário em
número de casas, e em valor, 61 imóveis (4,8% do total da Décima). Eram quase todos térreos
(98,4%) e sem loja (93,4%). Os valores dos aluguéis somados ultrapassavam 813$120 réis.36
Na média, cada imóvel tinha de aluguel 15$058 réis por ano, ou seja, 14,1% a mais do que a
média da cidade (13$193 réis).
O Convento do Carmo era o segundo maior proprietário institucional, com 22 prédios.
Eram 86,4% (19) térreos: ruas do Carmo (7), das Flores (6), Direita (3), de São Gonçalo (2), da
Tabatinguera (2) e nas travessas da Boa Vista (1) e dos Quartéis (1). O aluguel lhes rendia
364$000 réis anuais, talvez mais, talvez menos. Assim como o Mosteiro de São Bento, os
34

Sobre a natureza desse mercado imobiliário rentista, consultar: BUENO, Beatriz. op. Cit., 2011.
O imóvel n.20 da Rua de São José era habitado por um terceiro pelo qual deveria pagar 7$680 réis. Não pagava
porque a casa era cedida, mas o imposto deveria ser pago. Outra casa estava fechada na Travessa dos Quartéis,
n.4, mas como havia sido habitada durante três meses foi taxada. O preço de aluguel seria de 21$120.
Contabilizamos esses dois valores nesse total.
36
O valor era maior porque para sete imóveis não havia imposto a pagar. Eram casas que estavam sem inquilinos
durante o ano de execução da Décima. Se a média fosse mantida, os valores ultrapassariam 900$000 réis, talvez
chegassem a um conto de réis por ano. Some-se a isso as casas que não eram de propriedade do Mosteiro de São
Bento, mas que pagavam foro a eles. O que não alterava significativamente os valores recebidos.
35
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carmelitas devem ter recebido como doação parte desses imóveis que eram, em média (17$333
réis), muito bem avaliados (31,4% maior do que a média da cidade de 13$193 réis).
O Recolhimento de Santa Teresa era dono de 15 prédios, situados nas ruas do Príncipe
(3), da Esperança (3), das Flores (2), do Carmo (2), de Santa Teresa (2), Direita (1), Ouvidor
(1) e detrás da Sé (1). Todos eram térreos e somente o da Sé tinha loja. Eram imóveis de aluguel
que rendiam à esta instituição 235$200 réis por ano, ou seja 15$680 réis por casa por ano. Essa
média era 18,8% maior do que a da cidade (13$193 réis), o que significa tratar-se de imóveis
valorizados, mesmo sendo predominantemente térreos e não contendo lojas. Convém salientar
que dois desses imóveis constavam como “fechado” ou “inabitados” e outros dois tinham
moradores (o inquilino) com relações pouco definidas.
Um ponto importante registrado na Décima era o uso que o proprietário fazia do imóvel:
fechados, inabitados, etc. Casas sem uso representavam 15,4% dos registros da Décima.
Tratava-se de prédios registrados como fechados ou inabitados. Por fechado entende-se os
prédios que foram apontados como “por se achar fechada não lhe derão (sic) valor algum”, “que
se achava fechada o ano todo” e variações. Representavam 10,6% (135) dos imóveis
escriturados no livro de imposto predial. Contudo ‘fechado’ não significa completamente sem
uso. Um pouco mais do que a metade (68) desses imóveis (50,4%) tiveram aluguel registrado
segundo dados tabulados da Décima. Alguns locados por dois ou três meses, outros por até dez.
A taxação recaía – nesse caso – sobre o tempo utilizado, e não sobre a possibilidade de ganho
anual37. Por isso, os aluguéis oscilavam entre 1$920 e 30$720 réis anuais.
Dois foram os motivos explicitados do porquê desses imóveis estarem fechados, mas
terem aluguel registrado. Para 88,2% (60 de 68) daqueles que tiveram inquilinos durante alguns
meses de 1809, 196 estavam vazios no momento da taxação (novembro e dezembro). Era,
provavelmente, uma questão transitória. Em outros casos (2) a explicação era que o
proprietário-morador havia falecido – isto é, até a sua morte era ele o residente. Para o restante
(6) não houve explicação.
Para a outra metade (49,6%) das casas fechadas, não houve anotação do valor de
aluguel, e assim foram registradas ‘sem valor’, não incidindo sobre elas os 10% da Décima. O
motivo de estarem fechadas e sem aluguel não foi, quase sempre, escriturado. Somente para
16,4% destas (11 de 67) foi indicado que o imóvel estava fechado todo o ano. Portanto, como
não havia inquilino nem era habitado pelo proprietário, estas não foram taxadas. Acreditamos
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Não utilizamos esses valores. Multiplicamos o preço mensal por doze. Não fazer isso implicaria em uma
distorção dos valores, igualando imóveis que eram diferentes. Por isso, os aluguéis oscilavam entre 1$920 e 30$720
réis anuais.
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(pelo menos a maioria) que não se tratava de imóveis utilizados como segunda moradia.
Primeiro porque se fossem, em teoria, deveriam ser taxados. Segundo porque outros 32 (47,8%)
deles pertenciam a donos que residiam na cidade em outros logradouros ou eram de propriedade
de irmandades. Estes prédios fechados não taxados eram, provavelmente, locais a espera de
inquilinos, o que indica uma cidade em movimento.
A outra parte da categoria de imóveis sem uso refere-se a casas que podemos denominar
de ‘inabitáveis’. Eram 4,8% (61) do total de registros do livro de imposto predial, o que
representa uma cidade não estagnada, tampouco abandonada ou em processo de decadência.
Para a maioria não houve registro de aluguel. Para uma minoria (7), registrou-se aluguel pelo
menos por um mês. Aventamos três explicações para tal situação: construção, reforma ou
ruínas. Prédios em reforma e principalmente em construção podem sugerir movimento do
mercado imobiliário. Já os “em ruína” sugerem exatamente o contrário. Na cidade de São Paulo
nota-se a primeira situação, já que 90% dos prédios que estavam inabitados encontravam-se em
reforma ou em construção. Somente 10% das casas estavam arruinadas, ou seja, menos de 0,5%
das casas da cidade apresentavam um quadro de degradação.
Na categoria de prédio em uso classificamos dois tipos de inquilinos: aquele que pagava
aluguel e o que não pagava. Na primeira enquadram-se 44% (562) dos imóveis alugados
registrados. O valor pago variava de acordo com o tipo e o local do imóvel, oscilando de 2$880
réis a 102$400 réis por ano, ou seja, entre $240 e 8$533 por mês. Isso é um indicativo de que
não existia um tipo único de inquilino. Era tanto aquele de baixa condição econômica quanto
os de alta. Não faltam exemplos de oficiais da milícia e das ordenanças como inquilinos, mesmo
tendo – provavelmente – condições de adquirir um imóvel, haja visto suas exercerem atividades
prestigiosas e, provavelmente, rendosas. Também encontramos negociantes e fazendeiros que,
possivelmente, poderiam comprar um imóvel, mas não o fizeram até então.
Havia, também, o ‘inquilino’ que não pagava aluguel: “mora de favor”, 3,4% (43) dos
prédios registrados na Décima.38 Não temos como averiguar se acontecia de fato. Pouco temos
a dizer também sobre os motivos dessa cessão. Podemos apenas conjecturar, já que somente
para 15,5% (7) desses imóveis desse tipo apresentou-se uma justificativa. Em cinco casos
tratava-se de um parente (mãe, tia ou genro); em dois moravam sacristãos não sabemos se é por
causa dessa situação, ou se era uma coincidência. Sobre os moradores dessas casas cedidas
podemos dizer que, em geral, era de alguém de baixa condição social se observarmos suas
patentes, ocupações e nomes (por vezes sem sobrenome ou com o recorrente designativo “de
38

Como veremos mais adiante, há exemplos de proprietários que locavam todos os seus imóveis e alugavam outro
para residir.
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tal”); 82,2% dos que conseguimos levantar tinham profissões menores (especialmente ofícios
mecânicos) e sem patente de oficial na milícia/ordenança. Mas não era exclusivo das camadas
mais baixas essa condição, já que entre os inquilinos de casa cedida estavam tenentes-coronéis,
capitães, padres e donas.
Por fim, apenas 36,7% registros apresentam uma descrição sumária, constando o nome
do proprietário, o valor do aluguel, o imposto e só, sem qualquer descrição do imóvel. Estes
sem indicação do morador.
Outra questão a considerar é a ausência de menção ao morador da casa, o que levaria
assim a inferir que imóvel sem indicação de inquilino(s) destinava-se ao uso de seu
proprietário39 (residencial, comercial ou misto). Essa dúvida pôde ser facilmente dirimida
quando cruzamos as informações das Listas Nominativas. Encontramos algumas (26,3%) que
temos relativa certeza de se tratar da mesma casa relacionada na Décima e nos censos. Para
todas elas, o nome chefe do domicílio registrado nos censos é o mesmo do proprietário
registrado na Décima. Longe de ser um percentual expressivo, pelo menos é indicativo de que
uma parcela dos imóveis era, de fato, residência de seus proprietários40.
No que diz respeito ao valor do imóvel, decorria do potencial locatício, sendo facilmente
computado quando o imóvel estava alugado e inferido quando encontrava-se destinado a uso
próprio, cedido de favor, em ruínas, inabitado ou desalugado. O inquilino deveria apresentar o
recibo de pagamento ou dizer o quanto pagava para que esse valor fosse registrado.41 Para os
demais prédios, o preço do aluguel era arbitrado pela Junta que executava o imposto, em geral
inferido pelos carpinteiros e pedreiros com base no número de lanços (extensão da testada),
tipologia (térrea ou sobrado), localização e uso (residencial e/ou comercial). Um problema no
qual nos deparamos foi ausência de valor para alguns imóveis, cerca de 10% das casas
registradas no livro de imposto predial. Em alguns casos foi anotado o motivo, a falta de
condições de uso, em geral porque estavam em obras ou em ruínas, ou porque não tinham sido
alugadas naquele ano, mas uma pequena parcela não teve justificativa. Não sabemos se isso era
fruto da falta de informações, ou um descuido do escrivão. Além disso, alguns imóveis tiveram
aluguel menor do que a realidade, já que somente uma parte da casa tinha sido avaliada
(geralmente porque somente esta parte estava alugada). Essa é outra questão importante que
ficou em aberto. Porque os avaliadores não mensuraram o preço de todo o imóvel? Isso não
39

Assim o fez Beatriz Bueno em seus estudos sobre a Décima Urbana de 1809. BUENO (2008 e 2011)
São poucos os casos de pessoas que viviam de favor, 41 chefes de domicilio. Por isso não nos debruçamos sobre
essa questão. O que levava um proprietário a ceder seu imóvel a outro?
41
Os registros das casas na Décima tinham esses dois tipos: os que apresentaram recibos de pagamento e os que
por palavra juraram pagar certa quantia de aluguel. Talvez a palavra de uns valesse mais do que a de outros.
40
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ocorreu somente com pessoas de baixa condição socioeconômica, alguns homens e,
principalmente, donas estavam nessa situação. Teria sido a influência delas preponderante para
se pagar menos imposto já que a parte da casa não alugada teria ser desembolsada pelo
proprietário. Isso são apenas conjecturas que serão melhor examinadas ao longo do texto.
Deixando de lado o modo como isso era feito (para o qual temos apenas hipóteses), passemos
a uma breve análise da valorização (ou da desvalorização) dos imóveis por logradouro. Eram
1149 imóveis taxados cuja média de aluguel era de 13$139 réis por ano, descontando-se os
imóveis que não tinham aluguel (arbitrado ou real) na Décima.42
O local mais caro para se residir ou ter negócio era a rua do Comércio. Os inquilinos ali
(2/3 dos imóveis estavam alugados) pagavam, em média, 30$423 réis por ano. Isso era 131% a
mais do que a média da cidade. Muito próximo desse percentual estava a Travessa das Casinhas
que tinham uma média de 30$127 réis. No terceiro lugar mais caro para se ter um imóvel era a
Rua Direita com média de 25$898 réis por imóvel ao ano, 97% mais elevado do que a média
da cidade. Eram três logradouros que se localizavam no chamado Triângulo Histórico. Parte da
valorização deles se deve, como veremos mais adiante, da predominância de sobrados de uso
misto (conjugando loja e residência), e também da demanda por esses logradouros.
Já os mais baratos em termos de aluguel localizavam-se na área de expansão da cidade:
a freguesia de Santa Efigênia (criada no mesmo ano da primeira Décima). Tratava-se das ruas
do Rego (2$930), do Tanque (2$877) e da Cachoeira (2$564) que representavam,
respectivamente, 19,5%, 21,9% e 22,3% do preço médio. Eram ruas além rio Anhangabaú,
habitados por pessoas, em geral, de baixa condição social, tomando-se por base as patentes na
milícia e nas ordenanças ou ocupações exercidas. A baixa demanda desses imóveis pode
explicar, em parte, a baixa valorização dessas casas que estavam longe da área mais central.
No que tange ao valor de imposto da Décima, era calculado a partir do aluguel ou
potencial locatício. Portanto, casas sem inquilinos ou sem proprietários-moradores não tinham
aluguel e por conseguinte não pagavam imposto predial. Imaginemos hipoteticamente um
aluguel de 10$000 réis por ano. O valor do imposto seria de $900 réis, isto porque correspondia
a 9% do aluguel. O leitor deve se questionar por que 9% e não os 10% que correspondentes ao
nome do imposto – Décima Urbana? O 1% restante destinava-se aos responsáveis pela taxação.
Em 1809, o total recolhido foi de 1:302$241 réis, número este que foi registrado na folha 124
(frente), constando no termo de fechamento do arrolamento.
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Como já mencionamos eram 1278 casas registradas no primeiro livro de Décima da cidade (1809).
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Outro dado relevante para o nosso estudo descrito no arrolamento é a tipologia dos
imóveis, descrevendo-se o número de pavimentos, lojas e lanços. Quartos, corredores e ‘sótios’
foram registrados somente em alguns casos, o que mostra que se tratava de uma tipologia
excepcional. Não houve registro do tipo de material utilizado nas estruturas e alvenarias das
paredes ou na cobertura. Também não foi preocupação apontar o número de cômodos, janelas
ou portas, itens esses que eram relacionados nos inventários e testamentos.
Quanto aos andares, a descrição se detinha apenas na quantidade. Foram registrados três
tipos de casas: térreas, assobradadas e sobrados. Foi ainda anotado alguns imóveis sem o
registro do número de pisos. Os imóveis térreos eram a maioria, 79,4% (1015) dos arrolados na
Décima, o que demonstra tratar-se de uma São Paulo horizontal em quase todos os logradouros.
Em vários era o único tipo: nas ruas do Jogo da Bola, dos Quartéis, do Cemitério, do Hospital,
da Luz e nas travessas do Bexiga, para a Santa Casa, do Cemitério e da Santa Ifigênia.
Outras 97 propriedades poderiam ser incluídas no conjunto de térreos, mas decidimos
deixá-los à parte porque não constava o número de pavimentos.43 Por isso, é possível que mais
logradouros tivessem apenas casas de um pavimento. Nove logradouros poderiam estar na
mesma situação já que não tinham sobrados identificados: ruas da Tabatinguera, do Rego, da
Cachoeira, de São João e do Tanque assim como as travessas da rua do Comércio, dos Quartéis
e do Pombal e o beco do Rosário (que tinha somente um imóvel). Isso significa que até um
terço dos logradouros poderia ser exclusivamente térreo.
Somente 0,2% de prédios eram assobradados, correspondendo a apenas duas casas como
uma de suas extremidades térrea e outra sobrado. Esse tipo de casa foi construído,
provavelmente, por causa da irregularidade do terreno. Ambas estavam na rua da Cadeia
(próximo do Largo da Igreja de São Gonçalo) e eram vizinhas. Manoel José Antunes da Silva
era o proprietário da casa de n.42 que foi avaliada em 3$840 réis. O tenente Manoel José
Machado era do dono da de n.43, orçada em 11$520 réis.
Os sobrados representavam 12,8% (164) de todos os imóveis registrados. Destes 98,8%
tinham dois pisos (o térreo e 1 andar), os demais tinham três pavimentos (térreo e 2 andares).
Estes últimos localizavam-se um na rua Direita e outro na rua dos Piques. O da Rua do Piques
n. 33 pertencia a Manoel Antônio Pires da Mota, lado esquerdo, e foi avaliado em 3$840 réis
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Vários podem ser os motivos dessa situação: 1) imóveis sem valor de aluguel/imposto costumavam não ter o
número de pavimentos anotado. Das 97 casas que não foi registrado essa quantidade. Eram 7,6% dos imóveis.
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por ano.44 No da rua Direita n.39, lado direito, localizava-se o a loja do capitão Manoel Ferraz
de Araújo e o sobrado de uso misto e dois andares foi avaliado em 23$040 réis.45
Os sobrados situavam-se sobretudo no Triângulo formado pelas ruas Direita (20), São
Bento (14), Rosário a Boa Vista (13), Comércio (10) e Travessa das Casinhas (6). Esses cinco
logradouros mais a Travessa da Rua do Comércio representavam 23,1% das casas da cidade e
onde 38,4% dos prédios de dois ou mais andares estavam edificados. Este é um dado indicativo
da concentração desse tipo de prédio naquele setor da cidade que, como diz a toponímia,
dedicava-se ao comércio. Se adicionarmos logradouros do entorno do triângulo (rua do
Ouvidor, 16 sobrados, Beco dos Barbas na esquina com Boa Vista, um e travessa da Boa Vista,
três), o número aumenta para um pouco mais do que a metade de todos os sobrados da cidade
(50,6%). Quase metade dos sobrados tinha loja (47,6%) no térreo – conforme indica a fonte.
Somados os prédios térreos, os assobradados e os sobrados chegam-se a 92,4% dos
prédios arrolados no livro de imposto predial. Para os 7,6% restantes (97) não foram registrados
o número de pavimentos, geralmente envolvendo imóveis desalugados (34%) e, por
conseguinte, sem valor registrado (6,1%). Para 23% desses imóveis sem o número de
pavimentos foi feito ao menos o registro do número de lanços e/ou existência de loja. De
qualquer forma, não podemos generalizar atribuindo a condição de térrea a essas casas sem
registro do número de andares. Mas, é muito provável que o fossem.
Por exemplo, no que diz respeito aos dez imóveis pertencentes à Câmara da travessa das
Casinhas eram, segundo Saint-Hilaire, “pequenas casas sujas, enfumaçadas e sem limpeza e
ordem”.46 Provavelmente se tratasse de casas térreas onde seus vendedores expunham à porta
seus produtos. Dois imóveis que tiveram aluguéis ($200 réis e $300 réis) arrolado
provavelmente não eram sobrados pelo valor ínfimo do aluguel.
Além desses, podemos somar valorizados prédios que não tinham, necessariamente,
dois pisos. Tendo em vista a média dos sobrados (26$845 réis), 44 casas térreas tinham preço
maior e, 58% dos sobrados estavam na mesma condição. Por isso, acreditamos que a maioria
dos prédios sem registro dos pavimentos eram térreos. Mesmo que estivermos equivocados, o
44

Existe uma dúvida. Reproduzimos a fonte: “[Rua dos Piques] N.33 Propriedade de Manoel Antônio Pires da
Mota; que consta de três andares avaliada em três mil oito centos e quarenta, de que vem a decima trezentos
quarenta e cinco”. Estes três andares se referiam a três pisos ou três mais o térreo? Nossa inclinação é de
compreender a primeira como a mais provável, porém não dispomos de elementos para embasar tal afirmação.
VER DECIMA SP (1809), fl. 107v, casa 33.
45
Reproduzimos a fonte: “[Rua Direita] “N.39 Propriedade do Capitão Manoel Ferraz de Araújo, que consta de
uma loja, de primeiro e segundo andar, cuja loja se acha alugada por onze mil quinhentos e vinte, e os dois andares
foram avaliados pela mesma quantia, que ambos somam a quantia de vinte três mil, e quarenta réis, de que vem
para a Décima dois mil quarenta e três com que se sai..................2$043. Temos quase certeza de que se tratava de
um sobrado com três pisos: o térreo e mais dois andares. DECIMA SP (1809), fl.7f, casa 39.
46
SAINT-HILAIRE, A. op.cit, p.32.
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contexto geral não se modifica: as casas térreas continuam sendo predominantes em quase todos
os logradouros (83,3%). Parece bastante improvável que todas fossem sobrados, o que elevaria
para 20% dos imóveis registrados como sendo de tal condição. O que seria bastante relevante
na identificação da dinâmica da cidade.
É possível que mais logradouros tivessem apenas casas de um pavimento (além dos
nove indicados). Nove logradouros poderiam estar na mesma situação já que não tinham
sobrados identificados: ruas da Tabatinguera, do Rego, da Cachoeira, de São João e do Tanque
assim como as travessas da rua do Comércio, dos Quartéis e do Pombal e o beco do Rosário
(que tinha somente um imóvel). Isso significa que até um terço dos logradouros poderia ser
exclusivamente térreo.
Alguns aspectos externos – como os lanços – traduzem arranjos internos. Além disso,
somam-se dados referentes ao programa dos imóveis o registro de corredores, ‘sótios’, quartos
e mirantes.
Vamos primeiro, os lanços. Mais de 65% dos imóveis tiveram o registro do número de
lanços: 547 imóveis com um lanço, 282 com dois lanços e 3 com três lanços. Temos um
problema na definição de lanço. O dicionarista Raphael Bluteau definiu lanço como “extensão,
espaço, comprimento de um muro, edifício”47, o que implica pensar em duas formas de ‘lanço’.
Uma se refere a medida da fachada; outra ao comprimento do imóvel. Nesse sentido o arquiteto
Luis Saia e o historiador Jaelson Trindade escreveram que lanço eram as divisões da casa: lanço
fronteiro (nobre, de salas ou quartos), lanço intermediário (com as alcovas) e lanço posterior
(sala de estar e jantar).48 Mas também poderia ser a fachada. O dicionarista também indicou, ou
pelo menos sugeriu a nós, uma medida: “o comprimento do homem dos pés a cabeça”. Ficamos
com a ideia de que lanço seria a frente do imóvel.49
Tratava-se de um dado importante para atribuição de valor, encarecendo o imóvel
certamente porque tinha desdobramentos na dimensão da sua testada – mais ou menos comprida
47

O dicionário de Bluteau pode ser consultado online no site: http://dicionarios.bbm.usp.br/ptbr/dicionario/edicao/1
48
SAIA, L.;TRINDADE, J. São Luís do Paraitinga. São Paulo: CONDEPHAAT, 1977, p.27.
49
Se fosse uma divisão entre espaços, significa dizer que algumas casas não tinham qualquer repartição interna.
Casas de um lanço significaria o que? Um imóvel sem divisão? Ou um espaço fronteiro à rua e um anexo? E se
fosse um só espaço sem anexos, por que os outros 35% dos imóveis não tinham lanço também. Lanço se referiria
à fachada? Então uma casa de três lanços teria o triplo de comprimento de uma com um só lanço? Pensando na
medida do dicionarista, talvez seis metros mais ou menos. Não seria improvável, mas indicaria casas bastante
largas. Mas o que os prédios sem indicação de lanços teriam? Seriam eles de meio lanço, lanço pequeno? Esses e
outros não foram registrados na Décima. Poderia, ainda, se argumentar que lanço corresponderia a uma sequência
de janela, porta, janela. Então essa mesma casa de três lanços teria seis janelas e três portas. Todos os imóveis com
três lanços (3) não foram registrados contendo lojas. Mais de 98% (277) dos prédios com dois lanços não foram
registrados contendo comércio. Para que serviriam tantas portas senão para um comércio?
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em relação à rua, tratando-se de lotes maiores, envolvendo casas maiores aos olhos de quem
passava pela rua.
Corredores, ‘sotios’, quartos e mirantes foram outros elementos registrados no livro do
imposto predial como verdadeiras raridades. O mirante estava presente somente em duas casas:
um na rua da Tabatinguera, o outra na rua dos Piques – ambas avaliadas em 5$760 réis por ano.
A primeira (casa n.51) era propriedade do falecido Francisco Barbosa, um matemático.50 A
segunda (casa n.5) tinha como dono José Fernandes de Almeida que trabalhava como
‘solicitador de causas’ (não sabemos o que fazia exatamente).51
A menção a quartos ocorreu só duas vezes, referindo a aluguel separado da casa,
envolvendo talvez uma edícula. Joaquim de origem mina foi registrado como inquilino em um
quarto do sobrado de dona Úrsula Maria Luiza das Virgens Toledo Rendon pelo qual pagava
11$520 réis anuais.52 A outra situação em que quarto foi anotado corresponde a casa pertencente
a dona Escolástica Vieira da Silva,53 tratando-se de um sobrado com duas lojas e quartos (sem
a quantidade definida, mas podendo ser um só) que foram alugados para diferentes negros por
7$680 réis, sendo que o imóvel tinha aluguel total em 36$960 réis.
Outro item destacado em apenas algumas casas era o corredor: dois na Rua do Comércio
(um deles tinha dois), e oito na Rua do Rosário a Boa Vista. Segundo Bluteau, o termo
‘corredor’ significava “lugar estreito da casa, para serventias separadas” que se pode entender
como um espaço de ligação entre cômodos. Não era recorrente, mas possível à época. Esse
significado pode corresponder a quase todas as referências a corredores na Décima, porém para
uma delas não. O sobrado com loja do capitão José Pinto Tavares localizado na rua do Comércio
n.31 tinha dois corredores, um deles alugado para Francisco Vitorino de Sampaio por 11$520
réis.54 Nenhuma informação sobre o uso deste foi anotada na Décima. Buscamos o tal Sampaio
nos censos e localizamos um residente na rua do Comércio55, provavelmente no corredor aí em
causa.56 Ou seja, não se tratava de espaço de circulação, mas, neste caso, envolvia moradia,
quiçá venda e moradia.
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DECIMA SP (1809), fl. 80f, casa 51.
LN1808, 2comp, p.15, casa 90; LN1810, 2comp, p.19, casa 97. DECIMA SP (1809), fl.105f, casa 5.
52
O negro Joaquim alugava o quarto por $960 réis mensais. Estava nele a sete meses. Decidimos ampliar para
doze para termos uma melhor compreensão do valor anual. DECIMA SP (1809), fl. 44f.
53
DECIMA SP (1809), fl. 46f. e 47f.
54
A loja e a parte superior da casa não estavam alugadas, portanto o preço registrado na Décima era somente
daquele corredor.
55
A Rua do Comércio foi registrada nos censos analisados como um logradouro da 1companhia de ordenanças. A
residência de Francisco Vitorino de Sampaio estava na 2companhia, provavelmente na Rua ...
56
LN1808, 2comp, p.16, casa 102.
51
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Diferentemente dos quartos e corredores, o ‘sótio’ não foi anotado com um preço
específico, separado do valor total da casa. Citam-se três imóveis com esse ‘espaço’: dois no
Carmo e um na Santa Teresa. Na rua do Carmo, os estavam nas casas de Manoel Pedroso (n.2)
e na do tenente Manoel Correia de Moraes (n.3). O padre Manoel José Pereira de Andrade era
o dono da outra casa com sótio que ficava na Rua de Santa Teresa n.9. Esses três prédios
estavam alugados e seus inquilinos pagavam, respectivamente, 9$600, 13$440 e 19$200 réis.
Não encontramos esse termo no dicionário de Bluteau, mas podem corresponder aos sótãos ou
sotéias destinados a armazenar gêneros típicos dos falsos sobrados que estudos Nestor Goulart
Reis Filho no livro São Paulo: vila, cidade e metrópole.

Índices de urbanidade e urbanização
Se hoje não é tão difícil definir o que é urbano e o que não é, em épocas mais remotas
tratava-se de um problema. O dicionário de Raphael Bluteau sugere alguns esclarecimentos.
Segundo o dicionarista de origem francesa, urbano é sinônimo de civilidade; e contrário a
campo onde se pode ser rude e rústico.57 A cidade seria o local da urbanidade, ou seja, das ações
polidas. Então, a cidade exigiria certas atitudes não compatíveis ao campo. Essa definição
resolve em parte nosso questionamento, porém não de todo. Isso porque no alvará que
determina a cobrança do imposto da Décima está claro: a taxa será cobrada na área determinada
como urbana pelos executores do imposto. Então, urbano também se refere a uma situação
material, uma certa área que teve de ser definida pela Junta da Décima.
Assim foi feito. Desconhecemos os critérios utilizados para definir quais casas eram
urbanas e quais não. Também não sabemos se algumas ficavam de fato fora e se casas que hoje
poderiam ser consideradas como não-urbanas (chácaras, por exemplo) foram incluídas. Porém
temos uma certeza: a área urbana tem ligação direta com os logradouros. Não foram registrados
imóveis que não estivessem arrolados em um logradouro, fosse beco, travessa, rua, largo ou
pátio. Esse pode ser considerado, então, um critério que se traduz em índice de urbanidade e
urbanização: o logradouro. No periurbano e no campo não havia ruas e travessas, somente
estradas e caminhos. O que diferenciava um logradouro urbano de um rural era justamente o
arranjo dos imóveis compondo uma rua: casas lado a lado, ao menos de um lado da rua. A rua
é assim, a nosso ver, um definidor de situação urbana, também reiterado em outra
documentação coeva e bastante conhecida: as Listas Nominativas. Não todas, mas boa parte
delas constavam do perímetro urbano posteriormente definido pela Décima e certamente os
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censos serviram para balizar o seu traçado. Nas listas nominativas, para as demais regiões da
cidade foram registrados sua localização por área (bairros – em geral rurais – ou freguesias –
que poderiam ser urbanas, mas que até 1809 eram todas rurais).
Por sua vez, as plantas da cidade elaboradas contemporaneamente à Décima,
especialmente a de Rufino Felizardo datada de 1810, traduzem a mancha urbanizada, o tal
perímetro então definido em 1809 por ocasião da Décima. Nestor Goulart Reis Filho em São
Paulo: vila, cidade e metrópole apresenta uma outra planta, mais antiga e inédita, a qual atribui
datação do último quartel dos séculos XVIII, provavelmente desenhada pelos engenheiros
militares José Custódio de Sá e Faria, João da Costa Ferreira ou Montesinhos paralelamente às
primeiras incidências das Listas Nominativas a partir de 1765.
Trata-se de plantas relacionadas a momentos de inventário e taxação. A de 1810 diz
respeito à área de incidência da Décima, registrando os o perímetro arruado correspondente às
Freguesias da Sé e Santa Ifigênia – a primeira densamente ocupada e a segunda com ocupação
mais esparsa e rarefeita. O original datado de 1810 e desenhado pelo engenheiro português Jose
Rufino Felizardo e Costa desapareceu, mas foi copiado e serviu de base para uma série de
plantas do período. O original outrora pertencente ao Museu Paulista foi replicado por ocasião
do quarto centenário de fundação da cidade e será objeto da presente tese.
PLANTA 1 – A cidade de São Paulo em 1810

FONTE: http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/img/1810-download.jpg
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Nesta planta de 1810 é possível ver o tamanho da cidade com sua área ocupada que não
ia muito além dos rios Tamanduateí e Anhangabaú e do pico do Jaraguá. A parte mais densa
representada ali correspondia à área do triângulo histórico, da Sé, do Carmo e mais ao sul ao
pátio de São Gonçalo. Nessa mesma planta foram registradas seis chácaras que estavam
localizadas fora dos limites acima descritos, espaços de visível menor adensamento, ocupados
por imóveis esparsos.
Se a materialidade registrada na planta pode ser um índice de urbanidade e urbanização
para o cumprimento dos objetivos aqui em causa, certamente outro índice importante é o
comércio e o comerciantes. Tal atividade só existe para além da lógica da autossubsistência,
envolvendo necessidades que extrapolam fronteiras da casa e da cidade.
Precisava-se comprar o que faltava. Assim, quanto maior e mais variado era o comércio
maior o índice em questão e mais dinâmica a cidade e a vida urbana. Saint-Hilaire já tinha
apontado para a questão do comércio em São Paulo:
São vistas na cidade muitas lojas bem sortidas e bem arrumadas, em que se
encontra uma variedade de mercadorias quasi tão grande como a das
existentes nas lojas do Rio de Janeiro. Os comerciantes obtêm de seus colegas
da capital do país um desconto de cerca de 25% sobre os preços do varejo, e
não revendem muito mais caro do que aqueles; mas, como suprem uma boa
parte de pequenas localidades da Província, seus benefícios são repetidos e,
demais, as despesas em São Paulo são muito menores do que as do Rio de
Janeiro.58

Esta afirmação pode ser confirmada, ainda que indiretamente, pela historiadora Beatriz
Bueno que destacou materialmente a presença de lojas e imóveis de uso misto, devotados ao
comércio, nas ruas Direita, do Comércio e do Rosário. Diferentes tipos de comércio aí
aparecem. Em estudo recente, publicado na Revista Paranoá, dá a medida da gama de produtos
ali negociados e sobre a natureza dos envolvidos.59
Outra forma de percebermos o que era entendido por urbano é verificarmos os discursos
dos viajantes. Dois estrangeiros, o naturalista francês Saint-Hilaire e o pastor estadunidense
Daniel Kidder sugerem o que era concebido por urbano: a cidade em torno da Catedral e
igrejas/conventos próximos. Por sua vez, o historiador Rodrigo Silva chegou à mesma
conclusão quando analisou os relatos desses estrangeiros: somente chega-se a cidade quando se
entra no seu núcleo central.60
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A historiadora Cláudia Damasceno Fonseca analisou as vilas da capitania de Minas
Gerais em busca da diferenciação entre arraiais, vilas e cidade61. Examinando uma
documentação variada, relatos de viajantes, pedidos de criação de vila, documentos
relacionados às questões de divisão territorial, etc, ela buscou ‘índices de urbanização e
urbanidade’ que seriam utilizados para mensurar quantitativa e qualitativamente o espaço
citadino. População, composição social, a questão econômica e a estrutura profissional, as
‘virtudes’ da localidade e a condição das igrejas, irmandades e outros prédios foram os índices
eleitos para apreender o que era urbano.
Já a historiadora Raquel Glezer em seu estudo de livre-docência analisou as ordenações
para chegar à conclusão que, na lei, havia uma clara diferenciação entre as terras urbana e rural,
e o que era o rocio.62 Sua preocupação era a distinção entre os três tipos de zonas que
compunham “a cidade em seu conjunto” na legislação portuguesa. Nesse sentido, avançamos
ao precisar a natureza do perímetro urbano – a “cidade” propriamente dita definida como tal
nas Décimas Urbanas, pioneiramente mencionadas por Glezer. Avançarmos mais ao analisar
outros documentos: plantas, documentos camarários, listas nominativas e os ‘acidentes da
topografia citadina’. Essas fontes indicam que havia um ‘urbano’ diferenciado do ‘rural’ –
sempre entre aspas porque não eram vocábulos utilizados na época (início do século XIX). Nos
dicionários de Bluteau e Moraes e Silva não havia esses termos.

No interior das casas, do vazio para o cheio
A imagem que temos em mente quando pensamos no interior de uma casa de São Paulo
é a desenhada por Thomas Ender, integrante da Missão Austríaca, que passou pela cidade em
1817. Na aquarela, o pintor austríaco retratou uma típica sala com piso assoalhado, teto forrado,
larga porta de madeira, duas janelas de madeira vedadas por rótulas e as tradicionais
conversadeiras derivadas das grossas paredes de taipa de pilão. Poderia ser um sobrado, mas
não se tem certeza disso. As paredes eram feitas de taipa de pilão63, inferência que decorre das
conversadeiras, e a mobília escassa, restrita a uma única cadeira. O vazio toma conta da maior
parte do ambiente daquilo que Pedro Correia do Lago afirmou ser uma casa de um nobre da
terra.64
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A descrição que fizemos acima concorda parcialmente com aquelas encontradas pela
historiadora Maria Lucília Viveiros de Araújo nos inventários post-mortem da primeira metade
do século XIX. A pesquisadora notou que as casas bem avaliadas eram “forradas e assoalhadas,
com várias janelas envidraçadas, sacadas com grades de ferro em cima e portas na parte inferior,
e algumas tinham portão lateral e quintal cercado com muros de taipa nos fundos”65. As vidraças
tornaram-se mais comuns a partir da década de 1810 – segundo a mesma historiadora – quando
passaram a ser vendidas nas lojas por $200 réis a peça.66
GRAVURA 1: Casa paulistana

FONTE: LAGO, P.C. Iconografia paulistana do século XIX. São Paulo: Capivara, 2003, p.36.

Essa aquarela de Ender assemelha-se também à descrição que o missionário
estadunidense Daniel P. Kidder fez de uma típica sala paulistana quase vinte anos depois
(1836). Novamente com cadeiras, sem mesa, mas com um sofá.
A mobília da sala de visitas varia de conformidade com o maior ou menor
luxo da casa mas, o que se encontra em todas elas é um sofá, com assento de
palhinha e três ou quatro cadeiras dispostas em alas rigorosamente paralelas
que, partindo de cada extremidade da primeira peça, projetam-se em direção
ao meio da sala. Quando há visitas, as senhoras sentam-se no sofá e os
cavalheiros nas cadeiras.67

A novidade era o sofá que passou a constar nos inventários a partir de 182068. Quanto
às cadeiras, bem mais comuns, as de campanha foram avaliadas na primeira metade do XIX
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daí, para cima, até o teto, eram pintadas de branco, com uma barra imitando um cordão de flores. Na época, esse
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em $160 réis cada, podendo custar até 5$600 réis com assento de damasco, seda ou carneiro.69
Essa descrição difere ligeiramente da feita por Saint-Hilaire que esteve na cidade poucos anos
(1819) depois de Kidder.
Vi moradias dos principais habitantes de São Paulo tão lindas por dentro como
por fora. As visitas são recebidas em um salão muito limpo e mobiliado com
gosto. As paredes são pintadas com cores muito frescas; mas nas casas antigas
veem-se desenhos e grandes arabescos; nas mais modernas as paredes têm
uma só cor e são guarnecidas com barras e rodapés, imitando os nossos papéis
pintados. Como não existem lareiras, colocam-se sobre mesas os objetos de
ornato, como sejam — castiçais, redomas, relógios etc. Frequentemente são
os salões ornamentados também com gravuras, mas essas constituem, de
ordinário, o refugo de nossas lojas, e, ao tempo de minha viagem, havia tanto
atraso em matéria de arte, que era raro não me fazerem admirar tais obras
primas.70

Castiçais, redomas, relógios e gravuras compunham o cenário. Segundo Araújo, os
castiçais eram “peças mais vulgares das casas de morada e, por vezes, as mais caras”, variando
entre $100 a 67$000 réis os de prata.71 Relógios de parede, mesa ou de sala também eram
bastante comuns e relativamente baratos (a partir de 4$000 réis).72 A mesa era parte dos móveis
das casas dos nobres da terra (e provavelmente também dos remediados). Custavam entre $480
e 16$000 réis e podiam ter fechaduras e chaves que serviam para diversas funções.73 Assim
como mochos (ou escabelos)74, bancos e os arquibancos75 eram móveis comuns na sala dos
mais abastados até a Independência.76 Com moldura dourada ou de jacarandá, os espelhos
maiores estavam, geralmente, nas salas e poderiam ter um alto custo.77 Imagens de santos e
quadros com o mesmo motivo ornamentavam a sala dos mais abastados.
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Bem diferente do quadro exposto por Kidder, o de Saint-Hilaire parece se referir à casa
de alguém de um dos vários nobres da terra que ele visitou.78 No que tange ao arranjo dos
cômodos, o pastor continua:
Varia muito a divisão das casas; quase todas, porém, são construídas de forma
a deixar uma área interna que serve para arejar os dormitórios, sistema esse
tanto mais indispensável quanto é hábito generalizado manterem fechadas
com pesadas folhas as janelas que dão para a rua. Nas cidades, o andar inferior
raramente é ocupado para moradia; serve às vezes para casas de comércio,
outras vezes para cocheira ou estábulo. As dependências mais comuns, em
cima, são: a sala de visitas e a de jantar, entre as quais existem,
invariavelmente, alcovas que servem de dormitórios.79

As casas tinham alcovas, entreamadas e interligadas às salas da frente (de visitas) e dos
fundos (de jantar). Os inventários post-mortem dão pistas sobre o mobiliário desses cômodos
destinados ao repouso. Algumas alcovas gozavam de suntuosas camas de madeira
ornamentadas com metais preciosos; outras, simples catres e estrados. Os catres eram feitos de
couro, cipó ou tabuletas (e custavam entre $500 e 8$000 réis), enquanto os estrados eram feitos
de madeira da terra. Sobre eles, lençóis, fronhas, travesseiros, cobertores e colchas.80 Baús,
caixas de todos os tipos, tamanhos e usos também foram encontradas nesses dormitórios.81 Os
espelhos dos quartos tinham custos mais acessíveis e podiam ser adquiridos nas lojas por $200
ou $480 réis82.
Há em São Paulo algumas casas verdadeiramente ricas; mas, em geral, as
fortunas não são muito consideráveis. Os proprietários de engenhos de açúcar
vivem, muito frequentemente, em situação assaz precária. O dono de um
estabelecimento dessa espécie deixa, ao morrer, certo número de escravos
negros, que são partilhados entre seus filhos; cada um destes tem como ponto
de honra tornar-se senhor de engenho como o pai, para o que adquire escravos
a crédito. Pode ter, é certo, lucros para pagar esses escravos ao fim de certo
tempo; mas, nesse intervallo, perde alguns, seja em consequência de moléstias
seja por falta de cuidados e por maus tratos; substitui os que perde, comprando
outros ainda a crédito, pelo que passa a vida sempre devendo.83
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O maior exemplo dessa situação é a localização do único sobrado de três pavimentos
(com uma loja) da cidade. Era o n.39, lado direito, imóvel pertencente ao capitão Manoel Ferraz
de Araújo, cujo aluguel foi avaliado em 23$040 réis anuais.84 Na Décima este imóvel foi
registrado tendo os dois andares superiores alugados. A loja que ficava no térreo não estava,
aparentemente, alugada. Provavelmente se trata-se de uma segunda morada, já que o capitão
Manoel aparece residindo no bairro de Santana onde realizava sua principal ocupação:
agricultor.85
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Capítulo 2: A cidade de São Paulo no início do século XIX
Este capítulo tem por objetivo dar um panorama da cidade na primeira década do século
XIX no que tange aos aspectos físicos tanto da cidade em si, quanto de seus logradouros. Para
isso nos valemos dos relatos de viajantes, que apesar de pontuais, podem nos fornecer
informações valiosas a respeito de São Paulo – apesar de suas curtas estadias. Nesse sentido, o
primeiro livro de imposto predial contém dados que dão pistas da materialidade que
perseguimos por isso nos valemos dele para apresentarmos a capital buscando compreender os
espaços e entender a lógica de organização dessa cidade.

São Paulo pelos viajantes e um pouco da Décima de 1809
A cidade propriamente dita concentrava-se numa colina situada na confluência dos rios
Anhangabaú e Tamanduateí, este último afluente do rio Tietê posicionado algumas léguas a
norte que propiciava conexões macrorregionais com as bacias do Paraná e do Paraguai, levando
até Assunção e às minas de Potosí.86 Tratava-se de um sítio estratégico nesse sentido, elevado
e razoavelmente extenso por questões defesa, sobretudo fértil porque era cercado por belos e
dilatados campos.87 O problema eram as chuvas que transformavam a colina em ilha.88
A formação da cidade começou com dois pólos: o Colégio Jesuíta e a Igreja Matriz,
ambos situados em recinto amuralhado, como nos ensinou Nestor Goulart Reis Filho em São
Paulo: vila, cidade e metrópole. Com a expulsão da Ordem (em 1759), o primeiro passou a ser
sede de Governo e o segundo continuou a atrair a atenção dos moradores, convertendo-se em
Sé Catedral quando da criação do Bispado em 1745. Já no século XVIII, um terceiro pólo se
afirmou: o triângulo histórico formado pelas ruas Direita, São Bento e Rosário, entremeado pela
rua do Comércio e sua travessa homônima. Tratava-se de ruas que se relacionavam aos três
principais acessos à cidade: via Caminho do Guaré (rua de São Bento), via Sorocaba, Itú e
Santana de Parnaíba (rua Direita) e via Rio de Janeiro (Ladeira e rua do Rosário). Até o início
do século XIX, nesses logradouros concentraram-se os sobrados, comércios e os moradores de
elevado status social. Tanto a Sé quanto o Triângulo histórico tornaram-se pontos quentes da
86
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cidade para os quais foram atraídas pessoas de diversas qualidades, com diferentes modos de
sobrevivência. Contudo a cidade de São Paulo não cresceu somente entorno desses pólos, outros
foram sendo construídos e direcionando o crescimento da cidade, tais como os conventos do
Carmo, de São Francisco e de São Bento. Estes configuraram o triângulo maior que definiu os
limites da urbe constrangida sobre a colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Foi esta
a retratada na Décima de 1809.
Sobre os rios que delimitavam a cidade, havia as pontes – conexões com externo – que
foram importantes desde as primeiras décadas da fundação, e ardorosamente mantidas em
condições de uso pelos agentes camarários apesar da falta de dinheiro e de cuidados dos
transeuntes. Eram cinco as pontes principais. A ponte do Carmo, sobre o Tamanduateí, era
uma das três que conectavam a cidade com o entorno. Assim nomeada por orientar-se ao
Convento do Carmo, além dela era tudo várzea cruzada por uma estrada que se dirigia à
freguesia da Penha e ao Rio de Janeiro, sequenciando-se por outras pontes – a do Meio e a do
Irmão – logo no início do caminho.
Em sentido horário, ainda sobre o rio Tamanduateí, havia a Ponte do Fonseca, também
chamada de Ponte da Tabatinguera por estar relacionada à rua de mesmo nome, e dela
iniciava-se o caminho para a Mooca. Continuando no mesmo sentido, outro limite era o Largo
da Forca, onde além do patíbulo situava-se a Casa da Pólvora. Do largo partia o caminho para
Santos, tendo no seu início o Lavapés – riacho onde se costumava lavar os pés antes de entrar
na cidade vindo do porto.
Sobre o rio Anhangabaú havia três outras: a Ponte do Lorena – também denominada
do Piques –, início da Estrada do Mata-Fome e dos caminhos para Santo Amaro ou Pinheiros
e Sorocaba, posicionada após o Largo do
Bexiga atrás do Convento de São Francisco,
da qual partiam ruas que levavam ao Tanque
do Arouche (rua do Lorena e rua dos Piques),
representadas na planta de 1810; e a Ponte
do Acú sobre um riacho que desagua no
Anhangabaú. Esta última não era o limite da
parte arruada, relacionando-se à Rua de São
João e, alguns metros à frente, ao Tanque do
Zuniga. Conectando-se à rua de São João, estava a rua Alegre, só registrada na Décima de 1829,
caminho para a freguesia de Nossa Senhora do Ó. Por fim, a Ponte de Miguel Carlos, no final
da rua de São Bento, era o início do caminho para a Luz e para Santana. Na planta de 1841 a
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continuação da São Bento foi denominada de rua da Constituição, topônimo que já tinha sido
anotado na Décima de 1829, com 32 imóveis, sendo 53% de propriedade do próprio Mosteiro
dos beneditinos. Essa zona correspondia à freguesia de Santa Ifigênia, também compondo o
perímetro urbano, embora com ocupação bem mais rarefeita que na freguesia da Sé.
Essa disposição espacial tornava a cidade ligeiramente alongada.89 No topo da colina
razoavelmente plana, com ligeiras ramificações a partir das pontes supracitadas, foram
edificados 1.278 prédios que, considerando as demarcações da Câmara, eram considerados
‘urbanos’ para a cobrança da Décima (1809). A maioria eram imóveis de taipa de pilão e taipa
de mão com cobertura de telha capa e canal.90 A cor das paredes era branca para Saint-Hilaire,
amarelo palha e rosa pálido para Kidder, mostrando-se de variadas cores para Mawe.91 Os mais
abastados tinham janela de vidro, mas o povo comum, sem esse ‘luxo’, dispunham das
tradicionais janelas com rótulas, proibidas desde então92, mas persistentes na paisagem
paulistana ao longo de todo o século XIX.93
Era exagero de Spix e Martius e de Kidder dizerem que quase todas os prédios eram
sobrados; Saint-Hilaire e Mawe tiveram um olhar mais atento (não raro, esses viajantes falam
mais sobre eles, e sobre a experiência do que viveram do que descrevem o que veem).94
Segundo dados tabulados na Décima (1809), só 12,3% das casas registradas eram sobrados. O
largo da Sé era o logradouro com maior número de sobrados em relação ao total de casas ali
existentes (8 de 11). Já na rua de Santa Teresa, 13 de 23. Em nenhum outro logradouro havia
mais de 50% das casas registradas como sobrados. A falsa impressão dos primeiros pode ser
atribuída à sua permanência apenas na região do Triângulo Histórico, na Sé e na Santa Teresa,
local de maior concentração desse tipo de construção em número.
Com relação ao número, no livro do imposto predial de 1809 foram registrados 55
logradouros com imóveis. O maior, ou seja, o mais extenso era a Rua de São Bento (112 casas),
seguido da Rua dos Piques (92) e da Rua do Rosário (72). Travessas tendiam a ser menores em
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extensão, como a Travessa da Fundição com 4 casas e a travessa de Santa Teresa com 3. A
exceção era a Travessa da Boa Vista com 37 imóveis, que nas plantas do século XIX
corresponde a Rua da Boa Vista.
Quanto ao aspecto das ruas, as impressões também foram diferenciadas. Alguns
concordavam quanto o asseio e pavimentação. Mawe considerou-as limpas e pavimentadas95,
D´Alincourt anotou que eram calçadas, espaçosas e boas96, Spix & Martius que eram largas,
claras e asseadas97. Outros, como Florence e Kidder, não concordaram com tal descrição. O
primeiro registrou que não eram tão feias98e o segundo que eram acanhadas e sem traçado
geral99. De qualquer forma, “as ruas não são desertas como as de Vila Rica, os edifícios são
bem conservados, e o visitante não se vê afligido como na maioria das cidade e arraiais de
Minas Gerais, por uma aparência de abandono e de miséria”.100
Esses viajantes, apesar da breve estadia, tiveram tempo de observar e visitar os prédios
da administração e religiosos da cidade. Em geral escreveram algumas linhas sobre os
conventos (Carmo, S. Bento, S. Francisco e da Luz), igrejas (Sé, Rosário, Boa Morte,
Misericórdia, Remédios, Santa Efigênia, São Gonçalo, São Pedro, Santo Antônio),
Recolhimentos (Santa Teresa e Luz), os hospitais, o quartel, o Palácio do Governo, a Santa
Casa de Misericórdia, a cadeia e outros edifícios.101 As informações escritas se referem,
geralmente, à quantidade e à instituição à qual estavam relacionados. Mas também houve
aqueles que teceram comentários a respeito da aparência desses prédios de uso coletivo.
Florence escreveu sobre a ‘insignificância do Palácio do Governo’ e sobre a deficiente Cadeia
pública que não conseguia manter os presos nessa condição.102 Anos depois, Spix & Martius
anotaram a ameaça de ruína no Palácio.103 Kidder achava de péssimo gosto (ruim para o som)
ter o púlpito da Sé no lado esquerdo.104
Outra questão que não passou desapercebido dos viajantes da primeira metade do século
XIX foi o comércio. Na Décima de 1809, o escrivão registrou 143 imóveis de uso misto e 28
lojas simplesmente. Esse número representa 11,2% dos imóveis arrolados. Geralmente havia
uma loja por prédio, mas havia aqueles imóveis com duas a seis lojas, ou seja, envolvendo
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diversos inquilinos e abrigando mais de um tipo de comércio. Todos os imóveis com três ou
mais lojas (13) estavam localizados em dois setores: na região do entorno da Sé e no Triângulo
entre as Ruas Direita, Rosário e São Bento, inclusive no seu miolo – na rua do Comércio.
Em geral, grande parte dessas casas reunia no mesmo edifício (fosse térreo, fosse
sobrado) o comércio com a residência. Isso pode ser observado em gravuras que os viajantes
estrangeiros fizeram sobre a cidade casas de uso misto eram exceção à regra, representando
23% do total se considerarmos todas as casas, ou 43% se considerarmos só aquelas que
conseguimos identificar a ocupação do chefe do fogo. Foram considerados imóveis de uso misto
todos aqueles em que o seu morador (proprietário ou não) provavelmente o utilizasse como
residência e loja (ou oficina). Como já afirmamos anteriormente, esta é uma inferência nossa
baseada na comparação de fontes.
Há um leque bastante grande de profissionais que não tinham lojas ou oficinas: padres,
militares, rentistas105, fazendeiros, tropeiros, funcionário do governo, caixeiros e outros. Isso
nos leva a acreditar que o comércio não era a única forma de sustento, apesar de ser
possivelmente a mais rentável, como demonstrou Maria Aparecida de Meneses Borrego dos
homens mais ricos da cidade, e de certa forma também Maria Lucília Viveiros de Araújo.106
Mas, apesar de estarem em diversos logradouros, sua concentração estava no Triângulo
histórico. Somente nas ruas que formavam os lados dessa figura estavam edificados um terço
das casas com loja. Somando as ruas do meio e do entorno, esse percentual superava os 80%.
Ou seja, a concentração de lojas era evidente ali.
Não podemos, porém, descartar a possibilidade de terem existido outras lojas na cidade
que, por qualquer motivo, não foram arroladas no registro do imposto predial. Podemos apontar
uma série de pequenos comerciantes que, apesar de terem um só imóvel (seja como inquilino
ou proprietário), não foram registrados como possuidores de loja. Eram donos de vendas,
tabernas e botequins que não foram arrolados em imóveis que continham estabelecimentos
comerciais, mas apareceram registrados nos Maços de População.
Apesar da dispersão e da quantidade de comerciantes (pequenos e grandes), havia
espaços diferenciados por gêneros comercializados. A descrição de Saint-Hilaire sobre as ruas
da Quitanda e a das Casinhas mostra parte dessa distinção:
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“Em São Paulo não se veem negros percorrendo as ruas, como no Rio de
Janeiro, carregando mercadorias na cabeça. Os legumes e outros pequenos produtos
são vendidos por mulheres negras, que se agrupam em uma rua chamada Rua da
Quitanda, nome que recebeu por causa do comércio que nela se faz. Quanto aos
mantimentos de consumo indispensável, tais como farinha, o toucinho, o arroz, o
milho e a carne-seca, são vendidos por comerciantes estabelecidos na Rua das
Casinhas. De fato, cada loja dessa rua fica instalada numa pequena casa separada
das outras. Não devemos esperar encontrar nessas lojas a limpeza e a ordem. São
todas escuras e esfumadas. O toucinho, os cereais e a carne ficam ali atirados de
qualquer jeito, misturados uns com os outros, e os lojistas ainda estão muito longe
de possuir a arte de nossos comerciantes em Paris, que sabem dar uma aparência
apetitosa até aos mantimentos mais grosseiros (grifo nosso).”107

As quitandeiras e negas de tabuleiro mencionadas na rua da Quitanda foram objeto do
pioneiro estudo de Maria Odila Dias da Silva, Cotidiano e Poder, que contemplou o mesmo
período aqui em causa.108 Por sua vez, a referida Rua das Casinhas foi nomeada nas Décimas
examinadas como Travessa das Casinhas. Atual rua do Tesouro, era um logradouro estreito e
inclinado, ladeado por 19 casas, sendo dez pertencentes à Câmara. Deviam ser imóveis térreos
(pequenas casas), algo que se infere pela pouca extensão da rua hoje. Certamente as testadas
tinham dimensão modesta e acanhada neste logradouro tão curtinho não por acaso nomeado de
travessa das Casinhas. No livro do imposto predial não foi registrado o número de
pavimentos109, mas certamente o diminutivo indica tratar-se de “casinhas” térreas e modestas
em aparência. Tratava-se de um logradouro onde as vendas comercializavam arroz, milho,
farinha, carne-seca, toucinho, cereais. Na Décima de 1809, o coronel José Mendes foi registrado
como o administrador dessas casinhas, função que ocupava por ter arrematado o contrato de
exploração das mesmas.110
Nas oito das nove outras casas do logradouro (aquelas que tinham como proprietários
pessoas) havia lojas também. Algumas tinham uma (4 imóveis), outras duas (2), três (1) e até
quatro (1). Eram, ao todo, 16 inquilinos ou proprietários nesses prédios. Desses 16 proprietários
ou inquilinos, de 13 conseguimos levantar nos Maços de População a ocupação: onze eram
comerciantes de molhados, secos e donos de venda, um era seleiro e um alfaiate, ali certamente
tendo suas oficinas.111
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Somente na primeira não consta loja, mas um dos seus alugadores – que provavelmente
residisse na casa – era dono de uma venda. Como ele não foi registrado como inquilino de
nenhuma outra casa na cidade, acreditamos que ali praticasse, também, seu comércio. Era José
Antônio Martins, 46 anos, solteiro, natural de Lisboa, que não possuía nenhum escravo quando
registrado no único censo em que o encontramos.112 Seus vizinhos eram, quase todos,
comerciantes: negociantes de molhados, negociantes de secos e outros donos de venda.
Já a citada rua da Quitanda foi relacionada na Décima de 1809 como travessa da rua do
Comércio. Assim aparece na planta de 1810 e com nome de Rua da Quitanda nas plantas da
cidade de 1844-1847 assinadas pelo engenheiro Carlos Bresser. Nesta primeira planta cadastral
da cidade foram registradas duas ruas da Quitanda: a ‘velha’ no trecho da antiga Rua do
Comércio (1810) e a nova correspondente à rua (ou beco) do Cotovelo – ambas no Triângulo.
Saint-Hilaire a menciona.
Quanto aos moradores da Travessa da Rua do Comércio – rua da Quitanda descrita por
Saint-Hilaire – era habitada por pessoas de baixa condição social, quase todos eram inquilinos.
Como já dissemos, a condição de não-proprietário não diminuía, aparentemente, o status social
destes, mas poderia indicar uma falta de condição financeira para comprar um imóvel em local
adequado para o exercício de suas atividades. A condição menor destes pode ser percebida pela
cor não-branca de 40% (4 de 10 dos chefes de domicilio) e pelo fato de 50% terem comércio
de venda ou de molhados (5 de 10), comércio de natureza inferior às lojas de fazendas secas.
Além deles, viviam no logradouro um alfaiate, uma mulher que vivia de suas agências, um
ourives, um tabelião e um padre. O viajante francês disse ter presenciado a venda de legumes e
outros ‘pequenos produtos’ por negras. Das mulheres chefes de fogo, duas eram pardas e sobre
outras duas não conseguimos informações nos censos. Existe a possibilidade de que elas
montassem seus tabuleiros, vendendo seus produtos alimentícios mais perecíveis aos
transeuntes.
Mas não era somente esses logradouros (travessa das Casinhas e travessa da rua do
Comércio, depois rua da Quitanda) que tinham comércio. Segundo dados tabulados da Décima,
na região do triângulo histórico estavam edificados 75% das 28 casas dedicadas somente ao
comércio, localizadas nas ruas de São Bento (3), do Comércio (1), do Rosário a Boa Vista (1),
do Ouvidor (1) e nas travessas das Casinhas (12) e a da Boa Vista (3). Outras estavam na região
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da Sé/ Santa Teresa. Somente os três imóveis comerciais da Rua do Príncipe estavam fora
dessas áreas.
O mais comum para os comércios era conjugar trabalho e residência em imóveis de uso
misto. Em geral, se fossem térreos, a parte da frente da casa era destinada ao negócio (loja ou
oficina) e a parte posterior à moradia. No caso dos sobrados, o comércio ficava no de térreo e
a residência no andar superior. Trata-se de um conjunto de 127 prédios, pulverizados em
diversas regiões da cidade, mas sobretudo concentrados no triângulo (sobre o qual discorremos
ainda nesse capítulo).
Mas, como era se esperar, o mais comum eram casas que serviam somente como
residência. Segundo dados tabulados da Décima de São Paulo (1809), 73,3% dos imóveis da
cidade eram residências, excluíram-se as casas fechadas e as inabitáveis. Esses números
poderiam ter variado tanto para mais (se incluir as propriedades que estavam sem uso, fechadas
que não sabemos qual era o uso) quanto para menos (se excluirmos os imóveis que tinham seu
morador vivendo do comércio, mas que não foi registrado que havia loja).
Aprofundemos um pouco a questão, tateando um pouco mais as fontes eleitas,
comparativamente a outros núcleos de fins do período colonial – nos alvores do século XIX –
para se ter uma ideia do significado dos dados no seu respectivo tempo.
O número de imóveis registrados, como já mencionado, era de 1.278 prédios.113
Comparativamente a outras vilas e cidades cujas Décimas tivemos acesso, São Paulo só perdia
para Vila Rica e Rio de Janeiro. Era, portanto, o terceiro maior núcleo do centro-sul do Brasil.114
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TABELA 4 – Números imóveis segundo os livros de Décima
Vila ou cidade
Ano da Décima Imóveis
Rio de Janeiro
1809
7.548
Vila Rica
1812
1.651
São Paulo
1809
1.278
Sabará
1812
785
São João del Rei
1810
774
Paracatu
1809
758
Mariana
1811
607
Paranaguá
1808
299
Curitiba
1811
244
Fortaleza
1809
150
Antonina
1808
114
Cunha
1809
83
Fonte: as referências encontram-se na sequência do texto.

Paranaguá, Antonina e Curitiba eram vilas do sul da 5° Comarca da Capitania de São
Paulo, hoje pertencentes ao território do estado do Paraná. Tivemos a oportunidade de encontrar
suas Décimas e explorá-las em nossa dissertação de mestrado115, o que nos permitiu tecer
algumas comparações. A vila de Paranaguá era a mais importante vila portuária do sul, local de
residência de alguns dos mais importantes comerciantes da região e também ‘cabeça da
comarca’. Mesmo tendo relativa importância regional, o número de imóveis pode ser
considerado baixo, 299 incluindo cinco que estavam fora do perímetro urbano, no que o
escrivão chamou de ‘extramuros’. A vila de Curitiba era outra sub-sede da mesma comarca de
Paranaguá. Diferentemente daquela do litoral, esta vila do planalto era dominada por
fazendeiros e tropeiros que praticavam tanto engorda como a criação de gado, como também
exerciam o comércio do gado, por vezes, dirigindo-se ao Rio Grande para comprar muares,
cavalares e bois. Era um pequeno município que contava com apenas 244 imóveis urbanos. Já
a vila de Antonina, era uma vila litorânea de pouca expressão regional. Seu porto não era o
principal modo de sustento dos moradores da vila, já que a vila voltava-se sobretudo à produção
de gêneros alimentícios, quase sempre trocados nos limites da mesma. Não era, portanto, uma
vila portuária como Paranaguá e tinha apenas 114 casas.
Pertencente à mesma Capitania de São Paulo e situada no vale do rio Paraíba intercalado
à Serra da Mantiqueira e à Serra do Mar, a vila de Cunha, com apenas 83 casas, tinha uma
importância regional mais relevante do que seu tamanho. Segundo o historiador Diogo Fonseca
Borsoi, Cunha tornou-se local de produção de gêneros alimentícios (milho, feijão e arroz), de
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criação de suínos e sobretudo de produção de toucinho, gêneros destinados tanto ao mercado
local quanto ao abastecimento do Rio de Janeiro, via Paraty.116
Esses núcleos comparavam-se a outros tantos pequenos situados Brasil afora, como
Fortaleza, a capital da recém-criada capitania do Ceará, que tinha 150 imóveis registrados como
urbanos em 1809.117 Era uma pequena vila que até o início do século XIX estava voltada à
produção de carne de sol e abastecimento regional. Sua hegemonia vinculada à cultura do
algodão só ocorreu depois da década de 1830.118
O conjunto mais extenso de ‘Décimas’ é o de Minas Gerais, 469 livros referentes as
vilas e à cidade de Mariana. Vila Rica era a maior de todas com 1.651 prédios urbanos. Sabará
tinha 785, São João del Rei, 774, Paracatu, 758 e Mariana, 607.119 Embora gozasse de status
político de sede de Bispado, Mariana era a menor entre as maiores vilas da Capitanias Gerais.
Como se sabe, a exploração de ouro e diamantes fez surgir a maior parte desses municípios,
sendo que alguns ainda mantinham alguma importância no novo cenário que se produziu depois
da queda da produção do metal e dos diamantes, destinando-se a produzir gêneros alimentícios
e comercializá-los.
Nesse sentido, São Paulo figurava entre uma das maiores cidades do Brasil em número
de casas no início do século XIX. Contudo, o número era ainda maior do que o escriturado na
Décima. Isso por causa da isenção de taxação dos bens da Santa Casa de Misericórdia, cujas
propriedades não foram arroladas no livro de imposto predial. Seu número total é desconhecido
assim como seus valores de aluguel120, mas conhecemos alguns deles. Segundo Nelson L.
Braghttoni, na Rua Direita havia dois imóveis de propriedade desta instituição.121 Há de se
considerar, portanto, que o número de imóveis poderia chegar aos 1.300, talvez um pouco mais
se somarmos outros logradouros a mesma instituição tinha propriedades.
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Concluindo, podemos descrever a cidade de São Paulo no início do século XIX como
majoritariamente térrea, residencial e de inquilinos.122 O espaço ainda permitia a expansão da
cidade, por isso provavelmente não havia a necessidade de elevar as casas em altura, a não ser
por questão de status e proximidade às áreas concentradoras do comércio. Essa elevação dos
prédios ocorria mais preponderantemente no triângulo – região mais densamente povoada e
também comercial. As outras áreas continuavam térreas, apesar de algumas casas de um andar.
Além disso, a especulação imobiliária estava ainda longe da maioria dos logradouros. A
paisagem da cidade era composta por imóveis térreos em sua grande maioria, 79,4% das
propriedades da cidade tinham somente um pavimento. Sobrados eram 12,8% das propriedades
arroladas na Décima. É possível que esse percentual fosse um pouco mais elevado já que para
7,6% das casas não foi registrado a quantidade de andares. Isso pode ter sido um lapso do
escrivão (para os casos em que arrola lanços e lojas, mas não os pavimentos), ou mesmo uma
opção (para os casos das propriedades que estavam em construção ou obras). Mas, parece
bastante provável que a maioria destes fosse de piso único mesmo já que o sobrado podia ser
considerado um indicador de status social mais elevado tanto para o seu morador quanto para
o proprietário.
A afirmação de que era uma cidade residencial não se deve a fonte. Como já escrevemos
anteriormente, essa não era uma informação explícita na Décima. Porém, comparando com os
censos, podemos ter dados que corroboram a hipótese. Eram poucas as casas exclusivamente
comerciais na cidade, só 3,7%. Talvez os imóveis de uso misto (comércio e morada) fossem
mais do que 12%, mas, provavelmente, não era superior ao número de imóveis somente
residências. Diferentemente do Rio de Janeiro, todos eram casas, poucas delas provavelmente
somente comerciais, a maioria somente residências, entre algumas outras de uso misto.123
Era uma cidade de inquilinos. As casas nas quais foram registrados inquilinos residindo
na época da Décima representavam 44,7% (571) dos imóveis registrados. Havia também
imóveis fechados (11,1%) que, conforme já discutimos, eram na maioria imóveis à espera de
um inquilino. Some-se a isso a parcela de prédios inabitados que estavam em reforma (1,1%)
que, como também já especulamos, eram em sua maioria casas alugadas naquele ou no ano
anterior. Podemos, ainda, incluir na categoria dos inquilinos as casas nas quais o dono
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emprestava sua propriedade a terceiros, os chamados “imóveis cedidos” (3,4%). Com este
quadro temos mais da metade das casas destinadas a renda de seus proprietários, 60,3%. Mesmo
se alguns dos imóveis fechados estivessem deste modo não por causa da falta de alugadores e
que as casas cedidas não fossem consideradas como de inquilinos, ainda, o número de prédios
para aluguel seria maior do que os de residência de seus proprietários, 37,9%.
Foram 55 logradouros registrados: ruas, travessas, becos e largos que não iam muito
além dos rios Anhangabaú e Tamanduateí, região onde se encontravam a maioria das 1.278
casas registradas na Décima de 1809. Alguns logradouros são bastante conhecidos da
historiografia, como as ruas do Comércio, Direita, Ouvidor e a Travessa das Casinhas, outros
nem tanto: ruas do Rego, do Pombal ou do Guacu. Para várias delas temos apenas a região onde
provavelmente estavam localizadas. A planta de 1810 é incompleta, mas mesmo com certo grau
de inconsistência, é possível localizar grande parte dos logradouros arrolados no livro de
imposto predial, mesmo os mais difíceis como as Travessas da Lapa (com 6 casas) e da Rua do
Comércio (depois, Rua da Quitanda).
Os três maiores em número de prédios eram as ruas de São Bento, Piques e a do Rosário
com 112, 92 e 72, respectivamente. Outros três logradouros tinham 50 ou mais casas (Flores,
Tabatinguera – na área oeste – e Cadeia – no sul). Por outro lado, logradouros como as travessas
para a Casa Santa, e de Santa Teresa e a rua de Santa Teresa para o Largo do Colégio que
tinham respectivamente, dois, três e três imóveis. Outros 14 logradouros tinham até oito
propriedades arroladas (as travessas do Colégio, da rua do Príncipe, do Bexiga, dos Quartéis,
da Fundição, da Lapa, de Santa Ifigênia, do Pombal e as ruas do Hospital, de São Francisco,
do Lorena, da Ponte do Carmo, do Pombal e do Tanque) que estavam mais do que a metade na
freguesia de Santa Ifigênia.
Desses imóveis, 90% foram tributados (ou seja, 1.149 casas).124 O imposto incidia sobre
o valor do aluguel anual do imóvel, e não sobre o preço que desconhecemos. Assim sendo,
temos apenas os aluguéis (e o imposto cobrado) que variavam entre $120 réis (em dois imóveis
na Rua do Rego) e 102$400 réis (um na Rua do Carmo) – sempre anuais – sendo que a maioria
(58,2%) estava entre 6$000 e 24$000 réis, ou seja, entre $500 e 2$000 por mês.
Esses preços ou eram pagos pelos inquilinos ou eram estipulados – provavelmente –
mediante a avaliação casa. Repito provavelmente porque não foi registrado quais eram os
critérios da avaliação, apenas dito que uma junta cuidava do inventário e era composta por
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carpinteiros, pedreiros, um representante da nobreza da terra, outro do povo e um juiz, todos
responsáveis pela arbitragem do preço de aluguel.
Entrementes, tendo como referência os inventários post-mortem e testamentos
produzidos na mesma época, é possível imaginar que os itens avaliados eram, principalmente,
a condição da casa (pronta, em construção ou ruínas), o tipo de material utilizado (taipa de
pilão, pau a pique), a cobertura (telha ou palha), o número de lanços, o número de cômodos e
suas funções, assim como o número de pavimentos. O peso da condição social do chefe de
domicilio também poderia ser um fator relevante na atribuição do aluguel, porém não foi
possível mensurar o quanto.
Interessante perceber que o valor da taxação se relacionava ao potencial locatício, não
correspondendo ao valor venal do imóvel registrados nos inventários e testamentos. Por outro
lado, do ponto de vista das fortunas urbanas, pode-se constatar uma grande concentração de
imóveis nas mãos de uns poucos proprietários, como salientou Beatriz Bueno.125 Os dados
compilados por nós apontam que 6,7% dos donos de casas na cidade de São Paulo (1809) eram
proprietários de 23,3% que por sua vez representavam 29,3% do valor global de aluguel. Em
outras palavras, 50 proprietários eram donos de 268 casas que tiveram aluguéis estipulados (ou
reais) em 4:436$650 réis. Esse é outro dado que aponta para um enriquecimento de parte da
população que investiu em casas citadinas.

Um voo sobre a cidade
A planta hipotética a seguir foi construída a partir da planta datada de 1810, mas que
pode ter sido desenhada alguns anos antes. O objetivo era representar graficamente (e de um
modo mais visível) a cidade taxada pela primeira Décima para compreendermos melhor o
espaço que estamos analisando.
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Para localizar dos logradouros registrados na primeira Décima da cidade foi necessário
recorrer as plantas do século XIX, e ao estudo de Maria Vicentina Dick do Amaral que tratou
da toponímia paulistana através das atas da Câmara. Valemo-nos, principalmente, de duas
plantas, uma com datação aproximada de 1810 e a outra estimada de 1844-47. A primeira foi a
base de nossa representação gráfica. A segunda foi utilizada para buscar os topônimos que ainda
tinham sobrevivido, e principalmente por causa do loteamento. Esta segunda representação foi
a planta ‘cadastral’ mais antiga encontrada o que nos auxiliaria na localização mais precisa dos
lotes, e consequentemente, das casas registradas nesse livro de imposto predial. Essas plantas
ajudaram na localização dos prédios da municipalidade, da igreja e outros. A sequência de
logradouros a seguir é a mesma da Décima Urbana de 1809, o intuito era entender o caminho
percorrido pelo escrivão para a escrituração do livro de imposto. Esse caminho poderia nos dar
algumas pistas sobre o sentido dos logradouros, e por consequência sobre os lados dos mesmos,
assim como dar pistas sobre a localização de logradouros que não dispomos de dados ou de
informações de outros historiadores.
A rua Direita foi a primeira rua registrada na Décima (1809) na qual foram anotadas 49
propriedades. Eram 20 sobrados (40,8%) que tornavam o logradouro um dos três mais
relevantes quanto ao percentual de imóveis com dois ou mais pavimentos. Assim como os 16
prédios que tinham lojas (uma ou duas), sendo que destes 14 eram sobrados. Se Braghittoni
estiver correto em sua espacialização desse logradouro, a rua iniciava nas proximidades do
Largo da Sé e terminava no cruzamento com a rua de São Bento.126 Ele deve estar correto
porque a quantidade de lotes (em 1846) sugere a mesma situação. Assim sendo, no lado
esquerdo onde estavam 25 casas tinha quase no final do logradouro, a Igreja de Santo Antônio
a dois ou três lotes do cruzamento com a rua de São José. No lado direito, com 20 imóveis, na
parte inicial estava edificado outro templo católico, a Igreja da Misericórdia.
A segunda rua escriturada foi a do Comércio que contava com 14 propriedades do lado
esquerdo, 20 do direito. Com essa quantidade de casas, o mais provável é que o sentido
percorrido foi sentido da Lapa, iniciando na igreja da Misericórdia. Quase ¾ das casas (73,5%)
tinham entre uma e cinco lojas. Quanto aos sobrados eram dez (29,4%) – todos com loja. Apesar
disso era, também, uma rua de residências, ou melhor, com residências. Na Décima, neste
logradouro não houve arrolamento de nenhum imóvel que fosse exclusivamente comercial – o
que era bastante incomum. Se fosse sobrado, na parte térrea estavam as lojas, e no piso superior
a moradia. Se fosse térreo, provavelmente, a parte da frente era a loja e atrás a residência.
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No segundo dia de escrituração da Décima, 11 de novembro de 1809, arrolou-se as
propriedades da rua do Rosário a Boa Vista com 72 imóveis. Novamente comparando com a
planta de 1846, imaginamos pela quantidade de lotes (esquerdo, 39 casas, e direito, 33) que o
escrivão pode ter iniciado o arrolamento nas proximidades do Largo da Sé em direção a igreja
que dava nome a esse logradouro. A própria direção que o escrivão forneceu sugere isso, apesar
da ‘Boa Vista’ ter sido um logradouro paralelo. Quanto ao número de pavimentos, o percentual
em relação ao logradouro era baixo (18%), mas o número absoluto era significativo (13).
Quanto ao número de lojas, nesta rua foram registradas 28 (38,9% das casas do logradouro),
destas oito estavam sobrados.
A travessa do Bexiga foi o quarto logradouro registrado. Eram quatro imóveis térreos
todos do lado esquerdo. Todos os moradores eram inquilinos de dona Gertrudes de Castro,
inclusive o mais famoso que pode ter emprestado seu nome a via, Antônio Bexiga que pagava
11$520 réis de aluguel por ano. A localização desta travessa gerou alguma dúvida por causa da
posição desta na Décima. Isto porque estava arrolada entre a rua do Rosário e a travessa das
casinhas. Esses dois logradouros eram perpendiculares, mas a travessa do Bexiga estava em
tese longe dali, seria próxima ao largo de mesmo nome além do Convento de São Francisco.
Seria esta travessa dissociada do largo e, portanto, próxima da região do antigo Colégio Jesuíta
ou por algum motivo que não é claro o escrivão resolveu arrolar um logradouro distante
daqueles que estava escriturando. Como não localizamos nenhum morador nas Décimas, não
podemos inferir se ficava próximo da primeira ou da segunda área. Porém parece mais lógico
que ficasse na área do largo do Bexiga.
A travessa das Casinhas foi o primeiro logradouro registrado no terceiro dia de
escrituração da Décima, 15 de novembro de 1809. Era o quinto logradouro do livro de imposto.
O escrivão retornou (ou não saiu?) a região por onde começou a arrolar os imóveis. Era um
logradouro que ficava em uma das três travessas entre as ruas do Rosário e do Comércio, na
mais próxima do largo da Sé. Eram 19 imóveis, todos do lado direito. Eram, pelo menos, seis
sobrados (31,6% do total de casas). Todos os imóveis, menos um, tiveram lojas registradas
(entre uma e quatro) no livro de imposto predial.127 As ocupações dos moradores confirmam
isso, todos tinham pequenos comércios (venda ou molhados) ou eram oficiais mecânicos
(seleiro e alfaiate).
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Aqui foram incluídas as Casinhas pertencentes a Câmara da cidade porque, apesar de não estarem registradas
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a primeira Décima foi possível perceber que naquelas casas não morava ninguém, ou seja, eram imóveis
exclusivamente comerciais.
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Na sequência o escrivão registrou a travessa da Boa Vista, que de fato era uma rua, com
24 casas do lado esquerdo, 13 do direito. Apesar da grande diferença de imóveis de cada lado
não foi possível arbitrar com maior segurança por qual lado o escrivão iniciou o arrolamento,
mas em nossa lógica pode ter começado no largo de São Bento. Isso porque o logradouro
anterior foi a rua do Rosário. Parece mais lógico que tenha preferido o menor caminho, andado
por um trecho da rua de São Bento e iniciado no referido largo. Eram apenas três sobrados com
loja (8,1% das casas da rua) todas pertencentes ao mesmo dono. Não houve o registro de outros
sobrados nem lojas no logradouro.
O sétimo logradouro registrado foi o beco dos Barbas, com 23 imóveis sem indicação
de lado. Somente um era sobrado (4,3%). Nenhuma loja foi registrada pelo escrivão do imposto.
Na outra Décima analisada (1829) foi considerada como continuação da rua do Rosário, não
sendo registrada como um logradouro em separado. Imaginando, novamente, que seria um
logradouro próximo do anterior (travessa da Boa Vista) poderia haver dois espaços, mas o mais
provável pela quantidade de casas era o que seria futuramente chamado de ladeira Porto Geral.
O beco do Rosário foi o oitavo logradouro registrado na Décima de 1809 no qual foi
arrolada uma casa apenas pertencente a um padre alugado a uma costureira por 9$600.
O nono logradouro foi a travessa da rua do Comércio. Era um pequeno logradouro que
atravessava as ruas do Rosário, do Comércio e a de São José. Não foi possível determinar qual
era o sentido que o escrivão percorreu por causa da pequena diferença no número de imóveis
de cada lado (sete no esquerdo e seis no direito) e porque o loteamento registrado na planta de
1846 não permitiu maior esclarecimento. Não houve o registro de sobrados. Havia seis
propriedades com lojas (46,1%), cada uma com uma. O que pode justificar o porquê desse
topônimo que também fora denominado rua da Quitanda antes e depois da execução do primeiro
imposto predial.
A rua de São Bento foi o décimo logradouro registrado pelo escrivão. Foi o quarto dia
de escrituração da Décima, 17 de novembro. Era uma longa via cuja localização é bastante
conhecida. Foram arroladas 112 propriedades – provavelmente incluindo um logradouro que
não propriamente a ligação entre os franciscanos e os beneditinos porque o número de lotes
desenhados em 1846 não permite esse número de imóveis. O sentido provável do registro era
norte-sul, iniciando no largo do Mosteiro e terminando no largo do Convento. Isso porque nos
censos este logradouro era sempre precedido do prédio deles. Eram poucos os sobrados (12,5%
dos imóveis da rua) e ainda em menor número as lojas (4,3%). Era um logradouro em que os
inquilinos eram maioria, 54,5% das propriedades estavam alugadas durante a execução da
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Décima. Outros 15,2% (17) estavam fechadas, mas provavelmente serviam para o aluguel.128
Proprietários-moradores representavam 33,9% e casas em reforma 0,3%.
Na sequência foram registrados os sete imóveis da Travessa da Lapa no dia seguinte, o
quinto da Décima, 18 de novembro. Era uma das vias que ligava as ruas de São José a São
Bento. Eram três sobrados desvalorizados (um por 3$840 e dois por 9$600) e quatro imóveis
térreos. Nenhuma loja foi arrolada para esse logradouro.
O décimo segundo logradouro arrolado na Décima foi a rua de São José. O sentido
parece ser o mesmo da São Bento, norte-sul. Isso por causa da quantidade de imóveis, 29 do
lado esquerdo e 17 do direito. Na planta cadastral de 1846 o lado mais próximo ao rio
Anhangabaú estava em formação e não haveria espaço para o maior lado. Havia um sobrado e
uma loja, apenas.
Na sequência, a rua do Ouvidor na qual foram arrolados 46 imóveis, 26 do lado esquerdo
e 20 do direito. Com essa quantidade de casas, o sentido provável era ‘periferia-centro’, em
direção a Sé. Vinte imóveis tinham lojas (43,4%) e 16 eram sobrados (34,8%). Onze sobrados
tinham lojas.
A rua do Príncipe foi o 14° logradouro registrado na Décima. Era o início do sexto dia
de escrituração do livro, 6 de dezembro. Eram 12 imóveis do lado esquerdo, outros 18 no direito
que foram registradas, possivelmente, em sentido centro-periferia, iniciando no cruzamento
com a rua do Ouvidor e terminando no cruzamento com a rua da Casa Santa. Eram três sobrados
(10%), todos com loja. Nenhuma outra loja foi listada nessa rua.
A travessa da rua do Príncipe foi o logradouro registrado na sequência. Eram sete
imóveis. Esta travessa localizava-se, provavelmente, no trecho entre o Príncipe e a rua de São
Gonçalo, mais próximo do largo da Sé. Era, portanto, apenas um quarteirão que tinha quatro
imóveis do lado esquerdo e três do direito. Mas por causa dessa pequena diferença não podemos
sugerir o sentido percorrido pelo escrivão, o mais provável na nossa lógica era ter iniciado no
Príncipe, mas é apenas uma suposição sem fundamentação. Foi anotado que tinha apenas um
sobrado com loja, de propriedade do comendador Horta que estava fechado. Não houve o
registro de nenhuma outra loja no logradouro,
O 16° logradouro escriturado no livro de imposto predial era a rua de São Gonçalo. Do
lado esquerdo eram 17 casas, 18 do direito. Não identificamos qual foi o ponto de início do
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durante aquele ano, por isso não foram taxados. Eram de propriedade do Mosteiro (6) e de três proprietários
particulares que tiveram ou em 1808 ou 1810 inquilino registrado nos respectivos censos.
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arrolamento, mas parece provável que tenha começado nas proximidades do largo da Sé e
terminado no pátio de São Gonçalo. Eram cinco sobrados (14,3%) e uma loja (2,9%) em um
imóvel térreo.
A rua do Jogo da Bola foi o logradouro seguinte escriturado, com dez imóveis – todos
térreos. Seis estavam no lado esquerdo, quatro no direito. Era um logradouro que localizava-se,
de acordo com a planta de 1846, entre as ruas do Ouvidor e da Freira que eram paralelas, e que
tinha seus extremos no largo de São Francisco e na outra ponta com a rua de São Gonçalo. Não
pudemos, com as fontes analisadas, verificar qual foi o sentido percorrido, mas parece provável
que tenha sido em direção ao convento dos franciscanos já que o escrivão estaria na rua de São
Gonçalo.
A rua da Freira teve dez propriedades arroladas no lado esquerdo e 13 do direito.
Supondo que a localização desse logradouro fosse o local indicado na planta de 1846, paralela
as ruas do Jogo da Bola e Casa Santa, a direção percorrida pelo escrivão foi em direção ao pátio
dos franciscanos. Isso por causa do número de lotes desenhado naquela representação. Somente
um sobrado (4,3%) foi anotado sendo que nesse mesmo prédio havia uma loja, única registrada.
Era o sétimo dia de escrituração da Décima, 7 de dezembro de 1809. Já na rua detrás da
Sé que como se refere o topônimo estava atrás da principal igreja da cidade tinha doze imóveis.
Cinco estavam do lado esquerdo, sete do direito, mas não foi possível determinar a direção
percorrida pelo escrivão, se começou na esquina com a rua de São Gonçalo ou se iniciou no
cruzamento com a rua do Quartel. Loja havia somente uma que ficava em um imóvel térreo.
Sobrados eram três (25% da rua).
O vigésimo logradouro registrado foi a rua da Esperança com 13 propriedades do lado
esquerdo, e seis do direito. Este logradouro localizava-se, provavelmente, paralelo as ruas de
São Gonçalo e dos Quartéis. O arrolamento deve ter iniciado nos fundos da Sé em direção a
Igreja de São Gonçalo isso porque o escrivão arrolou as casas ‘detrás da Sé’ e na sequência do
largo da referida igreja, portanto, sentido centro-periferia. Não tinha lojas e apenas um sobrado
(5,3%) havia sido construído.
No Largo de São Gonçalo foram registrados 17 imóveis em lado único. Não sabemos
qual era o sentido que o escrivão percorreu para registrar as casas, mas parece bastante provável
que tenha começado pelo lado direito da Igreja já que no outro não havia nenhuma casa. Nesse
largo129 localizava-se a Cadeia e a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios que não mereceram
destaque na toponímia da cidade já que somente em dos censos analisados, em 1811, a
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Também era chamado de ‘pátio de São Gonçalo’ nos censos de 1767, 1794, 1807 e 1813 – todos na 1°
companhia de ordenanças.
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denominação ‘Pátio da Cadeia’ foi registrada em um arrolamento populacional, e em nenhum
a igreja emprestava o seu nome a qualquer logradouro. Eram dois sobrados (11,8% das casas
do largo) e apenas uma loja (5,9%) que localizava-se em um imóvel que não teve o número de
pavimentos registrado.
Na sequência foram arroladas as 31 casas da rua dos Quartéis, todas no lado esquerdo.
Observando a planta de 1846, é possível imaginar que o arrolamento foi feito sentido Quartel
para o Convento de Santa Teresa, ou seja, periferia-centro pela quantidade de lotes desenhados
na planta, mas há um problema de visível detecção: não havia espaço para essa quantidade de
casas no mesmo lado. Havia, ainda outro porém o lado direito desse logradouro era ocupado na
representação da planta de 1810. Na planta cadastral de 1846 é possível contar os lotes e
entender que, provavelmente, o escrivão deixou de registrar a mudança de lado. Conjecturando
podemos imaginar que essa troca de lado se dava mais ou menos pelo número 20. Coincidência
ou não, o número de lotes desenhados na planta cadastral era de 31, contando dois quarteirões
entre os dois pontos de referência já citados.
O próximo logradouro registrado foi a rua das Flores, 50 casas sendo 21 do lado
esquerdo e 29 do direito. Eram 6 sobrados (12% dos imóveis do logradouro) e nenhuma loja.
Quanto aos lanços 38 casas (76%) tinham um lanço, 11 (22%) dois lanços e apenas uma não
teve esse número registrado.
O vigésimo quinto logradouro registrado foi a rua de São Francisco ao Jogo da Bola,
em 9 de dezembro de 1809 (8° dia). Era um logradouro em que o escrivão arrolou cinco imóveis
do lado esquerdo e quatro do direito cuja localização ainda é imprecisa. Apesar do sentido
indicado, falta elementos para justificar a posição desse logradouro. Imaginamos que fosse parte
da antiga Ladeira de São Francisco assim denominada da planta de 1868 em diante, mas que
nas anteriores não tinha nome. No arruamento apresentado na representação de 1810 parecenos o único local para esse logradouro que devia fazer parte do pátio dos franciscanos e que
contava com nove casas. Apenas um sobrado (11,1%) foi escriturado, e nenhuma loja. Imóveis
de um lanço representavam 66,7% das casas do logradouro, e o percentual restante era de
propriedades com dois lanços.
O logradouro seguinte foi a travessa para a Casa Santa que tinha apenas duas casas que
pertenciam a mesma dona Maria Gertrudes. Não houve o registro do lado (o que é não importa
muito nesse caso). Ambas eram térreas e com um lanço.
Na sequência o escrivão arrolou a rua da Cadeia onde não foi anotado nenhum sobrado.
Eram 53 imóveis, sendo 84,9% térreos, 3,8% assobradados e 11,3% não tiveram o número de
pavimentos registrado. Com relação aos lanços, 56,6% tinham um; 24,5%, dois; 1,9%, um; e
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17% não tiveram registro. As lojas não foram registradas. Quanto a localização em plantas,
somente a partir de 1877; na de 1846 a Cadeia foi localizada, mas não a rua homônima.
Acreditamos que se trata do mesmo local. Na comparação com o censo de 1807 esse logradouro
pode ter sido denominado ‘rua detrás da Cadeia’ e no de 1813 de ‘rua da Pólvora’ porque
localizamos entre oito e onze moradores em comum com a Décima de 1809.
O escrivão muda de região, saiu do lado sul e foi para o oeste na rua Tabatinguera que
se localizava entre os fundos do Quartel e a ponte que ligava a Mooca. Era o logradouro com
58 casas registradas. O desenhista da planta de 1846 anotou esse topônimo, mas observando o
loteamento fica claro que não havia espaço para 40 imóveis do lado esquerdo e, talvez 18 do
direito. A planta de 1810 corrobora essa ideia, ou faltou cuidado em ambas as plantas ou esse
logradouro incluiu mais propriedades do que existiam. Talvez incluindo casas além desse
logradouro já no caminho para o Rio de Janeiro. Com relação aos lanços 67,2% das casas
tinham um; 25,9% tinham dois; e 6,9% não teve esse registro (que eram as únicas propriedades
que também não tiveram o número de andares escriturado). Não havia sobrados no logradouro.
O escrivão da Décima arrolou todo o lado direito somente em 15 de dezembro, seis dias depois
do lado esquerdo.
A travessa dos Quartéis teve oito imóveis arrolados, todos do lado esquerdo. Sua
localização era, provavelmente, ao lado do equipamento militar. Nesse caso, o único sentido
possível era da esquina com a Tabatinguera em direção ao largo de São Gonçalo. Havia apenas
uma loja localizada em um imóvel que não teve o número de andares identificado, os demais
eram térreos. Com relação aos lanços, 62,5% dos imóveis tinham um; o restante tinha dois
lanços.
O trigésimo logradouro registrado pelo escrivão do livro de imposto foi a rua do Carmo
na qual foram arrolados 49 imóveis, sendo 24 do lado esquerdo e 25 do direito. Sua localização
era a via que estava na frente do Convento do Carmo, entre este e a esquina com a Tabatinguera.
Quase nesse encontro foi edificada a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, inaugurada menos
de um ano depois da execução da primeira Décima. Depois dessa igreja, o logradouro viria a
ser denominado ‘rua da Boa Morte’, pelo menos na planta de 1846. Mas nos censos até 1825,
continuava a ser chamado ‘do Carmo’. Devido a quantidade quase semelhante de propriedades
de cada lado, não foi possível identificar o sentido do arrolamento. Eram 81,6% térreos, 14,3%
sobrados e não tiveram o registro da quantidade de pavimentos, 4,1%. Nenhuma loja foi
escriturada, mas havia dois imóveis com ‘sótio’. Com relação aos lanços, 51% tinham um,
46,9%, dois e 2,1%, três.
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A rua de Santa Teresa teve 17 imóveis arrolados do lado esquerdo, e outros sete do
direito. O número de sobrados, 13, era superior a quantidade de casas térreas (54,2%) –
percentual este que era o maior de toda a cidade, mas não era o logradouro que tinha mais
imóveis de dois ou três pavimentos. Eram três prédios com uma loja, e um com duas (16,7%
tinham loja). Quanto aos lanços, 33,3% tinham um; 58,3% tinham dois; 4,2%, três e o mesmo
percentual. A provável localização era atrás do referido convento no trecho entre este e a
travessa da Fundição.
A rua de Santa Teresa para o Largo do Colégio era um pequeno logradouro com três
casas em que não foi registrado o lado (esquerdo ou direito). Eram sobrados, um tinha quatro
lojas, os outros somente lanços, um ou dois. A localização provável era o trecho entre os
extintos jesuítas e a travessa da Fundição, apenas um quarteirão. Acreditamos que fosse a
continuação da ‘rua de Santa Teresa’ porque a numeração era a sequência da anterior.
Eram três propriedades térreas com um lanço na travessa de Santa Teresa, todas
pertencentes ao mesmo coronel e situadas no lado esquerdo. Era o início do 10° dia de
escrituração da Décima, 16 de dezembro.
Na rua da Ponte do Carmo foram registrados quatro imóveis sem indicação de lado. Na
planta de 1810 não houve qualquer registro do loteamento em área próxima a referida ponte, já
na planta de 1846 todos os imóveis estavam no lado esquerdo. Isso pode ser um indicativo de
que estariam no mesmo lado, mas não uma certeza. Três eram casas térreas, com um ou dois
lanços e um sobrado com um lanço.
Ocorreu uma nova mudança de área, do norte da cidade para o sul. Era o trigésimo
quinto logradouro arrolado foi a rua do Cemitério, seis do lado esquerdo, dez do direito. Eram
propriedades que ficavam próximas a esse local de enterro. Provavelmente o sentido era centroperiferia, mas não se tem certeza onde iniciava se mais próximo do largo de São Gonçalo, ou
se depois do cemitério. Todos as casas eram térreas, sendo 81,2% tinham um lanço, e as demais,
três.
Já a travessa do Cemitério não pode ser localizada, mas pela referência devia estar
próximo ao local de sepultamentos. Eram dois imóveis térreos, um com um lanço e outro com
dois.
A rua do Rego teve 42 propriedades registradas. Eram térreas, 92,9%, o percentual
restante era de imóveis que não foi anotado o número de andares. Para 64,3% destes tinham um
lanço, 21,4% tinham dois, e para 14,3% não houve esse registro.
Houve nova mudança de área. A travessa do Colégio contava com nove casas, quatro
do lado esquerdo e cinco no direito. Eram quatro prédios com loja no logradouro (três com uma
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e uma com quatro). Três sobrados tinham lojas, um não tinha. Quatro eram térreos e um não
teve a quantidade de pavimentos anotado, mas tinha uma loja. Para 77,8% não houve o registro
do número de lanços. Esse logradouro devia corresponder a um logradouro entre a rua do
Rosário e o largo do Colégio (que deve corresponder a ‘rua do bispo’ na planta de 1846).
Na rua para o Largo do Colégio houve o arrolamento de uma só casa, um sobrado com
quatro lojas. Não pudemos localizar esse ‘logradouro’ que foi arrolado como se fosse uma
travessa da travessa. Foram registrados os imóveis de um lado, esta ‘rua’ e depois o outro lado
da travessa.
O escrivão reiniciou o arrolamento pela rua da Sé para Santa Teresa, em 18 de dezembro
de 1809. Eram sete casas no lado esquerdo e, quatro no direito. Imóveis térreos eram 54,5%,
sobrados, 36,4% e o um não teve o número de andares anotado. Lojas estavam em 36,4% das
casas, e 81,8% não tiveram a quantidade de lanços registrada. Esse logradouro era,
possivelmente, a ligação entre a Matriz e o convento dos franciscanos o que, por coincidência,
tem nesta espacialização o mesmo número de lotes na planta de 1846.
No largo da Sé foram registradas onze propriedades que não sabemos qual foi o sentido
do arrolamento. Provavelmente, um dos lados da Matriz deve ter sido o local por onde iniciou
a contagem. Os sobrados eram a maioria dos imóveis, 72,7%, as lojas em 45,4% (todas em
sobrados) e os lanços não foram registrados para 81,8% das casas.
Já a travessa da Fundição era um logradouro com quatro imóveis que tinha seus
extremos entre o largo da Sé e a rua de Santa Teresa. Na planta de 1846 foi registrada. Eram
três casas térreas e um sobrado com um lanço.
Na rua do Pombal tinha quatro propriedades do lado esquerdo e duas no direito. Destas
seis, dois eram sobrados, dois eram térreos e dois não tiveram o número de andares anotado
pelo escrivão. Quanto aos lanços, um sobrado e uma casa térrea tinham dois lanços cada. A
localização não pode ser determinada, contudo, parece mais provável que esse logradouro não
estivesse na área da Sé, pela ausência de espaço para essa quantidade de casas, e da travessa
homônima.
A travessa do Pombal tinha mais imóveis do que o logradouro principal, seis do lado
esquerdo e dois no direito. Nenhuma loja, todas as casas térreas e nenhuma teve a quantidade
de lanços registrada.
O quadragésimo quinto logradouro arrolado pelo escrivão da Décima foi a rua do
Lorena, com oito casas sendo sete do lado esquerdo. Térreos eram 87,5% dos imóveis da rua,
e apenas um sobrado. Quanto aos lanços, um tinha um lanço e outro – o de dois pavimentos –
tinha dois. Localizava-se, provavelmente, próximo da ponte que foi construída pelo governador
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Bernardo José Maria de Lorena e Silveira (1788 – 1797). Nenhuma planta registra esse
topônimo, mas acreditamos que era a via que ligava os franciscanos ao Piques.
Na rua da Bica foram arroladas 23 propriedades, dez no lado esquerdo e 13 no direito.
Eram 82,6% térreas, 8,7% sobrados (2) e sem indicação de número de pavimentos (2). Com
relação aos lanços, 17,4% tinham um lanço (dentre estes um dos sobrados) e para os demais
não foi feito esse apontamento. O local exato não sabemos, mas deve ser na região próxima ao
Lorena, Piques ou ao Bexiga.
Já o largo do Bexiga que teve doze imóveis arrolados na Décima (1809) localizava-se a
sudoeste do convento dos franciscanos, bem próximo a este depois do rio Anhangabaú. Era um
campo de invernada do gado que chegava do sul do Brasil. Na planta de 1846, o topônimo
‘Bexiga’ foi registrado, mas não o largo. Essa área já estava ocupada na planta de 1810. Não
sabemos o porquê esse largo fora arrolado separado da travessa homônima que já tinha sido
escriturada no início da Décima como se pertencesse a outra área.
A rua dos Piques era uma longa via na qual foram registrados 51 prédios no lado
esquerdo, e 41 no direito. Eram 91,3% térreos, 1,1% sobrados (1) e 7,6% de casas que não
tiveram a quantidade de andares anotada. Quanto ao número de lanços, 9,8% tinham um lanço,
6,5% dois lanços e o maior percentual não teve esse registro. Uma dessas propriedades com
dois lanços tinha um mirante. O local era, provavelmente, o que seria denominado depois de
‘rua da Consolação’ que era parte da então freguesia de Santa Ifigênia. O 12° dia de escrituração
da Décima (23 de dezembro) começou pelo lado direito do logradouro, antes havia sido feito o
lado esquerdo.
O logradouro arrolado na sequência foi a rua da Cachoeira que tinha 25 imóveis, 21 do
lado direito – este foi o único logradouro em que o escrivão arrolou primeiro este lado.
Provavelmente todas as casas eram térreas, apenas para uma não foi arrolada como tal. O
número de lanços foi registrado para 16% dos imóveis, um para cada. Sua localização não pode
ser determinada por nenhum das fontes analisadas, mas seu provável sítio era uma via entre as
proximidades da ponte do Acu e o quarteirão anterior a Igreja de Santa Ifigênia. Nesta posição
o início do arrolamento pelo lado direito tinha uma explicação lógica, esse lado tinha casas com
frente para a rua, do outro era a lateral de uma propriedade que tinha frente para outro
logradouro.
O logradouro número cinquenta foi a rua de São João. Eram doze imóveis, todos do lado
esquerdo. Foram registrados como térreos, 84,6% das propriedades, e para o percentual restante
não foi anotada essa informação. Apenas uma casa tinha dois lanços. Nenhuma loja foi arrolada.
Na planta de 1810 esse logradouro parece ter sido registrado. Estava em uma das laterais do
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Hospital militar na freguesia de Santa Efigênia. Pareciam ser imóveis contíguos. Observando a
planta de 1846, confirmamos essa situação, e aquela registrada no primeiro livro de Décima todas as casas estavam do mesmo lado da rua. Esse posicionamento indica que o sentido
percorrido pelo escrivão foi da ponte do Acu em direção ao Tanque do Zuniga.
A rua do Hospital localizava-se na freguesia de Santa Efigênia. Era um logradouro
perpendicular ao anterior onde foram registrados quatro imóveis, todos térreos e localizados no
lado esquerdo o que significa que o sentido deve ter sido em direção a rua de São João. Uma
destas propriedades tinha uma loja e um lanço.
O escrivão do primeiro livro de imposto predial arrolou 24 imóveis na rua do Guaçu.
Todos estariam edificados no lado direito, e 91,7% eram térreos. Apenas um foi registrado
como sobrado. Somente duas propriedades tinham lanços (uma delas com dois). A localização
deste logradouro pode ter sido o logradouro que estava em frente a chácara do secretário velho
(planta de 1810) e depois de Rafael Tobias (planta de 1841), apesar da primeira representação
não ter registrado, aparentemente, a mancha produzida por aqueles imóveis. Na planta de 1846,
o local parece ter sido melhor representado.
A rua do Tanque tinha como pontos extremos o Tanque do Zuniga e a chácara do coronel
Gavião (planta de 1810), sendo paralela a rua de Santa Efigênia. Sua localização foi registrada
na representação de 1846. Eram nove casas, todas no lado direito e térreas. Apenas uma
propriedade tinha lanço. Nenhuma loja foi registrada. O provável sentido percorrido pelo
escrivão deve ter sido em direção ao tanque por estarem todos do mesmo lado, e possivelmente
quase todos próximos ao sítio do coronel Zuniga.
A rua de Santa Efigênia como o próprio nome indica ficava nessa freguesia, passando
em frente a igreja dessa santa. Sua localização foi registrada na planta de 1846, e em anteriores.
Na Décima foram arroladas 27 casas do lado esquerdo e cinco no direito. Eram térreos 87,5%
das propriedades, sobrados 12,5% (3) e um imóvel não teve o registro da quantidade de
pavimentos. Nenhuma loja foi registrada nesse logradouro. Era o último dia em que o escrivão
da Décima registrou imóveis, 27 de dezembro de 1809.
Sua travessa também com o mesmo nome, Santa Efigênia, não pode ser localizada. As
plantas da primeira metade do século XIX não fornecem pistas significativas da localização
deste logradouro assim como as listas nominativas. Eram oito imóveis térreos, todos do lado
esquerdo. Não houve a anotação da quantidade de lanços e lojas para nenhuma das
propriedades.
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A rua da Luz foi o 56° e último logradouro registrado pelo escrivão da Décima de 1809.
Era o antigo caminho para o convento da Luz. Eram treze casas térreas sem indicação de lanços
nem lojas.

O triângulo histórico: moradia das elites
Até o novecentos, a região conhecida como ‘Triângulo’ na cidade de São Paulo foi
considerada a área mais importante da cidade no que se refere ao comércio e a moradia da
nobreza da terra paulista. Essa afirmação se dava algumas vezes sem fundamentação nas fontes,
em outras vezes com maior preocupação naquilo que é uma das bases de um estudo na área de
História (além do tempo). Nosso o objetivo nessa seção é demonstrar empiricamente que essa
área tinha importância fundamental nas duas questões enunciadas.
O conjunto formado pelos imóveis dos lados desse triângulo (São Bento, Direita e
Rosário) e pelos logradouros internos (rua do Comércio e as travessas do Comércio e das
casinhas) representava números significativos de imóveis, sobrados, lojas, lanços e aluguéis –
segundo dados arrolados na Décima de 1809.
Planta 3 - O Triângulo histórico

Nessa área estavam edificados 282 imóveis. A maior parte estava na rua de São Bento
na qual foram arrolados 112 prédios – como já foi apontado era o maior logradouro em número
de casas nesse livro. Na sequência as ruas do Rosário, Direita e Comércio com,
respectivamente, 72, 45 e 34 prédios. Depois delas as travessas das Casinhas e do Comércio
com 19 e 13 propriedades. Isto significava 22,1% das casas registradas no primeiro livro de
imposto predial, ou seja, uma de cada cinco propriedades citadinas estavam no triângulo o que
sugere um grau de concentração no número de imóveis.
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Os imóveis com sobrados perfaziam número de 63 nessa região. O maior número de
casas com dois ou mais pavimentos estava na rua Direita, 20 prédios. Nas ruas de São Bento,
do Rosário, e do Comércio eram 14, 13 e 10 casas. Já na travessa das Casinhas eram seis
enquanto da travessa do Comércio não foi registrado nenhum imóvel com essa característica.
Isso representava 38,4% das casas que tinham dois ou mais pavimentos de toda a cidade.
Apesar da São Bento ter sido o maior logradouro em número de imóveis, não tinha o
mais elevado número de sobrados, o maior era na rua Direita sugerida por vários pesquisadores
como a rua mais importante da cidade até meados do XIX. É importante salientar que esses
sobrados tinham, geralmente, dupla função moradia e comércio, 68,2% dos sobrados tinham
essas atividades.
Eram 89 dos prédios com loja no triângulo. Quase dois de cada três imóveis com loja
(62,2%) estavam localizados nessa área. Era na rua do Rosário que foi registrado o maior
número de casas com lojas, 28. Na sequência estava o logradouro que tinha o topônimo ligado
a essa atividade, na rua do Comércio eram 25 propriedades com loja enquanto na rua Direita
eram 16. Nas travessas das Casinhas e na do Comércio eram, respectivamente, oito e seis
imóveis que tinham loja registrada na Décima. A rua de São Bento, apesar de toda a sua
extensão, teve somente seis casas com loja arrolada.
Cada imóvel desses tinha entre uma e seis lojas. O mais comum era uma loja. Todas as
propriedades da travessa do Comércio tinham somente uma loja. Nas ruas Direita, Rosário e
Comércio representavam 93,7%, 85,7% e 84%, respectivamente, imóveis com uma loja em
relação ao total de casas com loja nesses logradouros. Já na travessa das Casinhas metade das
casas com loja tinham somente uma. O único logradouro que não havia a preponderância de
imóveis com loja única era na rua de São Bento onde dois tinham três lojas, dois tinham duas,
um tinha seis lojas e outro apenas uma.
Foram 832 imóveis anotados com um, dois ou três lanços, destes 22,1% estavam no
triângulo histórico. O logradouro com o maior número de casas com lanço registrado eram a
rua de São Bento, 95 das 112 casas (84,8%). Na rua do Rosário eram 54 imóveis (76% da rua),
também com um ou dois lanços. Na rua do Comércio eram 18 (52,9% da rua), seguido da
travessa do Comércio com 12 (92,3%), e da rua da Direita e da travessa das Casinhas, com
quatro e um, respectivamente. Havia imóveis com três lanços (Cadeia, Carmo e Santa Teresa).
Outro índice da importância dessa área era quanto ao aluguel, 39% do valor total de
aluguel da cidade era referente a imóveis do triângulo. Em ordem decrescente de valor somado
de aluguel estavam as ruas de São Bento, 1:693$360 réis, no Rosário eram 1:323$520 réis, na
Direita eram 1:061$800 réis, no Comércio 1:003$960 réis e nas travessas do Comércio com
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255$360 réis e a das casinhas, 572$240 réis. Os quatro primeiros logradouros eram, também,
as ruas onde o aluguel somado era maior. É bom salientar que isso não tinha a ver
necessariamente com a quantidade imóveis. A rua da Tabatinguera tinha, por exemplo, 58
imóveis, mas o aluguel somado era de 538$000 ou a rua do Piques, com 92 prédios, tinha
aluguel de 434$000 réis ao ano. Mas, parece óbvio que quanto maior o número de imóveis
maiores as chances de agregarem aluguéis mais altos.
Outro modo de perceber a relevância do triângulo era compreender quem eram seus
moradores e proprietários. Um fato que quase passou desapercebido foi que os primeiros
logradouros arrolados foram as ruas Direita, Comércio e Rosário – talvez não por acaso eram
três logradouros do triângulo. Além disso, esses logradouros eram os locais de residência de
nomes importantes da cidade (e de fora dela) como homens de alta patente na milícia, nas
ordenanças e na tropa paga assim como era moradia de donas e padres.
Residiam na Direita como chefes de domicílio duas donas, um doutor, três padres, um
guarda-mor, sete capitães, três coronéis, um tenente coronel além do capitão-mor e outros com
baixas patentes. As donas eram Maria Francisca de Jesus e Escolástica de Macedo que residiam
em imóveis cedidos (‘de favor’). O doutor Manoel Eufrázio que morava em prédio seu. Os
padres eram Francisco de Godoes Coelho, Manoel Lenura Banher e Antônio Martins Pena –
esse último reverendo residia em imóvel próprio. Vicente Ferreira de Oliveira era o único
guarda-mor da cidade, e residia nesse logradouro. Eram os capitães: Gabriel Fernandes
Cantinho, José Pinto Tavares, Antônio Bernardo Bueno da Veiga, José Novaes Dias, Manoel
Ferraz de Araújo, João Gomes Guimarães e Antônio Jose de Brito (que era o único capitão que
morava em casa alugada). Três coronéis habitam a Direita: Joaquim José dos Santos, José Vaz
de Carvalho e José Manoel de Sá – todos em propriedades próprias. O tenente-coronel
Francisco Antônio de Souza (que era irmão do coronel Luis Antônio de Souza) tinha sua
residência própria nessa mesma rua assim como capitão-mor José Francisco de Sales
Na rua do Rosário moravam nove padres, três donas, três ajudantes, dois capitães e um
tenente-coronel. Entre os reverendos cinco habitavam prédio próprio, João Ferreira de Oliveira
Bueno, Rafael Antônio de Barros, Joaquim da Costa Resende, Manoel Joaquim de Freitas e
Joaquim Monteiro; outros quatro em propriedades alugadas, João Ferreira, Tomas Pereira da
Serra Bittencourt, Inácio Soares Viana e Joaquim Antônio Fernandes de Saldanha. As donas
era Gertrudes Maria Garcia, Joaquina Francisca Matildes – que moravam em casa própria – e
Maria Francisca Martins de Almeida em imóvel alugado da dona Joaquina. Os três ajudantes
residiam em imóveis alugados: José Joaquim dos Santos Prado, José Joaquim da Rocha e José
Diógenes Ferreira. Os capitães eram Francisco Jorge de Paula Ribeiro e João Lopes França, o
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primeiro alugava e o segundo morava em sua propriedade. O tenente-coronel era Manoel Jose
Ribeiro que morava em casa própria.
Na rua de São Bento, 35% dos chefes no logradouro tinham altas distinções: sete donas,
onze padres, cinco capitães, dois sargentos-mores, dois coronéis, três tenentes-coronéis e um
brigadeiro. As donas eram oito: Ana Mendes Lustosa, Maria Rita Botelho, Ana Maria de Monte
Carmelo, Cândida Ângela Pereira Pinto, Maria Úrsula, Maria Francisca Pereira Mendes, e a
única em casa alugada, Ana Francisca de Araújo. Os padres moradores do logradouro eram
onze: seis em casas próprias, Manoel Jacinto de Sampaio, Inácio Francisco de Moraes, Manoel
Duarte do Rego, José Maria de Moura Leite, Manoel Pereira de Almeida e Bartolomeu Pereira
Mendes; outros cinco em imóveis alugados, Bernardo Conrado, Antônio Gomes do
Nascimento, Fidêncio José Ortis e Francisco Coelho Aspres. Entre os capitães, quatro residiam
em imóvel próprio, Francisco Pereira Mendes, Eleotério da Silva Prado, Francisco Monteiro de
Gouveia e Francisco Barbosa de Vasconcelos e apenas Manoel Inocêncio de Vasconcelos
alugava. Os sargentos-mores eram Vicente Machado e Silva e Fernando Gomes da Silva que
residiam em imóveis alugados, respectivamente, por 23$040 e 10$800. Os coronéis José
Arouche de Toledo Rendon e Jeronimo Martins Fernandes residiam em sobrados de suas
propriedades. Os tenentes-coronéis residentes na São Bento eram Anastácio de Freitas
Trancoso e Manoel Rodrigues Jordão (que depois se tornaria brigadeiro130) e José Fernandes
Nunes que moravam em casas próprias. O brigadeiro era Gonçalo Antônio da Fonseca que
residia em um sobrado com três lojas alugado.
Na rua do Comércio residam uma dona, um padre, um ajudante, três capitães, dois
tenentes-coronéis e dois sargento-mores, e outras patentes mais baixas na milícia. Ana Martins
de Almeida era a única dona da rua do Comércio, ela residia em sobrado próprio com cinco
lojas. O padre Joaquim Ribeiro morava em imóvel próprio. Domingos de Araújo Lima era o
único ajudante registrado nesse logradouro, morava em uma casa térrea própria. Quatro capitães
moravam ali: Elesbão Francisco Vaz e Domingos Fernandes Lima em casas próprias e Bernardo
José de Souza e José de Freitas Saldanha que eram inquilinos. Os dois tenentes-coronéis eram
Mateus da Silva Bueno que habitava imóvel seu e Antônio José Vaz. Eram os sargentos-mores
Manoel Lopes Guimarães e José Francisco Vaz que residiam em casas de sua propriedade.

130

O brigadeiro era um título do exército; tenente-coronel e coronel, por exemplo, eram patentes da milícia.
Eram de ordens diferentes.
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Na travessa das Casinhas nenhum morador com distinção fosse na milícia, ordenança
ou tropa pagas ou de doutor – no caso dos homens – e de dona – para as mulheres. Já na outra
travessa, a da rua do Comércio era morador apenas um padre, Joaquim José Mariano.
Em número percentuais, o conjunto formado pelas ruas Direita, Rosário, São Bento,
Comércio, e as travessas do Comércio e das Casinhas concentrava: 45,2% das donas, 37% dos
padres, 30,8% dos ajudantes, 36,4% dos sargentos-mores, 34,6% dos capitães, 33,3% dos
coronéis, 38,9% dos tenentes-coronéis. Isso significa que, aproximadamente, um de cada três
padres, ajudantes, sargentos-mores, capitães, coronéis e tenentes-coronéis tinham sua
residência na cidade na área que posteriormente ficou conhecida como triângulo histórico no
qual, em 1809, localizavam-se 22,1% das casas da cidade.
Outra forma de perceber qual era a importância desses logradouros era através das
ocupações dos chefes de domicílio. Focamos naquelas que eram de maior status social e,
provavelmente, as mais rentáveis: fazendeiros, negociantes de fazenda seca e aqueles que
viviam de seus múltiplos negócios. Cruzamos os censos nominativos de 1808, 1809 e 1810 com
a Décima de 1809 para identificarmos as ocupações de cada inquilino e do chefe proprietário
(que foi uma inferência nossa a partir desse mesmo cruzamento comparando os vizinhos). A
escolha dessas listas se deve a possibilidade constatada de que o chefe poderia não ter sido
arrolado em uma lista, mas foi encontrado em outra assim como para superar a falta de uma
companhia em determinado ano.
Na rua Direita eram dez os negociantes de fazenda seca: o guarda-mor Vicente Ferreira
de Oliveira, o alferes Luiz Antônio do Vale, o tenente Matias José de Oliveira, os capitães
Antônio José de Brito, Gabriel Fernandes Cantinho, Jose Pinto Tavares e João Gomes
Guimarães, e aqueles que não localizamos patente miliciana, Manoel de Souza Nóbrega, João
Garcia da Fonseca e Manoel Gonçalves dos Santos. Os chefes que tinham vários negócios: os
coronéis Joaquim José dos Santos, José Vaz de Carvalho e José Manoel de Sá. Quatro chefes
viviam de atividades relacionadas a terra (lavoura e engenho): os capitães Antônio Bernardo
Bueno da Veiga e Manoel Ferraz de Araújo, o tenente-coronel Francisco Antônio de Souza e o
capitão-mor José Francisco de Sales. Essas três ocupações representavam 54,8% das atividades
exercidas pelos chefes que conseguimos identificar a ocupação profissional.
Na rua do Rosário eram oito negociantes de fazenda seca o cabo Vicente Jose Loureiro,
o sargento Antônio Martins da Silva, tenente Gregório Jose Soares, o tenente-coronel Manoel
José Ribeiro, João Manoel de Souza, Joaquim Policarpo, Jose Antônio da Silva Paulista,
Manoel José Resende. Eram negociantes de bestas, o capitão João Lopes França e o tenente
Antônio Joaquim Xavier da Costa. Quatro chefes que tinham riquezas tiradas da terra, os padres
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João Ferreira de Oliveira Bueno (engenho), João Ferreira (agricultura), Manoel Joaquim de
Freitas (agricultura) e a dona Gertrudes Maria Garcia (agricultura). Esses homens e mulheres
representavam 20,9% daqueles que conseguimos identificar as ocupações nos censos deste
logradouro.
Na rua de São Bento eram homens de negócios no plural, o tenente-coronel Manoel
Rodrigues Jordão e o coronel José Arouche de Toledo Rendon. Eram cinco os agricultores: os
tenentes-coronéis José Fernandes Nunes e Anastácio de Freitas Trancoso, a dona Maria
Francisca Pereira, Manoel Lopes de Oliveira e Reginaldo Rodrigues da Costa. Para nenhum
dos chefes listados na Décima conseguimos identificar como negociante de fazenda seca. Esses
homens representavam 9,6% das ocupações dos chefes que conseguimos levantar informações
nos arrolamentos nominativos.
Na rua do Comércio eram 13 negociantes de fazenda seca: os alferes Diogo Jose de
Souza, Antônio Jose do Vale, Matias Antônio da Costa, os tenentes Inácio Jose Antunes,
Manoel Jose de Castro, Francisco Gonçalves dos Santos Cruz e Jose Rodrigues de Almeida, os
capitães Jose de Freitas Saldanha, Domingos Fernandes Lima, o sargento-mor Manoel Lopes
Guimarães, o tenente-coronel Antônio Jose Vaz e dois que não tinham patente registrada nos
censos ou na Décima, Francisco Antunes da Silva e Jose Martins Vieira. O único registrado
com dois negócios foi o ajudante Domingos de Araújo Lima (fazenda seca e negócio de bestas).
Para 36,8% dos chefes que identificamos a ocupação eram negociantes. Para nenhum dos chefes
arrolados nesse logradouro e registrados no livro de imposto predial identificamos como
fazendeiro, dono de engenho ou criador de animais.
Na travessa das Casinhas três chefes foram identificados como negociantes de fazenda
seca: os alferes Manoel Jose Vilaça, Paulo Joaquim Gomes e o ajudante Amaro José de Moraes.
Eles representavam 23,1% dos chefes que pudemos conhecer a ocupação. Já na travessa da rua
do Comércio não conseguimos identificar nenhum chefe que era fazendeiro, negociante de
fazenda seca ou que tinha negócios no plural.
O triângulo concentrava os chefes das ocupações mais proeminentes: dos 43 negociantes
de fazenda seca de São Paulo, 79,1% estavam naqueles seis logradouros; dos 13 chefes que
tinham múltiplos negócios na cidade, 61,5% tinham suas residências ali; 76,5% dos chefes que
tinham suas riquezas na terra – agricultura mercantil, criação de gado, engenho ou estalagem –
moravam naquelas ruas. Novamente, como se pode perceber, a concentração de chefes com
ocupações que identificamos como mais relevantes tinham números mais do que significativos
na área do triângulo histórico que tinha somente uma de cada cinco casas que foram arroladas
no primeiro livro de imposto predial.
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A posse de escravos é outro fator que indica a importância dessa região frente as outras
áreas da cidade de São Paulo. Novamente esses números foram contabilizados com o
cruzamento das mesmas três listas nominativas com a primeira Décima. Com isso identificamos
51 chefes escravistas que tinham onze ou mais escravos, destes 16 (31,4%) residiam no
triângulo. Na rua Direita eram seis chefes com esse perfil, e nas ruas de São Bento, cinco, do
Rosário e do Comércio, dois cada e nas Casinhas, um. Dos 978 escravos a eles pertencentes a
esses plantéis (onze ou mais), 299 (33%) eram de donos moradores do triângulo. Na rua Direita,
os chefes registrados tinham 129 escravos, e nas ruas de São Bento, 84 cativos, do Rosário, 43,
do Comércio, 27 e nas Casinhas, 16. Lembrando que os imóveis dessa área correspondiam 22%
da cidade, ou seja, um de cada três dos grandes chefes escravistas tinha um terço dos escravos
da cidade.
Então, uma área composta por seis logradouros (as ruas Direita, Rosário, São Bento,
Comércio e as travessas das casinhas e da rua do Comércio) reunia 22,1% dos imóveis arrolados
na primeira Décima tinha 38,4% dos imóveis que eram sobrados, 62,2% das casas com lojas,
22,1% das propriedades com lanços, 39% dos aluguéis da cidade. Um de cada três chefes das
altas patentes milicianas (ajudante, capitão, sargento-mor, tenente-coronel, coronel, capitãomor) ali residiam assim como 45% das donas e 37% dos padres. Das ocupações de maior status
social, 79,1% dos negociantes de fazenda seca, 76,5% dos fazendeiros e 61,5% dos homens que
tinham negócios no plural. Dos maiores chefes proprietários de escravos, 31,4% era moradora
do triângulo que detinham um terço desses escravos. Era evidentemente a parte mais importante
da cidade de São Paulo, agora como vimos demostrado empiricamente que, pelo menos, para o
início do século XIX, as elites paulistas residiam nessa região que ficou consagrada
posteriormente como o triângulo de São Paulo.

A valorização dos logradouros através da Décima de 1809
Além dos dados gerais acima compilados, o primeiro livro de imposto predial da cidade
de São Paulo permite compreendermos melhor a área citadina registrada. A valorização (ou
não) dos logradouros é uma dessas possibilidades. Decidimos compará-los por faixas de preços.
Dividimos em três faixas de valores de aluguel: igual ou acima de 20$000réis, entre 10$000 e
19$999 réis e entre $120 e 9$999 réis. Como qualquer critério de classificação, é obviamente
arbitrário.
A rua do Comércio que era o logradouro mais caro da cidade: todas as casas estavam
nas duas faixas mais elevadas sendo a média em 30$423. Quase 73% tinha preço acima de
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20$000 réis (24 casas) e o restante estava na faixa intermediária (9). Parte dessa valorização
deve ser atribuída à elevada quantidade de sobrados de um andar (10) que representava quase
1/3 (29,4%) das casas do logradouro.131 As outras 24 casas eram térreas (70,6%). Outro
indicativo era o preço do prédio mais barato da rua: 11$520 réis. Para se ter uma ideia de quanto
isso representa, identificamos que 46% dos logradouros da cidade tinham uma média inferior a
esse número. Nesse logradouro estava edificado o segundo imóvel de melhor avaliação da
cidade, o sobrado (n.25) com cinco lojas de propriedade de dona Ana Martins de Almeida
avaliado em 96$000 réis. Somente um imóvel não foi taxado por não ter tido inquilino em 1809.
Apesar de ser um logradouro com grande número de prédios, nenhum proprietário
possuía mais do que duas casas. Cinco deles tinham duas. A referida dona Ana Martins de
Almeida era dona de outro imóvel vizinho (n.24) no qual seu inquilino era um relojoeiro que
pagava 49$920 réis por um sobrado com loja.132 Joaquim José da Silva possuía duas valorizadas
casas térreas (n.os 3 e 4) pelas quais seus inquilinos pagavam 30$720 réis cada.133 Jose Antônio
da Silva Paulista era proprietário de dois sobrados com loja (n.os20 e 21) pelos quais recebia em
aluguel 32$000 réis de cada inquilino.134 Dona Josefa Maria do Espirito Santo era proprietária
de dois sobrados – estes com duas lojas cada – pelos quais recebia 42$240 réis (casa n.1) e
51$200 réis (n.2).135 O tenente-coronel Mateus da Silva Bueno era proprietário e morador de
uma casa térrea (n.18) com dois lanços avaliada em 15$360 réis e a outra térrea com um lanço
e loja alugada por 28$000 réis.136
Já com relação aos negócios praticados na rua do Comércio, 25 imóveis tinham, pelo
menos, uma loja (73,5% das casas). Seus inquilinos e proprietários residentes eram 70%
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Três sobrados estavam no lado esquerdo, sete no direito. Na Rua do Comércio, n.14 estava edificado uma casa
(sem registro do número de pavimentos) pertencente ao padre Bartolomeu Pereira Mendes que esteve – segundo
o mesmo livro de imposto predial – “sem alugador todo o ano”.
132
O relojoeiro em questão era Francisco de Paula Wander. LN1809, 1comp, p.37, casa [223]
133
Inácio José Gomes, 47, pardo, natural de Goiás, era o inquilino da casa n.3, da Rua do Comércio. LN1808,
1comp, p. 47, casa 233. O outro inquilino de Joaquim Jose da Silva era o soldado José Pereira Lisboa, 39, natural
de Crato, um escravo. LN1808,1comp, p. 47, casa 227. LN1809, 1comp, p.40, casa [204]. LN1810, 1comp, p.24,
casa 146. Ambos eram pequenos comerciantes, Inácio tinha uma venda e José tinha um negócio de molhados que,
provavelmente, exerciam nessas mesmas casas onde também, possivelmente, moravam.
134
Eram inquilinos de Silva Paulista neste logradouro: o tenente-coronel Antônio José Vaz e o capitão Bernardo
José de Souza. O primeiro era um negociante de fazenda seca que tinha três escravos. LN1808, 1comp, p.43, casa
204. LN1809, 1comp, p.36, casa [219]. LN1810, 1comp, p.26, casa 165. O segundo era médico, natural de
Guimarães, dono de oito escravos e capitão reformado da cavalaria. LN1808, 1comp, p.43, casa 206. LN1809,
1comp, p.36, casa [220]. LN1810, 1comp, p.25, casa 161.
135
A casa n.1 tinha dois inquilinos: Antônio Duarte,33, natural de Funchal, e o alferes Diogo José de Souza, 55,
de Barcelos – ambos tinham seu “negócio”. Provavelmente não moravam naquelas casas. Antônio: LN1808,
1comp, p.50, casa 247. Diogo: LN1808, 1comp, p.45, casa 212. LN1810, 1comp, p.24, casa 148.
136
Não localizamos o proprietário nos censos. Já a casa (n.30) era alugada pelo capitão José de Freitas Saldanha,
47, negociante de fazenda seca, natural da Vila do Conde, dono de quatro escravos. LN1808, 1comp, p.47, casa
234. LN1809, 1comp, p.37, casa [228]. LN1810, 1comp, p.27, casa 175.
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negociantes de fazenda seca. Quase todas as casas com loja tinham apenas uma (84%).137 Os
dois sobrados de Dona Josefa Maria do Espirito Santo eram os únicos exemplares na rua com
duas lojas: o n.1 por 42$240 réis e o n.2 por 51$200 réis.138 Luiz Gonzaga de Araújo era
proprietário de um imóvel com quatro lojas (n.7) avaliado em 81$360 réis.139 A referida Dona
Ana era proprietária da única casa (n.25) com cinco lojas – todas no térreo – avaliada em 96$480
réis. Em geral, os imóveis com loja eram mais valorizados (33$035 réis) que os exclusivamente
residenciais (22$260 réis). Isso porque o valor do aluguel do imóvel com loja era estimado
computando-se o aluguel do domicílio e da loja, inclusive quando o imóvel era térreo.
A travessa das Casinhas concentrava o comércio de molhados, gêneros perecíveis.
Mais de 84% dos prédios (ou seja, 16) tinha valor de aluguel acima de 20$000 réis por ano;
outros 15,8% (3) dos prédios tinham preços na faixa intermediária (entre 10$ e 20$réis) e
nenhuma casa foi avaliada na faixa mais baixa. Era o segundo logradouro mais caro quanto ao
preço médio de aluguel. Quase todas as propriedades tinham loja (94,7%).140
Treze eram térreas, seis eram sobrados de um andar – todas em uso. Quanto a
propriedade, dez imóveis pertenciam a Câmara de São Paulo e foram avaliados por 24$000 réis
cada um. Na época da Décima, estas estavam sob administração do arrematador do contrato das
casinhas, o coronel José Mendes da Costa.141 Os outros nove pertenciam a proprietários
‘privados’. Eram prédios muito valorizados onde o menor valor era de 19$200 réis e o maior
70$400 réis. A média geral era de 30$127 réis – índice que aponta a alta valorização desse
logradouro em relação ao resto da cidade onde a média era de 13$193 réis. Temos indícios que
alguns desses prédios eram também residências. Isso se deve à constatação da vizinhança
registrada nos censos comparados à Décima. Parece pouco provável que os mesmos três
vizinhos anotados na Décima estivessem morando em igual sequência em outra rua.

137

É possível imaginar, recordando as gravuras de Debret e de outros pintores, que a loja nos sobrados ficava na
parte de baixo. Nos prédios térreos estava, possivelmente, na parte frontal – como foi registrado nas pinturas
também.
138
A casa n.1, de dona Josefa, era um sobrado ocupado por duas lojas. Em geral, estas estariam na parte térrea.
Porém, nesse caso era diferente. Segundo a Décima, cada loja estava em um pavimento. Era, possivelmente, uma
exceção por isso mesmo foi registrada. O mais comum era não haver essa descrição o que indicaria que a outra
situação era mais corriqueira: loja embaixo e residência em cima.
139
Nesse caso não houve registro da divisão dessas quatro lojas. Porém não seria estranho se todas estivessem na
parte térrea do imóvel.
140
Todas as casas da Travessa das Casinhas foram registradas no mesmo lado esquerdo.
141
O coronel José Mendes, 65, nascido em São Paulo vivia de seus negócios: contrato das casinhas, dos jornais de
seus escravos, do que ganhou em outros tempos, dos réditos de uma chácara que tinha no subúrbio da cidade –
segundo o registro dos censos em que foi localizado. O sobrenome COSTA não foi registrado na Décima, porém
foi anotado nos censos de 1807 e de 1808. Na LN de 1810 residia na Rua de São Bento. LN1807, 2comp, p. 9,
casa 33.LN1808, 2comp, p.6, casa 28. LN1810, 2comp, p.5, casa 19. LN1811, 2comp, p. 5, casa 25.
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A rua Direita cuja média era de 25$898 tinha imóveis nas três faixas de aluguéis. A
concentração maior era na faixa mais elevada, 63,4%. Na faixa intermediária entre 10$000 réis
e menor que 20$000 réis havia nove prédios, 27,3% e, pela primeira vez entre os logradouros
mais caros, casas de baixo valor, inferior a 10$000 réis, 7,3% (3).
No livro da Décima (1809) foram registrados para este logradouro 45 imóveis.142
Destes, 44,4% (20) eram sobrados.143 Única em todo a cidade, ali havia uma casa (n.39) de três
pavimentos (sobrado e dois andares). Pertencia ao capitão Manoel Ferraz de Araújo que no
térreo tinha uma loja que alugada por 11$520 réis e os dois andares somados pelo mesmo valor.
Dezesseis eram os imóveis com lojas nesse logradouro, quase todos instalados em sobrados
(87,5%). Apenas duas casas térreas tinham loja. A média das casas com loja era de 36$212 réis
enquanto as sem era de 19$296 réis. Esses números indicam, mais uma vez, quão valorizados
eram os imóveis comerciais comparativamente aos exclusivamente residenciais. Quanto aos
proprietários, três tinham três imóveis: o Mosteiro de São Bento (n.6, 28 e 41), o Convento do
Carmo (n.7, 13 e 30) e o capitão José Pinto Tavares (n. 31, 32 e 35) que lhes rendiam aluguel
de 94$080 réis, 58$720 réis e 87$360 réis, respectivamente. Quanto ao uso, 91,1% estavam
sendo utilizados por seus donos ou inquilinos, somente quatro não estavam (dois imóveis
estavam em obras, dois sem alugadores).
O quarto logradouro mais caro era o largo da Sé que tinha 54,5% dos imóveis (6) tinham
preços acima de 20$000 réis. Na faixa intermediária havia 27,3% (3) e na mais baixa 18,2%
(2). Esse deve ter sido um dos primeiros logradouros da cidade e os primeiros moradores foram
construindo suas casas entorno da Igreja Matriz e ali consolidando o logradouro como o ponto
quente da cidade. Eram onze imóveis, todos taxados na Décima, sendo a média um pouco
abaixo dos 24$000 réis. Oito (72,7%) eram sobrados de um andar, cinco tinham lojas (45,4%)
(n. 4, 5, 9, 10 e 11). Os prédios que compartilhavam residência e comércio valiam em média
28$896144réis, sendo mais caros que os exclusivamente destinados a moradia com média de
19$807 réis.145

142

Eram 25 no lado esquerdo, 20 no lado direito. Porém o número era maior porque as propriedades da Santa Casa
de Misericórdia não foram registradas no livro de imposto predial.
143
Onze sobrados no lado esquerdo, nove no direito.
144
Essa média seria ainda mais elevada. O sobrado n.10, do Largo da Sé, pertencente a dona Ana Leoniza Abelho
Fortes estava alugada parcialmente a Amaro Coelho Aires. Ele alugava somente a loja pela qual desembolsava
7$680 réis. Provavelmente esse comércio ficava na parte inferior da loja. O pavimento superior não foi taxado
como indica a Décima Urbana.
145
Não houve o registro explícito de que o inquilino ou proprietário morasse na casa a qual estava sendo ligado.
Esta sempre foi uma construção nossa. Não é possível ter certeza, mas em diversos casos é possível imaginar que
efetivamente residiam nelas. O indício que utilizamos é a vizinhança. Parece-nos pouco provável que três ou mais
vizinhos arrolados na Décima e nos censos na mesma ordem estivessem residindo em outra rua na mesma
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Quanto aos proprietários, dona Maria Antônia de Jesus era a que possuía o imóvel
alugado pelo valor mais alto. Era proprietária de um sobrado com duas lojas (n.5) alugado ao
coronel João Vicente por 60$000 réis anuais. Mais um exemplo de que imóveis que conjugavam
residência e comércio eram melhor avaliados. A Irmandade de São Pedro possuía dois sobrados
(n. 2 e 9) pelos quais os inquilinos pagavam 32$000 e 26$880 réis, respectivamente.146 Outros
dois prédios tinham um preço baixo (7$680 réis) e eram de propriedade de Diogo José da Silva
e de Dona Ana Leoniza Abelho Fortes, o que mostra que num mesmo logradouro conviviam
prédios mais e menos caros.
A travessa da rua do Comércio apresentava a quinta maior média da cidade, 19$643
réis sempre anuais. Foram 13 as casas registradas, todas taxadas e térreas. Era, assim como a
rua principal que lhe dá o nome, ligada ao comércio, mas diferentemente da via principal,
tratava-se de pequenos comerciantes ou oficiais mecânicos: um ourives, um alfaiate e cinco
vendas foram localizadas. Quase a metade dos imóveis tinha loja (46%). A atividade comercial
explica, em parte, a alta valorização do logradouro – sexta maior – mesmo não sendo moradia
das elites da terra. Com relação as faixas, 38,5% tinham preço acima de 20$000 e 61,5% na
faixa entre 10$000 e 19$999. Nenhuma casa tinha aluguel na faixa mais barata.
O logradouro de moradia do tenente-coronel Joaquim José Xavier de Toledo e de Dona
Mariana Angélica Fortes – na rua detrás da Sé (18$764) – era o sexto mais valorizado de São
Paulo. Suas casas foram bem avaliadas e tinham valor ligeiramente superior à média da rua
(19$200 réis), porém não eram os mais valorizados da rua. Os mais caros pertenciam à
Irmandade do Santíssimo Sacramento (24$000 réis) e à Maria José de Jesus (38$400 réis) onde
moravam inquilinos. Esse exemplo pode ser considerado um indicativo de que o morador
poderia ter pouco peso (ou nenhum mesmo) sobre o valor da casa. A demanda parece ser fator
mais importante no que se refere ao valor do aluguel.
Na faixa mais alta estavam 18,2% das casas, e na intermediária – acima de 10$000 – os
outros 81,8%. Entre os imóveis mais ‘baratos’ estavam os térreos: um por 11$520 réis, os outros
dois por 14$400 réis. O que não pode ser considerado baixo se comparado aos outros
logradouros da cidade, quase metade das vias da cidade (46,1%) tinha valor médio abaixo desse
valor.

sequência de casas. Evidente que em outros casos não podemos fazer essa conexão, imaginando por isso que aquele
imóvel era somente um comércio, ou uma segunda moradia.
146
O sobrado n.2 era alugado a Jaime da Silva Telles, um negociante reinol dono de sete escravos. LN 1809,
3comp. LN1810, 3comp, p.20, casa 088. O sobrado n.9 era alugado a Maria Ângela do Triunfo.

72

A rua de Santa Teresa era o sétimo logradouro em preço médio, 18$678 réis para os
23 prédios taxados.147 Com relação as faixas, 26,1% tinham aluguel superior a 20$000; 60,9%
na faixa intermediária; e 23% na faixa mais baixa. Parte dessa valorização pode ser explicada
por dois fatores: mais da metade das casas eram sobrados (54%) e 17,4% tinham loja. Em média
cada sobrado foi avaliado em 21$000 réis e cada loja em 13$440 réis.148 Porém, esse logradouro
não era homogêneo quanto ao perfil social dos seus moradores. Moravam nela tanto oficiais
mecânicos (um seleiro e um carpinteiro) quanto pessoas vinculadas a muitos negócios como o
doutor Miguel Carlos Tigre e dona Maria Fausta Miquelina de Abreu, viúva do coronel Joaquim
Manoel da Silva Castro.
Abaixo estava a rua do Rosário com média de 18$641 réis que contava com 71 imóveis
avaliados.149 Lá havia lojas em 38,4% de casas e sobrados em 17,8% das propriedades. O
imóvel mais caro tinha quase o dobro do valor do segundo colocado. Era o sobrado com cinco
lojas de Joaquim José da Silva avaliado 80$640 réis. O segundo também era um prédio com
dois pavimentos pertencente ao padre Joaquim da Costa Resende avaliado em 43$200 réis.
Imóveis com loja tinha preço médio em 25$109 e os que não tinham 14$430. Outro dado
relevante era a elevada valorização das casas térreas desta rua que tinham média de aluguel,
14$845. A faixa mais alta tinha 28,2% das dos imóveis do logradouro; a faixa intermediária
concentrava 54,9%; e 16,9,% estavam na faixa com preços inferiores a 10$000.
A rua do Ouvidor que era moradia do coronel Luiz Antônio de Souza, do tenentecoronel Teobaldo da Fonseca e Souza e do capitão Manoel da Luz Tralhão tinha o nono preço
médio de aluguel, 18$123 réis. Parte dessa valorização pode ser explicada pelo número
expressivo de casas de dois pavimentos (38,4%) e de imóveis com lojas (43,5%). Mais de
61,5% dos sobrados tiveram aluguel (estipulado ou pago) superior à média do logradouro. O
mais caro (57$600 réis) estava alugado para a Câmara para servir de moradia ao corregedor
Francisco Jose Machado150 (n.37) e pertencia Antônio José Barbosa. Entre os imóveis com lojas
mais valorizados estava o de propriedade do coronel Luiz Antônio de Souza, em que morava
Joaquim José Correia151 (n.5), avaliado em 51$200 réis anuais. As casas com lojas tinham

147

Na Rua de Santa Teresa apenas um imóvel não foi taxado. Era uma casa térrea com dois lanços que pertencia
a João Franco da Rocha. Não teve alugadores naquele ano.
148
Apesar de três casas térrea agregarem residência e loja, os valores não eram mais elevados do que os sobrados
que a princípio tinham serviam apenas como moradia.
149
Na Rua do Rosário apenas um imóvel não foi taxado. Era uma casa térrea com dois lanços que pertencia ao
tenente Francisco Jose da Silva. Este imóvel encontrava-se em reforma.
150
Corregedor, 33, natural de São João da Pesqueira, na região do Douro, no norte de Portugal. LN1808 1comp,
p.69, casa 348. LN1809, 1comp.
151
Negociante de fazenda seca, natural do Porto e casado, 30 anos. LN1808, 1comp, p.66, casa 329. LN1809,
1comp. LN1810, 1comp, p.048, casa 291
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média de 20$907 enquanto as que não tinham 16$118. Além disso, havia prédios térreos
valorizados, como os de propriedade do coronel Luiz Antônio de Souza onde eram inquilinos
o sargento Jose Manoel de Jesus Lessa152 (n.4) e o sargento-mor Francisco Jose Machado (n.41)
que pagavam, respectivamente, 38$400 e 24$000 réis de aluguel anual. Cerca de 17,9% das
propriedades térreas tinham aluguel superior à média do logradouro. No Ouvidor, 23,3% dos
imóveis tinham valor na faixa mais elevada, 53,4% na faixa entre 10$000 e 20$000 e os 23,3%
restantes na faixa mais baixa.
Na rua de São Gonçalo foram anotadas somente casas de um pavimento. A mais
valorizada (60$000 réis) era a propriedade do doutor João Moreira (n.6, lado esquerdo) e nela
era inquilino o coronel Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Souza Chichorro.153 A de menor
preço era a casa térrea de Josefa Maria de Santana, avaliada em 4$800 réis. Quanto às lojas,
apenas uma situava-se em um imóvel pertencente ao mosteiro de São Bento, do qual era
inquilino o padre Felix Martins Ferreira do Carmo154 (n.16) pelo aluguel de 15$360 réis.155 As
casas acima de 20$000 réis por ano, representavam 20,8% dos imóveis do logradouro, 52,1%
na faixa mediana, e 27,1% na faixa menor do que 10$000 réis por ano de aluguel.
Situação diferente foi encontrada na travessa do Colégio onde quase a metade dos
imóveis era composta por sobrados (44,4%)156 e o mesmo percentual de casas com lojas. Ali
havia desvalorizados prédios pertencentes à dona Caetana Antônia de Toledo Lara (2) e à dona
Úrsula Maria das Virgens Rendon (1), avaliados em 7$680 réis. Em um universo de nove casas,
três significam um terço. Esses imóveis podem ter sido subavaliados de forma proposital para
que suas donas pudessem pagar menos imposto. Apenas para se ter uma ideia da alta
desvalorização destes últimos imóveis, contabilizando apenas as outras seis casas, a média dos
aluguéis era 22% maior, alcançando 21$963 réis (ou seja, seria a sexta rua mais valorizada da
cidade), mas heterogênea como todas as demais, apresentando lado a lado imóveis mais e menos
caros. Três imóveis tinham mais do que 20$000 de aluguel anual, quatro entre 10$000 e 20$000
e outros três na faixa mais baixa.

152

Na Décima de 1809 foi registrado como inquilino o sargento José Manoel. Nos censos pesquisados esse
sargento sempre foi registrado, mas não como chefe. A chefia era de sua mãe, Catarina Maria das Neves, uma
senhora de 50 anos, viúva que era sustentada pelo oficio de seu filho José (que era ourives). LN1808, 1comp, p.30,
casa 132. LN1810, 1comp, p.16, casa 101.
153
Chichorro era secretário de Governo, 33, casado, natural do Rio de Janeiro e dono de 6 a 9 escravos. LN1808,
1comp, p.56, casa 274. LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.053, casa 321
154
O padre era pardo, natural de Sabará. LN1809, 1comp, p.76. LN1810, 1comp, p.066, casa 400
155
Não houve registro nos censos que o padre Felix utilizasse essa loja. Nenhuma anotação sobre uma atividade
comercial nos censos em que foi localizado.
156
Para este logradouro foram inventariadas nove casas, quatro foram registradas como sobrados de um andar, e
outras quatro como térreas. O imóvel que faltou foi contabilizado por nós como térreo para este caso e para todos
os de semelhante situação na Décima Urbana.
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A rua de São Bento era o local de residência de importantes moradores da cidade no
início do XIX, como o tenente-coronel Anastácio de Freitas Trancoso (n.11), o coronel José de
Arouche Toledo Rendon (n.21) e dona Maria Francisca Pereira Mendes (n.106). Ali foram
taxados 101 imóveis, com o preço médio que não era tão elevado, mas também não era baixo.157
O número absoluto de sobrados era expressivo (14), porém diluía-se no conjunto do logradouro
(12,5%). Já o número de imóveis com loja era pequeno mesmo (6), o que representava 5,4% da
rua. Esse número está, provavelmente, subestimado, porque 30% (30 de 91) dos chefes de fogo
ali residentes tinham profissões que, necessariamente, precisavam de um espaço para exercerem
a suas atividades. Eram costureiras e rendeiras (11), negociantes (11) – alguns de molhados,
outros de quitandas – e oficiais mecânicos (8). Nem todos precisavam, necessariamente, de uma
loja. Talvez costureiras precisassem apenas de uma oficina, mas homens que tinham negócios
deviam necessitar de uma loja. Neste logradouro, as faixas da mais elevada a de menor média
eram representadas, respectivamente, por 20,8%, 60,4% e 18,8%
Na rua do Carmo o valor de aluguel médio era de 16$288 réis – o décimo terceiro da
cidade. Essa pode ser considerada um média relativamente alta se considerarmos os 48 prédios
taxados. Foram citadas duas casas térreas com “sótio”, talvez se tratando dos “falsos sobrados”
estudados por Nestor Goulart Reis Filho no livro São Paulo: vila, cidade e metrópole, ou seja,
casas térreas com um pequeno sótão iluminado por janela colada ao frechal.158 Quanto ao
número de pavimentos, sete imóveis (14,3%) eram sobrados de um andar. Este era um número
baixo, porém a média de valor deles era mais do que o dobro do logradouro (38$526 réis). A
média de valor das casas térreas era menor (12$194 réis) do que a média. Era, portanto, um
logradouro de contrastes. O imóvel mais valorizado da cidade localizava-se nesta rua (n.49) e
pertencia ao testamenteiro de dona Francisca Maria Xavier de Mattos, com valor registrado de
102$400 réis por ano. Esta era a residência do bispo Mateus de Abreu Pereira. Situava-se na
esquina junto da rua de Santa Tereza (atual Rua Roberto Simonsen), portanto no trecho mais
valorizado. Do outro lado da rua, provavelmente quase em frente ao sobrado da testamenteira,
o contraste poderia ser visto. A casa de Inácio Pedroso de Aveiro (n.23) e a de Francisco Xavier
Lopes (n.24) foram avaliadas em 3$840 réis e eram as mais simples do logradouro. Nenhuma
loja foi anotada no primeiro livro de imposto predial. Assim como na rua de São Bento, o

157

Na Décima foram registradas 112 casas na Rua de São Bento. Onze estavam sem preço de aluguel. Nove porque
não tinham inquilino. Um que não foi taxado porque seu proprietário morador vivia de esmolas e estava entrevado.
Um apenas porque estava inabitável
158
REIS Filho, N.G. São Paulo: vila, cidade e metrópole. São Paulo: Via das artes, 2004.
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número de lojas deve ter sido subestimado (ou pelo menos, não registrado). Havia na Rua do
Carmo nove chefes envolvidos com ofícios mecânicos ou com o comércio.
Na rua da Sé para Santa Teresa foram registrados onze prédios. Dez foram taxados
na Décima, o que deu uma média de 15$714 réis. Esse pequeno logradouro tinha quatro
sobrados (n.os1, 2, 6 e 7), todos com loja que tinham média de 17$760. Eram os proprietários
desses sobrados o tenente-coronel Francisco Alvares Ferreira do Amaral (n.1)159, o doutor
Manoel Joaquim de Ornelas (n.2)160 (responsável pela taxação da Décima de 1809), João
Moreira (n.6)161 e o cadete José Vaz de Carvalho (n.7) – filho do coronel e tropeiro de mesmo
nome162. Para nenhum prédio térreo foi registrado uma (ou mais) loja(s) que tinham média de
13$380. Isso porque nessa média havia tanto três imóveis com preço de 5$760 ou menos quanto
outros três entre 15$360 e 40$020. Três imóveis tinham mais do que 20$000 de aluguel anual,
quatro entre 10$000 e 20$000 e outros três na faixa mais baixa.
Com preços entre 14$999 e 10$000 réis estavam 19 logradouros – nesta ordem
começando pelo mais elevado: a travessa da rua do Príncipe, e as ruas do Jogo da Bola, do
Príncipe, do Hospital, de São Francisco ao Jogo da Bola, o Largo de São Gonçalo e a rua de
Santa Teresa para o Largo do Colégio, as travessas da Boa Vista e a do Bexiga, a rua da
Esperança, a travessa para a Casa Santa, as ruas de São Jose e da Freira, a travessa dos Quartéis,
as ruas dos Quartéis, das Flores, do Lorena, o beco dos Barbas e a travessa da Fundição.
Na travessa da rua do Príncipe foram arrolados sete imóveis dos quais somente um
não tinha imposto predial a pagar.163 A média era a décima quinta da cidade, 14$560 réis por
ano. Seis imóveis eram térreos com dois lanços. O mais caro (n.1) pertencia ao coronel José
Vaz de Carvalho cujo inquilino pagava 24$000 réis.164 O segundo mais valorizado (n.7) era
propriedade do capitão Jose Maria da Cruz Almada que o alugava por 23$040 réis.165 Somente

159

O aluguel foi arbitrado em 14$400 por um sobrado com loja para o qual não foi registrado nenhum inquilino,
o que sugere que o proprietário ali residisse.
160
O imóvel do doutor Ornelas era a residência do tenente Antônio Safino da Fonseca o qual foi avaliado em
26$880.Safino alugava a loja (11$520), os lanços e o andar superior parece que não alugava. Apenas para recordar,
Ornelas era o corregedor que rubricou as folhas do livro de Décima e Safino era um recorrente ocupante de postos
na administração municipal.
161
João Moreira era negociante de fazenda seca, pardo, que aparentemente residia naquela casa de sobrado com
loja da Rua da Sé para Santa Teresa avaliada em 4$800 réis. LN1810, 3comp, p.12, casa 38
162
Anastácio José Mendes, pardo que vivia de suas agências, pagava ao cadete 24$960 réis pelo sobrado com uma
loja. LN1810, 3comp, p.12, casa 39.
163
Era um sobrado com duas lojas do comendador Antônio Jose da Franca Horta, antigo governador da Província
de São Paulo (1802-1808) que encontrava-se sem inquilino.
164
O inquilino de Vaz de Carvalho era ajudante João Evangelista era natural do Porto, 60 anos, e vivia de uma
fábrica de telhas e tijolos que tinha em uma chácara. Em 1810, além dessa fábrica foi registrado como vivendo de
suas lavouras. Deve ter mudado de endereço, da 1.o companhia para a 3.o. LN1808, 1comp, p.74, casa 37. LN1810,
3comp, p.159, casa 202.
165
A inquilina do capitão Almada era Ana de Tal sobre a qual nada sabemos.
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um imóvel tinha loja, mas tratava-se justamente de um sobrado não taxado. Dois imóveis
tinham preço acima dos 20$000, um na faixa intermediária e três na inferior.
Na rua do Jogo da Bola o aluguel médio anual era um pouco inferior a esta última,
14$352 réis. Lá havia 10 casas, 9 alugadas, todas térreas e nenhuma com loja. Nenhum desses
chefes de fogo era negociante ou fazendeiro. Era um logradouro marcado por mulheres chefes
de fogo, como Verônica Pires de Camargo166 e Ana Rodrigues de Oliveira167que viviam de suas
agências, de Joaquina Antônia da Conceição168 e Gertrudes Manuela169que viviam de suas
quitandas , de Gertrudes Maria da Conceição que vivia de suas costuras170e de Joana Maria do
Espirito Santo que tinha venda.171Entre elas, havia o padre Francisco Antônio de Araújo172e
Pedro Freire de Vasconcelos que era porteiro da maça e foi registrado vivendo das “ordens de
seu filho Antônio Romualdo” e de costuras.173 Era, portanto, uma rua de pessoas de baixa
condição social, oficiais mecânicos, mas que pagavam aluguéis substanciais. Apenas dois
imóveis rendiam menos que 10$000 réis (casas n.1, 7$680 e n.8, 9$600). As outras oito casas
tinham aluguéis entre 11$520 e 21$120 réis. Apesar de tratar-se de atividades que
aparentemente não rendiam tanto, conseguiam financiar esses altos valores.
Na rua do Príncipe residiam dois capitães – Bernardo José Leite Penteado174 (n.3) e
Jose Maria Bueno (n.29) –, o alferes Manoel Rodrigues da Cruz175 (n.26), o padre Melchior
Fernandes Nunes176 (n.28) e a dona Umbelina Eufrozina da Fonseca177 (n.30). Devido ao alto
número de imóveis arrolados (30) pode-se considerar ali a média até elevada (14$317 réis),
enquadrando-se no 17° valor médio da cidade. Os imóveis mais caros era os três sobrados: um

166

LN1808, 1comp, p.80, casa 430. LN1809, 1comp.
LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.063, casa 382.
168
LN1808, 1comp, p.80, casa 429.
169
LN1808, 1comp, p.80, casa 428.
170
LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.063, casa 380.
171
LN1808, 1comp, p.75, casa 383. LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.63, casa 379.
172
LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.53, casa 320.
173
Porteiro da maça era um oficial de cerimônia. No censo de 1809 não foi registrado o sobrenome Vasconcelos.
LN1808, 1comp, p.80, casa 427; LN1809, 1comp. LN1810, 3comp, p.130, casa 025
174
O capitão reformado da cavalaria ligeira Leite Penteado não residia na cidade. O local de moradia dele e de sua
família era a Freguesia do Ó onde exercia suas atividades de agricultor, senhor de engenho e criador de animais.
A casa na cidade era, portanto, sua segunda morada, eventual. No censo de 1809 foi discriminada sua produção:
milho (130 alq), feijão (38), algodão (11 arrobas), arroz (8 alqueires), farinha de mandioca (33), vendeu 100
canadas de aguardente, bezerro e ainda marcou 7 e poldra 1. LN1805, fregdoó, p.10, casa 32. LN1808, fregdoó,
p.9, casa 37. LN1809, fregdoó, p.14, casa 29. LN1810, fregdoó, p.3, casa 6.
175
O alferes Rodrigues da Cruz, listado sem o último sobrenome, também residia na Freguesia do Ó. Sua segunda
residência era nessa Rua do Príncipe. LN1808, fregdoó, p.11, casa 47; LN1809, fregdoó, p.18, casa 38; LN1810,
fregdoó, p.25, casa 105
176
O padre Melchior era capelão da Sé. LN1808, 1comp, p.74, casa 381. LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.62,
casa 373.
177
Duas eram as fontes de renda de dona Umbelina: assistência de seu irmão – o coronel Gabriel da Fonseca que
morava em Cuiabá – e dos rendimentos de uma fazenda que tem na Parnaíba. LN1808, 1comp, p.71, casa 357.
LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.062, casa 374
167
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com duas lojas e dois quartos de propriedade de dona Escolástica Vieira da Silva, avaliado em
36$960 réis; outro com uma loja da dita Dona Umbelina por 31$000 réis; e um terceiro com
loja de Dona Caetana de Toledo Lara por 29$400 réis. Do outro lado da rua havia casas térreas
desvalorizadas como a de Rosa de Oliveira (n.21), cujo aluguel estava arbitrado em $320 réis
mensais (3$840 réis anuais) e a de Ângela Maria Cardim (n.23) avaliada em $640 (7$680 réis
por ano). Cerca de 30% dos imóveis tinham preço médio de 11$520 réis por ano, o que dá o
tom desse grande leque de valores de aluguéis vigentes na rua. Em relação as faixas, 10% das
casas estava na mais elevada, 70% na intermediária e 20% com valores inferiores a 10$000.
Com aluguel médio em 14$070 réis estava a rua do Hospital, na qual foram registrados
quatro imóveis – todos térreos. Três deles bastante valorizados: a casa n.1 com loja, 23$040
réis; casa n.2, 17$280 réis; e a casa n.3, 15$360 réis. As duas primeiras pertenciam a Jose
Homem da Costa, a terceira a um não menos desconhecido José Joaquim. O único imóvel que
destoava era o pertencente a Manoel Cardoso, alugado por $600 réis ao ano, que estava cedido
a Ângela Martins. Se não fosse este último, a média do logradouro ficaria entre os dez maiores
de toda a cidade.178
Com média de 13$500 réis enquadrava-se a rua de São Francisco (sentido Jogo da
Bola) com nove imóveis, destes oito tributados e nenhum deles registrado com loja. Algumas
das casas de um pavimento foram bem avaliadas, como a n.1 do padre Inácio Xavier Moreira
(17$280 réis), a n.8 de Joaquim José de Oliveira (15$360 réis) ou mesmo a pertencente ao
capitão Joaquim de Araújo Leite (n.2) e a (n.7) de Floriano Alvares Rodrigues (11$520 réis).
Outras já eram bem mais baratas, como as duas de Ana Francisca Soares (3$840 e 4$800 réis)
ou mesmo a outra casa de Floriano (7$680 réis). O prédio mais caro era o do sargento-mor
Manoel José da Graça, o sobrado – único no logradouro – avaliado em 36$000 réis.
No largo de São Gonçalo foram arrolados 17 imóveis. A média de aluguel ali era de
13$468 réis, sendo o 20° logradouro em valor da cidade. Duas casas (n. 4 e n.5) eram de
sobrados de um andar: um pertencente a Melchior do Rio Grande (que devia ser a sua origem)
e outro a Luis de Barros – ambos moradores desses edifícios avaliados em 7$680 réis anuais.
Os outros 12 eram casas térreas, com aluguéis que variavam bastante, mas em geral foram
melhor avaliadas (9) do que os sobrados (entre 11$520 e 30$720 réis). Entretanto ali havia três
imóveis térreos com baixa valor registrado (entre 2$880 e 7$680 réis). Para outros três imóveis
178

Imóveis cedidos eram, quase sempre, bastante desvalorizados. Mais de 77% tiveram aluguel arbitrado em
menos de 6$000 por ano. Não se tem certeza, se esses imóveis eram mesmo desvalorizados ou se eram depreciados
para que se pagassem menos imposto. Também não temos dados de quem pagava o imposto nesse caso, se o
morador ou se o dono. De qualquer forma é possível pensar que o menor valor era benéfico para qualquer parte.
Por isso, talvez essa casa de Manoel Cardoso não fosse tão precária quanto a Décima indica.
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não foi registrado o número de andares, sendo provavelmente térreos pelo perfil da rua. Eram
casas que que pagavam elevados aluguéis entre 13$440 e 21$120 réis (n. 6, 11 e 15). Apenas
na casa n.6, de propriedade de Manoel Rodrigues, registrada loja. Pessoas importantes residiam
no Largo de São Gonçalo, como o tenente-coronel André da Silva Gomes179 (n.7) e os capitães
Inácio José de Siqueira (n.10) e Inácio Fernandes Aranha180. André da Silva Gomes era mestre
régio de gramática, e os capitães viviam de seus “negócios” – os três tinham entre 5 e 7 escravos.
Na rua de Santa Teresa para o largo do Colégio – entendida como continuação da
Rua de Santa Teresa – foram registradas três casas numeradas do n.25 ao 27. Os 24 imóveis
anteriores estavam na Rua de Santa Teresa. Todos os três eram sobrados e pertenciam a Dona
Gertrudes Teresa Leocádia181 - proprietária do sobrado de um andar (n.25) com quatro lojas
avaliado em 15$360 réis182-, ao padre Manoel Francisco de Paula e Oliveira (n.26, no qual
residia e cujo valor de aluguel arbitrado é 11$520 réis, e aos herdeiros do capitão Antônio
Joaquim de Athayde (n.27, que por estar fechado não foi taxado).183
Os 21 logradouros listados acima tiveram aluguel médio superior à média da cidade que
era de 13$193 réis anuais. Os logradouros que seguem tiveram aluguel médio inferior a este
patamar o que não significa que não houvesse casas com valores bem superiores a essa média,
mas a incidência de valores mais baixos apresenta-se de modo mais visível. Como já se pode
notar a quantidade de sobrados também reduziu-se bastante em relação aos logradouros mais
valorizados assim como as lojas que, em alguns dos logradouros anteriores, não existiam.
A travessa da Boa Vista (ou seria rua) contava com 33 imóveis.184 Era um logradouro
basicamente composto por casas térreas (92%).185 Havia apenas três sobrados. As lojas estavam
instaladas somente nessas propriedades. Quanto ao valor, os prédios térreos variavam bastante
de 3$840 até 15$360 réis por ano. Já os sobrados tinham valor idêntico de aluguel: 33$600 réis

179

LN1808, 1comp, p.83, casa 438. LN1809, 1comp, p.70. LN1810, 1comp, p.66, casa 408.
LN1808, 1comp, p.86, casa 472. LN1809, 1comp. p.77. LN1810, 1comp, p.67, casa 409
181
Dona Gertrudes não foi localizada nos censos analisados como chefe de domicilio. Talvez fosse a esposa do
capitão Manoel Ferraz de Camargo. GP, vol.1, p.226.
182
Uma dessas lojas era alugada por uma tal Ana por 3$840 anuais. Para as demais não houve o registro dos
inquilinos.
183
O capitão Athayde faleceu em 1809. Deixou viúva – dona Maria Joaquina do Prado e Silva – e filhos – Maria
Cleta, Antônia e Antônio (talvez mais). Esses eram a família arrolada do dito capitão até a sua morte. LN1805,
1comp, p.24, casa 135. LN1807, 1comp, p.31, casa 141. LN1808, 1comp, p.26, casa 141. Depois de sua morte, o
domicílio passou a ser chefiado pela viúva. LN1809, 1comp, p.25, casa sem numeração. LN810, 1comp, p.19,
casa 125. LN1811, p.29, casa 139.
184
Talvez ‘travessa’ não tenha sido utilizada na sua concepção usual. Travessa: “rua que atravessa
outras”BLUTEAU, R. http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/travessa
185
Incluindo uma casa sem indicação de número de pavimentos pertencente a Eufrazia Maria de Jesus avaliada
em 9$600. Havia imóveis somente três sobrados (n.os 6 ao 8)
180
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e pertenciam a José Antônio da Silva Paulista.186 Novamente temos outro indício de que a
associação de residência e comércio majorava o valor dos aluguéis. Nas faixas 12,1%, 48,5% e
39,4% estavam os imóveis, respectivamente, da faixa mais elevada, a intermediária e a baixa.
Na travessa do Bexiga havia 4 casas térreas de um lanço pertencentes a Gertrudes de
Castro. Todas estavam alugadas e, por isso, taxadas pela Décima.187 Eram imóveis bem
avaliados, três por 11$520 e um por 15$360 réis. A média era de 12$480 réis.
Já a rua da Esperança era o 24.o logradouro em valor de aluguel.188 Era uma rua com
19 casas térreas, sendo 18 taxadas.189 Nenhuma loja foi registrada. O imóvel mais caro estava
sem inquilino e pertencia a Ana Jacinta de Escobar avaliado em 24$000 réis.190 Os mais baratos
eram de Ana Teresa, Francisco da Fonseca e Joaquim Paes, avaliados em 4$800 réis. Cerca de
33% tinha valor na faixa dos 10$000 a 20$000 e 61,1% na faixa mais baixa.
A travessa para Casa Santa contava com apenas duas casas, ambas alugadas, térreas
com um lanço e pertencentes a dona Maria Gertrudes, uma de 8$640 e outra de 15$360 réis.191
Já a rua de São José (atual Libero Badaró) era mais ocupada, com 46 casas registradas,
das quais 37 foram taxadas.192 Do universo total de casas do logradouro, foram registrados 45
imóveis térreos.193 Havia apenas um sobrado, do coronel José Arouche de Toledo Rendon,

186

Os sobrados da Travessa (ou Rua) da Boa Vista eram, conforme a Décima, de propriedade de José Antônio da
Silva Paulista. Na casa n.6 eram seus inquilinos o capitão José Pinto e Maria Rita de Cássia. Sobre o capitão nada
sabemos, mas Maria Rita residia nessa casa. LN1809, 1comp, p.20, casa 63. Desconfiamos disso porque sua
vizinha Maria Teodoro – que morava no sobrado ao lado – fora registrada na sequência, no mesmo censo. LN1809,
1comp, p.20, casa 65. Também encontrada na lista nominativa seguinte. LN1810, 1comp, p.30, casa 191. Nessa
mesma casa (n.7) era inquilino o padre Roque Soares de Campos que era mestre régio de Filosofia que também
foi localizado como vizinho destes anteriores. LN1808, 1comp, p.25, casa 96. LN1809, 1comp, p.20, casa 64.
LN1810, 1comp, p.30, casa 190. A inquilina do terceiro sobrado (n.8) alugava a loja, Dionísia de Tal que não foi
registrada nos censos como vizinha daqueles.
187
Eram inquilinos de Gertrudes na Travessa do Bexiga: Gertrudes Teresa do Sacramento, Antônio Bexiga, Maria
Rodrigues e Salvador Joaquim. Apenas sobre este último localizamos nos censos. LN1810, 2comp, p.102, casa
199. Sobre Antônio Bexiga pouco sabemos. Anos mais tarde, Saint-Hilaire escreveu algumas linhas sobre ele. Era
o dono da hospedaria em que se instalou. SAINT-HILAIRE, op. cit. Mas em 1809 era apenas um inquilino. O
grande proprietário de casas na área era outro o doutor Antônio Soares Calheiros sobre o qual discorremos mais
adiante.
188
Somente um imóvel não foi taxado pela cobrança de imposto predial, uma das casas do coronel José Mendes.
189
Apenas a casa do tenente Antônio Safino da Fonseca tinha dois pisos.
190
A cobrança de imposto era feita sobre o potencial locatício ou pelo valor recebido pelo proprietário. Nesse caso
a casa foi tributada somente pelos cinco meses alugados. Tendo ciência disso, optamos por fazer uma projeção. Se
a cada mês alugado foi cobrado 2$000 réis em um ano seriam 24$000. Isso foi pensado para evitarmos distorções
no cálculo. Não estamos analisando os ganhos com relação ao imposto, procuramos projetar o valor daquelas casas
o que é mais relevante para este trabalho.
191
Eram inquilinos de dona Maria Gertrudes: Ana de Tal (8$640) e João Rodrigues Chaves que era o responsável
pelo correio, seu porta-mala. LN1808, 1comp, p.79, casa 417. LN1809, 1comp.
192
Das nove casas que não foram cobrada a décima, seis estavam fechadas e três inabitáveis. O uso da palavra
fechada significava – conforme a fonte indica – que não tiveram alugadores por todo o ano. O termo ‘inabitável’
é nosso para se referir a imóveis que não podiam ser habitados. No caso destes da Rua de São José, um ‘se acham
incompletas’, outro ‘para acabar’ e o terceiro ‘que se acha em obra’. Eram, portanto, imóveis em reforma ou
construção. Era bastante raro casas inabitáveis por elas estarem em ruínas.
193
Destes 45, 5 imóveis foram considerados térreos porque não foi anotado o número de pavimentos.
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avaliado em 15$360 réis.194 A propriedade com menor valor era a do capitão Eleutério da Silva
Prado (n.33) que teve aluguel anotado em 2$880 réis anuais195, e as mais valorizadas tinham
aluguel de 19$200 réis: Dona Ângela Ferreira Prestes (n.1) e o coronel Francisco Xavier dos
Santos (n.7) moravam nessas casas. Os demais imóveis de mesmo valor estavam alugados (n.
26 – única com loja –, 36, 37 e 39). A média do logradouro era de 11$728 réis anuais. A faixa
mais intermediária concentrava 56,8% dos imóveis e o percentual restante na faixa mais baixa.
Era a primeira vez que não havia percentual nenhum para imóveis acima dos 20$000 réis.
Na rua da Freira foram registrados 22 imóveis térreos e um sobrado. Os 21 (taxados)
aluguéis tinham média de 11$680 réis.196 O sobrado com loja (a única da rua) pertencia ao padre
Pedro Domingues Paes Leme foi avaliado em 17$280 réis.197 Este era o segundo maior preço
da rua. A casa melhor avaliada pertencia aos herdeiros de Dona Ana Joaquina Valadares,
alugada por 19$200 réis. Os imóveis com valor igual ou acima de 14$400 réis representavam
52% porém, os valores de 5$760 réis (4 casas) e 7$200 réis (3) conviviam com os mais altos,
derrubando a média do logradouro.
A travessa dos Quartéis contava com 8 casas térreas, todas tributadas. Miguel da Costa
Pereira (n.7) e Antônio Soares de Siqueira (n.8) eram proprietários dos imóveis mais baratos
do logradouro, de 5$760 réis cada. Duas casas tinham preço de 7$680 réis, a do coronel Jose
Joaquim Mariano da Silva Cesar e de Ana Maria Franca. Superiores em valor eram os imóveis
(n.1) de dona Ana Leoniza de Abelho Fortes (11$520 réis), (n.2) do Convento do Carmo
(15$360 réis), de (n.3) Úrsula Maria Pereira (17$280 réis) e do (n.4) capitão Manoel da Luz
Tralhão (21$120 réis). O único imóvel com loja também era o único para o qual não foi
registrado o número de pavimentos e pertencia ao referido Miguel da Costa Pereira (n.7). A
média do logradouro era de 11$520.
Na rua dos Quartéis, dos 31 imóveis, 28 foram taxados. A média era de 11$469 réis –
29° da cidade. Todas as casas eram térreas com lanço (um ou dois). Nenhuma tinha loja. Apesar
dessa aparente homogeneidade das casas, os aluguéis variavam bastante. Manoel de Barros era
o proprietário do imóvel de menor valor do logradouro, 4$800 réis. O coronel Jose Arouche de
194

A casa era cedida ao capitão Jerônimo Pereira Crispim. Não podemos ter certeza do motivo dessa situação.
Parece pouco provável que o capitão Crispim não tivesse dinheiro para pagar um aluguel de um imóvel na cidade.
Como tantos outros recebia soldo, e tinha um escravo. Deve ter outro motivo esse ‘empréstimo’.
195
Não foi possível localizar com maior precisão o local de moradia do capitão Eleutério. Ele era fazendeiro,
portanto, é bem provável que não tivesse como primeira residência a casa da cidade. Mas este como era o único
imóvel registrado no nome dele, e não alugava nenhuma outra casa, parece que residia nela quando estava na
cidade. Porém, no censo de 1810 fora arrolado como morador da rua de São Bento. Uma dúvida fica quanto ao
valor arbitrado de aluguel. Era muito baixo (2$880) para alguém como ele, capitão de milícias, e o próximo
capitão-mor da cidade. É possível que este imóvel tenha sido subavaliado. LN1810, 2comp, p.4, casa 016
196
Outros dois não foram taxados por estarem sem alugadores naquele ano de 1809.
197
LN1808, 1comp, p.73, casa 372. LN1809, 1comp, p. 25. LN1810, 1comp, p.064, casa 389.
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Toledo Rendon era dono da casa melhor avaliada do logradouro, 28$800 réis. Este imóvel
estava fechado e era apenas um dos três do coronel na rua que totalizavam 46$080 réis (por
ano). Outro grande proprietário de casas na rua era o sargento-mor Francisco Xavier de
Aragão198, possuidor de quatro imóveis que totalizavam 46$080 réis. Dona Mariana Angélica
Fortes tinha quatro prédios que totalizavam 61$440 réis, mais três que estavam fechados e sem
tributação. Assim, 3,6% tinha valor acima de 20$000, 64,3% na faixa entre 10$000 e 20$000 e
57,1% na faixa inferior.
Já na rua das Flores foram arrolados 50 imóveis, 88% (44) térreos.199 Para nenhum
deles foram registradas lojas. A Décima incidiu sobre 92% das casas (46).200 A variação dos
valores de aluguel chegava a 967%. O mais elevado era o sobrado (casa n.7) do padre Eusébio
Joaquim Mendes alugado por 30$720 réis. O maior proprietário de imóveis desta rua, tanto em
valor quanto em quantidade, era o Convento do Carmo, seis casas totalizando 83$520 réis em
aluguel anual.201 A média do logradouro era de 11$439 anuais. Novamente, o número de
imóveis mais valorizados eram pequeno, 6,5% e a faixa mediana era a mais preponderante, 50%
e 43,5% para as casas de 10$000 ou menos.
Na rua do Lorena era a 31° média em valor de aluguel, 10$640 réis. Sete eram térreos,
e o sobrado do capitão Melchior Álvares Pereira (7$680 réis). Todos foram taxados e não havia
loja arrolada. Os imóveis mais valorizados aqui eram os térreos. O coronel Joaquim Jose dos
Santos tinha a casa melhor avaliada (n.8), 25$600 réis. Na sequência havia as quatro casas
pertencentes ao padre Antônio Martins Pena (n. 1 ao 4202) que totalizavam 48$000 réis. Os
prédios de menor valor pertenciam ao alferes Vicente Francisco, n. 5 (2$400 réis) e 6 (1$440
réis).203
No beco dos Barbas foram registradas 23 casas (sendo um sobrado) e a média era de
10$560 réis.204 O sobrado era do tenente-coronel José Pedro Galvão, avaliado em 19$200

198

Segundo a própria Décima, o sargento-mor Aragão residia na Rua de São Gonçalo, n.35, LN1808, 1comp, p.53,
casa 263. LN1809.
199
Entre os 44 imóveis de um pavimento consideramos dois (n.os13 e 19) que não tiveram registro desse quesito
na Décima.
200
Das que não foram, três estavam inabitáveis (sem o registro do motivo: por acabar, em reforma, arruinadas, etc.)
e uma fechada (por estar sem inquilino). Casas inabitáveis: 12, 17 e 21. Proprietários: Teodora Ribeiro (sobrado),
Jose Rodrigues de Almeida (térreo) e o padre Manoel Joaquim de Castro (sobrado). Casa fechada: 37. Proprietário:
o padre Felix José de Oliveira (térreo)
201
Casas pertencentes ao Convento do Carmo
202
Casas pertencentes ao padre Martins Pena: n.1, 11$520, n.2, 9$600, n.3, 9$600, n.4, 17$280. Todos alugados.
203
Estas casas do alferes Vicente eram cedidas a Gertrudes Maria e Felisberto Antônio. Novamente não podemos
ter certeza se o valor era mesmo baixo, ou se era rebaixado por ser um imóvel em que o chefe morava de favor.
204
Das quais apenas uma não foi taxada (n.1) de propriedade do capitão Manoel Fernandes de Andrade por estar
sem inquilino todo o ano. Dentro desses 22, seis subentendemos que tratavam também de imóveis térreos.
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réis.205 Mas o imóvel mais caro pertencia ao padre Joaquim da Costa Rezende, pelo qual recebia
24$000 réis.206 Tanto o imóvel do tenente-coronel Galvão quanto do padre Rezende eram muito
superiores à média do logradouro (10$560 réis). Isso se deve à grande quantidade de casas com
valor de aluguel entre 2$880 e 4$800 réis (23%), ou seja, menor que a metade do valor médio.
Ao total, os imóveis menos valorizados correspondiam a 59,1% do logradouro, os da faixa
intermediária, 36,4% e o 4,5% da faixa mais elevada, um imóvel acima de 20$000.
A travessa da Fundição era o último logradouro com valor médio acima dos 10$000
réis anuais. Eram apenas quatro casas, todas tributadas com preços bastante destoantes. Os
imóveis n.1 e 2 eram os menos valorizados. O padre Francisco de Paula Oliveira cedia a sua
casa de sobrado ao tenente-coronel Antônio Pereira de Araújo.207 O capitão João Franco da
Rocha tinha o prédio térreo mais desvalorizado, 2$400 réis, no qual morava. As casas mais
caras estavam do outro lado da travessa. Pertenciam aos herdeiros do coronel Joaquim Manoel
da Silva Castro e a Escolástica de Macedo nos quais seus inquilinos pagavam, respectivamente,
15$360 e 19$200 réis.
Na sequência, os 19 logradouros que faltavam tinham o valor médio abaixo dos 10$000
réis. Na rua da ponte do Carmo só foram registrados três térreos e um sobrado de um andar
sem indicação do lado (esquerdo/direito) em que estavam. O ajudante Antônio Pereira Rangel
(n.1) e Manoela Angélica do Sacramento (n.2) eram proprietários e moradores dos imóveis
mais baratos, 4$240 e 4$640 réis, respectivamente, térreos com dois lanços. O outro
proprietário era Jaime da Silva Telles, dono de duas casas (n. 3 e 4) avaliadas em 9$880 e
19$480 réis. Todos moradores pagavam foro ao Convento do Carmo.
Na rua da Tabatinguera foram registrados 58 prédios, todos térreos, sem loja e com
um ou dois lanços.208 Apesar dessa semelhança tipológica, havia grande diferença de preços
que iniciavam em 1$920 réis (5 imóveis, n. 1, 3, 6, 12 e 40) e culminavam em 19$200 réis de
aluguel (p. ex. casa de dona Esméria de Gusmão209), ou seja, chegando a 900% de diferença.

205

O tenente-coronel do regimento de caçadores da praça de Santos Galvão parecia residir nessa casa. LN1808,
1comp, p 27, casa 119. LN1809, 1comp, p.23, casa 99. LN1810, 1comp, p.34, casa 228.
206
Esse imóvel do padre Rezende encontrava-se sem inquilino mas havia sido alugado a 2$000 por oito meses.
Projetamos o preço anual.
207
O valor arbitrado de aluguel da casa do padre Oliveira era de 4$800 réis. Era um sobrado com um lanço. Parece,
novamente, pouco provável que o tenente-coronel dos dragões que trabalhava na Contadoria e que tinha oito
escravos não pudesse pagar um aluguel na cidade. Porém, não era impossível. O valor baixo de avaliação do imóvel
também não era impossível, mas acreditamos pouco provável. Seria essa uma estratégia para pagar menos
imposto? Sem respostas definitivas.
208
Para 54 imóveis da Rua da Tabatinguera foram registrados como tendo um pavimento. Para quatro não houve
esse registro, porém consideramos que se tratavam também de casas do mesmo tipo.
209
Esse imóvel foi alugado a 1$600 por três meses. Estava fechado durante a Décima. Como outros, projetamos o
valor para todo o ano.
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Por isso, a média do logradouro era de 9$276 réis. O maior proprietário do logradouro era o
Mosteiro de São Bento com oito imóveis totalizando 84$480 réis por ano.210 O segundo maior
proprietário da rua era dona Maria Perpétua com 33$840 réis em três imóveis. O capitão Gabriel
José Rodrigues tinha quase a mesma renda no logradouro (33$120 réis), contabilizando seis
imóveis (um sem valor). A média do logradouro era de 9$276. Dos que tinham aluguel, 48,1%
tinham preço entre 10$000 e 20$000 e 51,9% na faixa mais baixa.
Já a rua da Bica tinha 23 imóveis (todas do lado esquerdo), sendo 21 térreos. Foram
taxadas 22 casas cuja a média de aluguel era de 8$771 réis.211 Dois prédios destoavam do
conjunto: a casa n.2 do tenente-coronel Manoel Jose Gomes avaliada em21225$600 réis (192%
maior do que a média) e a casa térreo n.5 de Inácio Dias alugada por 12$600 réis213 (45%
superior a média). Estas entremeavam-se às demais casas térreas, das quais cinco foram
avaliados em 3$840 réis ou menos (n. 1, 4, 6 e 23). A inexistência de lojas pode ter contribuído
para esses preços.
Na travessa da Lapa foram taxadas seis casas (dos sete imóveis registrados).214 Do
lado esquerdo dessa travessa estavam edificados os três sobrados do logradouro (n.1 ao 3)
pertencentes a Manoel Álvares Solano. Do lado direito apenas casas de um pavimento (n.4 ao
7). Eram casas de baixo valor. Dois sobrados foram avaliados em 9$600 réis, o outro em 3$840
réis. Já as casas térreas eram duas em 7$680 e uma em 9$600 réis. Portanto, a média era de
8$000 réis, ou seja, 61% da média da cidade.
Já na rua de São João foram registrados 12 imóveis, todos do lado esquerdo e térreos.
A variação dos aluguéis era uma das maiores da cidade, 2460%. O imóvel mais barato pertencia
a Antônia Cardoso ($600) e o mais caro ao coronel Luiz Antônio de Souza (15$360). O capitão
Antônio Alvares dos Reis era o maior proprietário deste logradouro, dono de três casas, n.1
(11$520 réis), n.2 (13$440 réis) e n.3 (15$360 réis), todas bem valorizadas para a média do
logradouro, 7$944. Do n.6 em diante só constavam casas muito simples: duas de $600 réis (n.
8 e 12), uma de 2$400 réis (n.10), uma de 3$840 réis (n.9) e uma de 4$800 réis (n.6).
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Sete imóveis do Mosteiro de São Bento, na Rua da Tabatinguera, 11$520 por ano. Uma única casa do mesmo
proprietário foi avaliada em 15$360.
211
Apenas um imóvel não teve o imposto da Décima cobrado neste logradouro (n.8). Pertencia Eusébia de Tal.
Encontrava-se inabitável “por estar aberta e sem alugador”.
212
Essa casa do tenente-coronel Gomes era alugada ao tenente Antônio José Dias. LN1810, 2comp, p.91, casa 90.
Talvez a Rua da Bica registrada na Décima fosse o Beco do Curral anotado no censo de 1810 que inicia na LN1810
2comp, p.89
213
Essa outra casa do tenente-coronel Gomes era alugada a José Leocádio.LN1810, 2comp, p.91, casa 90.
214
O prédio de Emerenciana de Tal não pagou imposto porque esteve fechado durante 1809.
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Na rua de Santa Efigênia a média de aluguel era um pouco maior do que 6$000 réis.215
Era uma área de expansão da cidade, meses antes definida como nova freguesia. Do lado
esquerdo foram registradas 27 casas e cinco no direito. Apenas três eram sobrados. Nenhuma
loja foi arrolada. Quanto aos valores, também oscilavam bastante. O imóvel melhor avaliado
era o do capitão Francisco Jorge Ribeiro (21$120 réis) que estava ao lado de uma das casas de
menor valor (1$920 réis) de propriedade de Domingos das Almas. Outros sete tinham aluguel
arbitrado entre $600 e 1$440 réis por ano.
Na rua da Cadeia foram arroladas 53 casas216– todas térreas e sem loja. Destas, 78,2%
foram taxados.217 Os imóveis melhor avaliados estavam no lado direito da rua. Era o caso da
propriedade (n.50) de dona Gertrudes Matildes do Empireo218 pela qual recebia 19$200219, os
imóveis de Ana Maria Franca (n.51) e do padre Manoel José Dias (n.48) de 13$440 réis e outras
quatro avaliados em 11$520 réis. A média sofre queda vertiginosa porque quase metade das
casas (de ambos os lados da rua) apresenta valor de aluguel inferior a 4$800 réis. A média do
logradouro era de 5$700 por ano. Não havia imóveis na faixa mais alta, 16,3% tinham preços
intermediários, e 83,7% com valores inferiores a 10$000 réis.
Já na rua da Luz tinha média de 5$289 por ano – o 41° em valor de aluguel. Eram todas
casas térreas e sem loja. Ali foram registradas 13 casas, mas só onze tributadas. Joaquim Zacaria
era dono (e morador) da casa de menor avaliação, $600 réis. Os imóveis mais caros eram de
Úrsula Maria (n.5) e de Rita Mendes Pereira (n. 10, 11 e 12), de 9$600 réis. O segundo imóvel
mais valorizado era do coronel Arouche, 8$000 réis – um dos mais baratos que possuía na
cidade. Portanto, nesse logradouro todos os imóveis tinham aluguéis na faixa mais baixa. Esse
era o primeiro logradouro, na ordem de valorização, que não tinha casas nas duas faixas mais
elevadas quanto ao aluguel.
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Quatro imóveis não foram taxados. Os imóveis n.os 9 e 25, pertencentes, respectivamente, ao coronel Luiz
Antônio Neves de Carvalho e aos herdeiros do doutor Manoel Eufrazio estavam sem inquilinos durante o ano. A
casa n.13, da Rua de Santa Efigênia, era de propriedade de Ana Maria em que a mesma morava. Não pagava
imposto porque era mendiga segundo o livro de imposto predial. Localizamos no censo uma Ana Maria que vivia
de esmolas que, provavelmente, era a registrada na Décima LN1810, 2comp, p.103, casa 210. A casa de sobrado
do capitão José Pinto Tavares (n.12) estava inabitável, porém o motivo não foi registrado.
216
O escrivão errou a numeração das casas pulou do 11 para o 13 e deste para o 15. Para corrigir esse equívoco
anotou na Décima “compreende a propriedade antecedente que por equivocação se numero-se”. Optamos por
manter a numeração equívoca com a ressalva de que eram 53 imóveis, e não 55.
217
Eram dez casas sem taxação da Décima. Para quatro foi escrito o motivo. Na casa n.2 que pertencia a Irmandade
de São Gonçalo morava o sacristão (o qual desconhecemos o nome) motivo dado para não cobrar a Décima. Já as
casas n.8 e n.26 estavam sem inquilinos. A mesma irmandade era proprietária da casa 8 e Manoel Dinis da casa
26. A propriedade de Ana Teresa estava arruinada motivo do porque não foi taxada. Para as demais nenhuma
explicação foi registrada, apenas não podiam ser habitadas.
218
Dona Gertrudes era filha do então falecido sargento-mor Lopo dos Santos Serra e irmão do coronel Joaquim
José dos Santos e do coronel Francisco Xavier dos Santos.
219
A inquilina de dona Gertrudes era Ana Maria de Jesus.LN1810, 1comp, p.71, casa 451.
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A rua do Cemitério tinha valor médio um pouco acima dos 5$000 réis anuais, todos
térreos (16) e sem loja. Os imóveis mais valorizados pertenciam ao sargento-mor Francisco
José Machado: cinco avaliados em 7$680 a 12$000 réis e os demais alugados por $240 e 6$720
réis. Somente um imóvel tinha aluguel na faixa intermediária, os 93,3% estavam na faixa
inferior.
Na travessa de Santa Teresa havia apenas três imóveis térreos de um lanço que
pertenciam ao tenente-coronel Anastácio de Freitas Trancoso. Dois deles foram taxados, o n.1
(3$840 réis) e o n.3 (5$760 réis), e o terceiro estava sem inquilino.
Na sequência, a rua dos Piques que era o segundo mais extenso logradouro em número
de casas, 92. Quase todas térreas.220 Havia apenas um sobrado pertencente a Manoel Antônio
Pires da Mota, avaliado em 3$840 réis por ano. Neste logradouro, o imóvel mais caro pertencia
aos herdeiros do capitão Manoel Vidal pelo qual recebiam 19$200 réis.221 Os herdeiros de dona
Ana Jacinta da Rocha recebiam 13$40 réis de aluguel pela casa n.44.222 Com preços em 12$480
réis havia ali as propriedades de Francisco Xavier Bueno (n.7)223, Dionísio Ereopagita da Mota
(n.38) e Joaquim de Borba (n.59) que eram os imóveis mais valorizados da rua. Por outro lado,
64,3% dos imóveis taxados tinham preços entre $600 e 4$320 réis anuais, o que tornava a média
do logradouro avaliada em 4$719 réis – 44° em preço de aluguel médio. Com relação as faixas,
13,1% estavam na de 10$000 a 20$000 e a maioria na faixa mais baixa.
Na rua do Guaçu foram tributadas 16 casas das 24 registradas224, quase todas térreas,
apenas um sobrado. Não havia, também, uma homogeneidade quanto ao preço das casas. A
diferença entre o menor ($720 réis) e o maior valor de aluguel (9$600 réis) era de 1.233%. Por
isso, a média era baixa, 4$534 réis que não tinha nenhuma loja para majorar essa valor. Oito
imóveis dessa rua pagavam foro ao Mosteiro de São Bento.
Na travessa do Pombal somente três dos oito imóveis registrados no livro de imposto
predial foram taxados. Mesmo com poucas casas, a média era baixa, 4$000 réis. Eram imóveis
térreos sem o registro da existência de lojas. Seis casas pertenciam a Teresa Maria de Jesus – a
maior proprietária da travessa. Todos os prédios dela estavam sem inquilinos. Para somente
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Para 84 imóveis foi registrado como tendo um pavimento. Para outros sete não houve esse registro, mas
incluímos como sendo térreos.
221
Não foi anotado o número de pavimentos dessa casa. Como já escrevemos anteriormente, tratamos como se
térreo fosse. Ana Maria Benedita era a inquilina dessa casa pertencente aos herdeiros do capitão Vidal. Havia
recém alugado. Estava a 15 dias pelo qual havia pago 1$600. Fazendo o cálculo mensal, 3$200 e anual 19$200.
222
Inquilino era Joaquim da Guerra, pardo, 27 anos (em 1809) que vivia de seu soldo. Porém não foi registrado a
patente. LN1808, 2comp, p.106, casa 128.
223
Era seu inquilino Salvador Paes, 52, natural da capita, carpinteiro. Em um censo registrado como branco, no
outro pardo. LN1808, 2comp, p.103, casa 91. LN1810, 2comp, p.92, casa 98.
224
Seis desses sete imóveis sem imposto da Décima eram de ....
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uma das casas o aluguel foi registrado, 5$760 réis (n.3), isto porque havia sido alugada por 11
meses e meio.
Na rua do Pombal eram seis imóveis: 2 sobrados pertencentes ao capitão Antônio
Manoel da Silva. A casa n.2 estava inabitada e a n.4 o capitão residia sendo o aluguel arbitrado
em 7$680 réis. O imóvel da Ordem Terceira de São Francisco foi avaliado em 2$400 réis e a
casa de Ana Gertrudes em $600 réis. A média do logradouro era 27% da média da cidade que
era de 13$193.
No largo do Bexiga a média dos aluguéis era de 3$200 réis e todos os 12 imóveis
taxados pertenciam ao doutor Antônio Soares Calheiros de Abreu. Foram avaliados em 1$920
ou 3$840 réis e apenas uma casa avaliada por 9$600 réis (um sobrado de dois lanços). O outro
sobrado do largo tinha uma loja que não valorizava o imóvel, avaliado em 3$840 réis. Essas
casas eram possivelmente estalagem para as tropas, pois situavam-se num dos acessos da
cidade.225
Na rua do Rego a média era de 2$930 réis anuais nas 29 casas taxadas.226 Eram, ao
todo, 42 prédios arrolados apenas no lado esquerdo da rua. Dos imóveis taxados, a diferença
entre o maior e o menor valor alcançava 7.900%. Duas casas tinham o maior valor (9$600 réis):
a n.34 era propriedade de Joaquim Antônio Dias (estava fechada) e a n.41 de Pedro Pinto do
Rego e nela era inquilino o lendário mestre-pedreiro Joaquim Tebas227. Os imóveis de mais
baixo valor do logradouro foram avaliados em $120 réis por ano. Eram de Ana Francisca228
(n.1) e de João Álvares (n.9). Quatro casas tiveram seus aluguéis arbitrados em $200 réis e
outras duas em $320 réis, o que corresponde a $018 e $028 réis de imposto predial – ou seja,
uma quantia insignificante.
Na rua do Tanque havia nove imóveis térreos, oito taxados. Nenhuma loja registrada
no logradouro. Os dois imóveis mais valorizados em termos de aluguel tinham preço de 5$760

225

Dois anos depois da Décima (1811), o doutor Calheiros de Abreu falecera e, talvez, essas casas tenham sido
vendidas. Isto porque quando Saint-Hilaire esteve na cidade fez pouso na hospedaria do senhor Bexiga que, por
questões evidentes, não era o dito doutor. Talvez fosse o Antônio Bexiga que já morava na cidade no início do
XIX, mas que era inquilino na Travessa do Bexiga, n.2 em casa de Gertrudes de Castro.
226
Para outros 13 as propriedades estavam sem inquilinos (10) ou sem condições de habitação (3).
227
http://leiturasdahistoria.uol.com.br/ESLH/Edicoes/50/artigo255932-1.asp Acesso em 27/06/2016.
228
Foi registrado como residente da Rua da Pólvora. LN1809, 1comp. LN1810, 1comp, p.72, casa 456.

87

réis (2) e de 4$800 réis (2)229 – todas casas alugadas. As de menor valor eram todas residências
de seus proprietários.230 O que perfazia uma média de 2$877 réis anuais.
Já na rua da Cachoeira foram registradas 25 casas térreas e nenhum sobrado ou loja.231
Dois imóveis (n. 1 e 2) destoavam pelo alto valor: 12$000 réis cada. Pertenciam ao padre
Bernardo Telles de Gueiros e eram utilizados como imóveis para renda de aluguel.232 Para se
ter uma ideia do quanto esses imóveis eram valorizados, podemos dizer que a soma de todos os
outros (18 casas) era apenas 13,6% maior do que as duas casas do padre Gueiros. Dos imóveis
taxados, 10% tinham aluguel na faixa intermediária, e 90% na inferior.
A travessa de Santa Efigênia era o logradouro mais desvalorizado da cidade de São
Paulo. Eram oito prédios, todos térreos e do lado esquerdo. Sete teriam que pagar a Décima.233
Os mais valorizados do logradouro pertenciam a Antônio Moreira (7$680 réis) e a Jose Manoel
(5$520 réis). As casas de baixo valor (duas em $300 e duas em $600 réis) forçavam a média
para baixo, 2$348 réis por ano.
Havia, ainda, outros três logradouros que não foram relacionados acima por conterem
apenas um imóvel taxado: rua para o Largo do Colégio (38$400 réis), o beco do Rosário
(9$600 réis)234 e travessa do Cemitério (6$720 réis)235.
Aprofundando ainda mais essas diferenças, é possível imaginar uma diferenciação
interna a cada logradouro porque os preços médios dos aluguéis de cada lado variavam bastante,
em alguns casos. Dividimos em dois grupos para explicar essas diferenças baseado no número
de pavimentos e de lojas, principalmente.

229

Na casa n.2 de Francisco Paulino Aguiar residia Gertrudes de Tal (4$800). Na casa n.3 de Antônio Paulo residia
Maria Margarida (4$800). LN1808, 2comp, p.119, casa 260. LN1810, 2comp, p.107, casa 247. Na casa n.7 de
Antônio Moreira residia Joaquim de Moraes (5$760). LN1810, 2comp, p.107, casa 251. Na casa n.8 de Luiz de
Jesus morava Caetano de Tal (5$760).
230
A casa n.1 ($800) da Rua do Tanque era de Francisco Paulino de Aguiar. A n.4 ($600) era de José Manoel. A
n.5 ($200) de Joaquim José que continuava escravo do Mosteiro de São Bento. LN1810, 2comp, p.107, casa 248.
A n.9 ($300) de Clara Maria.
231
Cinco imóveis não tiveram taxação, para apenas um foi anotado que era “insignificante” por isso não tinha
imposto a ser cobrado.
232
Ambas foram alugadas por curtos períodos (dois e quatro meses) naquele ano de 1809. O valor de aluguel
mensal foi o mesmo para as duas casas, 1$000. Projetamos esse valor para todo o ano o que daria 12$000 de
aluguel por ano para cada casa.
233
A casa de propriedade de Jacinto Borges (em que ele morava) não teve cobrança de imposto predial porque seu
dono era mendigo.
234
No Beco do Rosário o único imóvel registrado pertencia ao padre Inácio Jose da Anunciação Cintra que era
alugada a Gertrudes Caetana de Macedo por 9$600. Não foi registrado o número de pavimentos, porém deve ser
térreo também.
235
Na Travessa do Cemitério havia dois imóveis. O n.1 era térreo com dois lanços. Seu proprietário era o capitão
Antônio Inácio de Mesquita pelo qual poderia receber 6$720 réis por ano. Parte da casa era alugada por Paulo
Cardoso por 3$360. A outra parte havia sido alugada por 6 meses (a $280) e estava sem inquilino durante a Décima.
A casa n.2 era de propriedade de Lourença Francisca na qual residia mas não pagava imposto pelo prédio. Segundo
a própria Décima (1809), esta mulher “não paga por viver de esmolas” DÉCIMA (1809), f.200.

88

Em onze logradouros a diferença estava pautada nos sobrados ou em lojas. A travessa
do Colégio era o logradouro em que essa diferença alcançava seu maior grau. Eram nove casas
taxadas. O lado esquerdo (com 4) era 94,7% mais caro que o direito. Essa diferença devia-se,
provavelmente, à natureza do uso da casa. No lado esquerdo havia três sobrados com loja e uma
casa térrea bastante valorizada (mas sem loja). Já no lado direito, eram casas térreas quase todas
sem loja (a mais valorizada 7$680 réis), ou seja, um lado tinha comércio, o outro não.
A segunda maior diferença percentual era na rua do Carmo onde o aluguel do lado
direito era 65,9% maior do que o do esquerdo. Aqui os sobrados de um andar também faziam
grande diferença. O lado mais valorizado tinha seis, o outro (esquerdo) apenas um. Some-se a
isso as desvalorizadas casas térreas (abaixo de 5$760 réis) que representavam 54,2% dos
imóveis do lado esquerdo.
A rua Direita também tinha uma grande diferença entre os lados: o esquerdo era 38,1%
mais caro do que o direito. O número de sobrados era maior no lado esquerdo (11) que no outro
direito (9), contudo a maior diferença estava nos preços das casas. Isolando os sobrados
percebemos o quanto os do lado esquerdo eram melhor avaliados (41,3% a mais). Fazendo o
mesmo com os imóveis térreos, a diferença continuava relevante (26,3%) para o mesmo lado.
O lado esquerdo da travessa da Boa Vista tinha uma valorização maior (36,6%) em
relação ao outro lado. Parte dessa diferença se deve a alta valorização dessa parte do logradouro.
Cerca de 70% dos imóveis tinham aluguel de 11$520 réis ou mais, bem como 3 sobrados tinham
lojas e foram avaliados em 33$600 réis. Sem estes, os dois lados da travessa estariam com quase
o mesmo valor médio.
Com o quinto maior percentual estava a rua de São Francisco ao Jogo da Bola cujo lado
esquerdo era 27,5% mais valorizado do que o direito. Essa diferença pode ser explicada, em
parte, pela presença de um valorizado sobrado (36$000 réis). Este tinha o dobro do preço da
segunda casa mais cara do logradouro que estava no mesmo lado (17$280 réis). Sem essa
primeira casa, a média seria mais baixa, inclusive menor do que do lado direito236, isso porque
esse sobrado representava 20% das casas daquele lado.
O lado esquerdo da Rua do Comércio era 17,8% mais caro do que o direito. Essa
diferença era principalmente por causa dos sobrados que auxiliavam na média 33% mais alta
do que o lado esquerdo.237 Os prédios térreos eram 13% mais valorizados do lado esquerdo.

236

Sem contar esse sobrado, o lado esquerdo teria como média 9$360 e o direito continuaria com 11$520. Com o
sobrado era 14$688.
237
Estava na média dos valores. Isto porque o número de sobrados era maior no lado menos valorizado (7) do que
na esquerda (3) assim como número de casas com lojas (17) e no esquerdo (8).
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Com o sétimo percentual, o lado esquerdo da rua de Santa Teresa era 15,8% mais
valorizado do que o outro. Parte dessa diferença deve ser atribuída aos sobrados e lojas. Onze
dos 13 sobrados do logradouro o que aponta para uma maior avaliação do que lado em que se
localizavam. Das quatro casas com lojas, três estavam no lado esquerdo, mas ali entremeavamse casas térreas ou mesmo sobrados sem loja com igual ou maior preço de aluguel do que os
com loja.
Por sua vez, o lado direito da rua do Ouvidor era 14,6% mais valorizado do que o
esquerdo. O que mais pesava não era o número de sobrados (o lado com menor valor tinha um
a mais), mas o valor médio destes. Focalizando somente os sobrados, pudemos perceber que o
primeiro lado era 43,8% melhor avaliado do que o esquerdo. Esse era o fator principal de
diferença entre os lados.
Já na rua do Príncipe, o lado esquerdo era 13,9% mais caro que o direito. Para isso
concorrem dois sobrados com loja e, não ter casa com valor menor do que 11$520 réis. Do lado
direito, apesar de valorizados prédios (inclusive com um por 31$000 réis), eram seis os imóveis
com valor abaixo de 10$000 réis.
No caso da rua detrás da Sé e na rua do Rosário a Boa Vista as diferenças eram mínimas,
3,3% e 3,2%, respectivamente. Nota-se que na Ruas do Rosário nas proximidades da Sé e no
lado direito da Boa Vista concentravam-se os sobrados.
Por outro lado, havia 20 logradouros nos quais a diferença não residia na presença de
sobrados e lojas. Em geral eram lugares onde só havia térreas ou baixo número de sobrados,
concentrando-se valorizados imóveis térreos (quase sempre sem loja).
O mais extremo era o caso da rua da Cachoeira, cujo lado direito era muito mais
valorizado do que o esquerdo, 788%. Isso pode ser explicado, em parte, pela distorção que as
casas do padre Bernardo Telles de Gueiros provocavam no logradouro. Se retirarmos esses
imóveis, a diferença cai para 426%. A outra parte da discrepância se deve, provavelmente, ao
tipo de construção. Não temos indícios concretos disso, mas parece bastante factível que
algumas das casas tivessem sido construídas com um tipo de material diferente ou que a
topografia não-plana desvalorizasse um dos lados. Afinal imóveis sendo avaliados em $200 ou
$300 réis por ano deviam ser bem diferentes dos avaliados em 5$760 e 12$000 réis anuais.
Na rua do Cemitério a variação era grande, 230%. No lado esquerdo foram taxados seis
imóveis com média de 8$320 réis; no direito oito com média de 2$520 réis. Essa diferença não
decorria da tipologia, pois quase todos eram térreos de um lanço. Assim como a rua da
Cachoeira, o material utilizado na construção devia ser o principal fator de valorização de
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algumas casas. O mesmo deve ser a explicação da travessa da Fundição onde o lado direito era
380% mais valorizado do que o esquerdo.
Em cinco logradouros a diferença entre os lados estava entre 50% e 60%. Na rua da
Esperança, o lado direito era 58,9% mais valorizado do que o esquerdo. A diferença estava nos
valores, já que todos eram térreos. Quatro imóveis do lado direito tinham aluguéis entre 15$000
e 24$000 réis por ano. Já do outro lado, apenas um tinha valor nessa faixa mais baixa.
Na rua da Sé para Santa Teresa, o lado direito era 56,9% mais elevado do que do outro.
Isso pode ser explicado, em parte, pelos valorizados prédios térreos do primeiro lado inclusive
com o mais valioso do logradouro (40$020 réis) e outros dois acima dos 15$000réis. Do lado
esquerdo havia três valorizados sobrados com loja (acima dos 14$000 réis), porém a média
decrescia com três casas desvalorizadas (abaixo dos 5$000 réis).
O lado esquerdo da rua de São Gonçalo era 54,2% mais elevado no aluguel do que o
direito. Novamente o que faz a diferença não era o número de andares ou de lojas, pois todos
os imóveis eram térreos e havia apenas uma loja. A diferença estava nas quatro mais valorizadas
casas do lado esquerdo (30$000 ou mais) e apenas uma casa abaixo dos 10$000 réis (7$680
réis).
Já na rua da Cadeia, o lado direito era 49,2% mais caro do que o esquerdo. Eram sete
casas térreas bem avaliadas no lado mais valorizado: 11$520 (4), 13$440 (2) e 19$200 réis (1).
Já no esquerdo, os imóveis mais caros tinham valor de 9$600 (1) e 7$680 réis (1).
Sete logradouros apresentaram valorizações entre 10% e 22% em um lado em
comparação ao outro. O que se pode entender como uma diferença baixa, quase um equilíbrio
nesse quesito.
A travessa da rua do Comércio tinha o lado esquerdo mais valorizado que o direito. Era
21,6% mais caro do que o direito. Isto se deve a valorizados prédios térreos daquele lado: 85,7%
tinham preço igual ou maior do que 19$200 réis. Já do direito apenas 1/3 encontrava-se nessa
mesma condição.
O lado direito da rua de Santa Efigênia era 16,8% mais caro do que o esquerdo. Essa
diferença tinha duas distorções evidentes. Uma era a quantidade de casas de cada lado, 23 do
esquerdo e 5 do outro. Apesar da maior quantidade de casas valorizadas no lado esquerdo, o
lado direito tinha menos preços baixos. Eram seis casas com valor igual ou acima de 11$520
réis, porém onze (das 23) tinham preço igual ou inferior a 2$400 réis, enquanto no lado direito
havia apenas uma casa com preço menor do que 7$680 réis (das cinco casas).
Na Rua de São José, o lado direito era 14,9% mais valorizado do que o esquerdo. O lado
mais valorizado tinha 64,3% de seus imóveis avaliados em 11$520 réis ou mais por ano.
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Enquanto o lado esquerdo tinha um índice menor nesse mesmo quesito (52,2%), em ambos os
lados a média decaía por causa de dois imóveis (de cada lado) que foram avaliados com preços
inferiores a 5$000 réis por ano.
O lado esquerdo da rua de São Bento era 12,2% mais valorizado que o direito. Alguns
fatores contribuíam para isso: concentrava cerca de 70% dos sobrados com valor de 15$451
réis, enquanto no lado direito o valor médio de 14$050 réis, ou seja, quase dez por cento inferior.
Já na travessa da rua do Príncipe, o lado direito era 11,6% mais caro do que o esquerdo.
Não havia diferenças quanto à tipologia registrada, pois todos eram térreos de dois lanços. Não
temos certeza quanto ao material utilizado nas construções, mas é possível imaginar que os
imóveis avaliados em 24$000 réis tenham mais cômodos para dentro – já que gozam da mesma
testada de dois lanços – do que os de 7$680 réis e talvez uma cobertura melhor, portas e janelas
também, etc.
Com índice bem próximo da referida travessa, estava a Rua da Bica. O lado direito era
11,5% mais valorizado do que o esquerdo. A explicação parece ser a uniformidade, já que as
casas do lado mais caro eram quase todas de mesmo valor. O escrivão da Décima não deixou
registrado nenhuma informação além de serem térreas as doze casas do Doutor Antônio Soares
Calheiros avaliadas em 9$600 réis cada uma ou mesmo sobre as avaliadas em 3$840 réis. No
lado esquerdo, apesar de estarem as duas casas melhor avaliadas (25$600 e 12$800 réis),
coexistiam junto de três das quatro casas de menor avaliação, 3$840 réis.
O lado esquerdo da rua das Flores era ligeiramente mais valorizado do que o direito,
10,5%. Essa diferença se deve a dois motivos principais relacionados aos imóveis térreos: cerca
de 53% das casas do lado mais valorizado tinha valor superior a 10$000 réis e nenhuma tinha
preço inferior a 5$000 réis. Enquanto isso, o lado direito contava com 44% das casas com valor
acima de 10$000 réis (daquele lado) e 12% com valor menor do que os 5$000 réis.
Cinco eram os logradouros com percentuais abaixo dos 10% na comparação dos lados
em relação ao valor de aluguel. Eram, portanto, ruas e travessas que eram semelhantes em
ambos os lados.
O lado esquerdo da rua dos Piques era 9,3% mais caro do que o direito. A diferença
estava em dois pontos: o número elevado de casas de baixíssimo valor (menor que 1$000 réis
por ano) era maior no lado direito (33% das casas no lado direito e 2% do esquerdo) e os imóveis
com valor superior a 12$000 réis representavam o dobro do lado direito (16,7% contra 8,3%).
Já o lado direito da rua da Freira era, em média, mais caro do que o esquerdo, 8,3%. A
diferença estava nos imóveis mais valorizados do logradouro. Cerca de 58,3% das casas do lado
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direito era composta de prédios com preço igual ou superior a 14$400 réis, enquanto do outro
lado esse número era de 44,4%.
Na travessa da Lapa, o lado direito era 8,3% mais valorizado do que o esquerdo. Eram
apenas seis casas, três de cada lado, por isso, qualquer valor baixo (ou alto) impactava na
balança. Foi o que aconteceu. Uma casa avaliada pelo preço mais baixo do logradouro (3$840
réis) derrubou a média do lado esquerdo apesar deste conter apenas sobrados (não muito
valorizados com preços a 9$600 réis).
Na rua do Jogo da Bola a situação era semelhante à da Travessa da Lapa. Imóveis bem
avaliados (entre 12$000 e 19$200) no lado esquerdo fizeram que esta parte da rua fosse 8,2%
mais cara do que o direito. Isso mesmo com um prédio avaliado com o valor mais baixo do
logradouro (7$680). Do outro lado, os imóveis não eram tão desvalorizados, porém dois preços
fizeram a média decair, 11$520 réis e principalmente 9$600 réis (sendo que as duas casas
representavam 50% dos prédios deste lado).
O menor índice com relação à diferença entre os aluguéis por lado da rua era a rua da
Tabatinguera, na qual só havia imóveis térreos, sendo o lado esquerdo 4,4% mais caro do que
o direito. Isso era devido a um número de casas ligeiramente melhor avaliadas, já que em ambos
os lados coexistiam esse tipo de prédio junto daqueles de menor avaliação.
Em números percentuais havia outras discrepâncias que foram desconsideradas porque
comparavam uma casa de um lado com um conjunto delas do outro. Era o caso das ruas do
Pombal (ESQ:2; DIR:1), do Lorena (ESQ:7; DIR:1) e da Travessa do Pombal (ESQ:1;DIR:2).
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Capítulo 3: Uma comparação entre 1809 e 1829
Este capítulo tem por objetivo comparar aspectos da paisagem urbana nas duas
primeiras Décimas da cidade com o intuito de demonstrar empiricamente o crescimento tanto
físico quanto do valor dos aluguéis num período de vinte anos. Para tanto, faz-se necessário
apresentar os logradouros registrados no segundo livro de Décima para depois tecer algumas
considerações. Na sequência compararmos os aluguéis médios dos logradouros que foram
arrolados em ambos os livros de imposto predial. No final desse capítulo, comparamos as casas
que foram arroladas nessas fontes com o objetivo de identificarmos o que aconteceu com
propriedades específicas que continuaram existindo nessas duas décadas.

A Décima de 1829
O livro “Lançamento do Imposto da Décima Urbana 1829 – São Paulo” localiza-se na
mesma lata que o de 1809 (C9877) no APESP. Não temos certeza se este foi o segundo livro
desse tipo produzido, pois não encontramos referência de anteriores nas atas da Câmara, mas,
foi o segundo mais antigo que chegou até nós. Assim como aconteceu em 1809, o livro de 1829
deveria conter o arrolamento de todas as casas ‘urbanas’, porém isso não ocorreu. Somente uma
parte da cidade foi registrada, por motivos que não cabe agora se alongar.238
Como vimos, o conceito de “urbano” traduzido no desenho de um perímetro envolvia
duas acepções. A que nos interessa agora era a que se referia como sinônimo de área arruada
(ruas, travessas, becos, largos, etc.)

239,

diferente do campo – que era dividido em bairros e

freguesias ‘rurais’ ocupado por edificações dispersas e rarefeitas, não necessariamente
alinhando-se a um caminho. Esse significado aparece, com algumas exceções, em todo o

238

No Rio de Janeiro, segundo considerações de Nireu Cavalcanti, a cidade foi dividida e cada parte fora avaliada
e registrada por um grupo diferente. Para São Paulo pode ter ocorrido o mesmo já que ao final da parte que restou
temos a totalização dos valores de aluguel e de imposto. Também não temos informações se a outra parte da cidade
(a maior) foi efetivamente taxada, e registrada. CAVALCANTI, N. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a
construção da cidade da invasão francesa até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2004, p.260262.
239
Discutimos isso no subcapítulo ‘Noções de urbano na tradição portuguesa’, do capítulo 1 de nossa dissertação
de mestrado. KATO, A.T.T. Retrato urbano: estudo da distribuição socioespacial dos moradores de Paranaguá,
Antonina e Curitiba no início do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2011.

94

período em que as listas nominativas foram produzidas, inclusive na primeira de 1765.240 A
“cidade” propriamente dita era dividida em setores e cada um deles ficava sob a
responsabilidade de um grupo, chamado de companhia de ordenanças. É o que deve ter
acontecido com o segundo imposto predial de São Paulo, com a diferença de que a divisão não
era por companhias (nem por freguesias).
São Paulo continuou dividida em duas freguesias entre 1809 e 1829 nos censos. No
primeiro livro houve o arrolamento das freguesias da Sé e de Santa Efigênia. Na Décima de
1829, o escrivão registrou a parte norte da Freguesia de Santa Ifigênia (que incluía a região do
Piques) e a parte nordeste da Freguesia da Sé, mas sem os pormenores da Décima de 1809,
constituindo-se mais numa simples lista de casas do que num inventário sobre a natureza das
mesmas.
Para cada logradouro, o escrivão anotou – em uma mesma linha – o número do imóvel,
a nome do proprietário, os valores de aluguel e do imposto predial e se este último foi pago. Às
vezes, numa segunda linha foram registrados detalhes da casa. Isso acontecia quando partes do
imóvel (p. ex. como “quartos”, nomeados como tal) foram alugados por preços diferentes e/ou
por tempos diferentes. Por isso, 24 imóveis em média foram arrolados numa mesma página da
Décima de 1829, ao passo que na de 1809 cada página continha em média 5 registros. Ou seja,
mudou a natureza do registro além da área de incidência do mesmo.
Os bens de raiz da Santa Casa de Misericórdia continuaram isentos de taxação na
Décima de 1829, mas diferentemente de 1809, o escrivão anotou as propriedades da instituição,
com o valor do aluguel e imposto zerado, o que ajudou a ter uma ideia mais correta da posição
dos imóveis por logradouro. Alguns recenseadores, depois de 1809, também tiveram o cuidado
de registrar os imóveis da Santa Casa, principalmente aqueles que usaram a numeração da
Décima nos Censos, ao invés da indexação por fogos.241
Outra mudança residia na isenção dos onze imóveis da Câmara, em 1829: as ‘Casinhas’
na travessa de mesmo nome e dois outros imóveis na rua do Rosário. Essa isenção não estava
prevista no alvará inicial nem nos subsequentes por nós localizados, referentes a 1809, 1810 e
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Em alguns censos o recenseador não teve o cuidado de registrar o logradouro que estava sendo registrado,
contudo, na maioria das vezes, identificamos que estava arrolando um lado do logradouro depois o outro.
241
É preciso diferenciar casa de domicilio (chamado de fogo). Casa é a construção em si, o imóvel. Nas Décimas,
os escrivães registraram as casas. Já nas Listas Nominativas eram arrolados os domicílios que continham cada um
fogo. Em uma mesma casa poderia haver mais do que um domicilio. Em um sobrado, por exemplo, na parte
superior poderia ter um fogo e na parte inferior outro. A numeração por fogos era crescente e somente terminava
quando o censo acabava. Se uma companhia de ordenanças tinha 600 fogos, a numeração era do 1 ao 600, não
importando a mudança de logradouros. Já na Décima, reiniciava-se a cada logradouro a contagem dos imóveis.
Nos censos depois de 1809, alguns recenseadores utilizaram-se da mesma numeração.
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1812. 242 Nesses decretos houve mudanças pontuais como o aumento da área taxada (extensão
para todas as vilas e cidades), ou do valor percentual (de 10% para 12%), mas não isenção da
Câmara municipal. Não está claro quem pagou o imposto em 1809, se a Câmara ou o
arrematador do contrato.
Outra diferença foi que neste segundo livro de imposto não houve a preocupação de
indicar o sentido do logradouro (‘indo para’ ou ‘principiando’, como se fazia referência nos
arrolamentos censitários, por exemplo), tampouco o lado registrado (esquerdo/direito), o que
gerou dúvidas com relação a forma de arrolamento das casas. Mas isso será objeto de análise
mais adiante.
Com relação ao número de pavimentos, houve uma ou outra inferência. A expressão
utilizada era ‘altos’, anotado quando a cobrança incidia sobre o andar superior. Contudo, o
número de sobrados da área arrolada (19) mostrou-se abaixo da quantidade registrada 20 anos
antes (74). Parece-nos pouco provável que sobrados tenham sido derrubados para a construção
de casas de um pavimento, ainda que em um caso ou outro possa ter ocorrido. Não devem ter
sido registrados apenas, sobretudo aqueles alugados para um só inquilino ou utilizado pelo
dono.
Outro dado que pode ser extraído dessa Décima era a situação do imóvel com relação
ao proprietário. Pensamos, nesse caso, no uso que o dono fazia da sua propriedade: ele mesmo
usava ou alugava, estava em reforma/construção, fechada, ou em ruínas? Em 1829, o escrivão
registrou algum tipo de informação nesse sentido para 46,2% das propriedades. A maior parte
das anotações se refere ao aluguel (82,4%) sem, contudo, constar o nome do inquilino. Outros
estavam em obras ou em construção (36), fechadas (11) e demais casos com números inferiores.
Para os 53,8% restantes, o tipo de uso do imóvel não foi registrado por esse segundo escrivão.
Pela ausência de uma lista nominativa para 1829, não foi possível comparar, mas observando o
censo de 1825 (que é o mais próximo e quase completo) foi entendido que algumas dessas casas
que não constava o uso, eram alugadas.
Quanto a quantidade de propriedades na Décima de 1829, o escrivão registrou 21
logradouros, dos quais 12 ruas, 6 travessas, porto, tanque e descida. Neles foram arroladas 745
propriedades sendo que seis destas foram descritas como extintas (o lote deve ter sido unido
com outro para a construção de uma casa maior).

242

BRASIL. Collecção das Leis do Brazil de 1809. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 72-73. BRASIL.
Collecção das Leis do Brazil de 1810. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 230-232. BRASIL. Collecção
das Leis do Brazil de 1812. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 71.

96

TABELA 5 – Nome dos logradouros e quantidade de imóveis registrados na Décima de 1829
Logradouro
Imóveis Logradouro (continuação)
Imóveis
Rua de São Bento
92
Rua da Alegria
27
Rua Alegre
91
Travessa do Comércio
22
Rua do Rosário
65
Travessa da Boa Vista
19
Rua da Boa Vista
60
Travessa das casinhas
18
Rua de São José
54
Tanque do Zunica
16
Rua Direita
50
Rua Triste
14
Rua de Santa Efigênia
46
Travessa do Hospital
11
Rua do Comércio
40
Travessa da Lapa
8
Rua de São João
40
Travessa da Rua de São João
4
Porto de São Bento
34
Descida do Guaçú
2
Rua da Constituição
32
Fonte: Livro de Décima Urbana da cidade de São Paulo (1829)

Na Décima de 1829, a rua de São Bento tinha 92 propriedades, destas 98,9% foram
tributadas. Somente o imóvel pertencente à Santa Casa de Misericórdia não recebeu taxação.
Em 1809 eram 20 imóveis a mais. Essa diferença pode ser explicada pela inclusão do Porto
Geral de São Bento como parte da São Bento. Discorreremos sobre isso quando nos referirmos
ao porto mais adiante.
Na planta cadastral da cidade de São Paulo, de 1844-47, do engenheiro Bresser, a São
Bento foi registrada lote a lote, mas o logradouro já estava consolidado desde a planta de 1810
como se pode aferir verificando o formato dos quarteirões: quatro de um lado e cinco do outro,
com fundos de lote limitados pela rua de São José e as extremidades marcadas pelos largos de
São Bento e de São Francisco. O topônimo ‘rua de São Bento’, como se sabe, foi um dos poucos
da região central que se manteve como tal até os dias atuais.
FIGURA 1 – Rua de São Bento nas plantas de 1810 e 1844-47243

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47) 244
243

Os logradouros que aparecem registrados não estavam na planta original, alguém em época que não pode ser
determinada escreveu os topônimos.
244
As plantas quando necessário foram redimensionadas e giradas para facilitar a visualização.

97

Nos censos de 1810 e 1813, a rua de São Bento constava dividida em duas companhias,
cada uma correspondendo a um dos lados do logradouro. Em 1810, o recenseador da 1°
companhia não registrou os nomes das ruas, mas comparando com a Décima de 1809 foi
possível identificar que se tratava do lado direito.245 Já o responsável pela 2° companhia arrolou
33 domicílios que estavam do lado esquerdo. Não havia contudo uma correspondência com a
numeração empregada no primeiro livro de imposto predial. Por sua vez, no censo de 1813,
parte do mesmo logradouro foi arrolada na 1° companhia de ordenanças, contendo 54 casas que
correspondiam, conforme verificamos, ao lado direito e seguiam a mesma numeração do
primeiro imposto predial. Desapareceu o censo da 2° companhia.
Houve reorganização das companhias, mas a São Bento manteve-se dividida em duas
companhias e por lado. Na Lista Nominativa de 1822 dispomos apenas da segunda companhia
na qual foram registradas 52 casas (com 53 domicílios) que correspondia ao lado esquerdo
(quando comparado com a Décima de 1809). Já para 1825 temos as duas partes: na 2° foram
anotadas 47 casas e na 6° companhia, 30 imóveis do lado direito.
O segundo maior logradouro em número de casas registrado, em 1829, era a rua Alegre
(atual Brigadeiro Tobias), apresentando 91 propriedades, das quais 82% foram taxadas.246 As
demais – por não estarem em uso – não foram tributadas: estavam em obras (6), fechadas (6),
inabitadas (3) ou arruinada (1). Esse logradouro não foi relacionado com esse topônimo na
Décima de 1809, porém pode ter sido com outro nome.
Em 1809, o capitão Antônio Álvares dos Reis era proprietário de oito imóveis na rua do
Guacu (n. 5 ao 8 e 10 ao 13). Vinte anos depois, na rua Alegre, o mesmo capitão tinha seis casas
entre os números 54 ao 58 e 60.247 Parece pouco provável que o capitão tenha vendido todas as
suas casas no primeiro logradouro e comprado outras na mesma sequência (ou quase isso) em
outro. Outro proprietário ajuda a fundamentar isso, o Mosteiro de São Bento, dono de três
imóveis na Guaçu e no mesmo intervalo de casas na Alegre. Esse dado talvez não seja tão

245

Cf. Marcílio entre 1798 e 1817, a cidade de São Paulo era recenseada em três companhias de ordenanças. Cada
companhia correspondia a uma parte da cidade que tinha seus comandantes militares, um capitão, um alferes, um
sargento, cabos de esquadra que defendiam a área. Na medida em que a cidade foi crescendo em termos
populacionais e no espaço esse número foi aumentando. Em 1830 seriam nove companhias. MARCILIO, M.L. A
cidade de São Paulo: povoamento e população (1750-1850). São Paulo: EDUSP, 2014, p.128.
246
A numeração dos imóveis era até o 67 mas, a quantidade era de 91 casas. Imaginamos que se tratavam de 67
lotes onde estavam um ou mais casas. Sob a numeração 9, 23, 35, 38 e 41 eram duas propriedades. Pertenciam a
diferentes proprietários. Sob o n.19 eram 20 propriedades. Não temos confirmação de como esses imóveis estavam
dispostos. Imaginamos que localizavam-se em um mesmo lote. Não é possível saber se eram casas contíguas ou
que dividiam paredes, o fato é que foram contabilizadas como separadas cada qual pagando o seu imposto. Essa
situação ocorreu em outros logradouros também.
247
Talvez nove porque três imóveis entre ele e o Mosteiro (61, 62 e 63) não foi registrado o proprietário, indicando
talvez que era o próprio. Décima de São Paulo (1829), f.17f.
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indicativo, porque era comum os beneditinos terem imóveis contíguos, mas o mais significativo
era que o intervalo entre as casas do capitão e as do Mosteiro era quase o mesmo, com a
diferença de uma propriedade a mais.
Na planta de 1810 pode-se verificar que a rua Alegre estava em formação, apesar de não
nomeada (nenhum logradouro foi registrado nominalmente nessa representação). Na planta de
1844-47 foi nominalmente registrada, localizando-se a norte na direção do Convento da Luz.
Na planta de 1890 constava com a atual nomenclatura.
FIGURA 2 – Rua Alegre nas plantas de 1810 e 1844-47248

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

No censo de 1825, na 7° companhia, outro topônimo pode estar relacionado a este
logradouro: ‘rua Clara’ e nela foram registrados dez chefes de domicilio como proprietários, na
mesma ordem – mas não no mesmo intervalo – das casas arroladas na Décima de 1829. O
topônimo ‘Clara’ não foi arrolado nesse segundo livro de imposto.

248

Na planta superior, a letra ‘S’ era o Hospital militar que depois seria transformado em Seminário das educandas.
A planta inferior observa-se o mesmo Seminário e a Igreja de Santa Efigênia.
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TABELA 6 – Comparação entre o censo de 1825 (rua Clara) e a Décima de 1829 (rua Alegre)249
Chefe/Proprietário
1825
1829
Luiz Antônio Neves de Carvalho, brigadeiro
115
1
Florência Antônia
120
9
João Álvares Fragoso, físico-mor
123
12
Manoel Antônio de Castro, guarda-mor
124
14/15
Maria Inácia do Carmo
125
16
Antônio Fernandes da Silva
126
19
Bernardo Jose Pinto Galvão, coronel
127
20
Maria Anunciação Pinto, dona
130
23
Joaquim Jose Pinto de Moraes Leme, brigadeiro
131
23A
José do Nascimento
138
34
FONTE: Lista Nominativa de Habitantes de São Paulo, 7° companhia (1825);
Décima Urbana da cidade de São Paulo (1829)

Seriam as ruas do Guaçu, Clara e Alegre denominações diferentes de um mesmo
logradouro? É possível já que foram indicados moradores comuns. É provável – pelo número
de casas registradas – que a Rua Alegre fosse a união da Rua do ‘Guaçu’ com a Rua ‘Clara’,
porém não conseguimos confirmar isso já que não localizamos esse segundo topônimo na
primeira Décima.
Essas duas ruas – São Bento e Alegre – eram as maiores em número de casas da cidade.
Apesar de não termos as quantidades dos outros logradouros, parece bastante provável que
poucas ruas do lado leste (o oposto a região registrada) tivessem uma quantidade superior a
essas. Talvez um desses poucos logradouros que pudesse suplantar fosse a rua dos Piques
(depois Consolação) que, em 1809, tinha 92 imóveis. Era uma via da freguesia de Santa Ifigênia
que não foi registrada no segundo livro de imposto predial localizado. Porém, é pouco provável,
porque como já indicamos, parece que nem todos os imóveis registrados nesse logradouro
faziam parte do mesmo, estavam na mesma região, mas não na mesma via.
Na sequência em ordem de grandeza estavam as ruas do Rosário, da Boa Vista, de São
José e Direita, com entre 65 e 50 propriedades.
Em 1829, na rua do Rosário (atual XV de novembro250) foram registrados 65 imóveis,
dos quais 91% taxados. O percentual restante não foi tributado porque estava em obras (4) ou
pertenciam à Câmara (2). O fato de ter oito casas a mais na primeira Décima pode ser explicado
pela inclusão de imóveis de um logradouro perpendicular – a travessa da Boa Vista – como se
pertencesse ao Rosário. Isso era recorrente porque nos censos de 1813 (70 casas) e de 1822 (77
casas), os recenseadores incluíram a referida travessa como se fosse a rua do Rosário. Sobre
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No censo de 1825 a numeração era relativa aos fogos, portanto, sequencial e sem distinção de mudança de
logradouro. Já na Décima foram arroladas casas.
250
Cf. PIRES, M.J. Sobrados e barões da velha São Paulo. Barueri (SP): Manole, 2006, p.21.
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essa travessa discorremos mais adiante. Voltando ao Rosário que foi registrada na planta de
1844-7 nota-se o seu espaço limitado de um lado pelo largo da Sé e do outro pelo largo do
Rosário, tal como já desenhado na planta de 1810.
FIGURA 3 – Comparação da rua do Rosário nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Na segunda Décima foram registrados dois topônimos relacionados à Boa Vista, a rua
com 60 casas e a travessa com 19. Em 1809, somente a travessa da Boa Vista contava com 37
imóveis. Comparando as ‘travessas’ foi possível perceber que não tinham nenhum proprietário
em comum. Por outro lado, comparando a travessa (1809) com a rua (de 1829) identificamos
14 propriedades em comum, ou seja, a dita travessa foi depois relacionada como rua.
Porém há outro problema, a travessa tinha 37 casas e a rua 60. Mesmo que tivesse havido
uma subdivisão dos lotes ou a ocupação de eventuais áreas não edificadas, tratava-se de um
acréscimo de 62,2%, algo quase impossível num logradouro ocupado desde o século anterior.
Uma explicação possível era que alguma travessa (ou beco) fora incluída como se fosse a
própria rua. Buscando a seção identificamos que a porção que faltava era o beco do Barbas (que
pode ter recebido o nome de beco do Quartim251) arrolado na Décima de 1809, mas não na de
1829. Eram mais seis proprietários. No censo de 1822, na 4° companhia o beco foi registrado
como se fosse continuação da Boa Vista. Na planta de 1810 vê-se a Rua da Boa Vista já
consolidada, mas o nome só foi nominalmente registrado nas plantas de 1841, 1842 e 1844-47.

251

Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.294. Em na Décima de 1809, o tenente Antônio Maria Quartim era
inquilino de João Soares de Figueredo Cardoso Barbas na Travessa da Boa Vista, n.37 que identificamos como o
final do beco dos barbas.
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TABELA 7 – Comparação da travessa da Boa Vista (1809) com a rua da Boa Vista (1829)
Travessa
Rua
Proprietário(a)
(1809)
(1829)
Ana Maria da Conceição
4
5
Mosteiro de São Bento
5
6
Convento do Carmo
9
10
Mosteiro de São Bento
10
11
Mosteiro de São Bento
11
12
Mosteiro de São Bento
12
13
Mosteiro de São Bento
13
14
Mosteiro de São Bento
14
15
Mosteiro de São Bento
15
16
Mosteiro de São Bento
16
17
Irmandade do Rosário dos Pretos
17
18
Bento Manoel dos Passos
20
21
Maria Ribeiro
29
30
Irmandade do Santíssimo
33
34
Sacramento
FONTE: Décimas Urbanas da cidade de São Paulo (1809 e 1829)
FIGURA 4 – Rua da Boa Vista nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

A rua de São José teve seu número de imóveis elevado de 46 – em 1809 – para 54 –
em 1829. Nesta última Décima, 87% das propriedades foram tributadas; as outras sete casas
não foram taxadas (cinco em obras e duas sem explicação). No censo de 1810, na 1° companhia,
o arrolamento das casas da São José foi feito em duas partes: antes do Beco de Santo Antônio
com 18 casas e depois com 15 casas.252 Na Lista Nominativa de 1811 havia 37 domicílios na
‘rua nova de São José’ que incluía pelo menos dois chefes do referido beco. No censo de 1822
foram registradas 48 casas (com 50 domicílios).253 No censo de 1825 eram 45 imóveis. Nesses
252

Esse beco não foi registrado em nenhuma das Décimas analisadas. Os imóveis desse beco foram incluídos como
pertencentes a rua Direita que de fato era o trecho final deste logradouro.
253
Duas casas tinham dois domicílios cada uma.
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dois últimos censos este logradouro pertencia à 2° companhia de ordenanças e não foi arrolado
o beco. Na planta de 1810 verifica-se que se tratava de um logradouro em formação,
principalmente no lado mais próximo do rio Anhangabaú. Na representação de 1841 o topônimo
foi relacionado e nas plantas de 1842 e 1844-47 o logradouro nomeado como ‘rua nova’. Na
planta de 1897 a atual nomenclatura foi escriturada (Líbero Badaró).254
FIGURA 5 – Rua de São José nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Em 1829, na rua Direita foram arrolados 50 imóveis (um deles da Santa Casa). Essa
quantidade de imóveis inclui a travessa (ou beco) de Santo Antônio – arrolado nos censos acima
referidos.
FIGURA 6 – Rua Direita nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

254

Essa mudança teria ocorrido no final de 1889 quando a Câmara alterou seu topônimo. Cf. DICK, M.V.P.A. op.
cit., p.182.
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Eram onze prédios entre os n. 24 e 32 (dois números com duas casas, A e B). Era um
logradouro consolidado – no que se refere ao formato do quarteirão – desde o início do século
XIX, como indica a planta de 1810. Nas plantas seguintes, esse topônimo manteve-se, desde
então permanecendo como uma das poucas ruas a preservar sua nomenclatura desde os tempos
de colônia.
Desde o censo de 1795 o logradouro estava dividido em duas companhias de
ordenanças: na 1° foram arrolados os moradores do lado esquerdo; na 2° os do lado direito. No
censo de 1822, a divisão por duas companhias continuou, mas mudou o número delas devido à
reorganização de 1818. Na primeira foram arroladas 27 casas (28 domicílios) e na quinta
companhia eram 11 casas (13 fogos), totalizando 38 casas (41 domicílios). Como já indicamos,
no censo de 1822 os recenseadores registraram o números das casa que praticamente coincide
com os da Décima de 1809 e, também, com a numeração dos fogos. Já na lista nominativa de
1825 – da qual dispomos somente da 1° companhia – foram contados 30 domicílios (também
com a mesma numeração da Décima). O número de fogos é menor do que o número de casas
(45) porque tratava-se de um logradouro de lojas.
Com 49 a 20 imóveis estavam as ruas de Santa Ifigênia, do Comércio (e sua travessa
homônima), de São João, da Constituição, da Alegria e o Porto de São Bento.
Comparando as Décimas, a rua de Santa Ifigênia teve o seu número de casas passando
de 32 para 46.
FIGURA 7 – Rua de Santa Ifigênia nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Nos censos esse logradouro já era referenciado desse modo no final do século XVIII:
no de 1795, era parte da 1° companhia de ordenanças e contava com 29 domicílios; em 1811
tinha 23 fogos. Isso não significa que o número de fogos tenha decrescido. A falta registros ou
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a inclusão de uma travessa ou beco podem ser motivos dessa situação. No censo de 1825 subiu
para 42 o número de casas, índice mais próximo da Décima de 1829. Na planta de 1810 podese ver a rua em formação, mas somente nas plantas de 1868 em diante o topônimo foi
nominalmente anotado.
Na rua do Comércio, o escrivão registrou um aumento na quantidade de casas, 17,6%
em relação à primeira Décima (de 33 para 40): 77,5% dos imóveis foram taxados no segundo
livro. O percentual restante era composto por oito casas da Santa Casa de Misericórdia e uma
outra que estava em obras. Na planta de 1810, o espaço correspondente a esse logradouro já
estava consolidado, ocupando dois quarteirões limitados pelas ruas de São Bento e Direita. Na
planta de 1844-47 essa rua foi reduzida a um só quarteirão, porque a parte mais próxima da São
Bento foi anotada como ‘rua da Quitanda’, denominação antiga, pois consta no censo de 1767
como rua da Quitanda principia no canto de Nossa Senhora da Lapa até Francisco Pinto, e
segue a Rua do defunto Marcos Francisco até defronte de Jose Rodrigues, e Antônio
Fernandes, coincidente com a Rua do Comércio de 1809. Em 1773 chamava-se ‘Rua da
Quitanda Velha’.255 Na planta de 1890 já foi registrada com seu atual topônimo (Álvares
Penteado).
FIGURA 8 – Rua do Comércio nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Nos censos do século XIX – a rua do Comércio – pertencia à 1° companhia. No
arrolamento de 1813 tinha 37 casas, no de 1822 eram 30 imóveis (com 37 domicílios), já no de
1825 eram 39 casas (com 38 fogos porque um estava fechado). Apesar de ser uma rua comercial
255

Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.238.
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(fazenda seca e molhados) e de oficiais mecânicos, é possível afirmar que também ali havia
residências. Entre 1808-1810, 89,5% dos inquilinos ou proprietários – cuja ocupação
conseguimos levantar – residiram no logradouro.256 Já no censo de 1825, 75,7% dos chefes que
tiveram a atividade profissional registrada tinham algum tipo de comércio. Nessa última lista
nominativa é clara a relação residência e comércio: armazéns, lojas e tendas dos oficiais
mecânicos na mesma casa em que residiam comerciantes e artesãos.
A rua de São João era o logradouro que pode ter sido chamado de ‘ponte do marechal
para a cidade nova’257, ou seja, conectava as freguesias da Sé e a recém-criada Santa Efigênia
(no ano da primeira décima). Em 1809, esse logradouro contava com 12 prédios que,
provavelmente, não eram contíguos se tivermos em mente a planta de 1810. Todos as casas
estavam do lado esquerdo (portanto no sentido centro-subúrbio), visto que do outro lado estava
a chácara do coronel Francisco Xavier dos Santos. Em 1829 o escrivão da Décima anotou 40
imóveis dos quais 90% foram taxados e os quatro restantes estavam em obras. Na planta de
1841 esse logradouro já era representado ocupando um espaço bem maior, inclusive do lado da
chácara que havia pertencido ao referido coronel.
FIGURA 9 – Rua de São João nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Nos censos de 1822 e de 1825 este logradouro recebeu a denominação de ‘São João
Batista’ e ali foram arrolados, respectivamente, 20 e 16 domicílios. Entre as Décimas parece ter
havido um salto na quantidade de imóveis, de 20 fogos para 40 casas em sete anos. Não houve
registro de lojas na Décima de 1829. Alguns imóveis que foram arrolados neste logradouro
pertenciam às ruas transversais dependendo da documentação consultada. Três imóveis (n. 24,
25 e 27) listados no segundo livro de imposto como pertencentes a São João, foram registrados
como imóveis da rua da Alegria (uma transversal) no censo de 1825.258
256
O inquilino não precisa necessariamente viver no imóvel que aluga. Poderia ser o local de trabalho, oficina ou
cssa comercial, por exemplo.
257
Atas, XXII, 98, 3/8/1816 cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.183
258
Sob o número 16 havia três prédios, e somente um dos chefes anotados na Décima foi registrado no censo de
1825. O mesmo aconteceu sob os números 10, 13 e 30 que tinham duas casas cada, mas somente um dos chefes
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O Porto Geral de São Bento teve 34 imóveis registrados no livro do imposto predial
de 1829. No de 1809 não houve o registro desse ´porto’, contudo, o local já existia, pelo menos,
desde meados do XVIII.259 Pelo rio Tamanduateí, chegavam frutas e cereais produzidos na
fazenda São Caetano, de propriedade do Mosteiro, e de outros sítios próximos que abasteciam
a cidade.260 Ficava na direção norte em uma estrada lateral no caminho da Luz, entre o Mosteiro
e o Palácio do Governo, sendo mais próximo e propriedade do primeiro. Era a continuação da
travessa da Boa Vista em direção ao rio Tamanduateí, uma região (e não uma rua ou travessa)
que já fora registrada na planta de 1810. Não temos elementos nas fontes, mas parece possível
que parte das casas arroladas pertencessem ao porto. Na planta de 1844-47, a denominação
Porto Geral foi anotada.
FIGURA 10– Porto Geral de São Bento nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Esse porto já havia sido registrado nas Listas Nominativas como ‘De baixo de São
Bento’ (1795 e 1813), ‘Beira do rio abaixo de São Bento’ (1807) e ‘Arrabaldes de baixo de São
Bento’ (1809) com 7, 23, 18 e 23 domicílios, respectivamente. Conseguimos identificar alguns
moradores constantes nesses censos e na segunda Décima, porém eram poucos. Parece que era
uma região de constante mudança de moradores. Com relação à sua presença na primeira
Décima ainda temos dúvidas, porém a quantidade de propriedades arroladas na ‘rua de São
Bento’ não cabia no loteamento de 1844-1847.
Na rua da Constituição, o escrivão registrou 32 casas, 84% delas taxadas. Esse
logradouro deve ter sido indicado como ‘rua da Luz’ vinte anos antes, quando foram registradas
13 propriedades. Contudo, entre esses anos nenhum dos proprietários continuou como dono das
casas.

foram arrolados no mesmo censo. BACELLAR, C.A.P. Arrolando os habitantes no passado: as listas nominativas
sob um olhar crítico. Locus: revista de História, Juiz de Fora, v.14, n.1, p.113-132, 2008.
259
Em 1764 no Livro Tombo do Mosteiro de São Bento se referiu ao ‘porto geral de São Bento’.
260
MOURA, D. A. S. de. Sociedade movediça: economia, cultura e relações sociais em São Paulo (1808-1850).
São Paulo: Ed. Da UNESP, 2005, p.28.
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FIGURA 11 – Rua da Luz nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

No censo de 1811, na 1° companhia, foi denominada “rua Nossa Senhora da Luz”
contendo 21 domicílios. No censo de 1825, na 6° companhia, foram registrados 16 domicílios.
Talvez esse logradouro tenha sido registrado com dezenove fogos em 1822, na 7° companhia,
sem, contudo, o escrivão nomeá-lo. Na planta de 1844-47, Carlos Bresser anotou a ‘Ponte da
Constituição’ sem, todavia, registrar o nome da rua por ali. O nome ‘rua da Constituição’ foi
registrado somente na planta de 1868. Depois de 1881 foi substituído pelo atual topônimo
(Florêncio de Abreu).261
Já a rua da Alegria teve 27 propriedades arroladas na segunda Décima. Na primeira
(1809) não foi registrada com essa denominação. Nas plantas do século XIX esse logradouro
não foi apontado. Mas comparando com os censos, é possível que a Alegria correspondesse em
parte à ‘Rua da Cachoeira e Campo do Curro’ (1825) e à ‘Rua que principia no curro’ (1822).
No primeiro censo, os moradores das casas n. 1,2,3 e 4 (de 1829) estavam na mesma sequência
dos moradores arrolados no censo de 1825, porém a falta de sobrenomes na lista nominativa
impede uma precisão maior. No segundo ano eram o fogo 2, 3 e 4 que correspondiam à mesma
sequência do livro do imposto predial. Essas duas listas de população indicam que, o campo do
curro correspondia, em parte, à tal rua da Alegria (hoje seria parte da avenida Ipiranga).262

261

Cf. DICK, M. V. de P. do A. Op. cit., p.104 e 200.
Dick associou a rua da Alegria a atual Sebastião Pereira. Parece-nos improvável porque esse logradouro não
está na planta de 1810 tampouco foi desenhada na de 1847. DICK, M. V. de P. do A. Op. cit., p.200 e 233.
262
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FIGURA 12 – Rua da Alegria nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

A travessa do Comércio foi arrolada nos dois primeiros livros de imposto predial. Em
1809 eram 13 casas, vinte anos depois eram 22 e todas foram tributadas.
FIGURA 13 – Travessa da rua do Comércio nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

No censo de 1813 foram arroladas como parte da 1° companhia 13 casas (14 fogos).
Nos censos de 1822 e 1825, esse logradouro foi registrado na 6° companhia como ‘travessa da
Quitanda” com, respectivamente, 5 e 12 fogos. Esses números parecem destoar da quantidade
de imóveis registrados na segunda Décima porém, há uma explicação plausível. Esse era um
logradouro de pequenos comerciantes, de homens e mulheres que vendiam ‘quitandas’ e que
poderiam não residir ali. Localizamos esse mesmo topônimo na planta de 1846 com outra
109

denominação ‘rua da Quitanda’. Esse parece ser o único local para essa travessa já que a
travessa mais a oeste era o beco do inferno e a leste a Travessa das Casinhas. Até hoje esse
logradouro continua com o nome de rua da Quitanda.
Com número inferior a 20 casas estavam as travessas da Boa Vista e a das Casinhas, o
Tanque do Zunica (sic), a rua Triste, as travessas do Hospital, da Lapa, da rua de São João e a
Descida do Guaçu que completam a lista de 21 logradouros registrados na Décima de 1829.
A travessa da Boa Vista não era, como já indicamos, a mesma travessa arrolada no
imposto predial de 1809, coincidindo com a rua de mesmo nome. A travessa de 1829 contava
com 19 imóveis registrados e tributados envolvendo, provavelmente, o trecho da atual Rua João
Brícola entre as ruas do Rosário e da Boa Vista, anterior à Ladeira Porto Geral. Somente nas
plantas de 1868, 1877 e 1881 esse logradouro foi registrado com o nome de travessa da Boa
Vista.263 Na planta de 1844-46 esse trecho não teve nome apontado. A partir da planta de 1868
foi anotada como Travessa do Rosário ou Ladeira Porto Geral. O arrolamento, em 1809, da Rua
do Rosário à Boa Vista incluiu a sua travessa.264 Nos censos analisados essa travessa não fora
relacionada com este topônimo (1795, 1805, 1807 a 1811, 1813, 1822 e 1825).
FIGURA 14 – Travessa da Boa Vista nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

263
As plantas da cidade de São Paulo referentes a segunda metade do século XIX foram reproduzidas em PASSOS,
M.L.P; EMIDIO, T. Desenhando São Paulo: mapas e literatura (1877-1954). São Paulo: Editora Senac/Imprensa
Oficial, 2009.
264
Buscamos os proprietários da Travessa da Boa Vista arrolada na Décima de 1829 no imposto predial de 1809.
Nenhum dono não-institucional permaneceu nessa condição durante esses 20 anos. Porém é possível (e bastante
provável) que a Irmandade do Rosário dos Pretos e o Mosteiro de São Bento tenham continuado como proprietários
das mesmas casas depois daquele tempo. Com isso em mente buscamos em todo o livro de 1809, uma sequência
semelhante de casas que continham cinco imóveis do Rosário e dois de São Bento. Não encontramos todos os da
Irmandade, identificamos quatro seguidos de uma sequência de duas casas do Mosteiro. Estavam na Rua do
Rosário a Boa Vista entre os n.os 37 a 42 justificando assim o porquê dois logradouros paralelos foram unidos.
Apenas para constar, essa numeração não era o final da rua que terminava no n.73, mas o seu meio portanto, parece
que o escrivão iniciou pelo Rosário, depois foi a sua travessa que ligava a Boa Vista e retornou ao Rosário.
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A travessa das Casinhas (atual rua do Tesouro265) localizava-se entre as ruas do
Comércio e do Rosário. Como dissemos, era local de venda de produtos perecíveis como carne,
cereais, arroz, milho, fumo e toucinho.266 Em 1809 todos os imóveis estavam do lado esquerdo
e pela quantidade de lotes o logradouro parece iniciar-se no Rosário, mais próximo da Sé, se
confrontarmos com a planta de 1844-47. Foram registrados em 1809 nove casas de donos
particulares e dez da Câmara Municipal. Eram sete inicialmente (1774).267 Em 1829, a Câmara
parece ter deixado de ter um imóvel no logradouro passando para nove casas. Nesta segunda
vez, diferentemente da primeira, essas ‘casinhas’ não foram taxadas. Na planta de 1810 essa
travessa já tinha seus lados definidos no que se refere ao espaço ocupado. Na planta cadastral
mais antiga foi registrada como uma das travessas entre as ruas do Comércio e do Rosário,
prolongamento da via que tinha como início (ou final) o Palácio do Governo.
FIGURA 15 – Travessa das Casinhas nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Já nos censos analisados, o primeiro registro nominal ocorreu em 1813, sendo oito
propriedades ali registradas, talvez mais uma.268 No censo de 1822 foram nove casas registradas.
Nas casinhas da Câmara não havia moradores, apenas comerciantes. Nos censos anteriores os
moradores parecem ter sido registrados na rua do Comércio/Quitanda.
O tanque do Zuniga (hoje parte do Largo do Paissandú) era uma antiga lagoa formada
pelas nascentes de riachos que desembocavam no Anhangabaú. As terras em que estava esse
tanque pertenciam ao sargento-mor Manoel Caetano Zuniga (ou Zunega ou Zunica). Próximo
ao tanque (ou ao lado, não podemos ter certeza) foram registradas 16 casas. Na planta de 1810,
o desenhista registrou o local ocupado por casas. Na Décima de 1809 e em quatro censos foi
escriturado somente como ‘rua do Tanque’. Na planta de 1844-47, tanto o tanque como a rua
homônima foram anotados. É possível imaginar que se tratasse do mesmo logradouro. Entre o
265

Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.236.
Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.237.
267
Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.236-237.
268
A 1° companhia do censo de 1813 está incompleta. Ao menos uma página do documento não resistiu. Nesta
estaria registrado as quatro primeiras propriedades da rua do ouvidor e talvez uma da travessa das casinhas.
266
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censo de 1825 e a Décima 1829 localizamos quatro moradores em comum o que sugere ser o
mesmo logradouro.269 Se esta associação estiver correta, o número de prédios subiu de nove
(1809) para 16 (1829). Nos censos de 1810 e 1811 (na 2° companhia), 1825 (na 7° companhia)
foi registrado contendo 8, 10 e 11 domicílios, respectivamente.
FIGURA 16 – Tanque do Zuniga nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

Já na rua Triste (possivelmente atual Rua dos Andradas) o escrivão anotou 14
propriedades. Na Décima de 1809 esse topônimo não foi registrado. Buscamos os proprietários
em comum, não localizamos nenhum. Apesar disso, parece provável que o logradouro já tivesse
sido arrolado nesse primeiro livro de imposto porque na planta de 1810 o local aparece indicado
como o espaço desta rua e já ocupado por algumas casas. No censo de 1825 (7° companhia)
esse logradouro foi nominalmente registrado contendo 9 domicílios.
A provável localização da travessa do Hospital era nas proximidades do hospital
militar identificado na planta de 1842. Ficava no caminho para Santa Efigênia. Sua travessa
correspondia possivelmente à rua Capitão Salomão e passava por uma das faces desse prédio.
Era um logradouro que também tinha sido registrado na Décima de 1809 como rua contendo
quatro propriedades; vinte anos depois o número foi para onze. Neste segundo livro, foram
arrolados oito imóveis da Santa Casa de Misericórdia que, como já apontamos, estavam isentos
da tributação. Parece provável que uma parte das casas dessa instituição já tivesse sido edificada
no início do século XIX, mas não foram registradas no primeiro imposto predial.
Posteriormente, na planta de 1868, esse logradouro passou a ser denominado de rua do
Seminário, mudança que teria ocorrido por volta de 1830.270 Nos censos de 1822 e 1825 essa
travessa pertencia à 7° companhia de ordenanças. No primeiro eram 8 domicílios, e na segunda
lista eram 11, o que corresponde ao mesmo número de casas da Décima de 1829.
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FIGURA 17 – Travessa do Hospital nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

A travessa da Lapa (atual Miguel Couto) era um dos logradouros que ligava São Bento
a São José.271 Já tinha sido registrada na primeira Décima, na qual o escrivão registrou sete
imóveis. Na planta de 1810 já foi desenhada com o formato do quarteirão assim definido por
todo o século XIX. Nas plantas anteriores a 1877 esse trecho não tinha denominação, depois
foi registrado como ‘travessa da Lapa’ e ‘travessa do Grand Hotel’ (1881). No segundo livro
de imposto predial o número de prédios aumentou para oito. Nos censos de 1810, 1822 e 1825
essa travessa foi nomeada ‘beco da Lapa’ e lá foram arrolados 2, 7 e 7 domicílios.
FIGURA 18 – Travessa da Lapa nas plantas de 1810 e 1844-47

Fonte: Planta da Cidade de São Paulo (1810) e Mapa da Cidade de São Paulo (1844-47)

A travessa da rua de São João não foi localizada. A planta de 1810 não é clara quanto
ao possível local desta travessa assim como nas plantas posteriores em momento nenhum fezse referência a este logradouro. Além disso, por ser uma travessa com apenas quatro imóveis
sua localização é mais difícil, porque poderia estar em qualquer lugar que atravessasse a rua de
São João (hoje avenida). Não necessariamente eram casas contíguas.
A descida do Guaçu era, provavelmente, o trecho que ligava a rua de São José e a de
São João. Era um pequeno logradouro que ultrapassava a ponte do Acu em que foram arroladas
duas casas – ambas tributadas na Décima de 1829. Não foi registrada com essa denominação,
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Cf. DICK, M. V. de P. do A. op. cit., p.138.
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porém suas casas podem ter sido arroladas no primeiro livro de imposto predial como parte de
outro logradouro como a rua de São João ou a do Rosário, por exemplo. Não conseguimos
associar os proprietários.
Apesar do registro não contemplar toda a cidade, a Décima de 1829 revela crescimento
de São Paulo decorridos vinte anos. O crescimento da quantidade de casas foi expressivo – 60%
na mesma região comparada com a Décima de 1809 – passando de 465 imóveis para 745. A
cidade estava em expansão, novos moradores chegavam e novas fortunas se construíam, as
velhas (algumas) se consolidavam.

Comparação dos aluguéis médios nas Décimas de 1809 e de 1829
O objetivo dessa seção é comparar os livros de imposto predial (1809 e 1829) com o
intuito de compreender as mudanças ocorridas no período, ainda que tenhamos o segundo livro
de tributo apenas parcialmente.
A historiadora Maria Lucília Viveiros de Araújo ao analisar os inventários post-mortem
da primeira metade do século XIX, portanto tratando de alguns proprietários que examinamos
nesta tese, percebeu o peso do patrimônio imobiliário naquelas fortunas. O escravo era a
principal forma de investimento, seguido dos bens imóveis que tendiam a valorizar-se durante
as quatro primeiras décadas daquela centúria (a quantidade e as médias aumentaram). Uma
opção bastante interessante de Araújo foi dividir os imóveis em ‘rurais’ e ‘urbanos’. As
propriedades citadinas representavam 70% do número de imóveis acumulados e 46,6% do valor
desses bens. Isso significa que propriedades rurais tinham valores mais expressivos, talvez por
serem maiores ou produtivas, especialmente chácaras e engenhos. Mas de qualquer forma, não
se pode desprezar o dinheiro empatado nos imóveis urbanos, 455:422$156 réis, no período de
1800-1850, quantia que representava 42,5% dos bens dos inventariados, tampouco menosprezar
a quantidade levantada. Foram arroladas 372 casas citadinas nos 146 inventários analisados, ou
seja, uma média 2,6 casas por falecido(a). Na Décima de 1809, a média era de 1,8 imóvel por
proprietário. A princípio esses números podem parecer baixos, mas é preciso sempre lembrar
que se trata de uma média.272
Dependendo da faixa de monte-mor, o imóvel era o terceiro, às vezes o segundo
investimento do falecido(a). No caso das Décimas, estimou-se o valor da taxação dos imóveis
com base no seu potencial locatício. Se as considerações de Araújo estiverem corretas, e apesar
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ARAUJO, M.L.V. de. Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos. São Paulo;
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dos critérios não igualitários da cobrança que ela apontou, pode-se pensar que o aluguel
correspondia cerca 2% do preço do imóvel273, diferindo não muito de hoje quando a taxa varia
de 0,5 a 1%. Assim a propriedade melhor avaliada em 1809, do testamenteiro de dona Francisca
Xavier de Matos, localizada na Rua do Carmo n.49 (102$400 réis anuais) teria valor venal de
5:120$000 réis. O Mosteiro de São Bento que era o maior detentor de casas (1809) teria a
receber de aluguel 813$120 réis dos seus 54 imóveis taxados, ou seja, o que significava um
patrimônio de 40:656$000 réis, cifras estas nada insignificantes.
Nesse sentido, o aluguel pode ser um índice de riqueza confiável ainda que não exato
para analisarmos o grau de ‘riqueza’ naquela cidade, e mais precisamente de seus proprietários.
Por consequência quanto maior o valor de aluguel agregado, maior era propriedade do dono. A
historiadora Adeline Daumard utilizou o aluguel como forma de compreender a riqueza da
burguesia parisiense no século XIX, primeiro para separar os ‘pobres’ daqueles que não eram,
e depois para diferenciar os substratos da burguesia.274
Algo mais do que evidente foi a subida dos valores de aluguéis. Em 1809, a média da
cidade era de 13$193 réis por ano (por casa). Não temos a média da cidade vinte anos depois,
porém comparando a região especifica tratada em 1829 com a Décima anterior verificamos que
o aumento foi de 16$158 (em 1809) para 49$559, ou seja, 206,7% de aumento. Isso significa
que o preço de aluguel, em média, dobrou na região escriturada.
Essa elevação no preço médio tem vários aspectos. O mais evidente poderia ser a
valorização do imóvel, já que reformas e até mesmo reconstruções podem ter ocorrido no
período, majorando o aluguel. O aumento da demanda pode ser outro fator de valorização, esta
como vimos era uma área bem avaliada e com a expansão da cidade, este setor tornava-se cada
vez mais central. Outro menos aparente, mas relevante, era a inflação. Contudo não dispomos
desses dados, o que nos impediu de fazer mais do que ilações a respeito.275
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Aparentemente quanto melhor avaliada a casa menor era o aluguel proporcionalmente, e portanto, menor era o
imposto devido. Por exemplo, um dos imóveis do brigadeiro Luiz Antônio de Souza na Rua do Ouvidor teve
avaliação de 4:400$000 em 1819. Na Décima, dez anos antes, essa residência tinha aluguel em 48$000 réis, ou
seja, 1,1% do seu preço. Enquanto isso um imóvel de Dona Ana Leoniza Abelho Fortes localizado na Travessa do
Comércio que fora avaliado, em 1812, por 153$600 teve aluguel arbitrado em 30$720, ou seja, 20% do valor do
imóvel. ARAUJO, M.L.V. op. cit., p.103-104.
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TABELA 8 – Imóveis taxados, total e aluguel médio por logradouro
N.casas N.casas
Aluguel
Logradouro
taxadas total
médio
Rua Direita
49
50
117$867
Travessa das Casinhas
9
18
107$733
Rua do Comércio
31
40
96$928
Rua do Rosário
59
65
90$542
Travessa do Comércio
20
22
63$660
Rua de São Bento
91
92
61$633
Travessa da Boa Vista
19
19
61$541
Rua de São José
47
54
47$843
Travessa do Hospital
3
11
40$800
Rua da Boa Vista
60
60
29$203
Rua Alegre
75
91
23$365
Rua de Santa Efigênia
45
46
22$340
Rua de São João
36
40
22$080
Rua da Constituição
27
32
21$602
Descida do Guaçu
2
2
21$600
Travessa da Lapa
8
8
21$008
Rua Triste
10
14
11$530
Travessa da Rua de São João
4
4
9$240
16
Tanque do Zunica
13
9$095
34
Porto de São Bento
31
9$203
27
Rua da Alegria
12
7$760
FONTE: Décima Urbana da cidade de São Paulo (1829)

A tabela 8 mostra a quantidade de casas taxadas, bem como o total e o aluguel médio.
Dos 745 imóveis, cerca de 90% foram tributados. O motivo para não se cobrar imposto parece
que era o mesmo de 1809: o proprietário não fez (ou não pôde fazer) uso do imóvel, ou seja,
não aferiu lucro, nem utilizou como residência/comércio; eram casas que permaneceram
fechadas – terminologia da fonte – ou porque estavam sem inquilinos (1,5% do total de casas)
ou em obras – reforma ou construção (4,7%) – ou arruinadas (0,7%). Some-se a esses
percentuais, as propriedades isentas da Santa Casa de Misericórdia (2,4%) e da Câmara (1,5%).
Esses números são indicativos da dinâmica da cidade, assim como em 1809, os imóveis estavam
sendo utilizados e essa demanda quase impedia que as casas ficassem em ruínas, assim como
fomentava a construção ou reforma de outras. Para melhor compreensão dividimos em três
faixas de aluguel: abaixo dos 50$000, entre 50$000 e 150$000 e superior a esse último número.
A rua Direita tornou-se o logradouro mais caro para se alugar um imóvel em 1829. Vinte
anos antes era o terceiro, tendo à sua frente a rua do Comércio e a travessa das Casinhas. Em
1809 era preciso pagar, em média, 25$898 réis por ano, sendo que esse valor aumentou para
117$867 anuais, ou seja, em 355%. Apesar de não termos os números de toda a cidade, parece
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pouco provável que qualquer dos logradouros não registrados tenha tido um valor maior do que
esse.276 Essa elevação tinha vários motivos. Os quartos de aluguel era um deles. No caso da
Direita, em 1829, prédios com quartos tinham aluguel superior a 105% daqueles que não
tinham. Outro eram as lojas, comparando apenas as casas em que foram registradas lojas com
as que não tinham temos uma diferença de 45,7% entre as que tinham comércio identificado
(193$663) daquelas que não tinham (105$234). Mas esse percentual deve ser relativizado.
Acreditamos que o número de lojas era muito superior ao registrado (6) já que em 1809 tinha
quase o triplo disso, e o logradouro não deixou de ser local de comércios. Por isso o que
queremos reter aqui é que a valorização dos imóveis com loja frente aos que não tinham
continuava vigente – como provavelmente nunca deve ter deixado de sê-lo. Além disso, o
número de pavimentos e quartos também majorava os aluguéis, o que não pode ser
completamente mensurado pela pequena quantidade de casas que dispomos para fazer esses
cálculos.
Mas a Direita tinha também suas discrepâncias. Havia, como também aconteceu
anteriormente, imóveis de valores altos e outros baratos lado a lado (ou quase isso). O menor
aluguel era de 7$680 réis, enquanto a casa de maior avaliação tinha preço de 460$800 réis por
ano, ou seja, 5900%. Os herdeiros de Manoel Rodrigues Jordão (n.23) eram donos da casa mais
cara enquanto Feliciana Maria (n.29) da mais barata. É relevante dizer que apesar disso, havia
certo equilíbrio nas faixas de valores: prédios com preços superiores a 150$000 réis
representavam 24,5% das casas taxadas; valores entre 100$000 e 150$000 representavam
20,4%; preços entre 50$000 e 100$000 englobavam 22,4% das casas; já 32,6% das casas
restantes estavam abaixo dos 50$ (ou 50$000 réis) por ano. A comparação com o censo de
1825, o mais completo e próximo, indicou que a maioria dos moradores deste logradouro (82%)
continuava a ter como fonte de sustento o comércio. Alguns eram comerciantes de molhados,
outros donos de armazéns, outros negociantes de sobrado que vendiam artigos de luxo, e ainda
os que foram genericamente registrados como ‘vive de seus negócios’, sem contar o tropeiro e
o senhor de engenho.
O segundo logradouro mais oneroso para alugar continuava a ser a travessa das Casinhas
que teve aumento de 257,6% em relação à primeira Décima, passando a ser de 107$733 réis
anuais. Esse último número não incluía as propriedades da Câmara Municipal, as famosas
casinhas que não sofreram cobrança do imposto. As nove propriedades que pertenciam a donos
não-institucionais variavam 228%, de 60$000 (n.1) a 196$800 réis (n.7). A mais cara continha
276
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na estrutura da cidade o que não deve ter ocorrido naqueles anos.
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três quartos de propriedade dos herdeiros do brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, outros três
imóveis também dispunham de dormitórios de aluguel. Novamente as casas com quartos de
aluguel tinham preços mais elevados, 48% a mais (sem 81$120 e com 141$000 réis). Com
relação as faixas, 55,5% tinham preço na faixa inferior a 50$000, e o percentual restante
dividido entre a faixa intermediária e a mais elevada (acima de 150$000 réis)
A rua do Comércio era o terceiro logradouro mais caro para se alugar na região
conforme dados da Décima de 1829. Era a primeira em valor médio vinte anos antes. Foram 31
prédios taxados que, em média, tinham preço de 96$928 réis por ano. Os quartos de aluguel
(12,9% das casas) também valorizavam estas casas neste logradouro, sendo tais imóveis 120%
mais caros que os demais. Analisando as faixas de preço, pudemos constatar um desequilíbrio
em uma delas, a de 50$ a 100$000 réis, na qual constavam 41,9% das propriedades ai taxadas.
As demais estavam por volta de 20%: nas casas abaixo de 50$000 réis, 22,6%; entre 100$000
e 150$000 réis, 19,3%; acima deste último valor, 16,2%. Isso explica, em parte, a variação dos
preços de aluguel nesse logradouro que era de 2506,2% onde a casa de menor avaliação foi
avaliada em 15$360 e a maior em 400$320 réis (casa com sete quartos de aluguel assim
descritos na fonte), maior quantidade arrolada em 1829.
Na rua do Rosário a média de aluguel dos 59 imóveis era de 90$542 anuais. Em 1809,
era somente o oitavo logradouro mais caro da cidade, 18$641 réis. Faltam indícios para
justificar tal escalada de valores. Algumas lojas, quartos e sobrados neste logradouro explicam,
em parte, essa elevação, mas não totalmente. A variação de valores no logradouro era alta
também, 2595,6%, sendo o imóvel mais ‘barato’ de 15$360 (n.63, do bispo) e o mais elevado
de 414$045 réis (n.12, prédio com loja), provavelmente com mais de um pavimento,
pertencente ao coronel Francisco Pinto Ferraz. As faixas com os aluguéis abaixo de 50$000 e
entre 100$000 e 150$000 réis tinham certo equilíbrio, respectivamente, 27,1% e 25,4%. A faixa
com o maior número de imóveis era a de 50$000 a 150$000, 40,7% para o qual não
conseguimos justificar o porquê. Apenas um deles (dessa faixa) era um sobrado com loja.
Somente, 6,8% dos prédios tinham preço superior a 150$000 réis.
Três logradouros seguintes tinham aluguel médio por volta de 60$000 réis: travessa do
Comércio, a rua de São Bento e a travessa da Boa Vista. Os dois primeiros logradouros
integravam o triângulo, já o terceiro era próximo deste e, também, local de uma parte da elite.
Na travessa do Comércio – onde a média era 63$660 réis – era o quinto logradouro de
melhor avaliação da região. Mesma posição de 1809, quando o valor médio era de 19$643 réis
– o que pode indicar que esse logradouro perdera posição se tivéssemos toda a cidade já que a
região da Sé devia continuado a ter alguns logradouros entre os mais caros. Eram 20 casas que
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variavam entre 19$200 e 120$000 réis, ou seja, 525%. O engenheiro militar João da Costa
Ferreira (n.13a) – responsável pela Calçada do Lorena – era o dono da mais barata e Francisco
Alves Pereira (n.10) da mais cara. Essa era a segunda menor variação encontrada. Não temos
indícios do porquê dessa menor variação, já que não houve descrição dessas casas neste
segundo livro de imposto predial apenas que, pelo menos, 70% destas estavam alugadas. Nesta
travessa, 45% das casas tinham aluguel inferior a 50$, outras 55% com valores até 150$.
Nenhuma propriedade taxada teve preço superior a 150$000 réis anuais.
O sexto logradouro mais caro (dos registrados em 1829) – a rua de São Bento com 91
imóveis taxados – tinha valor médio de aluguel em 61$633 réis ao ano. Em 1809 era o décimo
segundo com preço médio em 16$766 réis. A diferença entre o mais baixo e o maior valor de
aluguel era de 1712,5%. Os imóveis de menor aluguel pertenciam aos herdeiros de Francisco
Bueno, avaliados em 15$360 réis (n. 45 e 46). Já o mais valorizado (n.78) era dos herdeiros de
Antônio José Vaz que foi avaliado em 278$400 réis anuais. Esse preço seria a soma dos aluguéis
dos sete quartos, o que indica que cada dormitório era alugado por uma quantia um pouco
superior a 3$300 por mês. Entre as faixas, mais da metade dos imóveis (56%) da São Bento
tinha preço inferior a 50$000 réis. Casas que tinham valores entre 50$ e 100$000 representavam
29,7%, enquanto as que tinham preços entre 100$ e 150$000 eram 7,7% e 6,6% para as acima
desse último valor. Tornaram-se cada vez mais raras as propriedades das faixas mais elevadas.
Em seguida, a travessa da Boa Vista tinha média de 61$541 réis por imóvel taxado (19).
A diferença entre as propriedades era a mais alta dos logradouros registrados em 1829,
5733,3%. Isso porque a casa de melhor avaliação era de propriedade de José Fernandes da Silva
(n.14), alugada por 168$000 réis. Já a de menor era de José Fortunato Crispim (n.13a) por
2$880.277 Em relação às faixas de aluguel, novamente mais do que a metade, 52,6%, tinha
aluguel inferior a 50$000, dois destes tinham valores inferiores a 10$000. Era o primeiro
logradouro entre os mais valorizados em que imóveis do mais baixo valor foram registrados.
Na faixa 50$ a 100$000, o percentual era 26,4% das casas. O percentual restante era dividido
igualmente entre os prédios com valores entre 100$ e 150$000 e acima deste. Pode-se perceber,
mais uma vez, que os maiores percentuais referem-se às casas nas faixas mais baixas.
Dois logradouros tinham média entorno de 40$000 por ano. Na rua de São José a média
das 47 propriedades era de 47$843 anuais. Em 1809 era o 26° em média de aluguel com 11$728.
O mais baixo aluguel era o da casa (n.38) de Joaquim Floriano de Godoi, avaliado em 3$840.
A mais alta (n.51) era a do capitão Bento Jose Leite Penteado (irmão de Bernardo José Leite
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Penteado) alugada por 200$000 anuais. Portanto, a variação era de 5108,3%.278 Por fim, ¾ dos
imóveis taxados (74,6%) tinham preços inferiores a 50$000; 19,1% para os imóveis com preços
entre 50$ e 150$000 e na faixa mais elevada 6,3%.
Em 1829, na travessa do Hospital onde havia três casas tributadas, a média era de
40$800 réis. Em 1809, a média era de 14$070. Era uma diferença de 65,5% na valorização.
Bento Franco era dono de duas propriedades (n. 1 e 2), uma alugava por 60$000 e na outra, em
que provavelmente morava, avaliada em 24$000, o terceiro imóvel pertencia aos herdeiros de
José Mariano (n.3) que cobravam 38$400 réis de aluguel.
Na faixa entre 20$000 e 30$000 réis estavam sete logradouros registrados no segundo
livro de imposto predial. Com média de 29$203, a rua da Boa Vista na qual havia 60 imóveis.
Como já apontamos anteriormente, essa rua incluía o Beco do Barbas que foi considerado uma
continuação da mesma, pelo menos no que se refere à numeração dos imóveis. Por isso,
acreditamos importante separar os logradouros para identificar eventuais diferenças. Contudo,
percebemos que quase não havia diferença quanto ao valor médio do aluguel. Na própria Boa
Vista com 38 casas, a média era de 29$234 e no beco com 22 imóveis a média era de 29$149.
Em 1809, as médias eram 12$693 e 10$560, ou seja, valorizaram-se 130,3% e 176% naqueles
vinte anos.
No entanto, ali havia distinção quanto às faixas de aluguel. Na Boa Vista todas as casas
estavam nas duas faixas mais baixas de aluguel. Com preço inferior a 50$000 réis, 86,8% dos
imóveis, sendo que um estava abaixo dos 10$000 (7$680). As demais propriedades tinham
preço entre 50$ e 100$000 réis, 13,2%, sendo a mais cara de 92$160. No Beco do Barbas,
90,9% dos imóveis tinham aluguel abaixo dos 50$, sendo que três tiveram aluguel inferior a
10$000. O percentual restante era composto da casa (n.44) de Joaquina Cordeiro, alugada por
61$440 e a da provável residência do brigadeiro Joaquim Mariano Galvão avaliada em
153$600. Refletindo, novamente, sobre as diferenças entre os imóveis, identificamos que os
extremos na Boa Vista eram de 1100% e no Barbas 3900%.
A rua Alegre tinha aluguel médio de 23$365 réis por ano.279 Eram 75 prédios com
valores inferiores a 50$, 93,3%. Destas casas de menor valor, 27,1% (19) tinham aluguéis
inferiores a 10$000. O mais baixo avaliado em 1$280 era de propriedade de Ana Joaquina

278

A distorção é provocada, neste caso, pela propriedade mais barata que, se fosse retirada da contabilidade,
decresceria a diferença entre os extremos para 1736,1%.
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Não se pode descartar a possibilidade de que algumas casas desta rua possam ter sido registradas como
pertencentes a outro logradouro arrolado em 1809. Porém não localizamos nenhuma seção naquele primeiro livro
de imposto predial.
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Falcão, n.19f.280 Casas na faixa de 50$ a 100$000 representavam 4% dos imóveis deste
logradouro. Somente 2,7% das propriedades tinham preços entre 100$ e 150$000, uma de
propriedade do coronel Luiz Antônio Neves de Carvalho (n.1) avaliada em 120$000, e outra
(n.19) de Antônio Fernandes por 132$000 ao ano. A variação era entre os prédios extremos era
de 10212,5%.
Já as ruas de Santa Ifigênia e de São João tinham médias por volta dos 22$000 réis
anuais e variações entre as casas de 8900% e 14900%, respectivamente. Na Santa Ifigênia, onde
o aluguel médio era de 22$340 (6$287 em 1809), 93,3% (42) dos imóveis tinham preço inferior
a 50$000 réis. Desta faixa mais baixa, 42,9% destes (18) tiveram aluguel abaixo dos 10$000 –
as menores de 2$400. Percebe-se que quanto menor a avaliação média do logradouro maior era
essa sub-faixa. Duas propriedades tinham valores até 100$, ambas alugadas, uma de Teresa de
Jesus (n.1) por 57$600 e outra de Ana Gertrudes de Jesus (n.31) por 96$000. Apenas uma casa
tinha inquilino que pagava 216$000 réis à dona Gertrudes Galvão.
Na rua de São João, o preço médio das 36 propriedades taxadas era 22$080 réis. Em
1809, a média era 7$944, quando tratava-se do 38° logradouro de valor mais elevado da cidade.
Os imóveis de menor valor eram o pertencente a Ana Esmeria (n.21) por 1$600 e Caetano
Manoel do Prado (n.20) e Antônia dos Passos (n.25) ambos por 1$920. Os maiores preços eram
do coronel Francisco Inácio de Souza Queiróz (n.33) avaliado em 153$600 e o de Manoel Jose
Rodrigues da Silva (n.34) por 240$. Com até 50$ estavam 94,4% das casas do logradouro, e
acima de 150$ somente os imóveis acima citados. A variação entre as casas era de 14900%.
Ainda com média por volta dos 20$ a 30$, estavam a Rua da Constituição 21$600, a
Descida do Guaçu 21$600 e a Travessa da Lapa 21$008, que tinham também variações grandes
entre o imóvel de menor e maior valor.
A rua da Constituição teve 27 casas taxadas. Em 1809, quando foi denominada
provavelmente ‘rua da Luz’, eram 13 com aluguel médio de 5$298 que passou a 21$600 réis,
ou seja, 307,7% de aumento. Para 92,6% dos imóveis o preço era menor do que 50$. Joaquim
Galvão (n.24) e Ana Leme (n.29) eram donos dos dois imóveis de menor avaliação, 3$840.
Duas propriedades (n. 25 e 26) de Joaquim Alves dos Reis tinham aluguel mais elevado,
avaliados em 60$ cada. Portanto, a diferença entre o imóvel mais barato e o mais caro era de
1462,5%. Caso extraíssemos as quatro propriedades dissonantes (as duas mais caras e as duas
mais ordinárias), a diferença se reduziria para 166,7%.
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Na descida do Guaçu eram apenas duas casas, uma de Antônio de Almeida (n.1)
avaliada em 19$200 réis e a outra de Damásio Antônio por 24$000. Este logradouro localizavase, provavelmente, na Ladeira de São João. É possível que essas propriedades tenham sido
arroladas no primeiro livro de imposto predial, porém não as localizamos como parte da rua de
São João, do Rosário ou do Guaçu.
Já na travessa da Lapa eram oito prédios. Em 1809, eram nove casas. O preço médio
subiu para 21$007 réis ao ano, uma elevação de 162,6% (era de 8$000). A diferença entre o
mais barato e o mais caro imóvel registrado em 1829 era de 608%. Seria, contudo, um
logradouro bem mais homogêneo se não fossem as casas de Antônio da Luz (6$780), dona Ana
Nardi (9$600) e – o mais caro (48$000) – dos herdeiros de dona Ana Joaquina Eufrasia, porque
os demais tinham preço em 19$200 ou 26$880.
Para os cinco logradouros que restam os preços médios eram inferiores a 12$000 réis
por ano, ou seja, menor do que 1$000 réis por mês. Nestes os prédios mais valorizados eram
inexistentes ou raros enquanto os menos onerosos percentualmente maiores.
Na rua Triste foram dez casas taxadas com aluguel médio anual de 11$530 réis. Esse
logradouro não foi registrado na primeira Décima, tampouco localizamos seus imóveis em outra
rua (a exemplo do que fizemos com a rua da Boa Vista). Duas propriedades tinham o menor
valor (3$840), a dos herdeiros de Joaquim Jose (n.12) e a da Ângela Maria (n.14). Outras duas
tinham o maior preço (28$800), de José Antônio Moreira (n.6) e Domingos Zacarias (n.11). A
diferença percentual era de 650% e encobre o baixo valor dessas casas, já que a média da
Décima de 1829 era 72,6% superior ao valor das casas mais caras deste logradouro.
Na travessa da rua de São João, que teve quatro casas taxadas, o aluguel médio era de
9$240 réis por ano. A única a destoar era a propriedade de Gertrudes de Tal avaliada em 2$400
por ano. As demais pertenciam a Maximiano de Tal que cobrava de aluguel 11$520 por casa.
Não sabemos se essas casas já estavam construídas desde a primeira Décima, se estiveram
podem ter sido arroladas como parte da própria rua de São João ou de algum logradouro
próximo que não pôde ser identificado.
No porto de São Bento eram 31 casas que tinham aluguel médio de 9$203 réis anuais.
A propriedade de menor avaliação era de uma tal Maria do Carmo (1$920) e a de maior de
Felipe Neri (19$200), sendo a diferença entre ambos de 900%. Todas as casas estavam na
menor faixa de aluguel, sendo que 2/3 destas tinham preço inferior a 10$000 por ano. Outro
dado relevante quanto à propriedade é que somente Mariana Dias gozava do status de ‘dona’.
Para nenhum homem foi atribuído patente nas ordenanças ou na tropa de primeira linha. Não
era um logradouro de investimento dos grandes proprietários de imóveis da cidade.
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No Tanque do Zuniga, que teve 13 prédios taxados na Décima de 1829, o aluguel médio
era de 9$095 réis. Em 1809, esse ‘logradouro’ deve ter sido nomeado rua do Tanque e nele
foram registradas nove casas (oito taxadas) com média de 2$877 de aluguel – 216% de aumento.
O imóvel de melhor avaliação (n.8) pertencia a Gertrudes de Toledo e nele o inquilino pagava
30$720; já o pior tinha aluguel arbitrado em 2$880 e nessa condição se enquadravam três
imóveis – os de Manoela Maria (n.6), Paula de Tal (n.7) e Maria Benedita de Jesus (n.9). A
variação era, portanto, de 966%. Como não foi registrado a existência de lojas, parece provável
que não existissem, já que não era local de comércio. Nenhum dos seus moradores, no censo
de 1825, eram comerciantes. Eram oficiais mecânicos (54,5%), outros viviam de esmolas
(27,3%), um era tambor e outra não foi indicado como sobrevivia. Outras três propriedades
destacavam-se nesse logradouro: a de Teodora Joaquina (n.16) alugada por 19$200, a de Ana
da Anunciação avaliada em 14$080 (n.2) e a de Floriano Fernandes (n.14) avaliada em 12$.
Na rua da Alegria a média era de 7$760 – a menor de todos os logradouros registrados
no segundo livro de imposto predial. Foram doze imóveis taxados, dos 27 arrolados. Entre a
casa com o menor preço (n.25) que pertencia aos herdeiros de Dona Maria Joaquina Fortes
(1$280) e a mais elevada (n.1) que era de Justino Pereira dos Santos (24$880) havia uma
diferença de 2073%. Se eliminássemos o imóvel mais valorizado, essa variação decresceria
para 1067%. Mesmo assim, a variação continuava grande por causa de três imóveis (n. 1A, 17
e 24) que foram avaliados por volta de 12$000 réis.
Conforme pudemos verificar, a variação entre as propriedades de menor e maior
aluguéis em cada logradouro era condicionada a certos parâmetros. Em diversos momentos não
foi possível identificar o porquê, somente imaginar quais razões poderiam explicar aquela
situação. No caso das maiores diferenças, a explicação reside na diversidade de tipos de imóveis
construídos, desde casebres até casas de sobrado ou mesmo valorizadas propriedades térreas
provavelmente de taipa de pilão, janelas de madeira (raramente de ferro) e cobertura de telhas
em duas ou mais águas (quando de esquina).281 Já nas variações menores pode-se perceber uma
menor diversidade de aluguéis.
Infelizmente não foi possível comparar todos os logradouros registrados no primeiro
livro de imposto predial porque, como já mencionamos, a listagem de 1829 é parcial. Mesmo
assim pudemos comparar 14 logradouros. Somente um teve sua nomenclatura modificada, a
rua da Luz para rua da Constituição. Outras duas tiveram pequenas alterações: a ‘travessa da
rua do Comércio’ passou a ser denominada ‘travessa do Comércio’ e a ‘travessa da Boa Vista’
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Janelas de ferro seriam mais comuns a partir da década de 1830. Cf. ARAUJO, M.L.V. de. op. cit.
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passou a ‘rua da Boa Vista’. Um logradouro não foi registrado com seu nome na segunda
Décima, mas conseguimos identificar que se tratava do Beco do Barbas. Para as demais não
houve qualquer alteração.
TABELA 9 – Preço médio dos logradouros da cidade de São Paulo
Logradouro
Casas
1809 Casas 1829 Valorização
Rua Direita
41
25$898
49 117$867
355,1%
Rua do Rosário
71
18$641
58
92$103
394,1%
Rua do Comércio
33
30$423
31
96$928
218,6%
Travessa [da rua] do Comércio
13
19$643
19
67$010
241,1%
Travessa das Casinhas
19
30$127
9
107$333
256,3%
Travessa [ou rua] da Boa Vista
33
12$693
38
29$234
130,3%
Beco dos Barbas
22
10$560
22
31$330
203,6%
Rua de São José
37
11$728
47
47$842
307,9%
Rua de São Bento
101
16$766
91
61$633
267,6%
Rua [ou Travessa] do Hospital
4
14$070
3
40$800
190,0%
Rua da Luz [Constitução]
11
5$298
27
21$602
307,7%
Rua de Santa Efigênia
28
6$287
45
22$340
255,3%
Rua de São João
10
7$944
36
22$080
177,9%
Travessa da Lapa
6
8$000
8
21$007
162,6%
FONTE: Décimas Urbanas da cidade de São Paulo (1809 e 1829)

Todos os logradouros analisados tiveram valorização no decorrer daqueles 20 anos.
Quatro ruas tiveram um aumento no valor do aluguel superior a 300%. A rua do Rosário teve a
mais alta majoração, 394%. A queda do número de imóveis não pode ser explicada, mas
provavelmente não houve. A segunda maior valorização ocorreu na rua Direita, em média,
355,1%. Continuava sendo um dos mais valorizados logradouros da cidade, onde ainda
residiam pessoas de alta condição socioeconômica. A rua de São José teve aumento de 307,9%.
Era uma rua em expansão. O lado ocidental da rua (fundos para o rio Anhangabaú) estava sendo
ocupado. Caso semelhante deve ter ocorrido na rua da Constituição, caminho que passava ao
lado do Convento da Luz. Esse último logradouro teve aluguel aumentado em 307,7%.
Seis logradouros tiveram aumento entre 299% e 200%. Na rua de São Bento a elevação
do aluguel foi de 267,6%. Era uma rua de contrastes onde a variação entre o menor aluguel e o
maior ampliou-se de 1562,5% para 2317%. Na travessa das Casinhas temos duas variações:
256,3% e 191,8%. A primeira contabilizando as 19 casas da primeira com as nove da segunda
Décima (em que não foram registrados os valores das casinhas). O segundo percentual foi
calculado excluindo-se as famosas casinhas. Isso indica o quanto essas propriedades da Câmara
valorizavam a travessa, apesar de serem simples térreas.
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Na rua de Santa Efigênia o aumento foi de 255,3%. Em 1809, a variação entre a casa
mais barata e a mais cara era de 3420%. Vinte anos depois, essa diferença quase triplicou
8900%. Tratava-se de um logradouro em expansão o que pode explicar, em parte, o aumento
da diferença. Provavelmente a melhoria das casas existentes e das novas construções devem
explicar, em parte, a melhoria da média da rua. Na travessa da rua do Comércio o aumento foi
de 241,1%. A diferença entre o menor valor de aluguel e o maior era de 166,7%. Depois essa
diferença passou a 715%. Esse salto percentual pode ser explicado. Seis casas que não foram
contabilizadas no primeiro livro de imposto predial foram arroladas no segundo. Não sabemos
se eram imóveis novos ou pertenciam a um outro logradouro não localizado.
Na rua do Comércio o aumento foi de 218,6%. A diferença entre o menor valor de
aluguel e o mais elevado passou de 737,5% passou a 2506,2%. Houve, também, um acréscimo
no número de casas que parece decorrer da construção de novas. O imóvel que distorceu esse
percentual era o segundo mais valorizado no logradouro em 1809 (81$360 réis), pertencente ao
tenente Luiz Gonzaga de Araújo, escalando para o maior valor do logradouro em 1829. Deve
ter havido alguma reforma na casa. Em 1809 foi registrado como um sobrado com quatro lojas,
vinte anos depois tinha sete quartos de aluguel. Em 1825, três deles estavam ocupados na parte
de baixo.282 Não se descarta a possibilidade de ter havido fusão com o lote vizinho.
O beco do Barbas teve acréscimo de 203,6%. Em 1809, entre o menor preço e o maior
a diferença era de 733%. Já em 1829, essa distância era quatro vezes maior, 3900%. Um dos
imóveis que provocava essa distorção pertencia ao sargento-mor (1809) Joaquim Mariano
Galvão, e brigadeiro (1829). Era um prédio térreo que não contava com loja na primeira
Décima, avaliado em 11$520. Passou a 153$600, ou seja, um aumento de 1233% – o maior
percentual da cidade. O outro imóvel destoante era o de Joaquina Cordeiro que recebia de
aluguel 61$440, quase o dobro da média do logradouro (32$064). Na outra Décima não há
nenhuma descrição do imóvel.
Outros quatro logradouros tiveram aumento entre 200% e 130%. Na rua do Hospital (ou
travessa) houve valorização de 190%. Em 1809, a diferença entre o menor aluguel e o maior
era de 3740%. Já na rua de São João, além do aumento do número de imóveis, houve a
valorização das casas que passaram, em média, a um preço 178% maior do que na primeira
Décima. Na travessa da Lapa a valorização foi de 162,6%. Em 1809, a diferença entre o mais
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Não houve indicação clara, mas parece que um quarto era de Felipe Neri, do Porto, que era dono de venda;
outro a Antônio José de Souza, de São Paulo, que era cabo; e Ana Perpétua, de São Paulo, que vivia de suas
agências. LN1825, 1comp, p.5, casa 10.
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baixo e o mais alto era de 150%. Vinte anos depois, chegava a 608%. Essa distorção era
provocada por um único imóvel (o mais caro) que, se retirado, a diferença seria de 296,5%.
Na rua da Boa Vista a valorização foi a menor dentre os logradouros existentes nas duas
Décimas, um pouco superior a 130%. Esse percentual deve ter sido um pouco acima inflação
do período, o que significa dizer que os valores de aluguel dos imóveis deste logradouro
subiram pouco. Não temos uma explicação plausível para isso. Não se trata de uma diferença
por áreas, onde algumas valorizaram mais do que outras. A Rua do Rosário que era quase
paralela à Boa Vista e valorizou duas vezes mais. Talvez, a explicação seja mais simples do que
imaginamos – uma menor remodelação das casas na Boa Vista e a relação com o Porto Geral
no Rosário.

A valorização dos imóveis em 20 anos
O objetivo desta seção foi analisar o que teria ocorrido com os imóveis durante o período
entre as duas primeiras Décimas. Essas casas tiveram valorização? Quanto foi? Quais motivos
que levaram a essa situação? Se não, quais as possíveis causas da desvalorização?
Comparar o valor médio dos logradouros que conseguimos relacionar entre as Décimas
pareceu-nos bastante produtivo, porque conseguimos quantificar a valorização das casas, e não
apenas do logradouro como um todo. Por isso nos perguntamos se a variação da mesma casa
relacionada nos dois livros de imposto predial também estava próxima da valorização do
logradouro em que se localizava? Era superior ou inferior? Como podemos explicar essas
situações?
A historiadora Viveiros de Araújo comparou as casas arroladas nos inventários e
testamentos do início do XIX com aquelas arroladas no primeiro livro de imposto predial. O
seu objetivo secundário era compreender qual era a relação entre o aluguel e o preço do imóvel.
Encontrou dois percentuais, para os imóveis alugados (2,5% do imóvel) e para os que serviam
de residência dos proprietários (1,5%). Contudo, esta pesquisadora não explicitou como fez tais
associações. Acreditamos que isso era possível para a comparação entre as Décimas. Contudo
essa não foi uma tarefa fácil. Três foram as dificuldades principais para esta comparação:
a) Como poderíamos ter alguma certeza de que estávamos nos referindo à mesma casa?
A numeração em si pode ter sido modificada com a inclusão (ou supressão) de
imóveis o que provocaria uma reordenação;
b) O sentido dos logradouros era o mesmo nessas Décimas? Em 1809, apenas 11% dos
logradouros tiveram seus sentidos registrados. No livro do imposto predial de 1829,
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o escrivão não teve o mesmo cuidado com nenhum dos logradouros. Houve a
manutenção desses sentidos? Ou o novo escrivão teve outros parâmetros? Se sim,
quais foram eles?
c) No primeiro livro de imposto predial foi anotado o lado esquerdo ou direito de 83%
dos logradouros. Já no segundo isso não ocorreu para nenhum logradouro. Como
poderíamos ter relativa certeza de qual lado o escrivão estava se referindo? Ou ele
fez de modo aleatório?

Colocando lado a lado cada um dos logradouros registrados naqueles livros de imposto
predial pudemos chegar, pelo menos, a algumas conclusões.
A numeração das casas foi alterada em todos os logradouros da cidade que puderam ser
comparados. Essa modificação ocorreu mais severamente naqueles que estavam em formação
no início do século XIX. Nesse sentido o exemplo mais significativo era a rua da Constituição,
19 prédios foram arrolados a mais do que na primeira Décima. Na planta de 1810, a área mais
próxima ao Mosteiro de São Bento parece ter sido loteada. Já na planta de 1844-47, o trecho
entre os beneditinos e a ponte da Constituição estava mais ocupado. Poder-se-ia argumentar
ainda sobre os casos das ruas de Santa Efigênia (14) e de São João (12) que incorrem nas
mesmas questões: eram logradouros em expansão, o número de casas alterou-se por causa da
construção de novas nesse período de 20 anos. Talvez, os lotes em que seriam edificados já
tivessem sido demarcados, porém não temos certeza. Somente a análise mais aprofundada das
cartas de datas poderia comprovar ou eliminar essa ideia.
Já nas ruas mais antigas, a alteração na numeração foi menor. Na rua Direita, por
exemplo, foram registrados 45 imóveis. De um lado eram três quarteirões, do outro quatro.
Vinte anos depois foram arrolados 48. O número de quarteirões não se alterou, mas mudou a
configuração desses lotes. O lote n.30 (de 1809) teria sido dividido para a construção de outra
casa também pertencente ao Convento do Carmo que poderia ser os lotes 30 e 31 (de 1829). O
escrivão da primeira Décima não registrou a casa entre os números 40 e 41 porque pertencia a
Santa Casa de Misericórdia. No outro livro de imposto predial, o imóvel foi registrado apesar
da isenção da cobrança como n.42. A parte mais antiga da cidade, apesar de consolidada no que
tange o formato dos quarteirões, não estava estagnada, novos lotes foram criados, outros
deixaram de existir ao se fundir para dar lugar a ‘sobradões’, como por exemplo o do brigadeiro
Jordão no Quatro Cantos, segundo Nelson Braghitonni.283
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Mais relevante quanto à numeração dos imóveis foi a continuidade da mesma lógica. O
segundo escrivão iniciou o arrolamento sempre pela mesma casa que o seu antecessor,
numerando até o final da rua, e depois do outro lado continuava a numeração. Não havia, como
se poderia esperar, o reinicio da numeração. Obviamente não era uma coincidência. Não
sabemos se a numeração dos imóveis organizada para a execução do primeiro imposto predial
permaneceu na testada das casas. Não devem ter sido feitas placas, mas o fato é que a mesma
lógica foi utilizada.
Além da alteração da numeração das casas, percebeu-se a inclusão de novos
logradouros. Devem ser exemplos dessa expansão as ruas Triste, Alegre e da Alegria que não
foram registradas no primeiro livro de imposto. Até os censos de 1813 estas, também, não foram
registradas. Eram logradouros situados na freguesia de Santa Ifigênia que aparece de forma bem
clara nesse segundo imposto. Talvez, e é provável que sim, já existissem senão as casas, os
lotes de algumas delas que podem ter sido arrolados como se fossem de logradouros próximos,
mas a maioria era, certamente, imóvel construído depois de 1809.
O sentido das ruas era outro problema. Somente 6 dos 54 logradouros registrados no
livro de imposto de 1809 tinham sentido. Inverter o sentido da rua provocaria uma distorção do
espaço ocupado e também do seu proprietário que nesse caso alteraria as relações
socioespaciais. Partimos, então, para comparar e percebemos que o sentido era sempre o mesmo
– ainda que não soubéssemos qual. Em nenhum dos logradouros nota-se inversão. Isso pode ser
comprovado comparando cada logradouro com o seu correspondente 20 anos depois. Os lotes
que permaneceram com o mesmo dono serviram como pontos de referência.
Com relação ao sentido, foi possível – em alguns casos – entender por onde o escrivão
iniciou o arrolamento das casas. O número de lotes disponível na planta cadastral de 1844-47
permitiu diminuir algumas dúvidas, com relação a metodologia de espacialização ensaiada por
Beatriz Bueno.284 Por exemplo, a nosso ver, a rua de São José iniciava-se nas proximidades do
Mosteiro de São Bento. Os 29 lotes do lado esquerdo – seguindo o loteamento da planta
cadastral – não teriam espaço do lado mais próximo ao rio Anhangabaú. Os censos nesse caso
também auxiliaram nessa tarefa porque, quase sempre, antes do arrolamento das casas de São
José, o recenseador anotava os moradores do referido Mosteiro. Em outros casos, como no
Porto de São Bento não temos indícios. Comparando com os censos, não é possível identificar,
pois os recenseadores de cada lista nominativa tiveram inícios diferentes. Como não tivéssemos
informações ou indícios do lado das casas, não pudemos imaginar o espaço ocupado.
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Outro dado relevante era que essa forma de numerar as propriedades teve consequência
nos censos. Alguns dos recenseadores depois da Décima de 1809 mudaram a forma de numerar
os domicílios. Deixou de ser sequencial, n. 1, 2, 3 em diante até o final da lista, passando a
relacionar-se com o livro de imposto predial. Isso não foi registrado na lista nominativa de
1809, porém o recenseador (ou alguém com uma letra muito parecida) enumerou os fogos
associando à Décima: anotava no campo referente às ocupações, mas não o nome da rua (que
não foi registrada nesse censo) mas o número do imóvel. Depois de 1811, ao invés do número
do fogo passou a ser anotado a numeração do imóvel. Mesmo o censo de 1825, distante
dezesseis anos do primeiro imposto predial, continuou a utilizar a numeração dessa primeira
Décima, é claro introduzindo os prédios novos no sequenciamento.
Mesmo com esses problemas e soluções, quase sempre parciais, selecionamos os
logradouros que tiveram suas nomenclaturas mantidas ao longo desses anos. Comparamos e
percebemos que continuaram a ter a mesma lógica de arrolamento. Apesar de não registrar no
livro de imposto predial de 1829, entendemos que o escrivão não arrolou as casas a serem
tributadas de forma aleatória, mas por lado da rua (esquerdo/direito) quando havia.
Para alcançarmos um maior grau de certeza excluímos os imóveis em que o proprietário
tenha mudado nesses 20 anos. Destes que mudaram, optamos por manter apenas os registros
em que nominalmente o falecido era citado (herdeiros de fulano). As propriedades que tinham
como dono, o filho(a), esposa(o) ou sobrinho(a), e que provavelmente tinha sido deixado como
herança, também, foram descartadas.285 Isso não elimina a possibilidade de erro já que o
proprietário poderia ter vendido sua casa e ter comprado o imóvel ao lado, mas reduz –
acreditamos. Outra medida com esse mesmo intuito foi selecionar os logradouros em que
localizamos, pelo menos, dois proprietários listados em ambos os livros de imposto predial
(1809 e 1829) observando o número de lotes entre eles. Seria muito improvável que essa
distância fosse numericamente elevada nessa passagem de anos.
A rua de São Bento era uma das três maiores em número de prédios e a que tinha o
maior número absoluto de casas (37) que continuaram sob posse dos mesmos proprietários no
período entre Décimas. Por ser um dos mais antigos logradouros e por estar cercado de outras
ruas, São Bento não tinha, possivelmente, lotes não ocupados. Por isso a numeração não
modificou-se para as casas de Antônio da Silva Machado (n.2), do Mosteiro de São Bento (n.4)
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Essa atitude permite tirar dúvidas sobre a origem da posse: doação, compra ou herança. Se tivéssemos certeza
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Não pode ser descartada a possibilidade do dono tê-la vendido, e tempos depois um parente ter comprado um outro
imóvel no mesmo logradouro. Essa compra alteraria nossas conclusões sobre a direção dos logradouros assim
como a posição hipotética dos lotes.
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e de Ana Maria de Oliveira (n.5). Já os imóveis de Mariana Dias Bueno (n.10), do capitão
Francisco Pinto Ferraz (n.11), do coronel Arouche (n.21) e do capitão Eleutério da Silva Prado
(n.22) – o então, capitão-mor – tiveram sua numeração decrescida em um algarismo. Essa
diferença se deve, provavelmente, a uma supressão de um lote entre as casas n.6 e n.9. É
possível que a própria Mariana tenha comprado o prédio vizinho para ampliar sua casa, já que
a sua propriedade valorizou 200%.
O imóvel do padre Manoel Francisco de Andrade teve seu número reduzido em dois
algarismos, do 28 para o 26. A queda de mais um número pode ter sido pela supressão de um
outro imóvel. Talvez depois da morte de dona Úrsula Maria Jacinta Eufrazia de Toledo, suas
duas casas (n.26 e 27, em 1809) podem ter sido transformadas em uma (n.25), ou existe a
possibilidade da propriedade de dona Ana Bladina (n.22, em 1829) ter originalmente sido as
duas outrora pertencentes ao coronel Arouche e à Dona Ana Leoniza, respectivamente (n. 23 e
24). Dona Ana tinha um valorizado imóvel no qual o inquilino pagava 153$600.
Depois o Mosteiro tinha uma sequência de seis prédios térreos (n.37 ao 42) que
continuaram sob sua posse conforme registrado nessa Décima. Vizinha destes (n.43) estava
dona Caetana Antônia Toledo de Lara. Esses sete imóveis foram numerados com apenas um
número menor do que na primeira Décima. Nesse caso deve ter ocorrido o inverso, alguma casa
teve, provavelmente, seu lote dividido para a construção de outro imóvel, já que não há indicio
de que a Santa Casa tivesse imóveis neste logradouro. Nesse caso não temos indício de qual
seria esse novo imóvel, apenas que estaria entre os números 27 e 35 do segundo livro.
Na sequência, existiam mais quatro propriedades do Mosteiro de São Bento (n.48, 49,
52 e 53). Esse caso merece destaque. Entre estas e a casa de dona Caetana (acima referida)
havia quatro imóveis (três do padre Bento Manoel dos Passos e um de João Bueno de Azeredo),
cujos proprietários mudaram ao longo dos vinte anos seguintes.286 Na Décima de 1829 a
distância era de cinco prédios (um de dona Caetana, três dos herdeiros de Francisco Bueno e
um do padre Antônio Ferraz de Araújo). Os números dessas casas deveriam ser um maior, mas
tinham o mesmo anotado em 1809. Houve, possivelmente, a divisão de um dos lotes para
construção de uma nova casa. Parece-nos bastante factível que o novo lote tenha origem na casa
de dona Caetana, já que ela tinha um prédio vizinho e passou a ter dois. Outro elemento que
contribui para essa ideia foi a baixa valorização da casa em 20 anos: aumentou em 100%
enquanto o mais comum era uma elevação de 200% ou mesmo 400% nessa mesma rua. Esse
baixo aumento de valor não recuperava, provavelmente, nem a inflação do período.
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O problema referido nas páginas anteriores era a quantidade de imóveis. Em 1809, no
trecho entre as casas n.54 (uma depois daquele último da sequência do Mosteiro, já no lado
direito do logradouro) até a n.80 (anterior a uma outra sequência) havia 27 propriedades. Eram
onze imóveis do Mosteiro de São Bento de São Paulo, três do Mosteiro de São Bento da
Parnaíba e um do Mosteiro de São Bento de Sorocaba, o restante (12) eram de proprietários
individuais. Selecionando a mesma seção na outra Décima, esse espaço era de oito imóveis,
sendo que apenas um pertencia à Santa Casa. Faltavam 19 casas que, obviamente, não
desapareceram. Parece pouco provável que todas tenham sido incorporadas a outros lotes – a
maioria pelo menos. O mais plausível é que essas casas pertenciam a um outro logradouro que
não fora mencionado, porém, não identificamos qual seria. Eram as primeiras casas do lado
direito (que iniciava no n. 54) e portanto estavam em uma das pontas do logradouro. Talvez
fosse o tal porto de São Bento, mas não foi possível comparar já que os proprietários não eram
os mesmos.
Eram mais oito imóveis, nessa mesma São Bento, cujos proprietários mantiveram-se
como tal durante as Décimas. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos era dona
do prédio n.81 (1809) que foi renumerado n.62 (1829), outro imóvel da Irmandade do Rosário
(que não sabemos se dos brancos ou dos negros) teve seu número alterado do n.84 para n.65,
os herdeiros do capitão Bernardo José Leite Penteado do n.92 para n. 73, a do Rosário dos
brancos do n. 93 para n. 74, o Mosteiro de São Bento do n. 95 e n. 96 para o n.76 e n.77, o de
dona Escolástica Maria Joaquina de Oliveira do n. 98 para o n.79, e o do padre Bartolomeu
Pereira Mendes do n.99 para o n.80.
Na rua Direita localizamos 20 imóveis que tinham o mesmo dono nesses livros de
imposto predial. Esse número representa quase metade dos imóveis de 1809, e um pouco menos
do que isso na de 1829. Isso indica o quanto poderia ser difícil comprar um imóvel nesse
logradouro. Até o lote n.30, a numeração das casas manteve-se a mesma em ambos os livros de
imposto predial.. O capitão Gabriel Fernandes Cantinho era dono do imóvel n.4, o Mosteiro de
São Bento n. 5 e 28, o Convento do Carmo n.7, 13 e 30, Manoel Joaquim de Vasconcelos n.9,
o coronel Joaquim Jose dos Santos deixou a seus herdeiros os prédios n.10 e 24, o doutor
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (futuro senador) o n.14, dona Ana Francisca de Oliveira
n.16, o Recolhimento de Santa Teresa n.17, dona Maria Gertrudes Veloso n.22, o padre Antônio
Rodrigues Villares n.25 (este era o último imóvel do lado esquerdo) e Feliciana Maria n.29.
Depois desses números houve uma pequena alteração. É possível que isso tenha
acontecido pela divisão do lote n.30 que deu espaço a um novo prédio para o mesmo dono, o
Convento do Carmo. Esse novo imóvel acrescentou um número a mais nos próximos quatro,
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os n. 36, 37 e 39 tornando-se – na Décima de 1829 – os n. 37, 38 e 40, cujos proprietários
continuaram sendo, respectivamente, o capitão José Novaes Dias, o doutor Manoel Eufrazio
que legou para seus herdeiros e o capitão Manoel Ferraz de Araújo. Entre a casa n.40 e a 41
havia um imóvel pertencente à Santa Casa de Misericórdia. Isso pode ser verificado no censo
nominativo de 1809 no qual a casa que sem numeração estava entre esses números foi registrada
como pertencente a esta irmandade.287 Lembrando que nessa lista o escrivão associou os
domicílios por ele arrolados com a Décima.
Na rua do Rosário conseguimos 16 associações. Somente os dois primeiros coincidiam
à mesma numeração em ambas as Décimas. O padre João Ferreira de Oliveira Bueno era o dono
do imóvel n.1 e o Mosteiro de São Bento do n.2.
Na sequência do mesmo logradouro, os proprietários Maria Madalena (n.7), o tenente
José Antônio da Assunção (n.9), José Joaquim de Sampaio (n.15), o capitão João Lopes França
(n. 19 e 49), Teodósio Pinto (n.20), Agostinho dos Santos Portela dono de duas casas (n. 23 e
24), o tenente-coronel Manoel José Ribeiro (n.29) e Gertrudes Teresa de Castro (n.30) tiveram
os números de suas casas alterados para dois acima destes na Décima de 1829. O que alterou a
numeração desse logradouro foram duas casas que podem não ter sido registradas na primeira
Décima. Eram imóveis da Câmara municipal que não foram taxados em 1829. Não temos
indícios que essas casas existissem vinte anos antes, porém, a falta de cobrança poderia
justificar sua ausência e o aumento de dois números.
Do outro lado da rua do Rosário eram proprietários, em 1809: o Mosteiro de São Bento
(n.48), o capitão João Lopes França (n.49), o tenente Francisco Jose da Silva (n.50), depois
sargento-mor, dona Maria Joaquina do Prado e Silva (n.55) e duas casas da Capela da Senhora
do Bom Sucesso da Freguesia de Guarulhos (n. 56 e 57) e no final do logradouro Severino Pinto
da Silva (n.70) e a Irmandade de São Pedro (n.71) que foram renumerados na outra Décima
reduzindo–se nove algarismos (n. 39, 40, 41, 46, 47, 48, 61 e 62). Não acreditamos que tenha
havido a extinção desses lotes. O que pode ter acontecido é que o escrivão da primeira Décima
tenha incluído alguma travessa (talvez a do Rosário) como se fosse o mesmo logradouro.
Contudo, não podemos afirmar, porque as fontes analisadas não permitem essa diferenciação.
Na rua da Boa Vista localizamos 13 propriedades que tinham os mesmos proprietários
entre as Décimas analisadas. A diferença na numeração era de um número a mais. Eram os
donos: Ana Maria da Conceição (n.1), o Mosteiro de São Bento (n.5 e n. 10 ao 16), Convento
do Carmo (n.9), Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (n.17), o padre Bento
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Manuel de Passos (n.20) e Maria Ribeiro (n.29). A diferença poderia ser atribuída ao imóvel
dos herdeiros de Manoel José da Silva que, aparentemente, não existia em 1809. Não havia sido
arrolado, pelo menos.
Porém o problema com esse logradouro estava casas à frente. Na Boa Vista, em 1809,
foram arrolados 37 imóveis enquanto, na de 1829, 23 a mais. Nos censos de 1807, 1809 e 1813
essa rua também foi registrada com mais de 60 domicílios.288 Observando a planta cadastral de
1844-47 é claro inferir que não havia espaço para todas. Mesmo redividindo os lotes, essa
possibilidade parece bastante remota. A planta cadastral de 1881 confirma essa ideia. Como já
discutimos, a ‘porção excedente’ (de 1829) era o beco do Barbas, no qual localizamos seis
proprietários que estavam tanto na Boa Vista (1829) quanto lá (1809). Eram os donos das casas:
Salvador Leite Ferraz, Jeronimo Cavalheiro Leite, Joaquim Mariano Galvão (sargento-mor
depois brigadeiro), o capitão João Lopes França, Delfina Maria e Joaquim Alvares dos Reis que
tinham suas casas numeradas no referido beco, n. 6,11, 16, 17, 18 e 19 que na Rua da Boa Vista
eram os n. 43, 48, 53, 54, 55 e 56, respectivamente.
Na rua de São José eram dez casas. Os proprietários Antônio da Silva Machado (n.3) e
dona Gertrudes Matildes do Empireo (n.6) continuaram com de posse das suas no período entre
as décimas. O que mudou foi a numeração que cresceu um algarismo, decorrente de um novo
imóvel no logradouro. Poderia ser o do doutor Tomas de Molina, ou uma das casas de
Hermenegildo Jose dos Santos, não temos certeza. Há um detalhe que altera a localização destas
casas que não seriam desse logradouro, mas de uma transversal. O recenseador de 1810
registrou um beco, o de Santo Antônio, que cortava a São José.289 Sua provável localização era
a rua que estava em frente à Igreja de mesmo nome. Era, certamente, composto de um quarteirão
no trecho entre as ruas de São Bento e São José, já que sua ‘continuação’ era a rua Direita. Nos
mapas do XIX esse beco não foi identificado nominalmente. No censo de 1810, esse beco tinha
quatro domicílios arrolados. Talvez fossem mais porque nas plantas cadastrais de 1844-47 e
1881 essa via tinha seis lotes, todos do mesmo lado. Se a perspectiva for periferia-centro essas
casas estariam do lado esquerdo, como também foi anotado na Décima. Por isso, talvez, as seis
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Lembrando que casa não era sinônimo de domicilio. Era muito usual uma casa ter mais do que um domicilio.
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registrados os domicílios de outros dez logradouros e mais três bairros rurais.
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primeiras casas da Décima de 1829, incluindo a dos referidos acima Machado e dona Gertrudes,
estariam localizados no Beco de Santo Antônio e não na Rua de São José.
Nesse mesmo logradouro havia as casas do capitão Manoel da Luz Tralhão legadas aos
seus herdeiros (n.14), de Bento Franco de Moraes (n.16), de Francisco Antônio Baruel (n.19) e
as do Mosteiro de São Bento (n. 23, 26 e 27). A diferença na numeração cresce mais dois
algarismos que também pode ser explicada pelos motivos já explicitados (novos lotes, lotes
divididos ou casas da Santa Casa). Dois imóveis entre os n. 8 e 16 (de 1829) eram construções
que não existiam vinte anos antes. Até o n.30 esses imóveis estavam no lado esquerdo.
Os outros dois que continuavam como donos de casas nesse logradouro estavam no lado
direito segundo o escrivão da Décima (1809). O coronel José Arouche de Toledo Rendon era
dono do prédio n.34 e o capitão Bento José Leite Penteado era proprietário do n.46. Esses
imóveis tinham, provavelmente, fundos para o rio Anhangabaú. Estavam no lado em formação.
A planta de 1810 indica vários espaços vazios entre os lotes desta rua nesse lado, situação que
permaneceu na planta de 1844-47. Talvez isso explique, em parte, a diferença entre os números
da primeira Décima e o da segunda (1829). Para a casa do capitão, a numeração foi acrescida
de cinco. Já o imóvel do coronel Arouche alterou em um algarismo sua numeração. Antes dele
a diferença era de três. O que provavelmente aconteceu foi a supressão de lotes, dois pelo
menos. Talvez, o próprio coronel tenha sido o responsável por isso. Sua casa no primeiro livro
de imposto predial tinha o sétimo valor mais elevado do logradouro. No segundo imposto era a
terceira mais cara, um aumento de 900%. Essa valorização poderia ser explicada por uma
grande reforma no imóvel que já era um sobrado. Mesmo imaginando uma sobrevalorização
em 1809, e descontando a inflação, esse imóvel teve um grande salto no seu valor. Porém esse
preço maior pode ter tido outra questão: uma fusão de lotes com consequente ampliação do
imóvel. Como não sabemos quantas casas havia em 1829 desde o início desse lado da rua, não
pudemos comparar com a Décima de 1809 que tinha quatro imóveis antes da casa do coronel.
A rua de Santa Ifigênia estava em expansão. O topônimo já constava no censo de 1795
com 29 domicílios. A freguesia foi criada em 1809. A região crescera entorno da Igreja de
mesmo nome e dos caminhos para a Luz e para Nossa Senhora do Ó. Entre as Décimas podem
ter sido construídos 23 imóveis. Nove tinham o mesmo dono nesses vinte anos. Joaquim
Policarpo legou aos seus herdeiros a casa n.1 que foi numerada 8 (em 1829). Já o Mosteiro de
São Bento tinha o n.2 que depois passou a ser o n.9. Essa diferença de casas não pode ser
explicada adequadamente. Talvez fosse uma travessa que foi contabilizada como se fosse a
própria rua. Testamos a travessa de Santa Ifigênia, registrada na primeira Décima, porém não
foi possível correlacionar nenhum dos proprietários. O que não significa que não fosse.
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Mantiveram suas propriedades nesse logradouro a Irmandade de Santa Ifigênia (n.17),
o capitão Elesbão Francisco Vaz (n.20) e o capitão Francisco Jorge de Paula Ribeiro (n. 22 e
23), mas seus imóveis também mudaram sua numeração acrescendo cinco algarismos. Esse
número menor em relação à diferença acima anotada se deve a duas questões: um dos lotes de
1829 entre o Mosteiro e a Irmandade deve ter sido suprimido desde 1809; e as casas n. 7 e 22
foram registradas como 7 e 7(A) e 22 e 22(A). Não temos certeza se isso significava um segundo
imóvel no mesmo lote, mas é possível imaginarmos isso. Na primeira Décima não houve
nenhuma indicação nesse sentido. Esses prédios deviam estar localizados na parte de trás do
lote, ou talvez um grande lote que comportasse duas casas de frente.
Em 1829, o capitão Paula Ribeiro tinha uma terceira casa das acima relacionadas. Esse
imóvel foi o responsável por mudar novamente a numeração entre as Décimas. Os herdeiros do
doutor Manoel Eufrázio tinham as casas n. 25, 26 e 27 que continuavam sob posse da família
sob os n. 31, 32 e 33. É bastante provável que o referido capitão tenha construído mais uma
casa ao lado (ou atrás, não sabemos) o que teria modificado a numeração entre as Décimas.
A comparação da rua do Comércio nos dois livros mais antigos de imposto predial que
dispomos possibilitou a associação de sete proprietários presentes nos dois arrolamentos. A
numeração não coincide, provavelmente, por causa dos bens da Santa Casa. Luis Gonzaga de
Araújo legou aos seus herdeiros o imóvel n.7 (da Décima de 1809) que foi numerado n.10 (na
de 1829). Entre a primeira e a nova casa deste segundo livro, havia cinco prédios da irmandade.
Talvez, e muito provavelmente, esta diferença fosse por causa do não-registro dessas casas na
primeira Décima. Isto porque também já era uma rua consolidada desde o final do XVIII, e os
espaços para lotes não ocupados deveria ser pequeno ou até inexistente.
Vizinha de Araújo era a propriedade da Irmandade das Almas (n.8), que por sua vez
tinha como vizinho o sargento-mor Manoel Lopes Guimarães (n.9) e um pouco mais à frente
as casas do padre Joaquim Ribeiro de Araújo (n.11) e de seu provável vizinho o capitão Elesbão
Francisco Vaz – os quais também tiveram os números de seus prédios alterados em três dígitos
(n. 11, 14 e 15, respectivamente). Os vizinhos de Agostinho dos Santos Portela e do tenentecoronel Mateus da Silva Bueno (n. 17 e 18) tiveram suas propriedades renumeradas na outra
Décima adicionando seis números (n. 23 e 24). Vimos que três eram por causa, provavelmente,
da Santa Casa. Para os outros três não temos indicações. Não há indícios de que teriam
pertencido àquela irmandade. Nos censos não há qualquer registro dessa situação. Parece
factível que, alguns desses lotes, tenham surgido da divisão dos maiores. Isso pode ter
acontecido no lote 17 (1809) que pode ter se transformado nos lotes 22 e 23 com seus
respectivos prédios.
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Na travessa da rua do Comércio, quatro proprietários continuaram como tal: a
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (n.5), o padre Inácio Francisco de Moraes
(n.9), Francisco Alvares Pereira (n.12) e a Irmandade das Almas (n.19). A numeração cresceu
seis números. Em uma resposta mais rápida poderíamos imaginar que seriam propriedades da
Santa Casa. Não há qualquer referência nesse sentido nos censos. Outra resposta poderia ser o
desmembramento de lotes maiores, o que sempre é uma possibilidade viável. Poderia ser que o
logradouro não tivesse ainda completamente fechado por casas de ambos os lados. São apenas
conjecturas para explicar esse grande aumento de casas no espaço pequeno do quarteirão
chamado de Travessa do Cotovelo.
Para oito logradouros (São Bento, Boa Vista, Direita, Rosário, São José, Santa Efigênia,
Comércio e Travessa da rua do Comércio) foi possível localizar os mesmos proprietários
passados vinte anos. Como pudemos indicar, eram logradouros em que pudemos identificar,
com grau elevado de certeza, que se tratavam do mesmo lote, e talvez da mesma casa. Para a
rua de São João e na Travessa das Casinhas localizamos um nome de um dono entre as Décimas.
Excluímos essa situação porque buscávamos, no mínimo, dois. Já na Travessa da Lapa e na Rua
da Luz (depois Constituição) nenhum dos proprietários permaneceu com a posse. Essa situação
era esperada porque o dono poderia ter vendido ou falecido durante esse tempo.
Essa comparação permitiu perceber acréscimos, e também, decréscimos de casas. Em
outros casos, não ocorreu nenhuma das situações. Alguns imóveis não eram novos, pertenciam
à Santa Casa, mas não tinham sido registradas no primeiro livro de Décima por causa de sua
isenção. Outros, em sua maioria, deviam ser novas construções realizadas durante os vinte anos
que separavam as Décimas. Já a queda do número de propriedades arroladas poderia ser
motivada pela fusão de lotes (ampliação de uma casa ou a construção de uma nova maior) ou
se, o número fosse expressivo, consideramos que alguma rua transversal tenha sido incorporada
ao logradouro. Em alguns casos conseguimos identificar essa situação, em outros ficamos
apenas nas conjecturas.
De qualquer forma foi possível perceber a expansão da cidade que já era identificável
nas plantas da primeira metade do XIX. A área em crescimento mais visível foi a freguesia de
Santa Efigênia que não só teve aumento no número de casas, como no de logradouros. Oito
logradouros não foram anotados em 1809, mas foram registrados em 1829290.
Havia outras duas áreas em crescimento: depois da Ponte do Lorena abriu-se um novo
espaço no entorno da Igreja da Consolação, Tanque do Arouche e Campo dos Curros. Em 1809,
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porém suas casas devem ter sido registradas como parte de outras na primeira Décima.
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o principal logradouro da região era a rua do Piques. Na Décima de 1809, nesta foram anotados
92 imóveis, sendo 8 fechados. No ano seguinte, o recenseador da 2° companhia de ordenanças
registrou 64 domicílios, somando os da Ponte do Marechal (também chamada de Lorena) e a
Rua do Piques. No censo de 1825, o Piques foi registrado como bairro que continha 71 casas.
Na planta de 1844-47 este logradouro havia sido anotado como rua da Consolação. Essa grande
quantidade de casas (lotes) não era, contudo, possível no loteamento representado na planta.
Observando essa que era a planta cadastral mais antiga que se conhece, é possível perceber que
não havia loteamento suficiente para esse número de prédios. Por isso, é provável que imóveis
da região tivessem sido contabilizados como se fossem do deste logradouro.
A outra área em crescimento era a região da Cadeia/Forca e Igreja de São Gonçalo. Era
um dos locais onde foi instalado o pelourinho da cidade e de onde se iniciava o caminho para
Santos. Ali foram instalados a Casa da Pólvora, o cemitério e o Hospital da Santa Casa como
se pode observar na planta de 1844-47. Como não foi uma região registrada na segunda Décima,
qualquer quantificação fica prejudicada pela falta de dados sobre a região.
A análise das Décimas permitiu a identificação de 59 pessoas e nove instituições que
permaneceram como proprietários de casas citadinas na área descrita na Décima de 1829 desde
1809.291 Das associações destaca-se o Mosteiro de São Bento com 30 imóveis relacionados.292
Entre os leigos havia homens (72,9%) e mulheres (27,1%). Quanto aos homens, 62,2% tinham
elevada patente na milícia ou nas ordenanças, outros 18,9% eram padres e um era doutor, ou
seja 83,8% do sexo masculino tinham alguma distinção registrada nos censos ou nas Décimas.
Entre as mulheres a distinção de ‘dona’ correspondia a 31,2%. Esses títulos e patentes podem
ser utilizados como referenciais de elevação social. Por isso, os percentuais acima apresentados
indicam o quanto esses proprietários não apenas tinham dinheiro, mas também gozavam de um
alto status social. Talvez essa permanência possa ser explicada, em parte, pela condição
socioeconômica de seus proprietários. Diferentemente da maioria que era ‘pobre’ (morava de
aluguel e não poderia comprar uma casa), esses homens e mulheres ostentavam uma
titulação/patente que indicava sua situação social; a questão financeira quase sempre estava
atrelada a esse status.
291

Dois pontos são importantes nesse sentido: 1) existe a possibilidade ainda que pequena desses proprietários
terem vendido e recomprado suas propriedades nesse mesmo período; 2) a quantidade proprietários e de
propriedades de cada um poderia ser muito maior. Isso porque a Décima de 1829 era, como já escrevemos, parcial.
292
Outras instituições eram proprietárias na área restrita da Décima de 1829. Com três imóveis o Convento do
Carmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (talvez mais porque não pudemos identificar se era
de brancos ou negros). Com dois prédios a Capela da Senhora do Bom Sucesso da Freguesia de Guarulhos e
Irmandade das Almas. Com uma casa Irmandade do Santíssimo Sacramento, Recolhimento de Santa Teresa,
Irmandade de São Pedro e Irmandade de Santa Efigênia e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos
(talvez mais um por causa da referida falta de identificação)
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Quanto à propriedade, como já dissemos, nosso critério de escolha agrupou 117 casas
que constavam nos dois livros de imposto predial. Em comparação com a primeira Décima
estes representavam 9,1% do total de casas registradas e, com relação à segunda era 15,8% dos
imóveis.293 Era, portanto, um pequeno (mas relevante) extrato da cidade já que incluía o
triângulo histórico – local de residência de boa parte das nobrezas da terra.
Destas propriedades, as irmandades e o Mosteiro de São Bento eram donos de 47
imóveis enquanto os leigos permaneceram donos de 70 prédios (59,8%). Assim como entre as
confrarias, era mais comum entre homens e mulheres terem apenas uma casa na área registrada
na segunda Décima, 86,4%. Para alguns desses proprietários foi possível identificar que podem
ter morado em algum momento na casa em questão. Alguns moravam em 1809; outros residiam,
ao menos, em 1825, outros, ainda, permaneceram como moradores supostamente da mesma
casa até mais tarde.
Mas havia também os que mantiveram duas ou três casas. Seis pessoas (8,5%)
continuaram a ser proprietárias de dois imóveis: Antônio da Silva Machado (São Bento e São
José), o capitão Elesbão Francisco Vaz (Santa Ifigênia e Comércio), o capitão Francisco Jorge
de Paula Ribeiro (duas na Santa Ifigênia), o coronel Arouche (São Bento e São José) e os
herdeiros do coronel Joaquim José dos Santos (duas na Direita). Outros três (5,1%) continuaram
como donos de três casas na área registrada: Agostinho dos Santos Portela (duas na Rosário e
uma no Comércio) os herdeiros do Dr. Manoel Eufrazio (todos na Santa Ifigênia), João Lopes
França (Barbas e duas na Rosário).
Contudo essa era apenas uma seção da cidade. Não sabemos a quantidade de casas
citadinas que cada um desses homens e mulheres tinha em 1829. Primeiro, como já foi repetido,
não temos a Décima completa; segundo, nem todos os inventários e testamentos (se foram
feitos) chegaram até nós. Portanto, deve-se tratar esses números como mínimos, existindo a
possibilidade de haverem outras casas na região não registrada no segundo livro de Décima.
Entre os proprietários institucionais, o Mosteiro de São Bento foi a que manteve a posse
de mais casas naquele trecho arrolado. Eram 30 propriedades localizadas nas ruas de São Bento
(13), da Boa Vista (8), na Direita (3), de São José (3), no Rosário (2) e na de Santa Efigênia (1).
As outras instituições que continuavam a ter os mesmos prédios entre as Décimas eram o
Convento do Carmo (4), a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (3), a Capela do
Bom Sucesso da Freguesia de Guarulhos (2), a Irmandade das Almas (2), as irmandade de Santa
Efigênia, de São Pedro, de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos, de Nossa Senhora do
293

Excluímos os sete lotes registrados como extintos. Todos localizavam-se na Rua da Alegria, n.os 7, 13, 14, 15,
19 e 20.
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Rosário (não se sabe qual era), do Santíssimo Sacramento (todas com uma) e Recolhimento de
Santa Teresa (1).
Diferentemente dos proprietários individuais, o Mosteiro tinha como objetivo os
aluguéis. O imóvel – comprado, construído ou recebido em doação –– tinha como função gerar
rendas para a instituição. Por isso, talvez, tantas casas permaneceram sob sua posse. Algumas,
certamente, tiveram poucas e pequenas reformas. Outras, possivelmente, mais modificações do
que se pode imaginar pelo valor de aluguel. Contudo, a valorização delas era, em média, menor,
pois se trava se casas de porta e janela, de um lanço, na grande maioria térreas, sem loja e de
uso residencial ou, poucas de uso misto.
Já os proprietários individuais tinham, provavelmente, outros objetivos para essas casas,
já que o aluguel era pequeno se comparado ao valor dos imóveis. O coronel Arouche poderia
receber quase 250$000 réis por ano, o que era menor do que seus rendimentos recebidos da
Coroa, e certamente muito menor do que os rendimentos de seus negócios. O que estamos
tentando indicar é que devia ser muito mais volátil a propriedade citadina de uma pessoa,
podendo ela comprar e vender, do que de uma instituição que perde a longo prazo os
rendimentos de seus aluguéis. Em 1809, o Mosteiro recebia mais de 800$000 réis anuais. Talvez
suas rendas poderiam superar os 900$000 réis se todas as casas estivessem alugadas. Em 1829,
1:192$860 por todas as casas tributadas na região afetada pela Décima desse ano, ou seja, os
lucros do Mosteiro eram muito mais elevados.
Com relação à comparação dos preços de aluguel pudemos fazer isso em 94% (110) dos
imóveis que conseguimos associar. Na maioria dos casos (93,6%), os preços elevaram-se. Em
doze casas o valor de aluguel manteve-se o mesmo. Destas quase todas (11) eram pertencentes
ao Mosteiro de São Bento e localizavam-se nas ruas de São Bento (8), da Boa Vista, Direita e
São José (um cada). Josefa Feliciana Maria era a dona do único imóvel situado na Rua Direita
que manteve o preço. Para dois imóveis os valores decresceram. Na travessa do Rosário, a casa
do padre Bento Manoel dos Passos teve um decréscimo de 21,9% e a de Maria Ribeiro de 20%.
A manutenção dos preços pode ser explicada pela falta de grandes reformas nos prédios. Talvez
por isso, pelo dinheiro a ser gasto, o Mosteiro de São Bento não tenha reformado essas casas.
Talvez tenha havido uma sobrevalorização dos aluguéis para não ter mais imposto a pagar.
Quanto à queda de preços, a mais plausível resposta é que as casas estavam parcialmente
arruinadas por falta de reformas ou reconstruções, situação esta que não foi registrada para
nenhum dos imóveis arrolados no segundo livro de imposto predial.
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Examinando cada imóvel foi possível perceber a sua valorização, assim como buscamos
compreender os motivos desse aumento. A ordem seguida foi do maior para o menor preço
médio.
Na travessa do Comércio identificamos quatro imóveis que tinham o mesmo dono da
Décima de 1809. Essas casas representavam cerca de ¼ dos imóveis registrados nesses livros
de imposto e sua valorização foi de 383,4% – a maior média de todas os logradouros.
O imóvel que mais valorizou (n.18, em 1829) pertencia a Francisco Alvares Pereira e
fora avaliado em 15$360 réis (térreo com lanço e loja) e depois passou a 100$000 (1829), ou
seja 551%. O segundo prédio mais valorizado da mesma travessa era vizinho ao de Francisco.
Pertencia à Irmandade das Almas que cobrava 12$800 por uma casa térrea com loja e passou a
receber 76$800. Foi um aumento de 500%. Os outros dois prédios tiveram valorização em
275% e 207,3% e pertenciam, respectivamente, ao padre Inácio Francisco de Moraes e a
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A casa do padre era térrea com um lanço
(n.15). O prédio da referida irmandade era térreo com lanço e loja (n.11). Desconhecemos o
que teria acontecido com essas casas já que quase não foi registrada qualquer descrição do
imóvel no segundo livro de imposto. Porém, parece bastante provável que tenha passado, no
mínimo, por uma grande reforma, com uma possível ampliação no número de pavimentos.
Na rua de São José eram nove imóveis, oito tiveram valorização e um sem variação, o
que resultou em um ganho médio nessas casas desse logradouro de 359,8%. O capitão Bento
José Leite Penteado era dono do imóvel térreo com dois lanços (n.51) e foi o que mais lucro
teve, 1202,1% (de 15$360 para 200$000). Foi o segundo de maior aumento percentual da região
registrado na Décima de 1829. A propriedade do coronel Arouche - um sobrado - foi a segunda
mais valorizada do logradouro, 900% (de 15$360 para 153$600). Não houve registro de lojas
e quartos de aluguel nesse logradouro dessa segunda Décima, pois isso justificaria o aumento
expressivo desse imóvel que já era um valorizado prédio de dois pavimentos. Não se descarta
a possibilidade de um terceiro piso.
Na mesma São José, Bento Franco de Moraes teve sua casa térrea com lanço avaliada
em 5$760 e depois de 20 anos (n.19) o passou a lhe pagar 433,3% a mais (30$720). Um aumento
do número de pavimentos não pode ser descartado. Já para as propriedades de Francisco
Antônio Baruel (n.22), Antônio da Silva Machado (n.4) e dona Maria Gertrudes do Empireo
(n.7) - que tiveram valorização de 249%, 212,5% e 150%, respectivamente – deve-se considerar
a inflação. Perdas devem ter ocorrido com as casas dos herdeiros do capitão Manoel da Luz
Tralhão (n.17) e do Mosteiro de São Bento (n.30) que tiveram incremento de 50% e 33,3%,
respectivamente, no aluguel.
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No Beco do Barbas (em 1829 parte da Boa Vista), onde a variação média foi de 348,3%,
identificamos seis prédios e todos tiveram valorização. A maior foi do prédio do sargento-mor
(depois brigadeiro) Joaquim Mariano Galvão (n.53) que foi avaliado em 11$520 e passou a
153$600, ou seja, 1233,3% – o mais elevado aumento percentual da região. Nas duas Décimas
não houve nenhuma descrição da casa, mas, provavelmente, esse imóvel deve ter sido
reformado e ampliado. Talvez com a inclusão de um novo pavimento e, também, melhorias nas
portas e janelas. Apesar de não estar descrito é possível que tenha lojas.
No mesmo beco: Joaquim Alves (ou Álvares, dependendo da fonte) dos Reis teve o
aluguel de seu imóvel (n.56) majorado em 275%; Delfina Maria (n.55) em 212,5% e o capitão
João Lopes França (n.54) em 212,5%. Todas eram casas térreas de baixo valor na Décima de
1809 que passaram ao preço de 14$400, 12$000 e 48$000, respectivamente, em 1829. Apesar
do aumento percentual relevante, não devem ter sido casas que sofreram grandes reformas, já
que seus valores continuaram baixos. Jerônimo Cavalheiro Leite e Salvador Leite Ferraz
(alferes em 1809) completam a lista dos donos de imóveis que puderam ser relacionados nas
duas Décimas, com aumento de 100% e 56,3%, respectivamente em imóveis passaram a ter
valor de aluguel de 19$200 e 24$000.
Na rua do Comércio, onde a valorização média foi de 333,5%, sete proprietários
continuaram como donos das mesmas casas. Destes, quatro tiveram seus imóveis valorizados
em 290% ou mais. O prédio (n.23) de propriedade de Agostinho dos Santos Portela teve
aumento de 691,7% e passou de 17$280 a 136$800. Era um prédio térreo com loja e um quarto.
Curiosamente este cômodo era mais caro (76$800) do que o restante da casa (60$000).
No mesmo logradouro, os herdeiros de Luiz Gonzaga de Araújo parecem ter
transformado (ou ele mesmo) o sobrado (n.10) com quatro lojas em uma hospedaria com sete
quartos – todos alugados no momento de execução do segundo imposto predial. O aumento
neste caso foi de 392%, de 81$360 para 400$320, a terceira mais cara da região registrada 1829.
Como vimos, imóveis com quartos de aluguel eram bem valorizados.
A Irmandade das Almas também teve seu imóvel na rua do Comércio (n.23) bastante
valorizado, 350%, cobrando, em 1829, 144$000 réis anuais por um imóvel sem descrição. O
então tenente-coronel Mateus da Silva Bueno teve sua propriedade (n.24) térrea com dois lanços
avaliada em 60$000 o que implicou num aumento de 290,6% (era 15$360). É muito provável
que essas duas propriedades não tenham tido um aumento no número de pavimentos, mas é
bastante possível que reformas tenham sido feitas.
Ainda no Comércio outras três casas tiveram aumento entre 177% e 220%. O então
capitão Elesbão Francisco Vaz teve seu imóvel térreo (n.15) com loja e lanço avaliado em
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24$000 e depois em 76$800. O então sargento-mor Manoel Lopes Guimarães teve o aluguel de
sua propriedade térrea (n.9, depois 12) com dois lanços aumentado para 72$000 réis, ou seja
212,5%. Já o padre Joaquim Ribeiro de Araújo teve o valor arbitrado de aluguel elevado em
177,8%. Esses percentuais de aumento abaixo de 200% podem indicar uma pequena
valorização, se descontarmos a inflação.
Na rua do Rosário, os 18 imóveis tiveram valorização média de 323,8%. Cinco destes
se destacam por terem tido aumento igual ou superior 400%. O mais alto percentual foi o do
imóvel (n.1) do padre João Ferreira de Oliveira Bueno que teve sua casa avaliada em 1829 em
144$000, ou seja, 757,1% mais cara. Era um sobrado (1809) que, possivelmente, sofreu
reformas e ampliações. Para esses valores é possível imaginarmos reformas que incluíram itens
na propriedade como alteamento ou construção de cômodos.
Agostinho dos Santos Portela teve duas casas suas entre os maiores percentuais de
elevação. Ambas eram térreas e com mesmo valor de aluguel em 1809 (15$360); a única
diferença é que um deles tinha uma loja. Na Décima de 1829 esses valores não se mantiveram
com o mesmo valor: um elevou-se a 96$000 (681,3%) réis anuais e o da loja a 120$000 (525%).
Certamente houve reformas, mas isso não implicou, provavelmente, na fusão com outros lotes,
pelo menos com os dos lados, pois não havia espaço para isso.
Mais dois imóveis tiveram mais de 500% de aumento do aluguel em relação a 1809 na
Rua do Rosário. Manoel José Ribeiro, tenente-coronel, teve o aluguel da sua casa elevado de
19$200 para 124$160 (n.31), o que significava um aumento de 546,7% numa casa térrea de um
lanço e uma loja transformada num sobrado com dois quartos pelo menos que estavam
alugados.294 Já a casa térrea com loja de Severino Pinto da Silva teve seu aluguel de 13$440 réis
aumentado para 72$000 vinte anos. A capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Freguesia
de Guarulhos teve o valor de seu prédio (n.48) elevado em 400%, de 9$600 para 48$000 réis
anuais.295

294

Em raras ocasiões o escrivão da Décima de 1829 faz algum registro sobre a forma do imóvel. Neste caso anotou
que ‘os altos’ foi avaliado em 96$000 e o um dos quartos por 12$800 e outro por 15$560. Esse valor pode estar
incompleto já que o preço do imóvel fosse maior era o valor do andar superior era maior do que o inferior. Isso
não ocorreu em nenhum dos sobrados arrolados em 1809. Não sabemos também se a loja registrada na primeira
Décima fora suprimida.
295
O preço de aluguel desta casa foi arbitrado por nós. Isto porque na Décima de 1829, algumas casas foram
avaliadas em conjunto. Eram seis imóveis ‘duplos’. Cada duplo pertencia a um dono diferente. Dois localizavamse na Rua do Comércio, o 26/27 e o 32/33, um na Travessa do Comércio, o 6/7, dois na Rua da Boa Vista, o 39/40
e o 50/51, um na Rua do Rosário, o 47/48. Ainda houve o registro de um imóvel quádruplo na Rua Alegre: 25,26,27
e 28. O aluguel, e por consequência o imposto, por algum motivo foi feito em conjunto. No caso da Rua do Rosário,
47/48 o aluguel era de 96$000 réis. Optamos por dividir esse preço igualmente pelas duas casas. Isso obviamente
camufla o crescimento de ambas porque não necessariamente ambas valorizassem igualmente. Isso pode distorcer
os percentuais, mas foi a melhor maneira encontrada para tentar compreender a mudança. Imaginamos duas
possibilidades do porquê dessas casas duplas: poderiam ter paredes compartilhadas, ou que fossem habitadas por
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Sete propriedades tiveram aumento entre 250% e 320% nesse mesmo logradouro: o
Mosteiro de São Bento – casa (n.2) com aumento de 316,7%, passando para 48$000 réis de
aluguel; Jose Joaquim de Sampaio (tenente) 300% – casa (n.17) de 9$600 e para 38$400; dona
Maria Joaquina do Prado e Silva e a parda Gertrudes Teresa de Castro 257,1%, 96$000 (n.46)
e 57$600 (n.32), respectivamente; Irmandade de São Pedro (n.62), prédio térreo com loja e
lanço pelo qual o inquilino pagava 24$000 réis, valor este que cresceu em 250% em 1829.
Em 1809, o tenente José Antônio da Assunção teve seu sobrado com duas lojas avaliado
em 38$400, depois esse valor foi acrescentado em 212,5%, passando a 120$000 por um sobrado
(n.11) para o qual não foi descrito se havia loja. Com o mesmo percentual, a capela de Nossa
Senhora do Bom Sucesso da Freguesia de Guarulhos teve o aluguel de uma casa sua aumentado
de 15$360 para 48$000 (n.47).296 Esses prédios devem ter passado por reformas,
provavelmente, não implicando na adição de mais um pavimento.
Já Teodósio Pinto teve o valor de sua casa majorado em 200%, passando a 57$600
(n.22). Era um imóvel térreo com lanço que, possivelmente, foi mantido dessa forma visto que
o preço continuou baixo se comparado a média do logradouro (90$542, em 1829). Maria
Madalena era dona de uma casa térrea com duas lojas (n.9) parcialmente alugada com preço de
17$280 no início do XIX. Vinte anos depois o valor era de 47$680, ou seja, 175,9% maior.297
As lojas podem ter sido transformadas em quartos (nesse caso apenas um fora registrado). O
quarto era alugado por 40$000 réis ao ano e o imóvel avaliado em 7$680 anual, nos levando a
acreditar que o valor do imóvel foi subestimado.
Ainda no Rosário, o capitão João Lopes França teve suas duas casas valorizadas: o
sobrado com loja, (n.21) teve seu aluguel aumentado em 167,9% passando a custar 72$000
anuais e o prédio térreo de um lanço e corredor (n.40) aumentado de 108,3% para 48$000.
Como eram valores baixos, é bastante provável que não tivessem merecido grandes
modificações por parte de seus proprietários.

um mesmo inquilino o que poderia justificar a cobrança unificada (ou as duas ao mesmo tempo). Com relação a
primeira hipótese, não temos elementos para comprová-la. Já referente a segunda, é provável que não. No censo
de 1825, portanto poucos anos antes da nova Décima, as casas duplas da Rua do Comércio, tinham cada qual seu
chefe de domicilio, ou seja, quatro casas com quatro inquilinos diferentes. É possível que esta situação tenha
perdurado.
296
Essa era uma daquelas casas duplas que nos referimos na nota de rodapé anterior. Comparando essa situação
(de 1829) cuja dupla foi avaliada em 96$000 réis anuais com a mesma situação 20 anos antes temos um aumento
de 384,6% mesmos dois imóveis registrados na Décima de 1809 (15$360 e 9$600).
297
Esse percentual era, possivelmente, mais elevado. Estranhamente um quarto fora avaliado com preço muito
superior, 40$000, e ao restante do imóvel, 7$680. As duas lojas também não foram arroladas.
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A casa (n.39) do Mosteiro de São Bento teve um aumento de 25% no valor do aluguel.
De 19$200 passou a 24$000. Era uma propriedade térrea com loja e lanço que não teve
descrição em 1829. Pela baixa valorização é muito provável que não sofrera reforma..
Na rua Direita a maior valorização ocorreu na casa dos herdeiros do coronel Joaquim
José dos Santos, 492,5%, alcançando 227$520 réis. Esse aumento não pode ser explicado pela
ampliação do número de pavimentos. O ‘sobrado de um andar’ e sem loja já estava construído
em 1809. Vinte anos depois, nele (n.10) foi registrado uma loja e um quarto alugado (poderiam
haver outros que não estavam) além dos dois pavimentos. Essa elevação efetiva do valor do
aluguel pode ser explicada, em parte, pela loja avaliada em 96$000 anuais, pelo quarto alugado
por 11$520, obras que remodelaram o edifício por completo. Só o primeiro andar foi reavaliado
em 120$000 réis.
Outro imóvel da Direita que deve ter sido reformado pertencia ao doutor Manoel
Eufrázio (n.38). Era um ‘sobrado de um andar’ e com loja avaliado, no total, em 26$680 réis
anuais. Em 1829, quando já tinha falecido o proprietário, o imóvel aparece com dois quartos
alugados – um por 19$200 réis anuais e o outro por 15$360 (anual) – que, somados, não
justificam a elevação expressiva do valor total do imóvel. É possível que a loja tenha sido
transformada em quartos que resultaram em um aumento de 7$680 para 34$560, mas a parte
mais significativa dessa majoração no aluguel foi o crescimento vertiginoso do valor do
primeiro andar, de 19$200 para 120$000. Desconhece-se o que ocorreu nesse primeiro andar,
mas parece bastante factível que todo o imóvel tenha sido reformado, o que justificou o aumento
de 479,3%.
Quatro propriedades tiveram aumento no aluguel em torno de 260% na mesma rua
Direita. O capitão José Novais Dias, dono do sobrado de um andar (n.37), teve o valor arbitrado
em 21$120 aumentado para 76$800 réis, aumento que corresponde a 263,6%. No censo de
1825, esta casa era alugada pelo padre Pedro Gomes de Camargo298, na Décima de quatro anos
depois não foi registrado que estava alugada. Da mesma forma, o padre Antônio Rodrigues
Villares teve sua casa térrea valorizada (n.25A) de 13$440 para 48$600, ou seja, em 261,6%,
sem registro do que justificou tal acréscimo, alteamento ou ampliação. O capitão Manoel Ferraz
de Araújo teve o aluguel de sua propriedade (n.40) majorado em 260,4%. Era a única casa de
três pavimentos registrada em 1809 cujos dois andares superiores foram avaliados em 11$520,
o mesmo valor da loja. Duas décadas depois o sobrado com loja foi avaliado em 60$000,
correspondendo a 247,2% de aumento somente para um dos andares e a loja. Some-se ao valor
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mais 23$040 talvez referentes ao outro andar. Um dos três imóveis (n.30) do Convento do
Carmo teve alta de aluguel de 10$720 para 38$400, ou seja, 258,2%. Os motivos também não
foram registrados.
Com elevação acima de 200% constam ainda as casas de Manoel Gonçalves dos Santos,
de Gabriel Fernandes Cantinho, do Recolhimento de Santa Teresa e de Gertrudes Maria Veloso.
Para o imóvel de Manoel (n.45) o aluguel de 23$040 passou a 76$800 (233,3% a mais); para
os demais registrou-se o mesmo aumento percentual (212,5%). O capitão Gabriel teve seu
sobrado com loja alugado por 38$400 aumentado para 120$000 réis. O Recolhimento cobrava
15$360 e em vinte anos depois 48$000. Dona Gertrudes teve sua casa avaliada em 1809 em
11$520 majorada a 36$000 réis. Não temos elementos para imaginar o pode ter sido modificado
nessas casas térreas, mas intuímos que hoje acréscimo de cômodos no interior do lote
envolvendo a ocupação de parte do quintal.
Ainda na rua Direita, outras quatro propriedades tiveram elevação no seu aluguel entre
38,9% e 185,7%. A casa 185% valorizada pertencia a Manoel Joaquim de Vasconcelos e passou
a ser alugada por 76$800. Com aumento percentual de 150%, enquadram-se os prédios do
doutor Nicolau Pereira de Campos Vergueiro (n.14) e uma das casas do Mosteiro de São Bento
(n.44A), sendo que no caso do senador Vergueiro era um sobrado alugado por 30$720
reavaliado em 76$800 em 1829 e, na ocasião, registrado como não concluído, o que significava
que se encontrava em obras. Com 50% de aumento, constam duas propriedades do Convento
do Carmo que ascenderam de 24$000 a 36$000. Por fim, uma do Mosteiro teve aumento de
38,9%, passando a cobrar 24$000 réis anuais de aluguel. O motivo dessa baixa valorização
pode ser imaginado, ou as ordens não investiram na melhoria desses imóveis ou esses preços
foram subestimados para que a ordem pagasse menos imposto.
Na rua de São Bento, dos 27, 19 prédios (70,4%) tiveram valorização. Quatro imóveis
tiveram seu preço de aluguel majorado em média 295%. Com mais de 400%, enquadram-se a
propriedade da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e os sobrados de dois lanços
do capitão (depois capitão-mor) Eleutério da Silva Prado e o do coronel (depois tenentecoronel) José Arouche de Toledo Rendon. Para a casa térrea da irmandade (n.82), o aumento
foi de 410%, passando a ser alugada por 68$560 por ano. Já o sobrado de Eleutério (n.21) teve
de 400%, percentual equivalente à valorização do sobrado de Arouche (n.20). Já Escolástica
Maria Joaquina teve o aluguel do seu sobrado de lanço (n.79) elevado para 76$000 com
aumento de 295,8%, certamente justificado por alguma reforma.
Com aumento entre 250% e 100% encontramos oito propriedades. O Mosteiro de São
Bento teve um imóvel térreo (n.77) avaliado em 20$640 aumentado para 72$000 réis em 1829,
145

bem como outra a casa cujo aumento foi de 212,5%, passando a 48$000. Esse foi o mesmo
percentual de valorização alcançado pelo padre Bartolomeu Pereira Mendes para sua casa n.80.
Mariana Dias Bueno teve o aluguel elevado em 200% para seu imóvel térreo de um lanço. O
coronel Francisco Pinto Ferraz e Ana Maria de Oliveira tiveram suas propriedades valorizadas
em 150%, de 32$000 para 80$000 e de 7$680 para 19$200, respectivamente. Já Antônio da
Silva Machado teve seu aluguel acrescido em 138,1%.
Com valores próximos a 100%, enquadram-se os imóveis da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Brancos (108,3%), do padre Manoel Francisco de Andrade (104%), do
Mosteiro de São Bento e de Dona Caetana Antônia de Toledo Lara (ambos 100%, passando de
24$000 para 34$560, respectivamente), bem como mais duas casas do referido Mosteiro que
valorizaram 87,5% (n.36) e 17,6% (n.49).
Já nas nove casas da rua de Santa Efigênia, a valorização média foi de 114,4%. O maior
percentual foi da casa capitão Francisco Jorge de Paula Ribeiro avaliada em 2$400 (1809) e
depois em 23$040 (1829), 860%. Uma reforma deve ter mudado seu aspecto (n.28), mas mesmo
continuou entre as mais baratas para se alugar na região. Outra casa com elevado percentual de
valorização foi a do capitão Elesbão Francisco Vaz, cujo aluguel do imóvel (n.25) foi majorado
em 646,7%, passando de 2$400 para 17$920. Por sua vez, os herdeiros do doutor Manoel
Eufrázio tinham ali três imóveis contíguos, dois quais dois mereceram valorização: o n.33 teve
seu aluguel aumentado em 200%, de 7$680 para 23$040; o vizinho n.32 em 140%, alcançando
o mesmo valor do anterior. Ana Maria da Conceição teve sua casa térrea na qual provavelmente
residia valorizada em 100%, de 1$440 para 2$880.
A Irmandade de Santa Efigênia (75%), os herdeiros do coronel Joaquim Policarpo
(66,7%), o Mosteiro de São Bento (56,3%) e outra casa do capitão Francisco Jorge de Paula
Ribeiro (9,1%) completam a lista dos imóveis valorizados no período entre as Décimas. Eram
prédios, em geral, de baixo valor de aluguel que tiveram valorização relativa.
Com o menor percentual médio de valorização, em torno de 77,3%, inserem-se alguns
imóveis da Rua Boa Vista (chamada de travessa em 1809): o maior percentual alcançado foi do
prédio da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, n.17 (depois n.18), de 500%.
Oito propriedades oscilaram entre 16,7% e 108,3% de valorização, provavelmente abaixo da
inflação. Destas, seis eram do Mosteiro de São Bento: 66,7% (n.os 15 e 17), 50% (n.6), 33,3%
(n.16), 28% (n.12), 16,7% (n.14). Eram casas avaliadas em 11$520 (5) e 15$350 (1) que
passaram a 13$440 e 23$040 réis por ano. Os maiores aumentos percentuais dessa faixa foram
das propriedades do Convento do Carmo e de Ana Maria da Conceição que valorizaram-se por
volta de 100%, para 30$720 e 12$000, respectivamente. No entanto, a Boa Vista foi o único
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logradouro no qual notamos desvalorização, como por exemplo nas casas de Maria Ribeiro
(n.30) e do padre Bento Manoel dos Passos (n.21), cuja perda foi de 20% e 21,9% em relação
à Décima de 1809. Eram casas térreas que provavelmente continuaram como tal, sem reforma.
Em doze propriedades o preço do aluguel manteve-se estabilizado entre as Décimas.
Oito localizavam-se na Rua de São Bento, n. 4, 38, 40, 41, 42, 48, 52 e 53299, e uma nas ruas
Direita (n.6), Boa Vista (n.10) e São José (n.26)300, todas pertencentes ao Mosteiro de São
Bento. Feliciana Maria foi a única proprietária não institucional a ter um imóvel na Rua Direita
(n.29) sem alteração no potencial locatício.
A cidade de São Paulo teve uma valorização de suas casas entre 1809 e 1829. Os
números apresentados demonstraram como e em quais lugares a cidade teve maiores ganhos.
Como vimos, não se tratava de um aumento por região, logradouros próximos não tiveram a
mesma valorização. Diversas questões concorreram para isso, mas principalmente a quantidade
de lojas, quartos e andares. Outro fator imaginado, mas não perceptível nas fontes, era a
demanda. Talvez esse fosse um fator que explicasse o porquê ruas vizinhas não tiveram
aumentos semelhantes. Com a comparação de imóveis específicos também ficou demonstrado
como essa cidade foi sendo valorizada. Os números demonstraram quanto proprietários
individuais que mantiveram suas casas tiveram aumentos significativos nos aluguéis, a maioria
provavelmente acima da inflação do período.
Associar as casas entre as Décimas não foi tarefa fácil, porém tivemos certo grau de
sucesso. No próximo capítulo analisamos um grupo desses proprietários para dar contornos ao
perfil das elites proprietária de imóveis e escravos nas primeiras décadas do século XIX.
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Estas casas seriam renumeradas na Décima de 1829 para os n.os 4, 37, 39, 40, 41, 48, 52, 53.
Estas casas seriam renumeradas na Décima de 1829 para os n.os 6, 11 e 29.
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Capítulo 4: A(s) elite(s) proprietária(s) de imóveis citadinos
Como já dito, o objetivo desta tese é delinear índices que atestem a riqueza da sociedade
paulistana no início do século XIX. Acreditamos que tal riqueza vem sendo apontada em
diversos estudos recentes, porém sem vinculação com aspectos materiais da paisagem urbana.
Essa nova geração de estudos situa-se na contramão da historiografia clássica, desmontando
narrativas criadas no Império e na Primeira República, época do início da grande plantation de
café. Nossa tese lastreia-se predominantemente em fontes primárias – Décimas e Censos –
raramente entrecruzadas e comparadas do ponto de vista aqui eleito, mas também no legado
empírico das pesquisas de Maria Aparecida Borrego, Lucília Viveiros de Araújo, Zélia Cardoso
de Mello e Murriel Nazzari que, ao analisarem os inventários post-mortem e testamentos de
certos grupos atuantes na cidade entre os séculos XVII e XIX, deram pistas sobre sua dinâmica
e inserção macroterritorial dos grupos analisados.
Se houve, como é imaginável, um inicial isolamento como foi delineado por Janice
Theodoro da Silva301, os estudos de Fernando Ribeiro (sobre o mate e índios no Guairá), John
Monteiro (sobre o trigo), José Carlos Vilardaga (a respeito do mercado interno) e Nestor
Goulart Reis (sobre a mineração de ouro) indicaram a posterior integração do mercado paulista
com outras regiões.302 Isso pelo menos desde às primeiras décadas do XVI, na União Ibérica,
essas pesquisas identificaram como as vinculações com o mercado platino e andino que
enriqueceram alguns moradores de São Paulo, elevando seu status social e político.
O estudo de Borrego põe luz nos portugueses natos recém-chegados na primeira metade
do XVIII que ampliaram seus negócios na direção de Goiás e Mato Grosso, demonstrando que
muitas fortunas de São Paulo tiveram origem antes das políticas modernizadoras do Morgado
de Mateus (1765-1775) e do boom da economia açucareira e cafeeira que deram novos rumos
à inicial marasmática história da cidade. Nesse sentido, especialmente a tese de Maria Lucília
Viveiros de Araújo foi fundamental para o nosso trabalho, não somente por analisar o mesmo
período, mas por enfrentar os inventários e testamentos dessa nova elite de negociantes,
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mostrando a diversidade dos negócios praticados e extensão geográfica dos mesmos.
Dependendo do valor da fortuna, como já nos referimos, nota-se que o imóvel citadino era o
segundo ou terceiro bem mais valorizado. Concentramo-nos então neste tipo de objeto material
com vistas a reconstituir a paisagem urbana e entender o perfil social dos atores envolvidos na
sua configuração, buscando compreender os modos como a riqueza da população se
materializava.
Esse é um aspecto pouco estudado pela historiografia nacional pois o imóvel citadino é
visto, geralmente, como uma residência temporária do seu proprietário que vive na fazenda
plantando ou criando animais. O estudo de Fragoso e Florentino, Arcaísmo como projeto,
embora tenha demonstrado o papel dos bens de raiz urbanos na constituição das maiores
fortunas do Rio de Janeiro, colocou-os em patamar secundário em status ao afirmar que certos
grupos sociais, ao enriquecerem com negócios vinculados especialmente ao comércio,
buscavam nobilitar-se investindo na agricultura, embora soubessem que se tratava de atividade
menos rentável que o comércio em grosso.303
Diferentemente da realidade carioca e fluminense, os paulistas não enriqueciam no
comércio para acabar na fazenda.304 Os estudiosos supracitados mostraram-nos atuantes numa
diversidade de negócios interdependentes, envolvendo loja, criatório, tropeirismo, tráfico
negreiro interno e plantação de gêneros destinados especialmente ao mercado interno e platino.
Nesse universo, surpreende o estudo de Denise Moura no qual demonstra o papel da aguardente
produzida na Freguesia do Ó por certos negociantes de São Paulo no escambo na operação
triangular envolvendo Angola e o comércio platino.305
Os inventários post-mortem mostram-se, portanto, uma excelente fonte para se perceber
índices de riqueza e prosperidade de uma certa população, com foco na dimensão material das
relações sociais. Mas os primeiros estudos com esse tipo de fonte (e outros já consagrados) não
compreenderam isso. Um dos grandes problemas da historiografia tradicional – ligada ao IHGB
e ao IHGSP – foi ler as fontes, principalmente, relatos de viajantes, atas da Câmara e os
primeiros inventários sob a perspectiva da ideia de pobreza, de carência e da errância.
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Se inicialmente não tinham muito a legar, o cenário foi aos poucos se transformando. O
coronel Joaquim José dos Santos tinha, por exemplo, uma casa avaliada (em 1828) com preço
um pouco superior ao que seu pai deixou a ele e seus irmãos, 6 contos de réis.306Ao longo do
século XVIII, e principalmente no XIX, as fortunas paulistanas foram se construindo até
alcançar patamares nada desprezíveis comparativamente ao Rio de Janeiro, Salvador e Recife.
Além das dívidas ativas (àquelas que tem a receber), tinham terras (sítios e sesmarias), casas
citadinas, escravos, e vindos da Europa joias, móveis, livros, peças de roupas, tecidos, dentre
outros bens listados nos inventários e testamentos.
Nesse sentido nos colocamos junto dessa historiografia mais recente buscando
contribuir com dados materiais que demonstrem empiricamente a riqueza de parte da população
moradora de São Paulo. Para isso utilizamos, como já foi amplamente descrito nos capítulos
anteriores, um tipo de documentação que, embora não seja inédita, foi pouco trabalhada pela
historiografia que analisa as elites citadinas e a natureza das suas propriedades no período
colonial e imperial.
Enquanto os inventários e testamentos refletem as condições materiais do final da vida
do falecido(a), as Décimas entrecruzadas às Listas Nominativas (os censos) e às atas de batismo
e casamento, permitem reconstruir trajetórias ainda em vida.307 A análise dos dois livros de
imposto predial separados por vinte anos (1809 e 1829) possibilitou esse tipo de reflexão. Como
apontamos, o cenário de 1809 era 55 logradouros, 1278 casas, imposto de Décima totalizando
mais de 1:302$421 réis, população citadina crescendo, território sendo redividido para a criação
de novas freguesias e outras vilas, comércio ativo e conectado com outras regiões e a produção
mercantil de alimentos para comercialização fora da cidade.
Os estudos que tem como fonte as Décimas são relativamente recentes. Raquel Glezer
foi uma das primeiras a se referir a essa documentação. Para essa historiadora, a Décima de
1809 serviu para sua análise sobre a questão da terra urbana.308A historiadora Beatriz Bueno
foi outra pioneira a buscar compreender aspectos da tessitura urbana de São Paulo por meio do
mesmo livro de imposto predial. Em seu estudo sobre o mercado imobiliário de São Paulo,
conseguiu espacializar os dados e reconstituir hipoteticamente a natureza dos imóveis, rua a
rua, lote a lote, com vistas a demonstrar áreas mais valorizadas do que outras, locais
preferenciais para a prática do comércio, áreas mais menos verticalizadas e adensadas, usos e
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perfil dos usuários, entre outros aspectos da vida material da cidade. Esse tipo de trabalho
permite pensar sobre a questão da propriedade citadina e sobre a vida das pessoas.309
Da mesma forma, o arquiteto Nireu Cavalcanti também fez uso da Décima para analisar
o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro no início do século.310 Os proprietários e o mercado
locatício foram objetos examinados por ele na compreensão do patrimônio imobiliário da
cidade. Também em nosso mestrado buscamos criar uma metodologia de espacialização da
Décima Urbana para os casos de Curitiba, Paranaguá e Antonina onde além de especializar os
dados dessa fonte em plantas-base (plantas cadastrais) exploramos a condição socioeconômica
dos chefes de domicilio reconstruindo através dos censos, dos cargos ocupados nas Câmaras e
das irmandades as quais se filiaram. Esse amplo estudo permitiu identificar não somente as
áreas mais valorizadas daquelas, então, vilas, mas também identificar os logradouros
preferenciais de moradia das elites locais.311
Esses estudos ajudam a repensar o modo de ocupação da cidade e as sociabilidades pelos
citadinos, ainda que este não fosse o objetivo primeiro dos estudos supracitados envolvendo as
Décimas Urbanas como fonte.
O foco passa a ser o proprietário de casas na cidade, e suas rendas com os aluguéis, para
compreendermos melhor a situação destes acreditando que esse é uma forma de demonstrarmos
que a tese da pobreza/estagnação/isolamento também não pode ser mantida tendo como
parâmetro os aluguéis da cidade, ou como Beatriz Bueno escreveu o ‘mercado imobiliário’, que
naqueles anos era rentista, ainda não especulativo. Esses imóveis eram registrados nos seus
inventários/testamentos, mas não seus aluguéis. A tabela de Viveiros de Araújo indica que
somente 719$980 réis foram registrados entre as rendas dos inventariados entre 1800 e 1850.312
Constatamos que esse valor representa uma ínfima parte dos aluguéis recebidos. Os livros de
Décima são a única fonte em que esse tipo de informação foi registrada de modo extensivo. No
livro de imposto predial de 1809 os aluguéis totalizavam 15:158$510 réis e, em 1829, os
aluguéis de parte da cidade somavam 32:262$127 réis.313 Ou seja, esse é outro exemplo de
como a cidade valorizou-se, certamente envolvendo reformas (alteamentos, fusões, acréscimos)
em muitos dos seus imóveis na cidade de São Paulo.
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Nesse sentido, o aluguel (e o imposto correspondente) pode funcionar como indicador
de riqueza bastante confiável. Qual seria esse percentual? A média inferida por Viveiros de
Araújo não se sustenta à medida em que se lastreia numa amostragem reduzida de apenas 30
imóveis, o que corresponde a 2,3% das propriedades arroladas na Décima, embora sirva como
parâmetro para reflexão. Uma casa de 13$193 réis de aluguel (a média da cidade) valeria em
tese 659$650 réis (50 vezes mais), computando-se o potencial locatício em 2% do valor venal
do imóvel. De uma forma mais contundente, o aluguel mostra-se um excelente índice para
aferição do patrimônio da cidade, funcionando como um indicador mais seguro do que os
imóveis arrolados nos inventários que refletem apenas uma pequena parcela das propriedades
citadinas. O aluguel registrado nas Décimas pode explicar melhor essa mesma cidade em seu
processo de valorização progressiva.
Por sua vez, as Décimas são as únicas fontes a retratar indiretamente a totalidade da
cidade propriamente dita, permitindo mensurá-la em planimetria e em volumetria, bem como
nas suas dinâmicas de transformação ou estagnação, demonstrando imóveis em obras ou em
ruínas, áreas em expansão e valorização, a heterogeneidade do conjunto (tipologias, usos e
usuários) para assim entender as flutuações no mercado locatício.
Porém, somente o exame das propriedades citadinas não é o suficiente para
aprofundarmos uma análise sobre o perfil social dos diversos proprietários citadinos, bem como
dos inquilinos. Nesse sentido, as listas nominativas tornam-se fundamentais para dar a ver as
atividades, idade, cor, naturalidade, quantidade de escravos, agregados e indiretamente status
social por meio das designações e patentes dos (ou não) dos homens e mulheres sem face
arrolados nas Décimas.
Esses censos foram produzidos entre os anos 1765 e 1847, nos quais a população local
foi registrada (seus nomes, idades e fogos por localidade). Ao longo do tempo, outras
características foram incluídas (e excluídas), o que alterou significativamente a estrutura das
listas nominativas. No início do século XIX, o recenseador dividia a população por local de
moradia e por fogos314: se fosse um bairro ou freguesia, por região (bairro de Santana, freguesia
do Ó, etc.); se fosse a freguesia da Sé, por logradouro (ruas, travessas, becos, etc.) – o mesmo
aconteceu com a freguesia de Santa Ifigênia depois, obviamente, de ter sido criada (1809). Cada
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pessoa era registrada com seu nome, idade (quase sempre aproximada), cor (pardo, negro ou
branco) e naturalidade (local de nascimento). A ocupação profissional foi usualmente anotada
para indicar o modo de sustento da família.
Esse tipo de documentação permite, ainda que sumariamente, obter informações que até
poderiam estar disponíveis em outras fontes, mas que ali encontram-se condensadas e
relativamente espacializadas. Nesse universo documental, a alcunha arrolada nas Décimas
deixa de ser somente um nome possibilitando perceber as estratégias de sobrevivência,
seguindo-os por vários anos, e percebendo que alguns conseguiram mais do que se manter
vivos, alcançaram fortunas – algumas delas nada insignificantes.
Para aprofundarmos nesse estudo, por sugestão da Prof.a Dra. Maria Aparecida Borrego,
membro titular na nossa banca de qualificação, valemo-nos também das atas de casamento e
batismo que nos ajudaram a reconstruir laços de parentesco sanguíneo (pai, mãe, filhos, avôs e
avós) ou por matrimônio. Nesse amplo espectro documental, a genealogia de Silva Leme
também auxiliou (como referência bibliográfica) para se precisar certas biografias e relações
entre os envolvidos, permitindo reconstruir hipoteticamente aspectos da vida de uma amostra
de indivíduos com o objetivo de reconstituir a natureza das suas posses.
Esse conjunto de fontes entrecruzadas tinha o objetivo de pôr luz sobre as elites
proprietárias de imóveis na cidade. Buscava-se compreender quem eram esses donos de
imóveis, e reconstruir suas estratégias de valorização de seus bens imóveis. Por vezes
deparamo-nos com os nomes já conhecidos pela historiografia, porém surpreende os tantos
outros até então praticamente anônimos por desconhecimento dos pesquisadores, embora muito
ativos no período em questão.

Os 20 maiores proprietários não-institucionais
Foram 748 proprietários arrolados na Décima de 1809 como detentores de 1.278
imóveis. À primeira vista, os dados brutos não indicam concentração. Mas, de fato, havia. Os
proprietários de cinco imóveis ou mais representavam somente 4,8% (36) de todos os arrolados,
mas tinham a posse de 29,5% das casas registradas. Eram instituições e pessoas que
controlavam boa parte da cidade. O Mosteiro de São Bento, o Convento do Carmo, o
Recolhimento de Santa Teresa e a Irmandade de São Gonçalo eram donos de 61, 22, 15 e 14
imóveis, respectivamente. Eram os maiores proprietários institucionais de São Paulo e estavam
entre os seis donos com mais prédios na cidade. Nessa lista dos seis mais, apenas os doutores
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Calheiros (que era, também, tenente-coronel) e José Arouche (que era coronel) figuravam como
grandes proprietários de número de casas com 24 e 18 imóveis, respectivamente.
Porém esse universo era muito grande, e escapava aos olhos a possibilidade de analisar
todos eles. Seria um esforço desnecessário colocar-se com esse objetivo porque estaríamos
diante de um grande grupo de proprietários de imóveis únicos, que por motivos diversos,
conquistaram a propriedade de uma casa na cidade. Por isso optamos por reduzir o número de
proprietários para os 20 maiores. Essa escolha – arbitrária como todas – tinha o objetivo de
selecionar os mais proeminentes, buscando compreender suas riquezas por meio desse tipo de
propriedade, geralmente, deixada de lado nas análises historiográficas.
Nos deparamos com um problema na escolha dos 20 maiores proprietários. O primeiro
procedimento metodológico foi eleger esse grupo através do filtro da quantidade, o que não se
mostrou a melhor opção. Isto porque percebemos que quantidade não significava rendimento
elevado quanto aos aluguéis no final do ano. Dois exemplos ilustram tal situação: João Xavier
e Francisca Maria da Encarnação.
A senhora Francisca era dona de sete casas térreas, todas na rua do Piques, cujo potencial
locatício foi avaliado em 1$200 por ano cada imóvel, totalizando 8$400 réis anuais. A média
da cidade era 13$193 por ano, ou seja, cada imóvel de Francisca não chegava a 10% do preço
médio anual da cidade. Como na Décima não foi registrado qual era o uso, não podemos fazer
mais do que ilações sobre o que ela fazia com aquelas casas: talvez aluguel por pequeno tempo;
talvez morasse nelas já que eram casas contíguas; ou eram uma espécie de hospedaria já que
esse era o final do caminho que iniciava em Sorocaba.
O caso de João Xavier era semelhante ao de Francisca. Suas cinco casas eram alugadas,
todas térreas, localizadas na rua do Rego (n. 24 ao 28) e avaliadas em 2$400 (2) ou 3$840 (3),
totalizando 16$320 por ano. A média de João por prédio (3$264) era um quarto da média da
cidade.315 Talvez João usasse suas propriedades como pouso para viajantes, já que o ‘rego’ era
o final do caminho de Santos. Francisca e João são exemplos que servem para afirmar a tese de
que quantidade não significa necessariamente qualidade e valor.
O doutor Antônio Soares Calheiros de Abreu pode ser apontado como um terceiro
exemplo, porém com a diferença do valor agregado aos aluguéis. Abreu era o maior proprietário
não-institucional da cidade. Tinha 24 casas localizadas metade na rua da Bica e a outra metade

315

Essa situação nos faz pensar que o aluguel poderia não ser somente uma questão econômica. O baixo valor
poderia não ser uma vantagem. Isso talvez porque o local não fosse o preferido pelos inquilinos. A Rua do Rego
estava longe da área mais adensada e da parte comercial da cidade. Talvez por isso menos atrativa a moradia e
instalação de comércio ou oficina.
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no largo do Bexiga. O valor somado não era insignificante, sobretudo se comparado como
outros ricos proprietários como o capitão do José Pinto Tavares, por exemplo, que tinha só seis
imóveis e valor total 0,8% maior do que o doutor Calheiros.
Nesse sentido, o critério adotado para a escolha dos vinte maiores proprietários de
imóveis citadinos foi o valor agregado mensurável com base no aluguel atribuído por ocasião
da taxação. Esse ‘grupo’ detinha entre 3 e 24 imóveis. Em termos globais, esses vinte
representavam 27,4% dos donos de casas com mais de três prédios (73, ao todo) não incluindo
os proprietários institucionais. A escolha de donos com, no mínimo, três imóveis foi, também,
proposital. A ideia é de que o proprietário de duas casas não necessariamente alugava seus
imóveis. Poderia morar em uma e usar a outra como loja, oficina, ou como senzala de seus
escravos. Já com três, a possibilidade de que alguma propriedade estivesse alugada era,
acreditamos, maior. Isso também poderia indicar um mercado imobiliário em movimento, e
ajudar a contribuir na nossa tese de enriquecimento dos moradores da cidade. De qualquer
forma, o mais relevante agora é o valor que poderia receber em aluguéis – também como forma
de se mensurar o crescimento de São Paulo.
Listamos assim em ordem decrescente do valor do potencial locatício atribuído ao
imóvel, de 246$080 a 79$360 réis, mesmo se tratando de imóveis não alugados ou ocupados
pelo próprio dono. Como veremos mais adiante, há exemplos de proprietários que locavam
todos os seus imóveis e alugavam outro para residir. Portanto, trata-se de um valor mensurado
com base no quanto se poderia receber em caso de todos os imóveis estarem alugados. O
objetivo era mensurar a riqueza, o imóvel, sendo o aluguel apenas um caminho para se
compreender a natureza desse patrimônio imobiliário.
Para melhor compreendermos o valor dessas casas, traçamos médias por proprietário e
assim identificamos melhor o perfil de cada um deles. Todos alugavam suas casas, e tinham
valor médio de aluguel superior à média da cidade (que era de 13$193 por imóvel ao ano), mas
tinham estratégias diferentes quanto aos seus imóveis.
Dentre os 20 eleitos para estudo, alguns nomes são bastante conhecidos pela
historiografia paulista (como os coronéis Arouche e Luiz Antônio). Outros são ilustres
desconhecidos (Joaquim Jose da Silva e Jose Antônio da Silva Paulista). Mas todos, de uma
forma ou outra, tinham patrimônios relevantes, pelo menos, em imóveis na área citadina de São
Paulo.
No topo da listagem figurava o coronel José Arouche de Toledo Rendon, proprietário
não-institucional que mais recebia em aluguéis, atingindo o montante de 246$080 réis por
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ano.316 Tinha 18 prédios, ou seja, uma média de 13$671 por casa ao ano. Isso era ligeiramente
superior à média da cidade por isso era apenas a 16o entre as médias dos 20 maiores
proprietários. Todos eram para aluguel à exceção da sua residência na rua de São Bento n.21,
um sobrado de dois lanços avaliado em 19$200 réis por ano. Mais dois sobrados compunham
seu patrimônio citadino: um de um lanço na mesma São Bento n.23, alugado por 24$000 réis
ao capitão Manoel Inocêncio de Vasconcelos317, e outro avaliado em 15$360 na rua de São José
n.34, no qual residia de favor o capitão Jeronimo Pereira Crispim.
As demais casas do coronel eram térreas (15): oito imóveis de um lanço na rua do
Príncipe, seis deles numerados sequencialmente e provavelmente, contíguos.318 Estavam
alugados por 11$520 cada um a Joaquim Monteiro319 (n.7), Cristalda de Lima320, Inácio de
Freitas, Bernarda Paes321, Teresa Maria do Bomsucesso e a última fechada (n.12) que também
foi avaliada pelo mesmo valor.322 Nos outros dois (n. 19 e 20), residiam respectivamente
Francisca Maria Teles323e Faustino Gonçalves324, que pagavam 11$520 e 9$600 por ano.
Na rua da Freira, Arouche tinha mais três imóveis de um lanço, cujo aluguel era de
14$400 réis cada um. Na casa n.20 era inquilino o furriel João Batista de Andrade, no n.21 era
alugador Nicolau Afonso de Santa’ana325 e o prédio n.21 estava fechado326. Na rua dos Quartéis
tinha mais três prédios: a casa n.14 estava fechada327, a n.15 estava alugada para Rita Guedes328

316

Fazendo uma projeção, essas casas valeriam 12:304$000 réis se a proporção entre aluguel e preço do imóvel
fosse de 2%.
317
O capitão Vasconcelos, 33 anos, casado, branco era escriturário na contadoria da Real Fazenda. Era dono de
três escravos e não tinha casa urbana. LN1808, 2comp, p.92, fogo 024.
318
Observando as plantas cadastrais de 1841 e a de 1881 é bem provável que esses seis imóveis estivessem entre
a Rua da Freira e o final da Rua da Casa Santa [Largo de São Gonçalo].
319
Joaquim era negro, 31 anos, solteiro, natural de São Paulo, sem escravos. LN1808, 1comp, p.77, fogo 396
320
Cristalda, 19, solteira, branca, natural de São Paulo vivia de suas agências. Era dona de uma escrava. LN1808,
1comp, p.77, fogo 397.
321
Bernarda, 41, casada, parda, natural de São Paulo vivia ‘de fiar algodão’ e ‘do seu trabalho’ que não foi
especificado. Não tinha escravos. LN1808, 1comp., f.77, fogo 400; LN1810, 1comp, p.060, fogo 360
322
Esse imóvel tinha sido alugado por 8 meses a 7$680, projetamos esse preço mensal para todo o ano.
323
Francisca, 46, viúva, branca, natural de Mogi das Cruzes vivia de tecer panos de algodão. Não tinha escravos.
LN1808, 1como, p.76, fogo 390; LN1810, 1comp, p.061, fogo 367.
324
Faustino, 57, casado, branco, natural de Cananéia era, também, tecelão. Foi registrado que vivia de fiar algodão.
LN1808, 1comp, p.76, fogo 389; LN1810, 1comp, p.061, fogos/n.
325
Nicolau, 41, solteiro, negro, natural de Porto Alegre, era alfaiate e havia sido escrivão do Ramalhosa?. LN1810,
3comp, p.136, casa s/n entre os números 53 e 54.
326
Esta casa havia sido alugada a diferentes inquilinos por um total de três meses a 1$200 por mês. Calculamos o
preço anual.
327
Esta casa, n.14, da Rua dos Quartéis, esteve alugado por nove meses a um total de 21$600. Isso era 2$400 por
mês, ou seja, 28$800 por ano.
328
Rita, 40, solteira, branca, natural de São Paulo, vivia de esmolas. Não tinha escravos. LN1810, 3comp, p.139,
fogo 70.

156

por 7$680; o prédio n.16 estava locado para o tambor Jacinto José329 por 9$600 anuais. Já na
Rua da Luz n.7, era seu inquilino Estevão Ribeiro da Silva330 por 8$000.
As propriedades do coronel não se localizavam nos onze logradouros mais caros da
cidade. Situavam-se majoritariamente (77,8%) na região ‘central’ da cidade entre as igrejas da
Sé e de São Gonçalo. Não houve registro de lojas em nenhum dos imóveis do coronel Arouche.
Seus inquilinos não eram comerciantes ou oficiais mecânicos. Já lanços, quase todos possuíam:
um (14) ou dois (2). Só o sobrado da São José e o prédio térreo n.7 da Luz não tiveram o número
de lanços anotado. Os investimentos do coronel Arouche parecem ter sido em imóveis de médio
padrão onde moravam pessoas de com alguma distinção social, mas com ocupações que
permitiam pagar aqueles valores.
O segundo maior proprietário era o coronel Luiz Antônio de Souza331 com 203$840
réis por ano em aluguéis. Tinha sete prédios térreos. A escolha da rua do Ouvidor indica
preferência por investimentos preferencialmente em um dos mais valorizados logradouros da
cidade. Catarina Maria das Neves332, Joaquim José Correia333, Rita Maria Cardim334 e o
sargento-mor Francisco José Machado335 eram seus inquilinos, respectivamente, nos imóveis
n. 4, 5, 34, 36 e 41. Eram imóveis bem valorizados. Parte dessa valorização decorre da presença
de lojas em alguns deles. Catarina pagava 38$400 por um imóvel térreo de dois lanços. Joaquim
desembolsava 51$200 por uma casa térrea com loja e um lanço. Francisca desembolsava
15$360 por propriedade com um lanço e uma loja. O sargento-mor Machado pagava 24$000
por prédio com dois lanços. O coronel Souza parecia residir em outro imóvel do mesmo
logradouro para o qual não foi registrado o número de pavimentos, mas que tinha uma loja e
um lanço tudo avaliado em 48$000 (n.34).

329

Jacinto, 26, casado, branco, vivia de soldo. LN1810, 1comp, p.67, fogo 418
Estevão, 32 (ou 37 anos), casado, natural de São Paulo, era sapateiro (no censo de 1808 registrado vivendo do
seu trabalho). Não tinha escravos. LN1808, 2comp, p.202, fogo 202; LN1810, 2comp, p.105, fogo 234
331
Na Décima e nas Listas Nominativas que analisamos o coronel não teve seu último sobrenome registrado.
332
Na Décima, esta casa foi registrada tendo como inquilino José Manoel de Jesus Lessa. Contudo, nas Listas
nominativas ele não era o chefe do domicilio. Sua mãe Catarina, 50, viúva, branca, natural de São Paulo foi
registrada como chefe nos três censos analisados. Nesses mesmos censos foi anotado que José que sustentava a
casa como ourives era sargento. O censo de 1808 apresenta a idade (41) e a naturalidade (Santos) da chefe
diferentes dos censos posteriores. Na casa havia quatro escravos. LN1808, 1comp, p.30, fogo 132; LN1810,
1comp, p.16, fogo 101.
333
Joaquim, 30, casado, branco, natural do Porto vivia de fazenda seca. Provavelmente utilizava a loja que havia
nessa casa. Era dono de cinco escravos (4 em 1808). LN1808, 1comp, p.66, fogo 329; LN1810, 1comp, p.48, fogo
291.
334
Esse é outro exemplo de chefes diferentes na Décima e nos censos. Na Décima Francisco de Paula Lustoza era
o inquilino, nas listas nominativas a chefe era sua mãe Rita, 78, viúva, parda, natural de São Paulo. Rita segundo
esses censos tinha a assistência de seus filhos (1808), e mais especificamente, ofício de alfaiate do seu filho
Francisco (1809 e 1810). LN1808, 1comp, p.70, fogo 349; LN1809, 1comp, p.66; LN1810, 1comp, p.51, fogo 307
335
O sargento-mor Machado, 33, solteiro, branco, natural de São João da Pesqueira (Douro, norte de Portugal) era
o ouvidor-corregedor da cidade. LN1808 f.69, fogo 348.
330
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Na rua do Jogo da Bola, n.9, era inquilino de Souza o padre Francisco Antônio de
Araújo336 que desembolsava 11$520 réis anuais por um imóvel térreo de um lanço. Já a casa da
rua de São João n.5, com aluguel de 15$360, era compartilhado: um lanço alugado a Jozefa
Maria dos Prazeres por 11$520; o outro cujo uso não foi registrado avaliado em 3$840.
Apesar de ter menos de 40% do número de casas do coronel Arouche, o coronel Souza
tinha 82,5% dos aluguéis do mesmo. Arouche tinha uma média de 13$671 réis por casa
anualmente. Ele tinha uma média que era mais do que o dobro de Arouche, 29$120 por isso era
o 4° em média de aluguel dentre os 20 maiores proprietários. Os investimentos de Souza
parecem caminhar em imóveis de um padrão mais elevado já que sua média era mais do que o
dobro da cidade, contudo os inquilinos continuavam a pertencer, a maioria, a classes mais
baixas na escala social e econômica. Isso foi um tônica de quase todos os proprietários
analisados, a maior parte dos inquilinos seus não pertencia as elites locais, talvez porque a
maioria deles já tivessem suas propriedades na cidade, talvez porque não se importassem com
a condição do alugador, apenas com o pagamento.
O terceiro proprietário com maior valor agregado era José Antônio da Silva Paulista,
negociante de fazenda seca que tinha sete escravos. Era dono de oito casas que totalizavam uma
renda de 201$280 réis anuais. Quanto à localização, cinco estavam no Triângulo Histórico (duas
na rua do Comércio e três na rua do Rosário), e três na rua da Boa Vista e dois no Ouvidor, ou
seja, em ruas paralelas aos lados do triângulo. Quanto aos valores dos aluguéis, variavam de
5$760 a 33$600, sendo que 62,5% deles estavam acima de 30$000.337 Quanto ao número de
pavimentos, 70% dos imóveis (7/10) de Paulista eram sobrados de um andar. Quanto ao número
de prédios com loja, 80% (8/10) tinham ao menos uma. A grande quantidade de lojas e sobrados
certamente contribuíram para a majoração dos preços. Paulista tinha propriedades na área de
residência da maioria da elite proprietária, em alguns dos mais valorizados logradouros. Investia
em casas de alto valor – comprava ou construía, não sabemos – e nelas residiam membros de
alta patente na milícia e também pessoas de baixa condição social. A média era de 25$160 por
imóvel, elevada se considerarmos que era quase o dobro da média da cidade, mas não tão alta
se compararmos com os outros proprietários. Era a 8° média mais elevada entre os 20
proprietários com maior valor imobilizado em imóveis.

336

O padre Francisco, 36, solteiro, branco, natural de Minas era dono de dois escravos e cinco imóveis na rua do
Cemitério, n.os 1 ao 5 avaliados entre 7$680 e 12$000 totalizando 48$480. LN1810, 1comp, p.53, fogo 320
337
As casas da Rua do Ouvidor estavam “fechadas, sem habitador”. Sem a indicação do tempo em que estavam
assim. Em geral anotava-se que estavam fechadas durante o ano todo, por isso não tinham taxação. DECIMA SP
(1809), f.43f.
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Na rua do Comércio estavam dois sobrados com loja de José Paulista: na de n.20 morava
o tenente-coronel Antônio Jose Vaz338e seu vizinho era o capitão Bernardo José de Souza339,
no n.21. Ambos pagavam 32$000 por ano. Eram dois importantes homens das elites que não
tinham residência própria, mas que moravam de forma permanente na cidade, já que Vaz era
negociante de fazenda seca e Souza, médico.
Já na rua do Rosário havia três prédios de Paulista, próximos provavelmente da Travessa
das Casinhas. Não temos certeza se depois ou antes – já que na planta cadastral de 1844-47 não
está claro o loteamento. No imóvel n.44, João Bueno da Silva pagou por uma casa térrea sem
loja, 11$520 réis.340 O outro, n.45, era inquilino o ourives Julião que alugava um desvalorizado
imóvel por 5$760 ao ano.341 No n.46 residia o próprio Paulista numa casa térrea com loja e
valor estipulado em 19$200, local em que provavelmente exercia sua atividade comercial.342
José tinha, ainda, na travessa da Boa Vista três sobrados, todos com loja, e com o mesmo
valor, 33$600 réis anuais.343 No imóvel n.6, a loja era alugada por Maria Rita de Cássia e a
residência pelo capitão João da Costa Silva; no n.7, a loja era alugada a Maria Teodoro e a
residência ao padre Roque Soares de Campos; no n.8, a loja era alugada por Dionísia de Tal e
a residência não teve alugador durante o ano.
Além desses, dois imóveis de Paulista estavam fechados na Rua do Ouvidor, sem
aluguel atribuído, embora fossem sobrados com loja.
O capitão Manoel da Luz Tralhão era o quarto maior proprietário em aluguéis da
cidade, 174$720 réis por um conjunto de 13 prédios, ou seja, uma média 13$440 por casa por
ano. Era a 17° média entre os 20 mais. Eram propriedades na média da cidade localizadas em
logradouros em sua maioria próximos do triângulo: 69,1% (São José e Ouvidor). O preço médio
mais baixo pode ser explicado por serem térreos (76,9%), mas principalmente porque eram
propriedades sem loja (84,6%), o que sugere preferência por imóveis residenciais.

338

O tenente-coronel Vaz, 56, solteiro, branco, natural de São Paulo era dono de três escravos. LN1808, 1comp,
p.43, fogo 204; LN1809, 1comp, p.36, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.26, fogo 165.
339
O capitão reformado da cavalaria Souza, 48, casado, branco, natural de Guimarães, era dono de sete escravos.
LN1808, 1comp, p.43, fogo 206; LN1809, 1comp, p.36, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.25, fogo 161.
340
É possível que o aluguel de 11$520 réis não seja o anual, mas de alguns meses. Vejamos a transcrição da fonte
“Propriedade de Jose Antônio da Silva Paulista térrea que consta de um lanço, de que é atual inquilino João Bueno,
e constou pagar de aluguel onze mil quinhentos e vinte réis de que vem para a décima mil [e] trinta e seus réis com
que sai”. DECIMA SP (1809), f.15f. Não era recorrente o uso da palavra ‘atual’. Acreditamos que se trata de um
inquilino recente, ou pelo menos que não estava alugado para João durante todo o ano. Isso pode explicar o
aparente baixo valor do imóvel, mas que não deve ser tão alto como as demais casas de Paulista.
341
Segundo a Décima, Julião morava nesta casa por cinco meses pagando $480 por mês. O cálculo foi feito para
que pudesse ter ideia do preço anual.
342
Paulista, 61, casado, natural de São Paulo, era negociante de fazenda seca e dono de seis escravos. LN1808,
1comp, p.28, fogo 126; LN1809, 1comp, p.30, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.18, fogo 117
343
Cada loja foi avaliada em 9$600 e a parte superior a 24$000 réis.
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Na rua de São José, Tralhão tinha sete casas térreas, todas com um lanço. Francisco José
de Carvalho era o inquilino do imóvel n.14, alugado por 15$360; a esposa do ajudante Manoel
Toledo de Piza na casa n.20 por 7$680; na propriedade n.21, “Teresa liberta do padre Inácio
Francisco de Moraes” alugava por 11$520; João Batista Vaz344 morava no n.22 por 11$520;
Maria Joaquina Nobre, a propriedade n.30 por 9$600; a casa n.31, Marcelina Eufrazia por
9$600; a casa n.32, “Ana filha do padre Januário de Santana Castro” por 9$600.
Na rua do Ouvidor havia duas as propriedades do mesmo capitão – ambos sobrados com
loja. O de n.6 era a moradia do dono e foi avaliado em 19$200. Já a casa de n.8 era dividida: a
loja alugada por Manoel Caetano da Pureza pelo valor de 11$520 e o primeiro andar sem
registro de inquilino, mas com preço de 3$840.
Na rua de São Gonçalo, o capitão Tralhão alugava suas casas térreas: n. 27 (sem lanço)
e 28 (com lanço), respectivamente, a Rita Antônia345 e Rosa Cândida346, que pagavam 15$360
réis cada uma por ano. Sua propriedade na travessa dos Quartéis, n.4, estava fechada
momentaneamente, mas havia sido alugada com valor anual em 21$120.347 Por fim, na rua do
Carmo n.11, encontrava-se a inquilina Joana de Tal348 que pagava ao capitão 13$440 por ano
por um imóvel térreo de um lanço. Os inquilinos do capitão eram pessoas, aparentemente, de
baixo status social que, em sua maioria, exerciam ocupações menos qualificadas, mas apesar
disso dispunham de dinheiro para pagar o aluguel.
O coronel José Vaz de Carvalho e dona Ana Martins de Almeida recebiam o mesmo
valor agregado de aluguel 163$200 réis, mas o número de prédios era diferente. Carvalho tinha
de sete prédios citadinos, e dona Ana, quatro. A média do coronel era de 23$314 e de dona Ana,
40$800. Ele tinha a 9° média e ela a 2° dentre os 20 analisados. O que interfere nessas médias
era localização destes imóveis, seus usos e, possivelmente, a demanda.
Com relação às casas do referido coronel, tinham tipologias diversificadas, porém todas
com valor acima da média da cidade. Ele residia na sua propriedade de maior aluguel localizada
nos Quatros Cantos, no cruzamento da Rua Direita com a São Bento.349 Era um sobrado com
loja (n.31) avaliado em 48$000 réis. Ele era dono de outros dois imóveis na mesma rua Direita:
344

Localizamos um homônimo que era tenente. Se eles forem a mesma pessoa, João era dono de uma casa térrea
com um lanço na rua do Rosário, n.43 e outra térrea com lanço na Travessa da Boa Vista, n.35. Na primeira era
sua inquilina Francisca Manuela de Abreu, e na segunda cedia a Matildes de Tal.
345
Rita Antônia, 40, solteira, parda, natural de São Paulo, que vivia de suas costuras e fiar algodão. LN1808 1comp,
p.21
346
Rosa Cândida, 20, solteira, branca, natural de Conceição, que vivia de suas costuras.
347
Este prédio teve, segundo o escrivão da Décima, vários inquilinos durante os 10 meses e meio em que esteve
alugado sendo cobrado o preço de 1$760 por mês.
348
Joana de Tal foi localizada no censo de 1810 como Joana Maria, 30, solteira, parda, natural de São Paulo, vivia
de suas agências. Não tinha escravos. LN1810, 3comp, p.26, fogo 132
349
BRAGHTTONI, N.L. op. cit., p.57.
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a de n.32 cedida a dona Escolástica de Macedo350e a de n.35 alugada ao alferes Vicente
Francisco de Andrade. A casa em que vivia Escolástica teve o aluguel avaliado em 15$360; já
o alferes Andrade pagava 24$000 réis351 – ambas térreas e a segunda com dois lanços.
Vaz de Carvalho era dono de imóveis em outros quatro logradouros. Na rua do Ouvidor,
n.2, era seu inquilino Francisco da Costa Pereira352 que pagava 15$360 por um imóvel térreo
com loja. Na travessa da rua do Príncipe n.1, era proprietário de um imóvel térreo com dois
lanços cujo locatário era o ajudante João Evangelista353que pagava 24$000 réis. Na rua de São
Gonçalo n.33, o tenente-coronel Manoel Antônio Rangel354 morava em um sobrado de dois
lanços avaliado em 19$200. Na rua da Freira n.5, Maria Helena pagava por uma casa térrea de
um lanço 17$280. Esse coronel optou por investir em logradouros com médias elevadas, mas
não as mais altas onde construiu (ou comprou) imóveis de um padrão um pouco acima da média
da cidade. Três propriedades estavam no triângulo (Direita), uma próxima (Ouvidor) e três na
parte central da cidade (tv. do Príncipe, S. Gonçalo e Freira).
Dona Ana Martins de Almeida era dona de quatro casas por 163$200 anuais que lhe
davam sustento.355 Eram prédios, em média, muito valorizados: três vezes a média da cidade –
a segunda maior média entre os 20 maiores proprietários. Contudo não eram casas com
tipologias semelhantes: duas eram muito valorizadas (no Comércio), uma tinha um bom preço
(na rua da Freira) e uma quarta tinha preço quase irrisório (em Santa Efigênia).
Na rua do Comércio, era proprietária de dois sobrados no lado direito, possivelmente,
entre os becos do Inferno e o da Cachaça. A primeira casa (n.24) era alugada por Francisco de

350

Dona Escolástica foi registrada na Décima com o sobrenome ‘Macedo’, porém, a buscando-a nos censos
acreditamos que o mesmo estava equivocado. O sobrenome correto seria Matos, dona Escolástica Maria de Matos
casada com Manoel de Macedo, ambos pais de dona Escolástica Joaquina de Macedo a falecida esposa de Vaz de
Carvalho. Ou seja, Escolástica Maria era a sogra do coronel. Essa associação pode ser feita a partir da localização
desta Escolástica nos censos de 1808 e 1810 onde foi sempre registrada como vizinha de Carvalho, e tendo o
sobrenome Matos. No censo de 1809 a associação é explicita. Como já dissemos anteriormente, nesse último censo
o escrivão associou os domicílios ali registrados com as casas da Décima do mesmo ano. Nesse momento, tivemos
maior certeza que as ‘donas escolásticas’ eram a mesma pessoa. Escolástica de Matos, 71, viúva, branca, natural
de São Paulo, vivia dos jornais de seus escravos. Era dona de onze escravos. LN1808,1comp, p.59, fogo 292;
LN1810, 1comp, p.44, fogo 274
351
A casa n.35, da Rua Direita, foi alugada a Jose Joaquim de Jesus e Silva por nove meses a 2$000 por mês.
Durante o processo da Décima, foi alugada ao alferes Andrade que estava apenas a um mês na casa do coronel
Tavares. Já José foi alugar outra casa, na Rua de São Bento, n.102, de propriedade do alferes Antônio Joaquim da
Rocha Penteado
352
Francisco, 71, solteiro, branco, natural de Bastos (PT), que vivia de sua venda. LN1808, 1comp, p.66, fogo
326; LN1810, 1comp, p.48, fogo 289
353
O ajudante Evangelista, 60, casado, branco, natural do Porto (PT), vivia de fabricar telhas e tijolos além de uma
lavoura na mesma chácara. LN1808, f.74, fogo 375; LN1810, 3comp, p.159, fogo 202.
354
O tenente-coronel Rangel, 39, casado, branco, natural de Guaratinguetá, vivia de seus negócios. Era dono de
cinco escravos. LN1808, f.54, fogo 267; LN1810, 1comp, p.058, fogo 345
355
Nos censos em que foi localizada sua ocupação fora definida como ‘vive dos aluguéis de [suas] casas’. LN1807,
1comp, p. 45, fogo 210; LN1808, 1comp, p. 44, fogo 210; LN1809, 1comp, p.37; LN1810, 1comp, p.26, fogo 168.
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Paula Wander356 que pagava 49$920 anuais, incluindo uma loja que provavelmente utilizava
para exercer seu oficio de relojoeiro. O segundo imóvel tinha cinco lojas – todas alugadas.
Joaquim José de Oliveira357alugava duas por 38$400 réis; e as outras a Marciana da
Assunção358, o sargento José Antônio Fernandes359 e Antônio Teixeira da Silva360 pela qual
pagava cada um, 15$360. Dona Ana possivelmente morava na parte superior desse mesmo
imóvel cuja andar foi avaliado em 12$000 réis.361
Na rua da Freira n.19, dona Ana tinha uma casa térrea de dois lanços, na qual morava
José Francisco Franco que lhe pagava 15$360. A casa de menor valor era a da travessa da Santa
Efigênia, avaliada em 1$440 réis de aluguel anual. Não houve a indicação do morador desta
propriedade no livro de imposto predial, mas tinha um inquilino.362 Era, certamente, um prédio
bastante desvalorizado, muito provavelmente não tinha cobertura de telhas, e possivelmente
não tinha paredes de taipa de pilão. Ambos, Vaz de Carvalho e dona Ana tinham metade de
suas casas na região mais nobre da cidade e metade em outros logradouros.
O capitão José Pinto Tavares era o sétimo em rendimentos com aluguéis. Eram seis
casas taxadas com as quais chegava a amealhar a cifra de 154$880 réis. A média das
propriedades era 25$813 réis, quase o dobro da média da cidade (13$193). Era a terceira maior
média dentre o grupo analisado.
Pinto Tavares residia, provavelmente, na rua Direita n.8, num sobrado com loja situado
no largo da Misericórdia e avaliado em 30$720 réis anuais.363 O uso da loja é desconhecido, já

356

Francisco, 37, casado, pardo, de São Paulo, era um relojoeiro sem escravos. LN1809, 1comp, p.37, fogo s/n.
Não pudemos distinguir esse Joaquim José de Oliveira. Havia um homônimo que era proprietário de uma casa
na rua Direita, n.3. Esse era português e foi identificado como morador através dos seus vizinhos. É possível que
ele fosse dono de outras cinco propriedades arroladas na primeira Décima. Havia um outro Joaquim José de
Oliveira como inquilino em uma propriedade do capitão Antônio Álvares dos Reis na rua de São João, n.3 que não
sabemos se era esse que alugava os imóveis de dona Ana, ou era uma terceira pessoa. Não localizamos o inquilino
de Ana nos censos na rua do Comércio quando foi registrado nominalmente esse logradouro.
358
Marciana, 21, solteira, branca, natural de São Paulo, dona de uma venda. Não tinha escravos. LN1808, 2comp,
p.12, fogo 59.
359
O sargento Fernandes, 33, solteiro, branco, dono de uma venda. Era proprietário de dois escravos. Ele,
provavelmente, morava no mesmo local dessa loja. Ver nota seguinte. LN1808, f.45, fogo 214; LN1809, 1comp,
p.38, fogo [232]; LN1810, 1comp, p.014, fogo 083.
360
Antônio, 60, solteiro, pardo, natural de Paranaguá, era dono de uma venda de molhados. Era proprietário de um
escravo. Nos censos de 1808 e 1809 morava, provavelmente, no mesmo local da loja. Seu vizinho o sargento
Fernandes foi arrolado como seu vizinho e ambos vizinhos de dona Ana, a proprietária nesses censos. Lembrando
que os censos não arrolavam casas comerciais somente as residências. No censo de 1810 parece ter mudado para
a Rua do Carmo. LN1808, f.45, fogo 213; LN1809, 1comp, p.38, fogo [233]; LN1810, 3comp, p.27, fogo 140.
361
Nos censos de 1808 e 1809 os vizinhos registrados eram os mesmos na Décima. Explicar
362
Esse inquilino poderia ser Mauricio José, 51, solteiro, branco, natural do Porto, que vivia do seu oficio de fazer
órgãos. Essa suposição foi feita a partir dos vizinhos deste, e porque esta era a última casa (descrita no censo) antes
da rua da Luz registrada no mesmo levantamento. LN1810, 2comp, p.31, fogo 228.
363
Dependendo do recenseador (censos de 1767 e 1795, por exemplo), o Largo/Pátio da Misericórdia era um
logradouro separado da rua Direita. Outras vezes ignorava-se essa área em frente à Igreja da Misericórdia incluindo
como seção da Direita que era. LN1795, 2comp, p. 8, fogo s/n; LN1805, 1comp, p.49, fogo 261.
357
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que Tavares era um negociante de bestas. Não houve registro de aluguel dessa loja, porém não
podemos excluir essa possibilidade apesar dos censos não indicarem nada nesse sentido.364
Na rua do Comércio n.31, o capitão tinha um imóvel cujo valor de aluguel parece
subestimado. A tipologia desse imóvel é instigante. Era um sobrado com loja e dois corredores:
um deles estava alugado por Francisco Vitorino de Sampaio365 que pagava 11$520; as demais
partes da casa não tinham alugadores e nem valores atribuídos.366
Na travessa das Casinhas, o capitão Tavares tinha dois sobrados. O mais caro era
também o de melhor avaliação deste proprietário. Um possuía duas lojas (n.8) avaliado em
70$400 réis por ano. Francisco de Paula alugava uma das lojas por 19$200 e Amaro José de
Moraes367 a outra e mais o andar superior por 51$200 (sem diferenciar quanto valia cada parte).
O outro (n.9) tinha uma loja, foi avaliado em 19$200, e a residência ocupada pelo capitão Paulo
Joaquim Gomes368, mas ele não era inquilino do capitão Tavares, eles eram sócios (conforme
registro na Décima).
Pinto Tavares era dono na rua de Santa Efigênia de duas casas térreas, alugadas pelo
mesmo valor de 11$520 réis anuais. Na propriedade n.7 era inquilino Manoel Adorno369 e na
n.8, Manoel do Nascimento. Eram dois prédios bastante valorizados naquele logradouro, que
tinha média de 6$290 por casa. Isso significava que os imóveis do capitão eram 83% mais
valorizados do que a média do logradouro e ligeiramente menor do que a média da cidade.
Havia um terceiro imóvel, um sobrado (n.12) que estava em obras e que, por isso, não foi
taxado. Os investimentos do capitão Pinto Tavares eram tanto na área nobre – o triângulo –
quanto na área que, provavelmente, mais crescia, a freguesia de Santa Efigênia.

364

Era relativamente comum, os escrivães das Listas Nominativas arrolarem sobrados por partes. Primeiro o andar
superior, depois o térreo utilizando a expressão ‘nos baixos da mesma casa’. Para esse imóvel de Vaz de Carvalho
nenhuma vez foi feita esse tipo de referência.
365
O cabo Vitorino, 42, casado, branco, natural de São Paulo, era dono de uma venda e não tinha escravos. LN1808,
2cmp, p.16, fogo 102.
366
Se o corredor foi avaliado em 11$520, seja lá o que for isso, parece bastante provável que o outro corredor
tivesse o mesmo valor. Some-se a isso a loja que deveria ser melhor avaliada do que os corredores e o primeiro
andar, que conforme observamos em outras casas, não necessariamente era valorizado. O valor do prédio poderia,
portanto, alcançar 50$000 réis.
367
Amaro, 44, solteiro, branco, natural de Miranda do Douro, que era negociante da fazenda seca que trazia do
Rio de Janeiro. Era dono de um escravo. Apesar de ter sido localizado nos censos, seu local de moradia não pode
ser identificado já que sempre era registrado como um dos primeiros no censo. LN1809, 1comp, p.009, fogo 003;
LN1810, 1comp, p.003, fogo 004.
368
O capitão Gomes, 65, casado, branco, natural de Vimioza?, vivia de seu negócio de fazenda seca. Essa
localidade não foi encontrada. Talvez tenha desaparecido ou o mais provável esse não era o nome correto.
Localizamos duas vilas que podem ser a referida nos censos Vimioso e Vermiosa no norte de Portugal, fronteira
com a Espanha. LN1808, 1comp, p.44, fogo 249; LN1809, 1comp, p.31, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.38, fogo 246
369
Manoel Adorno, 35, casado, pardo, natural de São Paulo, vivia de seu oficio de sapateiro. Não tinha escravos.
LN1810, 2comp, p.29, fogo 207
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O oitavo proprietário em valor de aluguel era o doutor (e tenente-coronel) Antônio
Soares Calheiros de Abreu, totalizando 153$600 por ano. Teve 24 casas taxadas, com média
de 6$400 por imóvel. Era a menor média entre os 20 maiores rentistas. Calheiros tinha suas
propriedades em ruas distantes das áreas mais valorizadas e em dois dos logradouros de mais
baixo aluguel médio: rua da Bica e largo do Bexiga.
Na rua da Bica, Calheiros era dono das casas n. 11 ao 22, todas alugadas pelo mesmo
preço 9$600 a, respectivamente, Escolástica Maria, Isabel de Tal, Luiza Maria, Josefa Maria de
Jesus, José Rodrigues, alferes João Francisco, Helena Maria, Maria Madalena, João Floriano,
Gertrudes Maria Joaquina, Gertrudes Quitéria Maria e Maria Rosa. Eram mulheres e homens
que não tiveram, em geral, sobrenomes registrados. Mesmo quando o tinham não era garantia
de que fossem localizados nos censos. Somente dois desses foram localizados, mas com grande
grau de incerteza.
No largo do Bexiga, todos os imóveis (12) pertenciam ao doutor Calheiros. Estas tinham
preços inferiores a Bica: sete foram avaliados em 1$920 por ano, quatro por 3$840 e um por
9$600. Dez eram térreos e dois eram sobrados – um dos que foram avaliados em 3$840 (com
loja) e o mais caro (com dois lanços). Eram, possivelmente, as hospedarias descritas por SaintHilaire em 1817.370 Isso explicaria a falta de registro no livro de imposto predial do uso das
casas. O foco de Calheiros devia ser a engorda de gado já que era dono do Bexiga onde
costumava-se alugar as pastagens para as tropas. Com um outro negócio atrelado oferecendo
quartos para pouso dos viajantes. Talvez, por isso, não houve o registro dos inquilinos. Eram
‘hóspedes’ permaneciam nas casas (talvez fossem quartos) por um período pequeno de tempo.
Joaquim José da Silva pode ser considerado um ilustre desconhecido.371 Pouco
sabemos dele além das informações que obtivemos na Décima, nos arrolamentos censitários e
em sua ata de casamento. Ele era pardo, nascido em Santos, casado com Maria Joaquina da
Anunciação.372 Sua ocupação era de marceneiro, especificamente entalhador. Suas posses eram
três imóveis no triângulo, e um ou outro escravo. Os aluguéis lhe rendiam efetivamente
142$080 réis por ano, ou seja 47$360 por imóvel. Esta média era a maior dentre os 20 maiores
proprietários. Joaquim investiu seus ganhos na compra (ou construção não se sabe) de imóveis
de alta valor localizados em logradouros de preço médio elevado e no triângulo.

370

SAINT-HILAIRE, A. op.cit.
Sempre existe a possibilidade de homônimos, esse nome pode ser considerado pode ser considerado bastante
comum, Joaquim José da Silva. Buscamos em todos os censos analisados, não encontramos nenhum homônimo.
Isso não elimina a possibilidade de serem pessoas diferentes, mas é quase descartada.
372
No censo de 1805 foi registrado como branco, nos demais era pardo. LN1805, 2comp, p.30, fogo 211. LN1808,
1comp, p.8, fogo 40; LN1809, 1comp, p.14, fogo 33; LN1810, 1comp, p.8, fogo 38.
371
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Os imóveis do entalhador localizavam-se nas ruas do Comércio (2) e do Rosário (1).
Neste segundo logradouro (n.13) estava o imóvel mais valorizado do proprietário, um sobrado
com lojas que eram locadas por Joaquim Policarpo373, Antônio Francisco Braga374, André
Pereira e José Joaquim Ângelo – por 15$360 cada – e uma quinta loja e o primeiro andar
avaliado em 19$200. O imóvel totalizava 80$640 réis em aluguéis.
Na rua do Comércio, Joaquim tinha duas casas térreas, provavelmente, contíguas e
localizadas quase em frente à travessa das Casinhas. Inácio Gomes Gonçalves375 alugava a
propriedade n.3 e o soldado José Pereira Lisboa376 era inquilino do prédio n.4, este com loja e
lanço. Ambos pagavam 30$720 por ano. Eram imóveis muito bem avaliados se tomarmos em
conta a média da cidade, mas apenas um pouco acima da média desse logradouro (1%) que era
o mais caro da cidade para se alugar. Joaquim parece ter investido a maior parte dos seus ganhos
nessas casas, um modo bastante seguro de ter renda com baixo risco.
Joaquim escolheu morar de aluguel em duas casas térreas, provavelmente contíguas,
que pertenciam aos beneditinos – na rua de São Bento (n.71 e n.72) – pelas quais pagava,
respectivamente, 11$520 e 15$360. A primeira tinha um lanço, a segunda dois. Mas como
vimos, a quantidade de lanços não tinha relação unilinear com o valor do aluguel. Casas com
três lanços não eram mais valorizadas do que aquelas algumas com apenas um.
O capitão João Lopes França era o décimo proprietário na soma de aluguéis, 132$000.
Era dono de cinco casas em três logradouros. Na rua do Rosário eram três: n.19, sobrado com
loja, era inquilino o negociante de molhado e alferes Antônio da Silva Borges377 que lhe pagava
26$880; o furriel Antônio Martins Macedo378locava o imóvel térreo com lanço e corredor n.49
por 23$040; já o n. 59 era um sobrado com loja habitado pelo próprio capitão França e avaliado
em 30$720. No beco do Barbas, França tinha um prédio térreo de um lanço (n.17) que estava

373

Localizamos um Joaquim Policarpo, alfaiate que morava na Rua de Santa Efigênia, n.1. Era casado, negro, sem
escravos que localizamos na 2° companhia de ordenanças do censo de 1808 e de 1810. Porém há algumas
discrepâncias entre os dois censos. Os nomes da esposa e filhos coincidem, mas a idade da esposa não confere
assim como o de Joaquim. Outra discordância foi com relação a origem do chefe, em um censo era natural da
Guiné (1808), no outro de São Paulo (1810 e 1811). LN1808, 2comp, p.30, fogo 242; LN1810, 2comp, p.29, fogo
202; LN1811, 2comp, p.33, fogo 257. Esse Joaquim ainda era dono da casa em que residia, avaliada na Décima
em 5$760 por ano.
374
Antônio Braga, 57, casado, branco, natural do Porto, era dono de uma venda. Sem escravos. LN1809, 1comp,
p.45, fogo s/n.
375
Inácio Gonçalves, 47, casado, pardo, natural de Goiás, dono de uma venda e, sem escravos. LN1808, 1comp,
p.40, fogo 233.
376
O soldado Lisboa, 39, solteiro, branco, natural de Crato, era negociante de molhados. Era dono de um escravo.
LN1808, 1comp, p. 47, fogo 227; LN1809, 1comp, p.40, fogos/n; LN1810, 1comp, p.24, fogo 146
377
Antônio Borges, 50, casado, branco, nascido no Rio de Janeiro, era negociante de molhados e dono de um
escravo. LN1808, 1comp, p.33, fogo 151; LN1809, 1comp, p.27, fogo s/n.
378
Antônio Macedo, 44, casado, branco, natural da cidade, era seleiro e não tinha escravo. Em 1810 sobe a patente
para sargento. LN1809, 1comp, p.30, fogo s/n LN1810, 1comp, p.18, fogo 120.
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fechado naquele momento, mas como havia tido inquilino por sete meses, teve valor anual
atribuído em 15$360.379 Na Rua de Santa Teresa, o capitão França tinha seu imóvel (com lanço)
mais valorizado, 36$000, no qual era inquilina Teresa de Tal.
Todas as cinco casas do capitão França tinham aluguel maior do que a média do
logradouro em que estavam. No Rosário, a média era de 18$641, sendo que o imóvel mais
barato do capitão França era 23,6% maior do que essa média. No beco do Barbas a média era
de 10$560 e a propriedade do capitão 45,4% a mais. Em Santa Teresa, a média era 18$678 e o
imóvel do capitão 92,7% superior. Era um proprietário que investia em imóveis de mais alto
valor, já que a média dos aluguéis era de 26$400, o dobro da média da cidade de 13$193.
Dona Josefa Maria do Espirito Santo poderia ter 131$840 réis com os aluguéis de
suas quatro casas. Ela era viúva do sargento-mor Manoel José Gomes. Na rua do Comércio
tinha seus dois imóveis de melhor avaliação. Eram ambos sobrados com duas lojas,
provavelmente, ao lado da Igreja da Misericórdia. Na propriedade n.1, uma das lojas era alugada
por Antônio Duarte380que pagava 24$000 réis. A outra loja e o primeiro andar orçados em
18$240, contudo sem o registro do nome do morador. Os censos de 1805 a 1811 sugerem que
ela morava nessa casa.381 Esse imóvel foi avaliado no total em 42$240, ou seja, 38,8% mais
elevado do que a média da mesma rua. A propriedade vizinha, n.2, era alugada a ‘diversos
inquilinos’, totalizando 51$200 anuais.382 Era 68,3% superior à média do logradouro que era de
30$423. Sem registro de quantos e quem eram – possivelmente mais do que dois já que em
outra nota fez referência a inquilino anterior.
Os outros dois imóveis de dona Jozefa localizavam-se na rua do Jogo da Bola. Eram
duas casas térreas avaliadas em 19$200 réis por ano. Gertrudes Manoela383 alugava a que tinha
um lanço e Pedro Freire de Vasconcelos384 alugava a que tinha dois lanços. Eram prédios
bastante valorizados, se tomarmos como referência tanto a média do logradouro (33,8% a mais)
379

Alugado por 7 meses a 1$280 por mês.
Antônio Duarte, 33, solteiro, natural de Funchal, vivia do seu negócio (não especificado). Sem escravos,
LN1808, 1comp, p.50, fogo 247.
381
LN1805, 1comp, p.40, fogo 224; LN1807, 1comp, p 49, fogo 235; LN1808, 1comp, p. 48, fogo 238; LN1809,
1comp, p.33; LN1810, 1comp, p. 23, fogo 141; LN1811, 1comp, p. 37, fogo 167.
382
Nesse mesmo registro foram escriturados dois preços: o anual de 51$200 e um referente a onze meses de
ocupação que era de 46$927. Esse tipo de registro é único nessa Décima. Não houve em nenhum outro o escrivão
anotou dois preços. No censo de 1809, o morador dessa casa era João Delfino, 18, solteiro, negro, natural de São
Paulo, que vivia do seu oficio de alfaiate. Essa quase certeza provém da relação feita nesse censo entre o domicilio
e a casa na Décima.
383
Gertrudes, ,41, viúva, branca, natural de São Paulo, que vivia de suas quitandas e agências. Dona de três
escravos. LN1808, 1comp, p.73, fogo 428.
384
Pedro, 81, casado, branco, natural de São Paulo, fora registrado com várias formas de sustento. Em 1808 vivia
das ‘ordens de seu filho o padre Antônio Romualdo’. No ano seguinte fora registrado como ‘porteiro da maça’. Já
em 1810 vivia de costuras em outro logradouro da cidade [Santa Teresa?]. Mudou-se da 1° para a 2° companhia.
LN1808, 1comp, p.73, fogo 427; LN1810, 3comp, p.9, fogo 25
380
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quanto a cidade como um todo (45,6% superior). Os imóveis localizavam-se tanto na área mais
nobre quanto na parte mais ao sul, próximo do convento dos franciscanos.
Dona Mariana Angélica Fortes era a 12° em rendimentos com aluguéis, mas poderia
ser ainda maior, porque quatro de suas onze casas não tiveram taxação.385 Sua propriedade na
travessa da rua do Comércio, n.7, era alugada ao alferes dos úteis Ângelo Custódio Xavier
Monteiro (que era alfaiate)386. Na rua de São Bento, n.86, o inquilino era o padre José Francisco
de Abreu387 e o sobrado da rua detrás da Sé n.6 era onde provavelmente ela morava. Esses três
imóveis tinham aluguel em 19$200.
Já na rua dos Quartéis, dona Mariana possuía quatro prédios térreos com um lanço que
tinham aluguel de 15$360. Os n. 25 e 26 estavam momentaneamente fechados, mas tinham sido
alugados ao longo do ano.388 No n.30 era inquilino o padre Luiz da Costa Pereira e no n.31,
José Antônio Caldas e outros389. Totalizava assim 119$040 réis anuais em logradouros
variados, com leve tendência à parte mais nobre da cidade.390
A média dos prédios de Dona Mariana era de 17$006, 28,9% superior à média da cidade.
Além disso, todos seus imóveis tinham preço acima da média da cidade, entre 16,4% (15$360)
e 45,5% (19$200) superior à média da cidade. Quanto à média dos logradouros em que se
encontravam. Apenas na travessa do Comércio era menor, 2,2% inferior à média da travessa
que era de 19$643. Na rua dos Quartéis era 33,9% superior; na São Bento 14,5% a mais; e atrás
da Sé era 2,3% acima da média dos logradouros em que se localizavam.

385

Dona Mariana tinha casas nas ruas detrás da Sé, n.7, e três na dos Quartéis, n.os 27, 28 e 29. Todas estariam sem
inquilinos, portanto não teve rendimentos durante todo o ano o que justificaria a não cobrança de imposto predial.
Em uma projeção de valores, Mariana poderia ter: 184$320 réis o que a tornaria a quarta maior proprietária em
rendas com aluguéis. Esse número foi projetado imaginando que os valores que desconhecemos eram iguais aos
que tiveram aluguel registrado. Na rua detrás da Sé, o sobrado tinha aluguel em 19$200, o que não tinha valor
(nem número de pavimentos) poderia ter o mesmo preço. Já nos Quartéis, quatro casas tiveram o mesmo aluguel
registrado, 15$360. Parece provável que os três sem preço – que também eram térreos com um lanço – tivessem o
mesmo valor.
386
Ângelo Monteiro, casado, pardo, nascido em São Paulo tinha dois escravos. LN1808, 1comp, p.47, fogo 230;
LN1809, 1comp, p.45, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.12, fogo 74.
387
José Abreu, 44, branco, natural de Minas, vive dos jornais de seus escravos. Era dono de um (1809) e dois (em
1810 e 1813). LN1809, 1comp, p.15, fogo 35; LN1810, 1comp, p.9, fogo 47; LN1813, 1comp., p.13, casa 86 (que
é a mesma numeração da Décima).
388
Foi registrado na Décima (1809) que essas casas tiveram inquilinos por cinco meses a 1$280 por mês. DÉCIMA
SP (1809), f.63f.
389
Nesse registro o escrivão anotou que José era um dos inquilinos. Porém, não registrou quem eram os demais.
DECIMA SP (1809), fl.63v.
390
Fazendo uma projeção a renda de dona Mariana Angélica poderia ser a quarta maior entre os proprietários nãoinstitucionais. Diferentemente da maioria dos proprietários esta dona parece que investia em imóveis com preços
bastante semelhantes. Seguindo essa aparente lógica, a casa da Rua detrás da Sé teria como aluguel 19$200 e os
imóveis da Rua do Quartel, 15$360 cada isso elevaria para 184$320 réis por ano sua renda com os aluguéis de
suas propriedades urbanas.
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O capitão Gabriel José Rodrigues poderia receber mais do que 117$240 réis por ano.
Foram dez imóveis taxados. A média desse capitão (11$724) era 11,1% inferior à média da
cidade. Era na rua da Tabatinguera que tinha o maior número de casas, seis. A n.55 estava
alugada para a Câmara por 12$000. O uso que os oficiais faziam desta propriedade não foi
registrado na Décima. Não raras vezes as câmaras alugavam imóveis para realizar suas sessões,
ou porque não existia um prédio específico para isso, ou porque o que existia não estava em
condições de uso. Não sabemos se essa segunda hipótese era o motivo do aluguel, mas é uma
possibilidade. No n.56, nesta mesma rua, Ana Maria Rodrigues locava uma casa térrea de um
lanço por 7$680.
Quatro casas térreas nesse mesma Tabatinguera eram ocupadas por João de Arruda391
n. 52, 53, 57 e 58, mas ele não pagava aluguel. O escrivão da Décima registrou essa situação:
“por não ter aluguel estipulado foi avaliada em x réis”, sendo que os valores atribuídos eram de
2$880 (2) ou de 3$840 (2). É possível imaginar que João vivia em casa cedida, mas talvez não
fosse ‘de favor’. Em outras situações era explícito essa condição. Nesse caso não era. Poderia
ser um sócio ou mesmo um empregado do capitão.
No largo da Sé tinha duas casas, a segunda e a terceira mais caras de sua propriedade.
O boticário Dionísio Ereopagita da Mota locava o imóvel térreo n.3, pelo qual pagava 15$000
réis. Mais adiante discorreremos sobre esse inquilino, dono de sete imóveis na cidade. Voltando
ao capitão Gabriel: a casa n.4 era um sobrado com loja avaliado em 19$200. Este era,
provavelmente, o seu local de moradia e trabalho. Nos censos em que foram localizados os
vizinhos se repetiam sempre, de um lado Dionísio, do outro Diogo José da Silva.392
Na rua de São Gonçalo n.4 estava seu imóvel de maior valor de aluguel. O locador era
o padre Manoel Joaquim de Castro393. Era uma casa térrea com dois lanços, na qual pagava
38$400. Próximo dali, na rua detrás da Sé n.12 ficaria a residência da sua mãe – Ana Maria de
Camargo – em uma casa térrea de um lanço avaliada em 12$000 réis por ano. Porém, segundo
os censos de 1808 e 1810, Ana Maria residia junto do filho.

391

Localizamos um João de Arruda Moreira, furriel de milícias, 49, branco, natural de Taubaté que vivia de seu
oficio de latoeiro. Não temos certeza se tratava da mesma pessoa relacionada na Décima, porém é muito provável
que sim porque Arruda era bastante incomum. Nenhum outro inquilino ou proprietário tinha esse sobrenome. Nos
censos a situação era semelhante. Talvez o nome da esposa possa identifica-lo melhor depois, Ana Joaquina de
Moraes, 45, branca. O casal tinha apenas duas escravas, Maria (22) e Benedita (1).
392
Em 1809, Dionísio foi registrado no fogo 191, Gabriel no 192 e Diogo no 193. Em 1810, eram o 247, 248 e
250. Ver: LN1809, 1comp, p.37-38; LN1810, 1comp, p.38.
393
Manoel Castro, 36, branco, nascido em São Paulo, vivia de suas ordens. Era dono de três escravos. LN1808,
1comp, p.55, fogo 271; LN1809, 1comp, p.42;

168

O capitão Gabriel era dono de outra propriedade na rua da Tabatinguera, n.54, lado
direito. Para essa casa não houve o registro do motivo de estar fechada, somente que estava.
Também não foi registrado que teve inquilino durante 1809.
O capitão Gabriel tinha imóveis com preços muito diferentes, entre 2$880 e 19$200,
com tendência aos de menor valor. Apenas dois últimos estavam acima da média da cidade,
mas, mesmo assim, a média dele não estava muito abaixo. Com relação às ruas em que se
localizavam, a situação era semelhante. Somente o imóvel habitado pelo padre Castro tinha
preço superior à média do logradouro. Na rua da Tabatinguera a média era de 9$276, e a casa
mais cara do capitão foi avaliada em 7$680. No largo da Sé a média era de 23$938, o imóvel
mais caro era de 19$200. Já na Rua detrás da Sé a média era de 18$764, e a propriedade era de
12$000. O capitão parece que investia em imóveis medianos para moradia de pessoas com
alguma distinção social, mas o que devia importar era o preço mais acessível aos estratos
médios da população.
Dona Caetana Antônia de Toledo – irmã do coronel Arouche – poderia ter 110$240
réis em rendimentos com os aluguéis de suas casas. Eram sete, seis delas de aluguel. O imóvel
mais bem avaliado localizava-se na rua do Príncipe n.6. Era um sobrado com loja dividido por
dois inquilinos: o escrivão da Câmara João Nepomuceno de Almeida394 – que morava no
primeiro andar pagando 19$200 – e Manoel, sapateiro, que pagava 10$200 pela loja, totalizando
assim 29$400 réis anuais por todo o imóvel.
Na rua de São Bento, n.43, esta dona alugava ao meirinho Antônio Xavier de Siqueira395
uma casa térrea com dois lanços por 17$280. Em 1825, esta propriedade estava fechada.396
Quatro anos depois, na segunda Décima, o único imóvel que não constava estar alugado era
esse (dos registrados).397
Na rua do Ouvidor, n.26, dona Caetana alugava ao soldado Manoel de Veras398 um
prédio térreo de um lanço por 13$440 anuais. Apesar de não registrado, esta casa devia ter uma
loja, já que seu inquilino tinha um negócio de molhados e não alugava nenhum outro imóvel
registrado na Décima.

394

Almeida, 27, casado, branco, natural de Paranaguá, tinha quatro escravos. LN1808, f.76, fogo 392; LN1810,
1comp, p.060, fogo 357
395
Siqueira, 49, solteiro, branco, natural de Santos, era meirinho da Executoria da Real Fazenda. Não tinha
escravos. LN1810, 2comp, p.3, fogo 006
396
LN1822, 2comp, p.9, casa 42.
397
Como já foi apontado, a Décima de 1829 era parcial. Nesta não foi arrolada a travessa do Colégio, portanto,
não se tem indícios concretos de mudança. Mas dentre os cinco imóveis registrados nesse livro de imposto predial,
essa casa foi a única em que não foi anotado que estava alugada. DÉCIMA (1829), fl.10f, casa 43 (São Bento).
398
Veras, 52, casado, branco, não tinha escravos. LN1808, 1comp, p.28, fogo 122.
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Na rua da Cachoeira, n.10, localizava-se o imóvel de menor avaliação de dona Caetana.
Era térreo com um lanço. Estava fechado, mas por dez meses teve inquilino pagando $480 réis
mensais e assim totalizando 5$760 no ano.
Na travessa do Colégio eram três propriedades. A casa n.3 era um sobrado com loja que
foi subavaliado na Décima. O primeiro andar não teve preço e a loja alugada para o alfaiate
Teotônio Maria de São José399 foi taxada em 7$680 réis por ano. O menor valor de aluguel
beneficiou dona Caetana que não teve que pagar nada de tributo por essa casa. O prédio n.4 era
o segundo de melhor avaliação dela. Era um sobrado com loja alugado por 29$000 a José
Clemente400 – um ‘praticante da Junta da Real Fazenda’. Já o imóvel n.9, da mesma travessa,
tinha uma loja e foi avaliado em 7$680. O número de pavimentos não foi registrado, mas
supomos ser térreo. Não teve inquilino ou uso registrado, podendo se tratar da tal “Casa Verde”
na qual residiam as irmãs solteironas do coronel Arouche.
Dona Caetana tinha imóveis em logradouros de média-alta avaliação, não possuindo
nenhum prédio nos logradouros de mais elevada avaliação em 1809. As suas casas tinham
média de 15$749, 19,4% superior à média da cidade. Algumas casas foram bem avaliadas
(57,2%), acima da média, e duas próximas do dobro da mesma média; outras propriedades eram
bastante desvalorizadas como a da Cachoeira – 56,3% menor do que a mesma média da cidade.
O décimo quinto em renda com aluguéis era o tenente-coronel Anastácio de Freitas
Trancoso que usava suas casas como uma de suas fontes de renda. Na rua do Comércio n.10
era inquilino o negociante de fazenda seca José Martins Vieira401. Era um prédio com loja e um
lanço, mas sem registro do número de pavimentos, avaliado em 28$000 réis – o maior desse
proprietário.
Na rua do Príncipe eram dois imóveis térreos de um lanço e de mesmo valor 15$360.
Rosa Garcia de Moraes402alugava o de n.24 e Maria Ferreira da Assunção403 o de n.25. Na Rua
399

Teotônio, 35, solteiro, natural de São Paulo que não tinha escravos. No censo de 1808 era pardo, no de 1809,
negro. LN1808, 1comp, p.41, fogo 192; LN1809, 1comp, p.35, fogo s/n.
400
José Clemente, 26, branco, solteiro, natural de Lisboa era dono de dois escravos. LN1809, 1comp, p.35, fogo
s/n. No censo de 1809, este domicilio não foi associado com nenhuma casa da Décima.
401
José Vieira, 49, solteiro, branco, natural de Braga dono de dois escravos residia na mesma residência com seu
sócio Manoel Felizardo, 32 e o caixeiro Agostinho, 18. LN1808, 1comp, p.43, fogo 205; LN1809, 1comp, p.34,
fogo s/n; LN1810, 1comp, p.24, fogo 155.
402
Rosa, 54, viúva, branca, natural de São Paulo, foi registrada como vivendo do seu trabalho (1809 e 1810) e de
“seus algodões” (1808) o que provavelmente significava que tecia panos ou trabalhava com esse material. No
censo de 1809 teve outro sobrenome incluído: Correia. LN1808, f.99, 2comp, fogo 055; LN1810, 1comp, p.061,
fogo 370
403
Este é outro caso onde o nome do inquilino registrado na Décima não confere com o nome do chefe do domicilio
registrado no censo. Segundo o escrivão do livro de imposto predial o inquilino era Elias Daniel da Silva, mas nos
censos ele não foi registrado como o chefe, mas sua mãe Maria Ferreira da Assunção, 46, viúva, branca, natural
de São Paulo, que sustentava sua casa com sua atividade de costureira e de seu filho que era seleiro. LN1808, f.75,
fogo 384; LN1810, 1comp, p.062, fogo 371
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de São Gonçalo eram duas casas: Francisco Pereira na n.2 e Maria Rodrigues na n.3 ambas
térreas com dois lanços, mas com valores de aluguel diferentes, 15$360 e 19$200
respectivamente. Na travessa de Santa Teresa eram dois os imóveis alugados a Plácido de Tal
(casa n.1) e Manoel da Paixão (n.3) pelos quais pagavam 3$840 e 5$760, respectivamente.
Os sete imóveis do referido coronel que foram taxados na Décima somavam 102$880
por ano. Não se pode afirmar, mas o coronel parece ter comprado (ou construído) prédios em
diferentes pontos da cidade, diversificando os tipos de inquilinos que tinha, alguns
provavelmente mais pobres como Plácido e Manoel, enquanto outros deviam ter mais dinheiro
como José Martins no Comércio.
O coronel Anastácio tinha outra propriedade térrea com um lanço na travessa de Santa
Teresa, porém sem aluguel registrado. Não teve inquilino, segundo o escrivão, durante o ano
todo (de 1809), por isso não tinha imposto predial a pagar. A média dele era de 14$697 réis por
casa ao ano, a 14° entre os 20 proprietários com maiores rendas da cidade.
Apesar de todas as suas casas serem para alugar, Anastácio tinha um endereço na parte
arruada. Era inquilino do coronel Francisco Pinto Ferraz em sobrado com um lanço na rua de
São Bento n.11, pelo qual pagava 32$000 réis. Essa era a sua segunda residência, pois a primeira
era na sua chácara na Freguesia do Ó, onde exercia suas atividades agrícolas (plantava chá),
região esta que no século XX se tornaria a Vila Anastácio.
O coronel Joaquim José dos Santos teve quatro propriedades citadinas taxadas que
poderiam lhe render 99$200 réis anuais. Era o 8° na média dos 20 proprietários com 24$800
réis por imóvel. Na rua Direita (n.10) localizava-se um sobrado em que, provavelmente, residia
avaliada em 38$400 – era seu imóvel de maior valorização. Não foi registrada loja nesse prédio
nem a quantidade de lanços. O coronel não era um negociante.
Na rua do Ouvidor, o coronel era dono de outras duas casas. A de n.39 térrea com dois
lanços era ocupada pelo padre Pedro Dias Paes Leme (com um lanço) e por Ana Maria Joaquina
(no outro). Eles viviam ‘de favor’ nesse imóvel avaliado em 7$200 réis. O n.46, um sobrado
com loja e lanço, estava fechado mas teve aluguel anual arbitrado em 28$000.404 Por último, na
rua do Lorena n.8, próximo à ponte construída pelo governador da capitania de mesmo nome,

404

Segundo o escrivão da Décima, Joaquim José Correia foi inquilino desta casa por três meses. Nesse período
teria pago 6$999 réis. O valor anual também foi registrado pelo mesmo escrivão. DÉCIMA (1809), f.46f.
Conforme o mesmo documento, Correia mudou-se para a Rua do Ouvidor, n.5, de propriedade do coronel Luiz
Antônio de Souza onde vivia por nove meses.
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alugava seu prédio térreo com dois lanços ao ajudante Januário Antônio de Lima405 por 25$600.
A casa da rua Direita n.24 estava sem inquilino, e por isso, sem imposto predial a pagar.
Três propriedades estavam acima do valor médio da cidade. Com relação ao logradouro
em que se localizava, a casa da rua Direita era 48,3% acima da média deste que era o 3°
logradouro mais oneroso para se alugar um imóvel. No prédio do Ouvidor n. 46 era 54,5% a
mais do que a média da rua, já no Lorena era 141% superior. Somente o prédio mais barato era
apenas 39,7% da média do mesmo logradouro.
Dionísio Ereopagita da Mota tinha imóveis nas ruas do Rosário (1) e do Piques (6).
Todos eram térreos e para alugar. A soma desses aluguéis rendia a Dionísio 92$480 réis anuais.
A média dos aluguéis era quase a da cidade, 13$211. No Rosário n.73, estava sua casa de melhor
avaliação com dois lanços, 20$000, alugada a Floriano Vaz. Esta propriedade era 7,3% mais
cara do que a média do logradouro (que era de 18$641) e 51,6% a mais do que a média da
cidade (que era de 13$193).
No Piques, cinco propriedades tinham o mesmo valor de aluguel, 12$000; outro 12$480
(n.38). Apenas dois tinham inquilinos no momento da execução do imposto, Ana Ferreira na
casa n.34 e José Joaquim de Carvalho406 o imóvel n.36. Os prédios n. 16, 35, 37 e 38 do mesmo
logradouro estavam fechados, contudo tinham sido alugados por 8, 6, 5 e 6 meses,
respectivamente, naquele ano.407 Os imóveis de 12$000 eram 154% mais caros do que o
logradouro em que estavam, e o de 12$480 era 164% em um logradouro que tinha uma média
35,8% do valor médio de toda a cidade, mas mais baixos do que a média da cidade.
Apesar de alugar suas casas, seu oficio de boticário obrigava Dionísio a residir na
cidade. Ele locava uma casa térrea do capitão Gabriel José Rodrigues no largo da Sé n.3, por
15$000. Dionísio parecia investir em propriedades de médio valor, em uma região em
crescimento correspondente à futura Consolação.
O coronel Francisco Xavier dos Santos tinha média de 15$360 por casa, 16,4% acima
da média da cidade (13° com relação à média). Poderia ganhar 92$160 réis anuais se alugasse
suas seis casas térreas da cidade. Mas não tinha esse rendimento porque morava em uma e cedia
outra. Sua residência estava na rua de São José, n.7, e foi avaliada em 19$200. Na sua
propriedade da rua Direita, n.26, vivia de favor dona Maria Francisca de Jesus408 em um imóvel
405

O ajudante Lima, viúvo, branco, natural de Lisboa, vivia de soldo. Tinha um escravo em 1808, em 1810
nenhum. LN1808, 2comp, p.100,fogo 70; LN1810, 1comp, p.8, fogo 36. No censo de 1810 mudara-se para a 1°
companhia, em um logradouro não identificável pela posição dele na Lista Nominativa.
406
LN1810, 1comp, p.66, fogo 399.
407
Novamente aqui multiplicamos o valor mensal por doze. Somente para a casa n.38 foi registrado o antigo
inquilino o tenente Joaquim Manoel Nunes que a alugou por seis meses a 1$040 por mês.
408
Dona Maria Francisca, 54, viúva, nascida na cidade, dona de seis escravos. LN1808, 2comp,p.101, fogo 83.
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avaliado em 7$680. Não encontramos relações de parentesco entre dona Maria e o coronel. Não
era sua irmã, tia, ou prima de 1° grau.409
Quatro imóveis desse coronel estavam alugados. Na rua Direita, n.27, morava o padre
Antônio Martins Penna410 que pagava 19$200 réis anuais. Na rua de São José eram três
propriedades: no n.38 por 111$520 era seu inquilino o tenente quartel-mestre João Floriano, no
n.39 por 19$200 Jerônimo de Barros e no n.40 por 15$360 o padre Salvador Mariano.
O coronel investia em imóveis de valores médios e altos em relação à média da cidade
(13$193) em um logradouro que estava crescendo, mas perto do triângulo histórico. Mas seus
imóveis eram baixos em relação ao logradouro em que se localizavam – na Direita eram 29,6%
e 74,1% do preço médio (25$898). Na São José, uma propriedade tinha quase o mesmo valor
da média (11$728) e as outras tinham 31% e 63,7% a mais.
O coronel José Mendes da Costa era dono de cinco casas na cidade de São Paulo e o
arrematador do contrato das casinhas. A média de suas propriedades era de 21$120 o que
representava 60% acima da média da cidade. Era o 10° entre os 20 maiores rendimentos.
Eram quatro imóveis térreos de um lanço localizados na rua da Esperança. Todos
estavam sem inquilinos, contudo, os n. 15, 16 e 17 tinham aluguel de 15$360 e somente o n.14
estava fechado durante o ano.411 Eram bastante valorizados principalmente quando comparados
ao logradouro em que se localizavam (24,2% a mais). O coronel Mendes da Costa tinha sua
mais cara propriedade na rua de São Bento: um sobrado com duas lojas no n.18 com potencial
locatício avaliado em 38$400 réis anuais. Contudo, no momento da execução da Décima,
somente uma das lojas estava alugada. Era seu inquilino Francisco da Silva por 9$600. A outra
loja e o primeiro andar foram avaliados em 28$800. É muito provável que residisse neste
prédio.412
As dez propriedades da Travessa das Casinhas que estavam sob sua administração foram
avaliadas em 24$000 réis cada, mas não faziam parte do seu patrimônio. Sua renda em aluguéis
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Sua avó materna teve somente dois filhos, o padre Antônio Rodrigues Vilares e sua mãe Inácia Maria Rodrigues.
Não se sabe se outros parentes do pai vieram ao Brasil. LEME, L.G. da S. op. cit., vol. VIII, p.170-171.
410
O padre Pena, 28, solteiro, branco, natural do Rio de Janeiro vivia de suas ordens. Era dono de um escravo.
LN1808, 2comp, p.101, fogo 82.
411
A casa n.15 esteve alugada por seis meses a diferentes inquilinos que pagaram 1$280 por mês. A casa n.16
esteve alugada por dois meses pelo mesmo preço mensal. A casa n.17 esteve alugada por cinco meses pelo mesmo
preço.
412
Comparando os vizinhos nos censos de 1808 e 1810 com a Décima (1809) foi possível identificar a localização
do domicilio do coronel Mendes da Costa. Era a Rua de São Bento, o número, porém não pode ser confirmado.
LN1808, 2comp, p. 4, fogo 28; LN1810, 2comp, p.79, fogo 19.
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poderia ser superior a 84$480 porque um imóvel seu, rua da Esperança n.14, esteve sem
inquilino durante 1809.413
O vigésimo proprietário em rendas de aluguel era o padre Inácio Francisco de Moraes.
Suas casas localizavam-se na travessa da rua do Comércio e nas ruas de São José e de São
Bento. Neste último logradouro tinha, possivelmente, sua residência na cidade. Era um sobrado
com dois lanços avaliado em 19$200 réis anuais. Na rua de São José eram quatro casas, duas
foram taxadas. Joaquina Maria pagava 11$520 (casa n.15) e Gertrudes Pires do Nascimento414
desembolsava 9$600 (n.18) – ambas residiam em imóveis térreos de um lanço. As outras duas
estavam fechadas e sem inquilinos durante o ano.
Na travessa da rua do Comércio eram seus inquilinos o furriel João Batista Tavares415 e
o alferes Joaquim Rodrigues dos Santos416 que pagavam 13$440 e 25$600, respectivamente,
por casas térreas com um (n.8) ou dois lanços (n.9). O padre tinha ainda metade de uma casa
térrea na Rua Direita, n.20, avaliada em 9$600 por ano. A outra parte era dividida entre Ana
Domingues, Inácia Iria, Maria Joaquina, Gertrudes Domingues e Ana Joaquina.417
A média das casas desse padre, 15$872, era a 15° média entre os 20 maiores
proprietários. Isso era 20,3% acima da média da cidade. Porém somente dois dos seus imóveis
tinham preços acima da média do logradouro em que se localizavam, a casa da São Bento e a
mais cara da travessa. O perfil do padre parece que era o de investidor em ruas de moradia das
elites, mas que tinham preços mais baixos onde residiam chefes de menor condição social.
Esses vinte homens e mulheres representam 2,7% dos proprietários, incluindo os
institucionais (irmandades, mosteiro, conventos, etc.). Era um seleto grupo de donos de casas
citadinas que detinham, em conjunto, 169 imóveis na cidade, ou seja, 13,2% de todos os
arrolados no livro de imposto predial. Era uma média de 8,45 propriedades por dono, lembrando
que eles tinham entre 3 e 24 casas.
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O aluguel dessa propriedade elevaria para 99$840 réis anuais os ganhos do coronel Mendes. Isso porque o
aluguel da única casa que esteve fechada devia ser 15$360, o mesmo valor das outras propriedades de mesma
tipologia (térreo com um lanço) na rua da Esperança.
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Gertrudes, 50, casada, branca, natural de São Paulo, vivia de suas costuras e rendas. Tinha dois escravos.
LN1810, 2comp, p.087, fogo 061.
415
O furriel Tavares, 27, casado, branco, natural da Catalunha, vivia de sua venda de molhados. Era dono de um
escravo. LN1809, 1comp, p.45, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.12, fogo 72.
416
O alferes Santos, 51, casado, branco, sustentava sua família com o exercício de sua atividade de tabelião. Quanto
a origem foi registrado como natural do Rio de Janeiro (censos de 1808 e 1810) e de Iguape (censo de 1809). Deve
ter havia uma confusão do recenseador de 1809 porque a esposa era de Iguape. Era dono de dois escravos. LN1808,
1comp, p.39, fogo 226; LN1809, 1comp, p.39, fogos/n; LN1810, 1comp., p.12, fogo 73.
417
Nesta casa residiam algumas das proprietárias sempre tendo Inácia como chefe do domicilio. No censo de 1808
residam neste Inácia, Gertrudes, Ana Joaquina e Ana Josefa. No censo do ano seguinte Inácia, Gertrudes e Ana
Jozefa. No levantamento censitário de 1810, Inácia, Gertrudes, Ana Jozefa e Ana Joaquina. LN1808, 1comp, p.60,
fogo 296; LN1809, 1comp, p.57; LN1810, 1comp, p.43, fogo 270.

174

Como vimos, os números podem nos enganar. Ser o maior proprietário em quantidade
não significava ter a maior renda. O caso do doutor Calheiros pode ser apontado como o
exemplo mais emblemático. Era dono de 24 propriedades que tiveram aluguel totalizado em
153$600 réis anuais. Esta renda era somente a oitava mais elevada da cidade. O menor número
de casas (de Joaquim José da Silva) esconde, ao contrário, a nona mais alta posição da cidade,
142$080 réis por ano, ou seja, valores próximos, mas com uma diferença de 21 casas.
Quanto ao valor de aluguel, esses mesmos proprietários poderiam receber 18,2% do
total de aluguel. Esta concentração parece menos efetiva do que inicialmente havia se
imaginado, quando levantamos que cerca de 50% dos chefes com domicilio na cidade eram
inquilinos. Se ampliarmos para todos os proprietários com três ou mais imóveis, percebemos
com maior nitidez que apesar de uma cidade de inquilinos, São Paulo tinha proprietários com
perfis sociais e atividades variados, 9,8% tinham posse de 36% das casas pertencentes aos
proprietários não institucionais. Os demais tinham uma ou duas propriedades na cidade. A
concentração existia, mas isso não significava que só esses poucos eram donos da quase
totalidade das casas da cidade.
Quanto ao número de pavimentos e lojas, essas casas representavam um quarto das lojas
da cidade e 23,2% dos sobrados. Lembrando que o mais relevante para o aluguel era a existência
e a quantidade de lojas nos prédios, mais do que o sobrado por si só. As lojas concentravam-se
em alguns dos logradouros mais caros para se alugar: Comércio (9), Direita (2), Rosário (4),
Boa Vista (3), Ouvidor (9), e as travessas do Colégio (3) e das Casinhas (2), e nos largos da Sé
(1) e do Bexiga (1). Eram logradouros do entorno do triângulo e da Sé. A única exceção era a
loja do doutor Calheiros no largo do Bexiga. Com relação ao número de pavimentos, já
observamos que havia térreos mais valorizados do que sobrados, e prédios de dois pavimentos
que tinham preço abaixo da média da cidade.
Quanto à localização destes 169 imóveis pode-se afirmar que estavam dispersos por
toda a cidade. Na grande área entre os franciscanos e o Quartel estavam edificados 24,3%
daquelas casas. Na região do triângulo histórico estavam edificados 16%. Já na região da
Sé/Santa Teresa eram 8,3%. Em números absolutos, os maiores estavam nas ruas de São José
(16), do Ouvidor (13), da Bica (12) e Largo do Bexiga (12). Se compararmos com os dez
logradouros com valores médios mais elevados, somente um terço estava nesses logradouros.
Mas isso não significa que estavam nas ruas e travessas mais baratas quanto ao aluguel. Dos
dez menores valores médios, apenas quatro logradouros continham imóveis desses 20 maiores
proprietários, ou 13% das casas destes, ou seja, a maior parte das casas tinha valores médios.
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Conexões: os grupos familiares
Mais do que nomes em separado, objetivamos reconstruir algumas possíveis relações
entre esses proprietários de imóveis. A escolha da quantidade de pessoas que seriam analisadas
foi aleatória. Ela iniciou com dez, depois subiu para quinze e terminou com vinte. Esse número
cresceu na medida em que percebemos que um grupo muito restrito acabava por ocultar as
relações que tinham entre si. Quando dizemos relações, estamos nos referindo ao parentesco
sanguíneo e aquele criado pelo casamento.
Dividimos em três grupos para melhor compreendê-los: 1) descendentes diretos de
reinóis que chegaram em São Paulo até o início do século XVIII; 2) reinóis que chegaram em
São Paulo na segunda metade do XVIII; 3) os naturais da terra.
O primeiro grupo foi pensado a partir da pesquisa de Borrego. A elite do grupo mercantil
que ela analisou era formada por homens que vieram de Portugal muito jovens, muitas vezes
sem dinheiro, mas que conseguiram após andanças em outras partes do Brasil inserirem-se nas
nobrezas da terra de São Paulo.418 Seu trunfo era sua origem. O dote foi essencial nessa época
para que iniciassem suas carreiras no comércio, distintamente dos seus sogros que eram ligados
a terra.419 O comércio parecia um caminho mais fácil para o enriquecimento, já que as ligações
do passado na metrópole poderiam ser reconectadas com essa carreira. Nosso foco foram os
filhos destes que seguiram seus pais, alguns com mais sucesso do que seus progenitores.
O segundo grupo foi imaginado com base no estudo de Viveiros de Araújo. Aquela elite
expandiu-se e transformou as relações não somente entre eles, mas também fora da província.
Este é um grupo formado por reinóis que desembarcaram e se instalaram em São Paulo no
último quartel do XVIII, também se unindo às famílias locais, mas de um modo diferente.420 O
dote já não era essencial para o início de suas carreiras. Eles já traziam dinheiro e alguns até
fidalguia. Provavelmente por isso o casamento deles não ocorreu no início da vida adulta, mas
tardiamente para os padrões do Brasil – depois dos 35, alguns depois dos 40 anos. O casamento
era um momento de se criar novos laços, de se estender negócios que poderiam ser mais
rapidamente alcançados com o matrimônio.
O terceiro grupo foi formado por naturais do Brasil que parecem ter construído suas
carreiras sem interferência direta dos originários da metrópole. Nos dois grupos anteriores, eles
eram descendentes ou tiveram filhos(as) que se casaram com nascidos em Portugal. Neste caso
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BORREGO, M.A.M. op. cit.,
Para ver mais sobre a importância do dote (e a progressiva perda da relevância) naquela sociedade ver
NAZZARI, M. op. cit.
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a ligação não era tão direta. Isso não significa que integrantes de suas famílias possam ter
casado, ter tido relações de compadrio ou possam ter tido algum tipo de sociedade comercial
com reinóis, mas que parecem ter construído suas trajetórias sem que a origem fosse decisiva.
Este é um grupo muito heterogêneo, formado por pessoas que tiveram carreiras muito distintas
– no comércio, em ofícios mecânicos ou na carreira militar – e que alcançaram graus
diferenciados de sucesso e de status social.

GRUPO 1: descendentes de reinóis que chegaram até a primeira metade do XVIII
Seis são os integrantes desse grupo de descendentes de reinóis que chegaram em São
Paulo entre o final do XVII e o início do XVIII:


os irmãos Santos



os irmãos Toledo Rendon



as donas Mariana e Jozefa.

Seus pais conquistaram elevado status social, o dote deu início à construção de seus
patrimônios e seus filhos conseguiram ampliar as fortunas continuando a exercer funções
comerciais, só que então em outra escala – muito maior. Nos dois primeiros séculos, a
população paulista residia no campo e a casa da cidade era apenas um pouso para as atividades
que seriam realizadas ali. No entanto, a partir dos setecentos, o cenário modifica-se, invertendo
a situação. A cidade era o local de residência permanente, o campo era um lugar para onde se
ia eventualmente. A chegada dos reinóis pode ter desencadeado essa mudança.421
Francisco Xavier dos Santos e Joaquim José dos Santos eram filhos do sargento-mor
Lopo dos Santos Serra e de dona Inácia Maria Rodrigues. O pai era reinol e a mãe pertencia à
uma das famílias da nobreza da terra de São Paulo. Esse era um arranjo bastante comum no
início do século XVIII, quando Lopo chegou.
Sua falta de dinheiro não seria um empecilho para o casamento que ocorreu em 1739.422
Sua origem na metrópole era seu maior trunfo porque as famílias paulistas desejavam ter uma
origem mais próxima de Portugal, com vistas a ‘enobrecer’ o seu sangue. Os jovens emigrados
eram adolescentes. Quando chegavam já tinham destino: trabalhar como caixeiros no comércio
de parentes ou de pessoas da mesma origem.423 Certa vez, Lopo foi ao Rio de Janeiro comprar
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BORREGO, M.A.M. op. cit., p.219-220.
A linhagem de Lopo Santos Serra é bastante conhecida, mas de qualquer forma na ata de casamento do seu
filho, o coronel Francisco consta o nome dos pais e a data de celebração do casamento deles. Casamentos, livro 2,
f.235
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as fazendas em nome de Manoel de Macedo para o qual, possivelmente, trabalhava.424 Depois
tornou-se um reconhecido e próspero comerciante português nas bandas do sul da América.
De seu casamento com Inácia, Lopo teve cinco filhos. Dois deles se tornariam grandes
proprietários de casas: Francisco, o mais velho, e Joaquim. No primeiro arrolamento censitário
(1765) de São Paulo, Lopo, 48 anos, e a esposa Inácia, 40, residiam na rua Direita com os filhos:
Joaquim, 18, Luis, 22, Gertrudes, 16. O cabedal dele registrado era de 6:400$000.425
O filho coronel Francisco Xavier dos Santos (1742-?) foi casado com dona Maria Teresa
de Jesus426. Ela faleceu antes de 1795, quando deixa de constar como esposa do coronel, e ele
passa a ser registrado como viúvo. Maria era filha de Manoel de Macedo (o mesmo para o qual
o pai trabalhava), também metropolitano, e de dona Escolástica Maria de Matos.427 O pais de
Francisco e Maria atravessaram o Atlântico em busca de melhores oportunidades e, por diversos
motivos que não são relevantes agora, fixaram residência em São Paulo. Seus casamentos com
‘mulheres da terra’ permitiram o impulso inicial em suas vidas. Para essa geração que chegou
até a primeira metade do XVIII, os dotes recebidos foram essenciais no início da construção de
suas riquezas, sendo o comércio o meio responsável pela construção de pequenas riquezas que
dariam início a outras maiores como a de Francisco.
Na Décima de 1809, o coronel Francisco residia na rua de São José, n.7. Na lista
nominativa de 1810 parece que continuava na mesma residência.428 Nos arrolamentos
censitários de 1807 e 1808 seu domicílio foi anotado sem o logradouro, e ao lado de ‘vizinhos’
que tinham casa na cidade em diferentes ruas. Parecia estar relacionado de forma aleatória, mas
observando a legenda da planta de 1810 identificamos que, ao menos, dois desses eram seus
vizinhos de chácara.429 Não era, aparentemente, um comerciante. Em todos os registros nas
Listas nominativas foi arrolado como tesoureiro-mor da Real Fazenda. Em seu domicilio residia
com seus escravos que, desde 1805 até 1811, eram 22, apenas em 1808 eram 20.430
Não sabemos o ano exato de sua morte, mas aconteceu antes de 1829. Nessa Décima,
seus imóveis já estavam sob propriedade de outros. Os prédios da rua Direita ficaram para o
sobrinho Joaquim José dos Santos Silva. O de n.26 valorizou 700% e o de n.27, 212%. Já os
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DI, vol. 62, p.52
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Na genealogia paulistana foi referenciada como Maria Teresa Vitória da Silva. Genealogia paulistana, v.8,
p.171.
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Esse seria o mesmo Manoel para o qual Lopo trabalhava, ou seja, o filho Francisco casou-se com a filha daquele
que tinha sido patrão de seu pai. Genealogia Paulistana, vol.8, p.170. Em 1765, dona Escolástica (49) estava viúva
com cabedal 4:800$ DI, vol. 62, p.53
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três da rua de São José foram para o capitão Joaquim José dos Santos que pode ser o mesmo
sobrinho. Nessa segunda rua, podemos verificar a valorização de apenas um imóvel (n.43) em
243% nesses vinte anos. Os outros dois estavam em obras e não tiveram aluguel arbitrado.
O outro filho famoso do sargento-mor Lopo era o coronel Joaquim José dos Santos
(1747-1828)431 que teria se emancipado jovem (1755).432 Casou-se tardiamente (em 1789, com
42 anos) com dona Antônia Joaquina Mendes da Silva, sendo um exemplo de como o
matrimônio não era mais essencial para o início da carreira comercial. Essa celebração ocorreu
no oratório de seu irmão, o então mestre-de-campo Francisco Xavier dos Santos.433 Ela era filha
de Francisco Pereira Mendes, do Minho434, e Maria Josefa Mendes da Silva. Antônia era irmã
do padre Bartolomeu Pereira Mendes e do capitão Antônio Pereira Mendes.
O casamento de Joaquim e Antônia gerou oito filhos: Francisco Xavier dos Santos Silva,
Joaquim Jose dos Santos Silva, Jose Francisco Xavier dos Santos, Antônio Rodrigues Vilares,
Francisca Vitoria Rodrigues, Maria Violante do Céu, Inácia Joaquina dos Santos e Manoel
Rodrigues Vilares.435 Joaquim Jose dos Santos Silva se tornaria o mais proeminente dos seus
filhos, que na época de D. Pedro II conquistaria o título de Barão de Itapetininga.
No censo de 1795, Joaquim era o capitão-mor da cidade residindo com sua esposa,
quatro filhos (dona Francisca, 4 anos, dona Maria, 3, Francisco, 2 e Luis, 1) e mais vinte
escravos.436 Nas Listas nominativas foi, comumente, registrado como vivendo dos seus
‘negócios’, no plural.437 Em alguns censos temos indícios do que fazia. Por exemplo, em 1798
foi descrito que ‘vive do negócio de escravos que manda vir do Rio de Janeiro à Vila de Santos
para os vender na vila de Itu, e de açúcar que na tal vila compra para remeter a Lisboa’.438
Em 1807 o recenseador escreveu que ‘vive de comprar escravos e vender e de arrematar
contratos reais’.439 Portanto, o coronel Joaquim era um negociante de escravos. Comprava na
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capital do Brasil, revendia no interior da capitania, provavelmente para fazendeiros do
quadrilátero do açúcar. Não encontramos registro, mas possivelmente tinha embarcação para
trazer esses cativos.
A época de sua morte (1828), morava – segundo seu inventário – na rua Direita, n.10,
no canto do chafariz, em uma casa de sobrado com seis janelas na frente, de paredes de pilão,
cobertas de telhas, toda forrada e assoalhada com seu quintal.440 Era neste logradouro que
residia em 1807. Na Décima de 1809 e nos censos de 1822 e 1825 foi registrado que residia
neste mesmo número.441 Esse imóvel foi avaliado em 38$000 réis na primeira Décima e em
227$520 na de em 1829, contendo loja e quarto alugados, ou seja, uma valorização de quase
500%, o que sugere reformas que valorizaram a propriedade. Outra casa que fazia parte da
herança do coronel era o imóvel da rua Direita, n.24, que estava em 1829 avaliado em 360$000
réis (já no inventário do proprietário foi avaliado em 6:240$000). O aluguel representava 17%
do valor desse segundo imóvel.
Já os imóveis da rua do Ouvidor (2) e do Lorena (1) não puderam ser confrontados
porque o segundo livro de imposto predial estava incompleto.
A outra dupla de irmãos que tinham parentesco direto com o Reino eram os Toledo
Rendon, dona Caetana e José. Eles eram filhos do mestre-de-campo Agostinho Delgado
Arouche e de dona Maria Thereza de Araújo Lara, mas não os únicos. Esses dois filhos se
destacaram na nossa pesquisa como grandes detentores de propriedades citadinas, em
quantidade e em valor.
A mais velha devia ser dona Caetana Antônia de Toledo Lara (1751-?)442. Em 1798
residia em domicílio chefiado por seu irmão, o padre Francisco Joaquim de Toledo Rendon (35)
no qual morava suas tias dona Escolástica (72) e dona Úrsula (69) e as irmãs de Caetana e
Arouche. Pouco mais de dez anos depois (1809) foi registrada vivendo em casa chefiada por
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escravos. Na Lista de 1822 morava na Travessa do Colégio, n.11, com as mesmas irmãs, três agregadas e 28
escravos. Os ‘arrabaldes’ e a travessa devem ser o mesmo logradouro porque alguns vizinhos eram os mesmos
arrolados na Décima de quatro anos antes. LN1813, 5comp, casa 9, p.39-40; LN1822, 5comp, casa 11, p.5. Não
temos mais a 5° companhia do censo de 1829.
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sua tia materna, dona Úrsula Maria das Virgens que era filha do falecido capitão-mor Diogo de
Toledo Lara.443
Depois do falecimento de sua tia, ela e suas irmãs continuaram sendo arroladas na
mesma casa: Pulqueria, Maria Rosa, Gertrudes e Joaquina. Dona Caetana e suas irmãs ficaram
conhecidas como as moças da Casa Verde. A forma de sustento era a mesma desde os tempos
de sua tia Úrsula, ‘vivem de lavouras de um sítio que tem e jornais de seus escravos’. Viviam
reclusas. Segundo documentação levantada pelo historiador Paulo Garcez chegaram a pedir um
‘atestado’ que viviam decentemente.444 Na Décima de 1809 residiam na travessa do Colégio,
n.9, situação que deve ter sido mantida até 1811, e provavelmente depois.
Além das sete casas de aluguel, a família de dona Caetana tinha uma fazenda de criar
em Curitiba e um sítio no subúrbio de São Paulo.445 Esta fazenda continuava a ser registrada
como posse de dona Úrsula, a tia, e provavelmente, continuou de propriedade da família porque
não tinha filhos. Já a chácara era possivelmente o local onde passavam parte do tempo. Em
1798, quando residiam com os homens, o domicilio tinha 59 escravos, provavelmente, a soma
dos escravos de todos os irmãos. A partir do momento que ela se tornou a chefe do domicílio,
a quantidade caiu para oito (censos de 1807 e 1808) e, em 1810, treze, um a menos do que em
1811.
Dona Caetana faleceu depois de 1829, quando foi registrada como proprietária de cinco
imóveis na cidade. Quatro deles não tinham sido arrolados na primeira Décima, portanto,
Caetana deve ter adquirido essas casas (ou mandado construir). Na rua de São Bento, n.42 ou
43 construiu, provavelmente, ao lado de seu outro imóvel que havia sido taxado em 1809. Como
não sabemos qual prédio foi construído depois, não temos como inferir qual foi a valorização,
se 100% ou 56% dependendo de qual imóvel era o mais antigo.
As duas propriedades do Rosário eram, possivelmente, fruto da herança da tia Úrsula.
O n.57 pode ter valorizado 580% e o n.64, 1150%. Já o imóvel n.40, da rua de São José, deve
ter sido mandado construir por Caetana. Como não temos informações, nada sabemos se as
casas das ruas do Ouvidor (1), do Príncipe (1), da Cachoeira (1) e as da travessa do Colégio (3)
continuaram sob posse da ‘recolhida’. É quase certo que uma das propriedades que se
localizavam próximo do extinto colégio jesuíta deve ter ficado sob propriedade da mesma
porque era a sua residência.
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O sobrenome ‘Toledo Rendon’ não foi registrado nos censos analisados para dona Úrsula. LN1807, 1comp,
fogo 186, p.40; LN1808, 1comp, fogo 187, p.39; LN1809, 1comp, p.79.
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O irmão, e também filho de Agostinho e Maria Teresa, o coronel José Arouche de
Toledo Rendon (1756-1834)446nasceu em São Paulo.447 Avós paternos eram o sargento-mor
Francisco de Nabo Freire (de Guaratinguetá) e Ana Pires de Barros Leite, e os avós maternos
Diogo de Toledo Lara, capitão-mor, e Ângela de Siqueira Rendon. O irmão de Ângela
(portanto, tio-avô de Arouche) era Pedro Taques de Almeida.448 José Arouche era, portanto, um
nobre da terra. Seu parentesco descendia dos primeiros homens que se fixaram na região. Mas
ele não vivia de passado, suas riquezas eram do presente. Provavelmente por causa do dinheiro
do pai, conseguiu formar-se bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, cidade na qual
residiu por cinco anos. Em Lisboa esteve por 14 meses, depois retornou ao Brasil.449
Em 1791 casou-se com Maria Tereza Rodrigues de Moraes que era filha do cirurgião
Jeronimo Rodrigues e de dona Maria Potência Leite de Moraes. Como vários de sua geração,
casou-se tardiamente, com 35 anos (mesmo para os padrões do Brasil que era até os 30 anos).
Quatro anos depois estava residindo junto da sogra (que era a chefe do domicílio) na rua de São
Bento.450 No mesmo ano, seu pai residia no pátio (ou largo) de Sé com suas sete irmãs, entre
elas, Pulquéria e Caetana Antônia.451
Em 1805 tinha seu próprio domicilio em um logradouro que não pôde ser determinado.
Vivia dos ‘rendimentos dos seus bens’ (assim registrado em todos os censos), sendo o aluguel
de casas, provavelmente, um desses; outras rendas do coronel provinham de seus cargos. Até
1808 recebia soldo por ocupar a função de ‘inspetor geral das tropas milicianas’ e depois, a
partir do mesmo ano, ‘procurador da Coroa da Real Fazenda’, cargo pelo qual tinha um
ordenado. Pode ter recebido os dois pagamentos simultaneamente. Em 1822 fora enviado pela
Câmara municipal para dissuadir D. Pedro a não retornar a Portugal. Foi eleito deputado para a
legislatura de 1826/9, mas não assumiu. Entre 1827-1833 foi diretor do curso de Direito. Em
1829 foi condecorado tenente-general.452 O status social de Arouche era, portanto, elevado.
Quanto ao local de moradia do coronel Arouche houve inicialmente certa indefinição.
Dependendo da lista nominativa tinha uma posição. Nas listas nominativas de 1805, 1807 e
1808, seu domicilio parecia estar próximo ao Convento da Luz, às vezes junto, às vezes com
distância de quatro fogos, mas sempre na sequência depois da casa dele estava o início de um
446

As datas de nascimento e falecimento constam no site da faculdade de Direito da USP.
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Casamento livro 4, f.184.
448
LEME, L.G. da S. op. cit., v.6, p.535 e v.9, p.12.
449
Processo de dispensa matrimonial .... José Arouche e Maria Rodrigues eram primos de 2° grau, e porisso,
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bairro rural diferente. Em 1809 morava, provavelmente, na rua de São Bento, n.21. Era o único
imóvel seu que não estava alugado ou a espera de inquilino. No arrolamento censitário de 1810
foi arrolado como morador de uma região chamada Ponte do Marechal e rua do Piques, onde
não teve propriedade registrada na Décima. Em 1811, parece ter voltado a ser registrado na São
Bento porque, apesar de não terem sido arrolados os logradouros, alguns chefes que foram
relacionados como seus vizinhos residiam neste logradouro. Observando a planta de 1810
encontramos resposta possível. O domicilio arrolado era, possivelmente, a chácara do Arouche
que depois tornar-se-ia o famoso largo do Arouche. Isso pode ser parcialmente comprovado
quando identificamos, na mesma planta, dois ‘vizinhos’ que foram arrolados naqueles censos,
o coronel Francisco Xavier dos Santos e o coronel José Joaquim da Costa Gavião, também
donos de chácaras como indica a legenda. Mas porque ‘Ponte do Marechal e rua do Piques’?
No mesmo mapa podemos observar que um dos lados da chácara do Arouche era esse
logradouro, ou quase isso. Ele tinha, portanto, dois endereços, um na cidade e outro no
‘subúrbio’453. Não foi possível identificar nos censos quem morava na cidade e quem habitava
o campo, já o domicilio sempre foi arrolado inteiro não importando onde estava. O coronel José
Arouche morava com sua esposa, 19 escravos, sem filhos arrolados, agregados e expostas
(enjeitadas).454
Por agregado entende-se todo tipo de pessoa que não faz parte do núcleo familiar (pai,
mãe e filhos), o que incluía outros parentes (pai, mãe, cunhado, nora, etc.) e àqueles que não
tinham relações consanguíneas com o chefe do domicílio. Isso acontecia tanto em famílias mais
abastadas quanto naquelas que pouco tinham. O casal Teodósio Pinto e Maria Guedes455 (e seus
filhos e escravos) eram agregados do coronel. Coabitavam na mesma residência, apesar de
terem uma casa.456 Teodósio tinha seus ‘negócios’ (1805), talvez o de alfaiate (1810), talvez o
de caixeiro. Era bastante comum o dono da loja/armazém ter em sua casa caixeiros. Teodósio
não foi registrado como um – o que não exclui essa possibilidade que justificaria essa relação.

453

Subúrbio era uma palavra recorrente nos censos nominativos do início do século XIX. Todas as vezes que
estava escrito relacionava-se a terras de alguém nas proximidades da cidade.
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Os escravos de Arouche oscilaram entre 18 e 21 (1805 a 1811), às vezes aumentando, às vezes reduzindo. Mas
era um número mais ou menos estável já que a variação foi pequena. Em 1809, por exemplo, eram 19 escravos,
63,6% eram homens. A maior parte da força de trabalho estava na faixa dos 15 aos 45 anos, 42,1% somando ambos
os sexos, já 26,3% tinham idade entre 46-60 anos o que continuava a ser uma época de trabalho. A vida na cidade
permitiria uma sobrevida maior e, portanto, uma vida laboral mais extensa. É provável que esses homens e
mulheres mais velhos estivessem sendo utilizados nos serviços domésticos, ou na lavoura de subsistência que
exigiria menos esforço.
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Na Lista Nominativa de 1808, Maria Guedes foi arrolada como Maria Gertrudes
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Em 1809, um ‘Teodósio Pinto’ era proprietário de um imóvel térreo alugado ao alfaiate Aniceto Barbosa, no
Rosário n.20 por 19$200 réis anuais. Pode ser um homônimo, mas esse não tão comum nome o que pode indicar
que se tratava da mesma pessoa.
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Por enjeitado entenda-se aquele deixado (como exposto) na casa de outro para ser criado
por aquela família ou nas instituições de caridade (Santa Casa, conventos, etc.). Isso não era
feito somente por pobres. Há exemplos de expostos em casas de sua própria família. Isso
acontecia em duas situações principais: 1) caso mulher de elite457 engravidasse, mas não tivesse
marido; 2) homens que não poderiam reconhecer filhos, ou porque eram casados ou porque as
mães fossem de baixa condição social. Então, para evitar constrangimentos ‘deixava-se’ a
criança na porta da residência.458 No fogo de Arouche foram expostas três meninas brancas.
Nos censos de 1805 e 1807 eram Gertrudes e Ana Margarida que tinham 22 e 6 anos,
respectivamente.459 Em 1808, Ana Margarida passa a ter a companhia da enjeitada dona Maria
Benedita (23). Em 1810, Maria deixa o fogo e houve o retorno de Gertrudes (agora com 24
anos) Ana continuava como exposta, mas agora como ‘dona’, situação que permanece no
arrolamento populacional seguinte. Enjeitadas com a única titulação que uma mulher poderia
almejar naquela época – dona – parece estranho. Elas não eram moças comuns, elas eram três
filhas naturais do coronel Arouche, reconhecidas em testamento além de outro filho, de nome
Fortunato.
Com relação ao destino das casas na Décima de 1829, temos a informação para três das
18 propriedades arroladas vinte anos antes. Na rua de São Bento n.21, o proprietário era o
próprio Arouche e valorizou 400%; já o n.24 era de propriedade de dona Ana Bladina e
valorizou 540%; na rua de São José n.35 teve casa valorizada em 900%. Para os outros imóveis
não temos a Décima cobrindo a área.
Duas donas compunham esse grupo 1, dos descendentes de reinóis, moradores de São
Paulo no início do século XIX: Mariana e Jozefa. Elas não eram filhas daqueles, mas
construíram suas vidas como relacionamentos com aqueles.
Dona Mariana Angélica Fortes de Bustamante Sá Leme (1777?-1811)460 nasceu em
São Paulo.461 Era filha de Antônio Fortes de Bustamante e Sá Leme e Ana Maria Xavier Pinto
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Quando se fala em elite, queremos dizer nobreza da terra.
Para aprofundamento no assunto indicamos: MARCÍLIO, M.L. História Social da Criança Abandonada. São
Paulo: Hucitec, 2006. VENÂNCIO, R.P. Famílias abandonadas – assistência à criança de camadas populares no
Rio de Janeiro e em Salvador – séculos XVIII e XIX. São Paulo: Papirus, 1999.
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Nos estudos citados na nota anterior os historiadores compreenderam que a condição de enjeitado(a) era uma
marca social que acompanhava a vida do exposto(a). Não eram raros os exemplos como este de uma mulher com
esse estigma, até mesmo em atas de casamento essa condição era relembrada indicando o peso dessa condição.
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A data de nascimento foi presumida pela idade nas Listas Nominativas. Já a de morte pela ausência dela na
chefia do domicílio em que morava. Em 1811, a cabeça do fogo era sua irmã Ana Leoniza. LN1811, 3comp, p.
13, casa 6.
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Nos censos de 1807 e 1808 foi registrada como dona Mariana Angélica de Abelho Bustamente Fortes. Já em
1810 como Maria Angélica Fortes. LN1807, 3comp, p. 31, fogo 129; LN1808, 3comp, p. 21, fogo 131; LN1810,
3comp, p.14, fogo 47.
458

184

da Silva. Não eram descendentes diretos de reinóis, mas a proximidade se deu com o
relacionamento dela com o conde de Sarzedas, o governador Bernardo Lorena e de uma forma
mais distante com seus antepassados de mesma origem. Mariana era irmã de Jose Manoel,
Manoel Joaquim (que morreu na prisão), Maria Josefa, Emerenciana, Izabel, Antônia, Joaquina
Josefa, Ana Leoniza. Essa família tinha estreitas relações com os ‘Toledo Rendon’, porque
Joaquina foi a primeira esposa do ouvidor Francisco Leandro de Toledo Rendon (irmão do
coronel Arouche) e Ana Leoniza foi a segunda. Além disso, Mariana tinha laços de parentesco
com a família ‘Pinto do Rego’, Diogo era seu avô materno. Francisco Pinto do Rego era irmão
do seu avô e se casou com uma filha do tenente-coronel Anastácio de Freitas Trancoso. Apesar
de nunca ter tido um matrimônio, dona Mariana teve um filho, Francisco, com o governador.462
Entre 1809 e 1810 residia na rua detrás da Sé, no n.6. Essa rua recebeu a nomenclatura
de travessa do Santíssimo em 1810. Provavelmente já residia nessa casa antes. Nas listas
nominativas de 1807 e na de 1808 não houve registro dos logradouros, mas através da
comparação foi possível ter certeza de que se tratava da mesma rua sem, contudo, sem conseguir
determinar a numeração. Dona Mariana não morava sozinha: tinha a companhia de seus
escravos e de sua irmã dona Ana Leoniza (e os escravos dela) além das sobrinhas nas listas de
1807 e 1808. No ano seguinte, a irmã não foi registrada em nenhum domicílio de São Paulo. Já
em 1811, a irmã Ana reaparece como chefe do domicilio em que morava anteriormente. Agora
quem desaparecia era Mariana só que de forma permanente. Ela havia falecido.
Não se deve imaginar que dona Ana era ‘pobre’. Era proprietária de seis imóveis
dispersos na cidade, e de 11 a 14 escravos, número geralmente maior do que sua irmã
Mariana.463 Contudo, os aluguéis eram menores, totalizavam 66$300 (28° mais elevado),
porque duas propriedades estavam sem inquilinos.
A escravaria de Mariana também não era nada desprezível. No censo de 1807 foram
registrados oito escravos, mesmo número do arrolamento seguinte. Para 1809 não temos a 3°
companhia, e para o ano seguinte a informação era de 13 escravos, passando a ter um a mais
em 1811. O aluguel desses cativos poderia ser parte da renda dessa proprietária, mas esse
registro não foi feito nos censos analisados. De acordo com os recenseadores, Mariana vivia
dos aluguéis de suas casas que poderiam lhe render mais do 150$000 réis, já que quatro estavam
462

Ver nota de rodapé n.437. MARINS, P.C.G. op.cit., p. 236.
Na Décima de 1809 Ana Leoniza foi registrada como proprietária de dois sobrados, um com loja no Largo da
Sé, 10ª alugado por 7$680 a Amaro Coelho Aires e outro fechado na rua de São Bento, 24, sem avaliação; e quatro
térreos. Na Travessa do Comércio, 3, (com loja) alugava por 30$720 a Manuel Jose do Patrocínio e Inácio Joaquim.
Na Travessa do Colégio, 6, Maria Joaquina lhe pagava 16$380. Na Travessa dos Quartéis, 1, sua inquilina era
Matildes Policena que desembolsava 11$520. Já o imóvel da rua da Tabatinguera, 47, estava sem avaliação porque
permanecera fechado todo o ano.
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fechadas (em 1809, 119$040). Mas a maior parte do seu cabedal advinha da exploração de ouro.
Ela foi uma das três pessoas registradas nos censos do início do XIX que exploravam minas, a
outra era sua irmã Ana Leoniza e o bispo Mateus Pereira de Abreu.
Com relação aos imóveis, todos por questões óbvias (ela faleceu) mudaram de mãos.
Na travessa do Comércio sua propriedade passou, provavelmente, para Eleutério José Pinto
(n.13); possivelmente a casa da São Bento para José da Silva Camacho (n.67) e as outras nove
casas não sabemos por causa do arrolamento incompleto da segunda Décima. Se esses forem
os donos seguintes, a valorização foi de 100% para a primeira e de 50% para a segunda.
Dona Jozefa Maria do Espirito Santo (1739-1817) nasceu no Rio de Janeiro, filha de
Manoel da Penha Silva e de Maria da Silva.464 Foi colocada neste grupo não por si, mas pelo
seu segundo esposo descendente de reinóis. Não conseguimos identificar qual era a origem do
marido, se ele era também de Portugal, nem se os pais deles eram.
Os avós maternos de Jozefa eram Bento Francisco Guimarães e Francisca Gonçalves, e
os paternos Martinho da Rocha e Izabel Luiza. Foi casada duas vezes – pelo menos: com
Francisco Alfonso Lima e depois, em 1761, com Manoel José Gomes, sargento-mor, que era
filho de Manoel Gomes Roberto da Cunha e Maria Dias Coelho e avós maternos e paternos
nascidos na metrópole.
Em 1765, o casal Manoel e Jozefa foi arrolado na rua do canto da Lapa até a
Misericórdia que podemos associar à rua Comércio, de 1809. Ela estava com 31 anos, ele com
29. Eram dois os filhos do casal, Maria, 3, e Antônio, 2. Residiam no mesmo domicílio os filhos
do primeiro casamento de Josefa: Inácia, 13, Francisco, 11 e Antônia, 10 e um caixeiro e sua
esposa. Nesse arrolamento censitário não foi realizado o registro dos escravos (sem nomes e
sem quantidade). Manoel foi registrado como mercador com patrimônio em 400$000 réis que
não era desprezível, mas também não era vultoso.465
Trinta anos depois, Manoel e Jozefa moravam com quatro filhos (Manoel, Joaquim, Ana
e Gertrudes), um agregado e doze escravos na rua da Quitanda.466 Em 1798, eles viviam ‘da
cobrança de negócios que teve’ e de uma chácara no subúrbio da cidade.467 Depois do
falecimento do cônjuge, registrado no censo de 1807, dona Josefa continuava a residir no
mesmo logradouro, na mesma casa. Na Décima de 1809 foi registrada como dona de quatro
propriedades: as duas na rua do Comércio (n.os 1a e 2) eram sobrados com duas lojas, e as duas
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da rua do Jogo da Bola (n.os 3 e 4) eram térreas. Não houve o registro de qual imóvel ela residia,
porém, comparando seus vizinhos de Décima com os arrolados nas Listas Nominativas foi
possível perceber que continuou a residir na Quitanda, chamada de Comércio no livro de
imposto predial. Era, provavelmente, a mesma casa (n.1) em que residira com o seu falecido
marido.
A ocupação de dona Josefa não era exatamente uma profissão: ‘vivia dos jornais de seus
escravos’. Em 1805 era dona de dez escravos, número este que caiu para nove entre 1807 e
1808; no ano da primeira Décima voltou a ser de dez, e nos dois seguintes, sete. Sua distinção
não permitia que se envolvesse com alguma profissão. O aluguel dos escravos lhe rendia algum
dinheiro, porém não sabemos quanto e dificilmente saberemos por que esse tipo de informação
não constava em inventários e testamentos. Já as ocupações (profissões) dos escravos podem
ser registradas no mesmo documento, raramente nas listas nominativas. Mas não era somente
disso que auferia suas rendas. No censo de 1807 foi registrado que tinha ‘uma chácara nos
subúrbios da cidade onde planta para [o] gasto de sua casa’ e ainda tinha ‘rendimentos das suas
casas’, ou seja, o aluguel delas que poderiam lhe render mais de 130$000 réis por ano. Também
é possível que essa propriedade no campo vendesse o excedente no mercado local, porém não
pudemos comprovar essa hipótese.468
Sua morte deve ter ocorrido em 1817, ano em que foi iniciado seu inventário. Na Décima
de 1829, suas casas tinham mudado de donos. As duas da rua do Comércio podem ter sido
vendidas, mas parece bastante factível a doação à Santa Casa de Misericórdia. Já os imóveis da
rua do Jogo da Bola não foram arrolados no segundo livro de imposto por isso desconhecemos
seu destino.
Esses homens e mulheres construíram seus patrimônios em uma situação mais favorável
que seus pais. Se com o comércio existente na primeira metade do século XVIII havia treze
fortunas consideráveis (acima de 10 contos de réis), na segunda metade, e início do XIX, os
patrimônios eram muito mais elevados, sendo que 53 permaneceram nesse mesmo patamar.469
Todos os seis proprietários descritos deviam estar nesse seleto grupo.
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Era bastante comum, os recenseadores detalharem a produção de alimentos dos sítios e fazendas da cidade.
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GRUPO 2: reinóis que chegaram ao Brasil na segunda metade do século XVIII
Esse grupo era formado pelo doutor Calheiros, pelos capitães Pinto Tavares e Rodrigues
e pelos coronéis Vaz de Carvalho e Souza, homens que desembarcaram na capital da província
e conquistaram fortunas mais significativas do que seus conterrâneos que vieram quase um
século antes. Por diversos caminhos, eles conseguiram criar patrimônio vultosos, e foram
reconhecidos por isso.
Vamos ao primeiro deles por ordem alfabética. O tenente-coronel Antônio Soares
Calheiros Gomes de Abreu (1748?-1813) nasceu em Lisboa, faleceu em São Paulo.470 Ainda
em Portugal formou-se advogado. No Brasil, antes de se fixar em São Paulo, foi Intendente nas
Gerais, cargo que lhe rendia algum soldo mesmo depois de ter deixado a função.471 Mas sua
principal fonte de renda eram ‘os pastos que foram do Bexiga e várias moradas de casas’.472
Casou-se tardiamente (por volta dos 60 anos), em 1810, com Gertrudes de Jesus Maria José
(26) na igreja de Santa Efigênia.473 Tiveram ao menos um filho, Antônio, que foi registrado
com um ano em 1811. Calheiros não era o Bexiga, mas ele se tornou dono da região que se
destinava às tropas de muares que chegavam à cidade.
Calheiros foi localizado em todas as listas nominativas sempre na 2° companhia de
ordenanças.474 Antes de 1810 era ele com os escravos, depois a esposa e o filho. Eram entre 15
e 18 escravos, dependendo do censo. A atividade de engorda dos animais deveria ser bastante
trabalhosa já que 55,6% dos seus cativos eram homens na faixa dos 15-45 anos (censo de 1810),
quase todos com 20 ou 30 anos. O único homem acima dessa idade era Manoel com 51 anos.
Entre as escravas 71% estavam na mesma faixa e duas meninas.
Quanto ao local de moradia, não temos certeza, mas temos alguns indícios. Nos censos
de 1808 e 1809 os vizinhos são os mesmos, mas não foi feito o registro dos logradouros desta
companhia. Comparando com a Décima, dois de seus ‘vizinhos’ mais próximos (Melchior
Álvares Pereira e o alferes Vicente Francisco) moravam na rua do Lorena, e não é possível
identificar com essas fontes se o doutor residia no mesmo logradouro, ou em um próximo. A
Décima de 1809 também não é clara quanto ao local de moradia de Calheiros. O escrivão não
registrou nenhuma casa para o doutor assim como não fez referências aos inquilinos de suas
470

Data de nascimento presumida pela idade em 1809. LN1807, 2comp, p.31, fogo 182; LN1808, 2comp, p.21,
fogo 159; LN1810, 2comp, p.16, fogo 80.
471
Cf. LN1811, 2comp, p.18, fogo 105.
472
LN1811, 2comp, p.18, fogo 105.
473
Era o segundo marido de Gertrudes, o primeiro foi Bento Menezes com o qual teve seis filhos que vieram
residir com o casal depois do casamento. Parece que Calheiros já havia se casado uma vez, porém a esposa deve
ter falecido porque o seu casamento foi celebrado.
474
LN1805, 2comp, p.26, fogo 169; LN1807, 2comp, p.31, fogo 182; LN1808, 2comp, p.21, fogo 159; LN1810,
2comp, p.16, fogo 80; LN1811, 2comp, p 18, fogo 105.

188

propriedades no largo do Bexiga. Já nas listas nominativas de 1810 foi localizado no ‘beco que
vai para o curral’ e na de 1811 no ’Pátio do Bexiga’ – provavelmente não era o mesmo
logradouro porque nesse último censo foi registrado uma ‘rua que vai para o curral’, mas deve
ser a mesma região do Bexiga.
O doutor faleceu menos de quatro anos depois da execução do primeiro imposto predial
deixando suas casas, provavelmente, para sua esposa que deve ser a mulher a que se refere
Saint-Hilaire quando se refere a esse pasto de engorda. Não sabemos qual foi o destino de suas
casas já que a segunda Décima não arrolou a rua da Bica e o largo do Bexiga. Mas uma dessas
casas teve seu preço arbitrado no seu inventário, a casa mais cara do largo foi avaliada em
2:700$000 réis sendo que o aluguel era de 9$600.475 Como não tivemos acesso ao inventário,
ficamos com uma dúvida: esse era o preço somente dessa casa ou de todas as do largo? Isso
porque não nos parece provável que todas as casas da cidade com esse valor de aluguel (no
total, 100) pudessem ter esse elevado preço. Pode ter havido uma sub-valorização na Décima,
ou o que parece mais provável era que o conjunto tinha esse valor já que era uma hospedaria,
com quartos e não casas completas.
Já o capitão Gabriel José Rodrigues (1769? -?)476 era, provavelmente, de família já
estabelecida em São Paulo. Era filho de Manoel Rodrigues de Godoes e Ana Maria de
Camargo.477 Mas está nesse grupo porque sua esposa, Maria Jesuína do Espirito Santo era
descendente direta de reinol. Seu pai era o doutor João Moreira da Rocha, nascido no Porto e,
sua mãe, Maria Joana que não sabemos a origem.478
Do matrimônio de Gabriel e Maria, celebrado no Recolhimento de Santa Teresa, em
1798, nasceram, pelo menos, oito filhos: Maria, Joaquina, Antônio, outro Antônio, Catarina,
Joaquim, Francisco e Luiz – registrados em atas de batismo.479
O capitão Gabriel era um negociante de fazenda que também mandava vir do Rio de
Janeiro. Era lá que residia, segundo o recenseador de 1798 que anotou sua ausência na capital

475

ARAÚJO, M.L.V. op. cit., p.116
A data de nascimento foi presumida a partir da idade em 1809. Não temos o ano de falecimento.
477
Os nomes dos pais do capitão Gabriel constam em sua ata de casamento. Assim como de seus avós paternos, o
sargento-mor Domingos Rodrigues Freire e dona Ana e dos avós maternos, Inácio Borges da Silva e Maria Vaz
da Silveira. Casamento, livro 5, f.64f.
478
A esposa do capitão Gabriel foi registrada como ‘Maria Jesuína’ nas listas nominativas de 1807, 1808 e 1811
e como ‘Maria Joaquina’ em 1809 e 1810. Era a mesma pessoa. O doutor João Moreira era dono de cinco imóveis
na rua de São Gonçalo, apenas dois foram taxados.
479
Registros de batismo localizados na Cúria foram: Maria Batismos, v.15, p.219 (1798); Joaquina Batismos, v.22,
p.109 (1801); Antônio Batismos, v.22, f.155 (1802); Antônio Batismos, v.22, f.224 (1804); Catarina Batismos,
v.16, f.110 (1807); Joaquim Batismos, v.16, f.170 (1808); Francisco Batismos, v.16, f.279 (1811); Luiz Batismos,
v.11, f.15 (1812). Nesse último registro a mãe Maria Jesuína tinha o sobrenome ‘Rocha’. Havia além desses, outros
dois filhos José que teria nascido em 1795 e João em 1796. É provável que sejam filhos apenas do capitão Gabriel
porque seu casamento seria alguns anos depois.
476

189

do Brasil. Nesse mesmo arrolamento residia com sua esposa, sua mãe já viúva e seus 12
escravos que iriam aumentar em quantidade, talvez, em parte, pela divisão dos bens do seu pai.
Doze anos depois estava com 35 escravos arrolados em sua residência citadina.
Entre 1807 e 1811, o casal residia no largo da Sé n.4, com alguns dos seus filhos mais
dois ou três agregados e seus escravos que variaram entre 12 e 19. Em 1822, Maria Jesuína foi
registrada como viúva e chefe da casa. Seus filhos o tenente João Rodrigues de Camargo (22),
dona Joaquina Eufrazia (20), dona Catarina (16) e o estudante Joaquim José Ramos (14)
integravam o domicílio.480 Desconhecemos o destino de todos os seus imóveis citadinos porque
os logradouros em que localizavam não foram arrolados na Décima, mas certamente foram
divididos entre os herdeiros (se a dívida passiva não fosse maior do que os bens).
O capitão Gabriel era filho de uma família da terra que tinha conexões com elites de
outras vilas: o irmão, tenente Antônio Rodrigues da Silva, casou-se em Sorocaba (1809) com a
filha de um tenente-coronel; o irmão Manoel Joaquim Rodrigues casou-se com a irmã de um
major em Ponta Grossa, que seria depois parte da Província do Paraná; José Joaquim Rodrigues
da Silva casou-se com a filha de um estanceiro português no continente de São Pedro.481
O capitão José Pinto Tavares (1749?-1815)482 nasceu na cidade do Porto, filho de
Manoel Pinto Tavares e Bárbara Pinto de Jesus.483 Casou-se duas vezes: com Maria América
Martins, 1783, filha de Antônio Martins de Almeida e Ana Vieira Gonçalves – todos nascidos
em São Paulo – e depois com Maria Joaquina da Conceição, em 1785, que era filha de Jose
Francisco Guimarães e Escolástica Maria da Fonseca.484 Não teve filhos registrados em seu
domicílio, mas tinha escravos em quantidade.485 Parte desses escravos devia utilizar em seu
negócio de fazenda seca – sua principal atividade. Além disso, em 1807 o recenseador anotou
que o referido capitão vivia ‘dos rendimentos de suas casas’, ou seja, do aluguel dos seus outros
seis prédios que lhe rendiam mais do que 10$000 réis por mês.
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Em 1795, o capitão Pinto Tavares residia no pátio da Misericórdia.486 Na primeira
Décima morava na rua Direita, n.8. O local era, possivelmente, o mesmo. Seria uma casa situada
em um pequeno quarteirão quase em frente ao chafariz do Tebas, no largo daquela igreja.487 É
possível que este imóvel tenha sido representado por Edmund Pink em uma gravura intitulada
‘O Palácio da Sola’, em que foi retratado esse edifício em primeiro plano à direita. Atrás dele a
Igreja da Misericórdia. Ao lado esquerdo o chafariz construído pelo carpinteiro Joaquim Pinto
Tebas, e atrás duas casas. O sobrado mais à esquerda seria, segundo o Braghittoni, a casa de
José Pinto Tavares. Este imóvel seria
habitado

por

José,

sua

esposa,

agregadas, e os escravos. Houve um
decréscimo

gradual

de

escravos,

13(1807), 12 (1808 e 1809), 8 (1810) e
7 (1811).
O capitão Pinto Tavares faleceu poucos anos depois da primeira Décima. Suas casas
devem ter sido divididas entre seus herdeiros, e novos proprietários puderam ser verificados em
1829. Na rua Direita n.8, Francisco Gonçalves dos Santos Cruz teve o imóvel valorizado em
400% em relação a 1809. O imóvel da rua do Comércio n.37 ficou, provavelmente, por herança
a João Batista Tavares que devia ser filho do capitão. Já as propriedades da travessa das
Casinhas estavam sob posse de José Antônio Soares e Ana Joaquina da Conceição, que tiveram
os prédios valorizados em 156% e 337%, respectivamente. De modo distinto, as propriedades
da rua de Santa Efigênia tiveram desvalorização. O imóvel n.14 passou a propriedade de dona
Teresa Maria de Jesus e teve queda de 17% no seu preço de aluguel. Já o prédio n.15 de que
era dono Mariano Pinto Tavares teve valorização de apenas 4,2%.
O coronel José Vaz de Carvalho (1748?-1825)488 era reinol, nasceu em Lamego,
Portugal, filho de Jose das Neves Leite e de dona Maria Vaz de Pinho e Carvalho. Era neto por
linhagem paterna de Antônio Leite e Inocência de Pinho, e por via materna de Manoel Aires de
Pinho e Izabel Vaz de Pinho.489
No Brasil alcançou (em ano não conhecido) a patente de coronel do regimento da
cavalaria miliciana de Curitiba.490 Casou-se, em 1775, com Escolástica Joaquina de Macedo
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Leite (falecida em 1809), cujos pais eram Manoel Guimarães (reinol) e de Escolástica Maria de
Matos (natural de São Paulo). Os avós maternos de sua esposa eram Gaspar de Matos (natural
de Braga) e Maria da Silva Leite (natural da cidade). Todos eram ricos comerciantes segundo
Borrego.491 A lógica do casamento de homens emigrados de Portugal com moças ‘da terra’
continuava vigente, apesar da perda progressiva de interesse nos dotes.492 A questão era,
provavelmente, a inserção na sociedade local.
Desde, pelo menos, o arrolamento censitário de 1795, o coronel Vaz de Carvalho residia
na rua Direita. Em 1807 foi o primeiro domicílio arrolado nesse logradouro.493 Nesta casa
habitavam o coronel, a esposa, o filho Joaquim Roberto (28 anos), a filha Jacinta Cândida (24)
e o genro o tenente-coronel Francisco José de Sampaio Peixoto (48)494. Na Décima de 1809
tinha como provável residência esse mesmo logradouro, no imóvel n.31495, já que os outros sete
imóveis seus tinham inquilinos e não foi registrado como inquilino em nenhuma outra casa da
cidade. Nos outros censos desta companhia não foi realizado o registro dos logradouros, mas é
possível por comparação confirmar que o referido coronel continuava a residir no mesmo
logradouro, mas não foi possível aferir se na mesma casa. 496
Talvez sua ocupação não o obrigasse a ter moradia na cidade, mas mesmo assim consta
em todos os censos analisados.497 Isso não significa que vivesse na cidade, apenas que tinha
domicílio. Sua atividade demandaria, provavelmente, deslocamentos frequentes que o
impediam de estar sempre em São Paulo.498 Ele era ‘negociante de bestas, comprava no sul e
revendia na capitania’ de São Paulo (censos de 1805, 1807, 1810 e 1811).499 Talvez pudesse
ser chamado de tropeiro, mas essa ocupação não foi registrada para ele.500 Vaz de Carvalho e
Pinto Tavares confirmam a situação imaginada por Zemella de que tropeiros paulistas
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originários do Reino.501 Além desse comércio arrematava contratos reais (1805 e 1810),
especificamente contratador das passagens dos contratos reais (cf. censo de 1807). Ele
comprava o direito de cobrar impostos adiantando dinheiro à Coroa, depois tratando de cobrar.
O que devia ser bastante lucrativo, porque era contratador (juntamente com sócios) e nome
recorrente no registro de Curitiba.
Entre seus bens estavam escravos, casas, um sítio e um navio. Em 1809, Vaz de
Carvalho tinha a maior escravaria lotada na cidade, 38 escravos, sendo que 2/3 tinha entre 15 e
45 anos. É muito provável que parte desses escravos fossem utilizados nos comboios e
caravanas envolvendo a condução das tropas e mercadorias.502 Os aluguéis deviam ser a parte
menor de suas rendas, 188$160 réis por ano. O sítio localizava-se ‘no subúrbio desta cidade
onde planta para gastos de sua casa’ (1807). O local preciso não foi registrado. No mesmo
censo, o recenseador registrou que o coronel tinha um ‘navio no mar para os seus negócios’.
Não era, provavelmente, um grande navio. Com um navio pequeno ele poderia alcançar os
portos próximos, talvez Rio de Janeiro ou Rio Grande para realizar seus negócios assim como
poderia usar essa embarcação para transportar mercadorias e revendê-las em São Paulo. Vaz de
Carvalho era um homem de negócios, no plural.
Faleceu em 1825, e o destino de suas propriedades na cidade não pôde ser apurado,
porque os logradouros em que estavam não foram arrolados no segundo livro de imposto predial
da cidade.
O coronel Luiz Antônio de Souza (1753?-1819)503 nasceu em Amarante, Portugal. Era
filho de José Luis de Souza e Ana Maria de Macedo.504 No Brasil desembarcou provavelmente
no último quartel do século XVIII. Fez de São Paulo sua residência, onde conquistou fortuna
com o comércio. Em 1798, foi registrado como já fazendo comércio com Lisboa e como tendo
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interesse em dois navios para a carreira.505 Quando se casou com Genebra de Barros Leite
(1797) já era um reconhecido comerciante. O casamento (e não o dote) só expandiu sua fortuna.
Se no início do XVIII, o dote era o dinheiro necessário para o início de uma carreira comercial,
no final da mesma centúria era muito menos relevante já que se casavam tardiamente. O coronel
Luiz Antônio contraiu matrimônio depois dos 40 anos.
O pai de Genebra – o capitão Antônio de Barros Penteado – enriqueceu com a
mineração, depois enobreceu com as terras no oeste paulista. Estabeleceu-se em Itu, casou-se
com Maria Paula Machado (mãe de Genebra) que era filha do capitão-mor Salvador Jorge
Velho e Genebra Maria Machado.506 Os irmãos de Genebra, Antônio Paes de Barros e Bento
Pais de Barros tornar-se-iam, no Segundo Reinado, barões de Piracicaba e de Itú,
respectivamente.507 Genebra viria a ser casar novamente com o doutor José da Costa Carvalho,
que se tornaria marquês de Monte Alegre.508
Até 1813, o coronel Souza teve dez filhos registrados em atas de batismo ou nos
arrolamentos censitários: Margarida, Antônio, Francisca, Ana Maria, Ilídia, Francisco, Luis,
Gabriela Vicente e Maria Inocência. Talvez os dois primeiros não fossem filhos de Genebra
porque nasceram antes do casamento. Para os seguintes foram localizadas as atas de batismo.509
As relações que Luiz Antônio construiu também abrangeram seus filhos, Ilidia casou-se com o
futuro Marquês de Valença; Francisco com uma das filhas do senador Vergueiro; Luis com a
filha de um conde; e, reforçando os laços parentais, Francisca casou-se com seu primo Francisco
– filho do seu irmão Francisco Antônio de Souza, tenente-coronel.510
O coronel e sua família moravam na rua do Ouvidor, n.34, talvez desde 1807 pelo menos
até 1816, e provavelmente até sua morte.511 Este imóvel foi reformando a ponto de convertê-lo
num dos maiores sobrados da cidade, registrados nas fotos de Militão Augusto de Azevedo. Em
1809 era dono de sete imóveis citadinos contando com a que residia. Se fossem alugadas, essas
casas lhe renderiam 203$840 (cinco na rua do Ouvidor). Não sabemos o destino de nenhuma
delas porque esses logradouros não foram registrados na Décima de 1829, nem a do Jogo da
Bola. Os escravos tinham entre 19 e 31 anos, sete homens e cinco mulheres, ou seja, todos em
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plena capacidade laboral. Mas isso era uma pequena parte da fortuna do coronel Luiz Antônio.
Suas posses ultrapassavam a cidade de São Paulo assim como sua atividade profissional. Era
um homem de negócios, no plural, um investidor que construiu a maior fortuna da cidade na
primeira metade do século XX.512 Era o maior negociante de fazenda seca da capital. Porém,
diferentemente dos outros, ‘manda vir de Lisboa [as mercadorias] em seus próprios navios para
esta cidade, e as vende seus caixeiros’. Aquilo que ele esperava ter em 1798 havia se
concretizado: tornou-se proprietário de navios. Além disso, tinha ‘vários engenhos de fazer
açúcar’ e arrematava reais contratos.513
Esses cinco homens construíram suas vidas na América, oriundos de Portugal (a exceção
do capitão Gabriel). Chegaram ao Brasil, alguns não tão jovens. A realidade era diferente
daquela que encontraram seus compatriotas no início do século XVIII. São Paulo era bem
menor, e o Brasil não estava tão conectado. Naquela época, as carreiras comerciais foram
construídas com a ajuda dos seus sogros, e com o dote que receberam. Já esses que chegaram,
principalmente, no último quartel do XVIII estavam em condições melhores. A capitania
mudara com o incremento da agricultura feito pelos governadores na segunda metade da
centúria, as conexões com o sul já eram estáveis, novos mercados foram criados, e novas formas
de riqueza também. O ouro estava no oeste, nas minas de Goiás. Vários deles, como Calheiros,
fizeram fortuna por lá. O comércio também estava mais amplo e diversificado, São Paulo
consolidara-se como ponto nevrálgico do Brasil. Todos os caminhos (do sul) levavam a São
Paulo. Foi nessa atmosfera favorável que esses cinco homens construíram suas fortunas.

GRUPO 3: carreiras paralelas – naturais da terra
Nesse grupo colocamos sete proprietários nascidos na América que parecem ter
construído suas carreiras sem a necessidade de reinóis, seja pelo dinheiro que tinham, seja pelo
prestígio que gozavam. Eles construíram suas fortunas, pequenas e grandes, através de outros
meios. Novamente foram ordenados pelo nome: Anastácio, Dionísio, João, Joaquim, José, outro
José, Manoel.
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ARAÚJO, M.L.V. de. op. cit.
LN1807, 1comp, p.71, fogo 326. O recenseador de 1808 escreveu a mesma coisa de forma resumida: vive de
negócio de fazenda seca, navios que girão por vários portos e vários engenhos. O de 1813 omitiu os navios. Já os
de 1809, 1810 e 1811 foram mais genéricos: vive de seus negócios. LN1808, 1comp, p.63-64, fogo 356; LN1809,
1comp, p.59-60; LN1810, 1comp, p.50-51, fogo 305; LN1811, p. 77-78, fogo 353; LN1813, 1comp, p.45, casa
34.
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Anastácio de Freitas Trancoso (1753-1841)514 nasceu em Paranaguá no início da
segunda metade do XVIII. Comandou uma companhia de cavalaria de voluntários reais sob
liderança do capitão-general Lobo Saldanha em 1775. Pode ter fardado e armado a companhia
à sua custa; lutou nas guerras contra os hispânicos onde ganhou prestígio e, provavelmente,
dinheiro.515 Sua patente advinha desses conflitos. Em São Paulo, casou-se tarde para os padrões
dos naturais da terra, depois dos 30 anos (em 1786). Sua esposa era dona Jacinta Angélica Lara
de Morais Pinto, filha do coronel Francisco Pinto do Rego e de dona Escolástica Jacinta Ribeiro
Góes.516 Seu elevado status social permitiu esse casamento. Batizou seis filhos: Escolástica
(1786), Francisco (1787), Bernarda (1790), Antônio (1792), Ana (1797) e Joaquina (1800).517
Sua ascensão social também pode ser observada nas patentes que foi assumindo: sargento-mor
das ordenanças (1795), sargento-mor comandante da legião de voluntários (1807) e, a partir do
censo de 1808, tenente-coronel da legião das tropas ligeiras. Foi deputado no governo
provisório (1823-1824), o que indica seu alto prestígio na província.
Suas rendas advinham dos ‘soldos que lhe dá Sua Alteza Real’ e dos ‘réditos de uma
fazenda que tem no distrito de Nossa Senhora do Ó’. Essas terras em que plantava chá foram
visitadas por Saint-Hilaire (1817) teriam pertencido ao coronel Diogo Pinto do Rego (falecido
em 1768), e depois passaram ao irmão Francisco (sogro de Anastácio falecido em 1775) e só
depois para acabaram nas mãos de Jacinta por herança.518 Era nessa fazenda que o coronel
Anastácio residia de forma permanente. Nos censos de 1807 a 1809 residia nessa freguesia
rural. A partir da lista nominativa de 1810 foi registrado também na área citadina, na rua de São
Bento, no sobrado do coronel Francisco Pinto Ferraz (n.11), pelo qual pagava 32$000 réis ao
ano.519 Esse é um dos dois casos de grandes proprietários de casas que não moravam em
nenhuma das de sua propriedade, visto que Anastácio era dono de oito imóveis. Teria o coronel
se mudado para a cidade? Ou apenas sua família? Os filhos (Francisco, Escolástica, Maria e
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Fazendo o cálculo com sua idade nos censos teria nascido em 1752 ou 1753, já na sua ata de casamento seria
de 1753. A data de morte é o ano registrado em seu inventário.
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EGAS, E. Galeria dos presidentes de São Paulo. Período monárquico (1822-1889). São Paulo: Governo de São
Paulo, 1926, p.18.
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Casamentos, livro 4, f.90v.
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VER Batismos, vl. 4 p 59; Batismos, vl 22 p 32
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SANTOS, Wanderley dos. História dos Bairros de São Paulo: Lapa (vol. 18). São Paulo: Prefeitura de São
Paulo, 1980, p.28-29.
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Não foi encontrado censo referente a 2° companhia de ordenanças de 1809 no APESP. Faz-se necessário uma
pesquisa posterior sobre qual era o relacionamento dos proprietários com seus inquilinos. Seria apenas por questão
financeira ou envolveria outras questões? Uma análise sobre esses homens e mulheres que poderiam comprar uma
casa, mas alugavam. Também vale para aqueles que tinham casas, mas alugava uma de outro.
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Joaquina520) passaram a serem arrolados como moradores da cidade. No campo residiam três
agregadas e a maior parte de seus escravos (18 dos 24). Mas o local de residência do coronel
não pode ser precisado com essa fonte já que ele era o chefe em ambas.
Com relação ao destino das casas, apenas sobre uma delas temos informações. O imóvel
da rua do Comércio n.13 (antes 10) passou a propriedade de Francisco Leandro, talvez fosse
filho do coronel Anastácio, mas que não localizamos como morador da rua em 1822 e 1825. A
valorização seria de 106%. Os imóveis das ruas do Príncipe (2), de São Gonçalo (2) e da
travessa de Santa Teresa (3) não puderam ser comparados porque a segunda Décima não arrolou
esses logradouros.
Dionísio Ereopagita da Mota (1766 ou 1778 – 1827)521 era filho de Vicente Pires da
Mota e de mãe não identificada. Na lista nominativa de 1795522, Dionísio residia na casa de seu
pai junto com seus irmãos Emerenciana (30), Maria (23), Francisca (17), Antônio (13) e Ana
(10). Vicente era boticário residente no Pátio da Misericórdia, e dono de 17 escravos.523 Três
anos depois, a vida da família parece ter melhorado, já que o número de escravos aumentou
para 25. Nesse mesmo censo, o recenseador registrou que os rendimentos do boticário renderam
150$000 no ano.524
Em 1805, Dionísio já tinha seu próprio domicilio em logradouro não identificável.525
Moravam ele e seus dois escravos. Em 1807 foi arrolado com casa na rua Direita, talvez esse já
fosse seu endereço dois anos antes.526 Continuavam na residência as mesmas três pessoas. Em
1808 deve ter se mudado para o largo da Sé n.3, permanecendo lá pelo menos até 1816, em casa
do capitão Gabriel José Rodrigues, portanto alugada.527 Foi nesse período que sua casa recebeu
mais pessoas. No censo de 1808 são registrados sua irmã Emerenciana e cinco escravos. Nos
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O filho Francisco que teria 19 anos (em 1809) assumiria as funções do pai na fazenda. Foi com ele que SaintHilaire provavelmente conversou sobre a produção de chá. Ele era Francisco Pinto do Rego que usaria o sobrenome
materno como seu.
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A data do nascimento não pode ser definida. Em 1798 tinha 32 anos, portanto, teria nascido em 1766. Já em
1809 tinha 31 anos, portanto, teria nascido em 1778. A data de falecimento foi escrita no inventário
522
LN1798, 1comp, p. 10-11, fogo s/n.
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O pátio da Igreja da Misericórdia era o trecho inicial da Rua Direita. Nos censos examinados esse pátio foi duas
vezes registrado, na 2° companhia de 1767 e nesta em 1795. LN1795, 2comp, p.9.
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Cf. BORREGO, a comparação dos inventários e testamentos demostrou como esses valores destoavam das
cifras registradas no censo de 1765 onde algumas fortunas foram registradas (assim como ocorreu no censo de
1798). Às vezes muito mais elevado, às vezes bem abaixo. BORREGO, M.A.M. Teia mercantil, p.230.
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Possivelmente seja, 1805, o ano em que saiu da casa do pai porque estava anotado no censo que se tratava de
uma ‘casa nova’. Comparando alguns moradores registrados no censo de 1805 com a Décima de 1809 percebeuse que, quase nunca, o nome do ‘vizinho’ que estava escrito acima ou abaixo era o vizinho do primeiro livro de
imposto predial. Dionísio era um desses casos, onde cada um dos supostos vizinhos tinha residência em outros
logradouros que não a Direita. LN1805, 1comp, p.51, fogo 275
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LN1807, 1comp, p.63, fogo 188 (marcado em lápis 288 que era a numeração correta)
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LN1808, 1comp, p.47, fogo 261; LN1809, 1comp, p.31, fogo s/n; LN1810, 1comp, p.38, fogo 247; LN1811,
1comp, p.40, fogo 184; LN1813, 1comp, p.50-51, casa 3; LN1816, 1comp, p.48, casa 3.
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dois arrolamentos seguintes houve a entrada e saída de escravos. Em 1811, outra irmã, Maria
da Mota, também solteira, passa a integrar o fogo, assim como os agregados Ana Francisca, 25,
e Vicente Antônio, 13 anos.
Em algum momento entre 1816 e 1822 mudou-se novamente para a rua Direita, onde
pode ter permanecido até sua morte.528 Durante esses anos houve alteração apenas na
quantidade de escravos. No último censo que Dionísio foi registrado, a condição da agregada
Ana foi mudada para sobrinha, e de Vicente para exposto. Ana devia ser filha de alguma de
suas irmãs, mas como elas eram solteiras a condição de mãe poderia não ser socialmente
aceitável; já a exposição de Vicente não pode ser explicada porque, em geral, essa condição era
explicita nesse tipo de registro desde os primeiros anos da criança. Vicente se tornou padre,
vice-presidente da Província de São Paulo e depois presidente, o que pode ser considerado um
caso raríssimo de ascensão social já que era enjeitado, pardo e criado por uma família de
trabalhadores manuais.
Dionísio seguiu o pai. Tornou-se boticário. Não era uma carreira invejável já que o
trabalho manual ‘manchava’ sua vida, mas parece ter tido sucesso financeiro. Em 1805 eram
apenas dois escravos. Em 1808 eram seis, talvez porque sua irmã possa ter adicionado alguns a
casa. No ano seguinte perdeu dois. Em 1810 eram apenas três. No arrolamento subsequente
eram quatro. Em 1813 chegou a ter 11 escravos, mesmo número de 1816 e 1822. No último
censo que foram registrados nove (1825). Pode ter havido algum problema financeiro na família
já que não se tratava de uma realocação dos escravos (da cidade para o sítio) ou por não
retornarem quando a escravaria cresceu de novo. Dos sete imóveis arrolados na Décima de
1809, sabemos o destino em 1829 de apenas um herdado pelo padre Vicente que valorizou
1450%. Já as seis casas do Piques, desconhecemos o destino.
Outra condição que pode ter mudado na vida do boticário foi sua cor social que poderia
ser diferente do seu fenótipo. A cor era atribuída pela sociedade. Entre as Listas Nominativas
de 1805 até 1810, e na de 1813, Dionísio e sua família foram registrados como pardos. Já nos
censos de 1811 e 1825, foram registrados como brancos. Nos perguntamos se este seria um
caso de ‘embranquecimento social’? Teriam ascendido na pirâmide social e assim deixaram a
condição desqualificadora de pardo tornando-se ‘brancos’? Talvez isso explique, em parte, o
porquê de Vicente, o exposto, ter conseguido atingir o cargo máximo da Província.
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LN1822, 1comp, p.12-13, casa 20; LN1825, 1comp, p.15, casa 20.
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O capitão João Lopes França (1758-1835)529 nascido em Guaratinguetá era filho de
Francisco Ferraz de Araújo e de Maria Leite Galvão de França. Seus avós maternos eram o
capitão-mor Antônio Galvão de França e dona Izabel Leite Barros.530 Casou-se, em 1797, com
sua prima Ana Joaquina de Andrade531, filha de José Francisco de Andrade e Ana Maria de
Salles532. O casal que não teve filhos e residia na rua do Rosário, pelo menos, desde 1802 (ról
de confessados) até o censo de 1822. Na Décima de 1809 foi registrado como proprietário da
casa n.59, desse mesmo logradouro. Nos censos entre 1808 e 1811 não houve o registro dos
logradouros da companhia o que dificultou, mas não impediu a identificação de João e Ana no
mesmo logradouro, provavelmente, na mesma casa arrolada na Décima. Já nos arrolamentos
censitários de 1813 (1° companhia) e 1822 (4° companhia) foi registrado como morador do
Rosário, no primeiro no n.59 e no segundo no n.63.533
No seu fogo residiam ele, sua esposa, duas filhas Maria e Ana – ambas donas. Em 1813,
duas agregadas foram residir junto da família Lopes França, Anacleta (28) e Felizarda (51). Na
lista nominativa de 1822, a casa teve novos moradores. Saiu a mais velha agregada e entraram
Gertrudes (54), Ana (30), Fortunata (15) e Francisca (31), e mais duas ‘parentas’, Maria Justina
de Araújo (21) e Manoela Flávia de Araújo (17). As filhas também receberam o sobrenome
‘Araújo’.
O capitão França era ‘negociante de tropas’ como Vaz de Carvalho, mas seu tamanho
devia ser menor. Ele ‘manda vir do sul’ (1811) e não ia buscar. Esse pode ser apontado como
um indício de que a sedentarização das elites paulistas – iniciada no início do século XVIII,
continuou no século posterior.534 Vendia em São Paulo, Cuiabá, Goiás e Minas Gerais, ou seja,
circulava por vários espaços, sem não ele, seus homens.535 Era um negociante no sentido pleno
do termo. As casas (5) eram, provavelmente, outro tipo de investimento. O aluguel recebido era
pequeno, apesar de ser um dos maiores da cidade (o 10°). Na Décima de 1829 comprou (ou
529

A data de nascimento foi a partir do registro da idade do capitão em 1809. Já a data de falecimento foi anotada
por Luis Gonzaga da Silva Leme em seu levantamento para a genealogia paulistana. Houve apenas uma dúvida no
registro das casas deste na Décima de 1829. Porque foram registrados dois imóveis como pertencentes aos
herdeiros do dito capitão se ele não havia falecido? Na mesma Décima foi escriturado outros dois imóveis sem o
registro de que pertenciam aos herdeiros. Genealogia paulistana, v.2, p.550.
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Idem.
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Para Ana Joaquina de Andrade era seu terceiro casamento. O primeiro marido foi o capitão Manoel Antônio de
Araújo (1789); o segundo foi Manoel Galvão de França (1792) que era tio do seu falecido marido e irmão da sua
mãe.
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A mãe de Ana Joaquina, Ana Maria de Salles teve dois matrimônios, o primeiro (1754) com José Francisco pai
de Ana Joaquina que falecera em 1758. Seu segundo esposo foi José da Cruz Almada (1762) com o qual teve
quatro filhos dentre eles Jose Maria da Cruz Almada, sargento-mor. Todos esses enlaces foram registrados na ata
de casamento de João Lopes França e Ana Joaquina de Andrade.
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mandou construir) mais um imóvel na rua do Rosário, além dos três que já possuía no mesmo
logradouro e da propriedade do beco do Barbas. O aumento médio de algumas de suas casas
quase alcançou 180%. Comparando somente os valores de um ano para o outro, passaram de
132$000 para 360$000 (173%). Talvez mais, porque não sabemos o destino da casa da rua de
Santa Teresa, pois essa parte da cidade não foi registrada em 1829.
Quanto à posse de escravos, notou-se grande oscilação no número de cativos. Em 1805,
eram 20 escravos. Nos censos de 1808 e 1809 eram 24 escravos. Já em 1810 eram 35 e no ano
seguinte, 32. Dois anos depois, 21 e no ano da Independência, 19.536 Não pudemos explicar o
que estava ocorrendo, e o que mais chama a atenção foi a mudança dos nomes dos escravos.
Parece que havia uma rotatividade de parte desses escravos. É provável que parte desses fossem
utilizados em seu sítio localizado no Juqueri537. Também é possível que outra parte estivesse
sendo comercializada pelo capitão, comprando e revendendo escravos junto com as tropas, pois
Zélia Cardoso de Mello em “Metamorfoses da Riqueza” o refere como traficante de escravos.
O pardo Joaquim José da Silva (1748?-?) era filho de Josefa Maria e pai incógnito.538
Nascido em Santos, casou-se em São Paulo com Maria Joaquina (1773), filha de Josefa de
Souza e de pai, também, não registrado. No censo de 1795 morava na rua do padre Antônio de
Oliveira que não conseguimos identificar no arruamento posterior.539 Era chefe do domicílio
que continha sua esposa e nove filhos do casal (José Joaquim, José Elias, Fernando, Ana,
Teresa, João, André, Manoel e Gertrudes). Chegou a ter escravos (4 em 1798), mas no seu
domicilio em 1810 e 1811 não foi arrolado nenhum. A única patente miliciana atribuída a
Joaquim foi registrado no censo mais antigo: sargento-supra, que não seria associado a ele nas
outras listas nominativas.540 Seus filhos (Fernando, João e André) eram soldados da companhia
de úteis, o regimento dos homens pardos.541
Apesar de ser proprietário de três valorizadas casas, foi registrado como inquilino dos
beneditinos na rua de São Bento em dois imóveis (n.os 71 e 72). Comparando com as listas
nominativas de 1808 e 1809 parece ser esse mesmo o logradouro em que residia. Já nos censos
seguintes, pode ter mudado para outro imóvel na mesma rua. Os vizinhos não eram os mesmos
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dos censos anteriores. Sua ocupação pode justificar suas duas casas, já que era entalhador,
apesar de ser mais comumente registrado como marceneiro.
Não se sabe quando faleceu, mas na Décima de 1829 (se vivo, teria mais de 80 anos)
suas casas estavam nas mãos de novos proprietários. A casa da rua do Rosário (agora n.15)
pertencia, provavelmente, a Caetano José dos Santos, valorizada em 192% em relação a 1809.
Com relação aos imóveis da rua do Comércio, não temos certeza sobre os novo(s) dono(s), se
foram transmitidos à Santa Casa de Misericórdia (por compra ou por doação) ou a Antônio
Justino de Souza e a Marciano Pires de Oliveira (nesse caso, por compra). Essas propriedades
valorizaram-se 291% e 486%, respectivamente. Acreditamos ser pouco provável terem sido
doadas, porque devia ser um patrimônio bastante vultoso para a família se desfazer sem que
isso implicasse em perda muito significativa, já que recebiam aluguéis dessas casas.
José Antônio da Silva Paulista (1748?-?)542 nasceu em São Paulo, filho de Nicácia
Pinto e pai não registrado (incógnito). Casou-se, ao menos, duas vezes. Em 1795 sua esposa era
Rita Maria do Espirito Santo que tinha 48 anos, ele 46.543 Em 1807 teve seu segundo
matrimônio.544 Dona Antônia Maria era sua companheira então com 36 anos (também com pai
incógnito), ele 59.545 A partir desse arrolamento censitário teve dois filhos registrados em seu
domicílio, Maria Angélica (17) e Joaquim Floriano (13), que deviam ser filhos da primeira
esposa. Joaquim apesar de muito jovem já fora registrado como integrante das ordenanças.
Paulista, ao contrário, não teve patente miliciana, nas ordenanças ou na tropa de 1° linha,
tampouco qualquer título de nobreza. Mas pode ter pertencido à Ordem Terceira de São
Francisco para a qual teria doado 100$000 réis.546
Entre quatro e sete escravos estiveram sob posse de Paulista que era negociante de
fazenda seca. Em 1798 o recenseador anotou que Paulista importou 400$000 em fazenda seca
do Rio de Janeiro e tinha vendido metade desse valor.547 Essa atividade era realizada,
provavelmente, na sua própria residência na rua do Rosário, n.46, um imóvel térreo com loja.
Este foi o logradouro de residência de José Antônio entre 1795 e 1811. No censo de 1813 não
constava como morador do Rosário. Podia ter falecido, já que não o localizamos no censo.
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Outra renda de Paulista era o aluguel de casas que lhe rendiam mais de 201$280 réis por
ano.548 Poderia não ser uma renda significativa frente à loja de fazenda seca, mas contribuía
para uma vida mais confortável. Parte desses imóveis deve ter conseguido por causa de sua
atividade profissional, mas outra conseguiu por execução de dívida. Paulista emprestava
dinheiro, quando não recebia tomava o imóvel usado como garantia.549 Era dono, na época da
primeira Décima, de um imóvel por 19$200 (45% acima da média da cidade), dois por 32$000
(142%), três por 33$600 (154%) além de duas casas de baixo valor, 5$760 e 11$520.
As duas propriedades da rua do Comércio foram para Jose Manoel da Silva (n.os 26 e
27) e, por terem sido avaliadas juntas, não temos certeza do quanto valorizaram cada uma. Em
todo caso, as duas em 1809 tinham inquilinos que pagavam 64$000 e passaram a pagar 96$000,
ou seja, uma valorização de 50%. Os três prédios da rua Boa Vista estavam sob posse,
possivelmente, de Francisco Mariano da Cunha (n.os 7 e 8) e do Mosteiro de São Bento (n.9)
que, se estivermos certos, valorizaram 125%, 114% e 14%, respectivamente. Na rua do Ouvidor
também tinha dois imóveis não avaliados pela Décima de 1829. Já as três casas dele na rua do
Rosário parecem não constar na Décima de 1829. Parece que parte das casas que foram
incluídas nesse logradouro não faziam parte dela, mas de uma travessa que, possivelmente, não
foi registrada no segundo livro de imposto predial.
O coronel José Mendes da Costa (1745-?) era filho de Manoel Mendes da Costa e de
Thomázia da Rocha e Souza.550 Casou-se com Ana Maria de Jesus que foi considerada dona
cuja filiação não localizamos. Em 1795 era capitão da 1° companhia de ordenanças, depois
deixou esse posto. Dez anos depois tornou-se tenente-coronel, e a partir de 1808, coronel.551
Em 1795 residia com a esposa, uma agregada de nome Francisca e escravos. Já no ano
de 1805 tinha dois agregados: Bento e o tenente José Joaquim. Entre 1807 e 1811, moravam no
domicilio Jose e a esposa e mais dois agregados: o alferes (depois de 1808, capitão) José
Joaquim de Vasconcelos e sua esposa dona Gertrudes Felizarda (ou Gertrudes Eufrozina), e
mais escravos552. A relação entre o coronel e o capitão não está clara. Nos dois primeiros censos
foi registrado como neto, em 1810 como filho e em 1811 somente como agregado sem relação
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A transcrição da Lista Nominativa pode ser encontrada na coleção dos Documentos Interessantes. DI, vol. 62, p.13
551
As datas não se referem ao ano que subiu de patente, mas ao ano do censo. LN1795, 1comp, fogo 1, p.2;
LN1805, 2comp, p.6, fogo 31; LN1807, 2comp, fogo 33, p.9; LN1808, 2comp, fogo 28, p.5; LN1810, 2comp,
fogo 19, p.5; LN1811, 2comp, fogo 25, p.5.
552
Em 1807, 19 escravos; 1808, 19 também; em 1810, 16; e em 1811, 12.
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de consanguinidade. José Joaquim tinha uma diferença de 38 anos com relação ao coronel e
poderia ser tanto filho como neto. Se fosse filho da esposa não teria o porquê não ser registrado,
mas não devia ser.
Na Décima de 1809, o local de residência do coronel Mendes da Costa não é claro.
Talvez tivesse residência na cidade na rua de São Bento, n.18, imóvel que alugava uma das
lojas a Francisco Silva; a outra loja e o andar superior não tiveram o nome do ocupante.
Provavelmente estavam ocupados pelo próprio coronel que, até o censo de 1808 fora registrado
como quem ‘vive dos seus negócios”. Sabemos que um desses negócios era o de contratador
das casinhas na travessa de mesmo nome (cf. Décima, 1809). Depois passou a ser registrado
como se tivesse aposentado: ‘vive do que ganhou em outro tempo e dos jornais de seus
escravos’ (censo de 1810) e ‘reditos de uma chácara que tem no subúrbio desta cidade’ (1811).
Pode ter deixado a carreira comercial, e se ruralizado.
No censo de 1822, esta propriedade estava fechada.553 Em 1825, o chefe do domicilio
não era o coronel. Não foi localizado nesses censos, mas não sabemos se havia falecido. Se
tivesse vivo estaria próximo dos 80 anos no ano da Independência do Brasil. Na Décima de
1829 essa casa estava na posse do sargento-mor Jose Joaquim de Vasconcelos Alambari, tendo
valorizado 150%. Em 1825 já residia nela, contudo não sabemos se como inquilino ou como
novo dono.554 As outras casas do coronel na rua da Esperança não sabemos o que aconteceu
com elas.
A força de trabalho do coronel Mendes da Costa era significativa: 15 (1795), 20 (1805),
19 (1807 e 1808), 16 (1810) e 12 (1811). Não pudemos explicar o porquê da queda, mas não
necessariamente houve uma. Ele poderia, por exemplo, estar movimentando seus escravos para
a chácara que tinha no subúrbio ou mesmo vendendo sem estar em crise.555 Se houve, poderia
ter acontecido situação semelhante a observada por Borrego para a cidade entre 1711 e 1765, a
ruralização era resultado da ruína do chefe.
Manoel da Luz Tralhão (1775?-1814)556 era pardo, mesmo assim era o comandante da
fortaleza de Santa Cruz no Rio de Janeiro, e capitão de milícias em São Paulo. É muito provável
que tenha combatido as forças espanholas na fronteira sul do Brasil, o que deve ter lhe dado
fama e reconhecimento (o mesmo aconteceu com o coronel Anastácio). Deve ter nascido em
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Lembrando que a partir do censo de 1813, os recenseadores das Listas Nominativas tiveram por praxe registrar
o número da casa, e não o domicílio. Número este sempre relacionado com a Décima de 1809.
554
LN1825, 2comp, p.6-7, casa 17.
555
LN1807, 2comp, p. 9, fogo 33; LN1808, 2comp, p.5, fogo 28; LN1810, 2comp, p.5, fogo 19; LN1811, 2comp,
p. 5, fogo 25.
556
A data de nascimento foi presumida pela idade de 1809. Já a data de morte está no inventário dele.
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Cuiabá, mas no censo de 1809 foi anotado como natural de Goiás, no de 1810 como de Minas
e no de 1811 no mesmo local registrado no inventário.557 Tralhão nunca se casou oficialmente.
Residia com seus escravos e nenhum filho.558 Em seu testamento reconheceu que tinha filhos
naturais em Cuiabá e Porto Feliz (SP).559
Sua residência era, provavelmente, na rua do Ouvidor (n.6), ao menos de 1808 até sua
morte em 1814. Os recenseadores não registram nominalmente este logradouro, mas
comparando com a Décima é possível ter certeza de que se tratava da mesma rua e – com grau
elevado – de que se tratava da mesma casa. Os vizinhos eram mais ou menos estáveis durante
todo o período e a numeração da casa no censo de 1813 (n.6) coincide com a do livro de imposto
predial quatro anos antes. Em 1814 não foi encontrado nessa rua.560
Sobre o destino dos imóveis pertencentes a Tralhão em 1829 na rua de São José (7
casas): o n.17 (antes 14) estava para ser dividido pelos herdeiros dele, o n.23 estava nas mãos
de Joaquim Jose dos Santos Silva, filho do coronel Francisco Xavier dos Santos; o n.24 foi para
Hermenegildo Jose dos Santos; o n.25 para Antônio da Cunha. As valorizações entre os livros
de imposto predial foram, respectivamente, de 50%, 300%, 133% e 67%.
Mais três imóveis da Rua São José, não sabemos se foram vendidos, talvez tivessem
sido demolidos para dar lugar à construção de um imóvel maior pertencente aos herdeiros de
Antônio Vaz, avaliado em 96$000 réis. Se o inventário do capitão pardo não tinha sido
encerrado 15 anos depois de sua morte era indício que houve algum problema na divisão dos
bens, porém pode se tratar apenas de um equívoco do escrivão já que os outros imóveis do
mesmo logradouro mudaram de mãos. Já as propriedades das ruas do Ouvidor (2), do Carmo
(1) e da travessa dos Quartéis não sabemos para quem passou.
O capitão Tralhão era um proprietário de escravos médio. No ano da chegada da Corte
foram registrados em seu domicílio 14 cativos. No ano da Décima e no seguinte eram dois a
menos. Em 1811 foram arrolados onze, no ano anterior ao seu falecimento, quatro. Desconhecese o motivo dessa queda brusca, pode ter relação com o não-registro das suas patentes em 1813.
Nesse último censo não houve a anotação que era capitão. Teria perdido sua patente? Isso era
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LN1808, 1comp, p.60, fogo 335; LN1809, 1comp, p.57; LN1810, 1comp, p.48, fogo 292; LN1811, 1comp, p.
74, fogo 340; LN1813, 1comp, p.42, casa 6. A numeração de 1811 está incorreta, seria o fogo 360.
558
Há uma pequena variação da quantidade de escravos 14 escravos (1808), 12 (1809), 11 (1810/1811). A exceção
de 1813 quando foram registrados 4 cativos sob sua propriedade. Não sabemos o que aconteceu, se aconteceu,
para essa queda repentina.
559
ARAÚJO, M.L.V. As práticas testamentárias paulistanas da primeira metade do século XIX. História Hoje Revista eletrônica de história. ANPUH, vol. 3, nº 9, abr. 2006.
560
Morador: Joaquim José Correia, 35, casado, branco, natural do Porto, negociante de fazenda seca e dono de
seis escravos. LN1814, 1comp, p.55-56, casa 6.
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possível, mas não era frequente. Algo de grave pode ter feito para a Coroa retirar suas
distinções.
Quanto à ocupação do capitão Tralhão pode-se afirmar que era um homem de negócios.
Era negociante de fazenda seca (1808 e 1811), agricultor (1809) e alugava casas (1810 e 1813).
O sobrado em que residia tinha uma loja onde provavelmente exercia sua atividade comercial.
A chácara que tinha no subúrbio da cidade era o local onde, possivelmente, plantava para a
comercialização; e as treze casas que possuía poderiam lhe render 174$720 réis.561 Talvez
tivesse imóvel no Rio de Janeiro.562
Talvez não fossem ‘carreiras paralelas’, mas nos parece que esses homens construíram
suas trajetórias sem a intervenção de reinóis. Como não dispomos de alguns dados, podemos
estar equivocados, mas até onde conseguimos levantar esses proprietários tiveram trajetórias de
vida que não dependeram dos reinóis, pelo menos no que tange ao casamento e alguns de seus
negócios. A carreira militar era um meio de ascensão social – Anastácio e Tralhão eram
exemplos disso –, ou através do comércio – França, Mendes da Costa, Paulista e Tralhão –, ou
mesmo pelos ofícios mecânicos – Dionísio e Joaquim.
Tratava-se, portanto, de uma sociedade dinâmica, capaz de criar pequenas fortunas, se
considerarmos as casas que possuíam, mesmo em pessoas que não estavam, a princípio, nas
elites locais e regionais. Eles foram poucos, mas conseguiram mais do que sobreviver. A
ascensão social e material desses sujeitos é outro indicador de que São Paulo não era pobre e
tampouco estagnada e isolada.
***
Ainda temos aqueles que não conseguimos identificar a que grupo poderiam estar
conectados. A falta de informações foi a grande causa dessa dificuldade. Não sabemos quem
eram seus pais. As fontes examinadas não permitiram melhor conhecimento sobre as relações
que construíram.
A filiação do padre Inácio Francisco de Moraes (1740?-1810?)563 não pode ser
localizada, mas ele nasceu em São Paulo. Em 1795 era chefe de um domicílio que tinha como
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LN1808, 1comp, p.60, fogo s/n..
A casa de Manoel da Luz Tralhão serviu de referência para localizar um imóvel que estava sendo registrado
pelo tabelião de notas do Rio de Janeiro. A casa deste que pode ser apenas o homônimo do capitão na rua da
senhora mãe dos homens. VER: http://mauricioabreu.com.br/escrituras/view.php?id=10833
563
A data de nascimento foi presumida pela idade nas listas nominativas do século XIX porque segundo o censo
de 1795, o padre teria nascido em 1730. Essa foi a única lista nominativa destoante quanto a idade dele. O
falecimento foi registrado no censo de 1810 podendo ter ocorrido nesse ano ou no anterior. Não sabemos porque
não temos a 2° companhia do censo de 1809.
562
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moradores seus irmãos João Francisco de Moraes, Antônio Francisco de Moraes e Ana Maria,
além do agregado Joaquim e de 15 escravos.564 Três anos depois, apenas o irmão João continuou
a residir com ele e o número de escravos subiu para 16.565 Em 1805, o padre Inácio morava sem
os irmãos, mas com 13 escravos que eram todos diferentes do que tinha no outro censo.566 Nos
arrolamentos de 1807 e 1808 foram registrados dez escravos e um agregado de nome Inácio
(12/13 anos).567 Na lista nominativa de 1810, o padre foi registrado como falecido e a casa
passou a ter nova chefe, Ana Francisca Mendes.568 A relação de parentesco entre os dois não
foi registrada.
No censo 1795 foi arrolado uma irmã de Ana Maria, com 54 anos. Essa Ana Francisca
tinha 40 anos (em 1810 e 1811). Pode ter havido um erro na idade como ocorreu com o padre
que tinha a mesma idade em dois arrolamentos (1795 e 1805): 65 anos (em 1798 tinha 60). Se
isso ocorreu, pode ser a mesma Ana; senão, existe a possibilidade de ser outra irmã, sobrinha
ou mesmo uma filha (mesmo sendo padre). Nos censos de 1822 e 1825, Ana não foi registrada
nessa casa e nem em nenhuma outra da cidade.569 Não deve ter falecida. Foi registrada como a
proprietária do imóvel na Décima de 1829. Localizamos no censo de 1836 que devia estar como
chefe, e teve outro sobrenome adicionado ao seu nome ‘Lustosa’.570
Nos anos de 1795 e 1798, o padre Inácio morava na rua de São Bento que fazia parte da
1° companhia de ordenanças. Nos arrolamentos de 1805, 1807 e 1808 (da 2° companhia) não
houve o registro do logradouro, contudo, os supostos vizinhos que estavam antes e depois do
domicilio do padre eram sempre os mesmos, o coronel José Mendes e o padre Manoel Duarte.571
Comparando com a Décima de 1809 foi possível perceber que estes eram os proprietários
vizinhos a ele, e que se travava dos números 18, 19 e 20. Já no censo de 1810, foram registrados
os logradouros. Depois da morte do padre, já com Ana Francisca como chefe, foi possível
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LN1795, 1comp, p.21, fogo 139.
LN1798, 2comp, p.7-8, fogo 38.
566
LN1805, 2comp, p.5-6, fogo 30.
567
LN1807, 2comp, fogo 31, p.8; LN1808, 2comp, p.5, fogo 27.
568
Na descrição do sustento do fogo, a nova chefe vivia “dos serviços que recebe dos escravos e do que lhe deixou
o reverendo Inácio Francisco”. LN1810, 2comp, p.5, fogo 18.
569
A casa em que residia estava fechada em 1822, e em 1825 não foi registrado o número do imóvel (salta do n.17
para o 19). LN1822, 2comp, p.5, casa 18; LN1825, 2comp, p.7.
570
LN1836, 2° quarteirão, p.16-17, casa 18. Foi anotado que ‘vivia das suas agências’ que lhe davam 100$000 de
rendimento anual e que tinha nove escravos. Na sua casa moravam dois agregados que tiravam de renda mais
100$000 e o outro 144$000.
571
Como já nos referimos, alguns recenseadores não tinham uma sequência lógica no arrolamento dos domicílios
mesmo quando era registrado o logradouro. Não era incomum que o responsável pela escrita do censo arrolasse
como se fossem fogos sequenciais aqueles que estavam dois ou três quarteirões de distância. Inclusive o mesmo
poderia ter diferentes atitudes em uma mesma lista. Como cada companhia era de responsabilidade de um capitão,
então temos múltiplas formas de arrolamento dos fogos. Por isso, a utilização da palavra ‘supostos’ que nesse caso,
como em outros, arrolou de forma sequencial pelo menos esse trecho.
565
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identificar que se tratava ainda da mesma casa por causa dos vizinhos. Essa situação somente
parece mudar no ano seguinte, quando o padre Duarte também faleceu e sua casa passou a ter
outro ocupante.572
Com relação aos imóveis, o padre era dono de sete casas. Ana Francisca Mendes tornouse proprietária não somente da casa que passou a residir, mas também de outras três que se
localizavam na rua de São José, n. 20, 21 e 36.573 Os outros três imóveis tiveram destino
diferente. A casa da São José n.18 (que era o n.15) passou para João Jose Antunes que
provavelmente deve tê-la comprado. Na travessa da rua do Comércio eram duas propriedades:
o n.14 (que era n.8) passou a ser propriedade de Teresa Maria de Jesus e o n. 15 (que era o n.9)
estava sob propriedade do padre Inácio Francisco Moraes. Este era, possivelmente, um
equívoco do escrivão. De acordo como o recenseador, o padre havia falecido em 1810.
Obviamente não era ele.
Dona Ana Martins de Almeida (1775?–?)574 nasceu em São Paulo. Não descobrimos
quem eram seus pais. O distintivo ‘dona’ indica que tinha grande respeitabilidade na cidade,
provavelmente por causa de sua família, já que não tinha esposo. Em 1807 constituiu domicílio
na rua da Quitanda. Nesse censo foi registrado que se tratava de uma ‘casa nova’. Deve ter
saído da casa dos pais (ou faleceram) para constituir residência própria. Com ela viviam seus
escravos e Manoela Lourença, registrada como agregada em 1807, e depois filha. A partir de
1809 não foi arrolada como membro desse domicílio. Nos censos da 1° companhia, dona Ana
permaneceu no logradouro na Décima identificado como rua do Comércio (n.25),
provavelmente na mesma casa. Ela era uma pequena proprietária de escravos (3 a 5 dependendo
do ano), mas com um considerável rendimento em aluguéis, 163$200 – o quinto maior em 1809.
Essa era sua fonte renda segundo os censos.575
Não sabemos quando faleceu, mas deve ter ocorrido antes de 1829, porque na Décima
suas casas da rua do Comércio tinham como donos, provavelmente, a Santa Casa (n.30) e
Domiciana Lopes (n.31). O primeiro imóvel deve ter sido doado, o segundo vendido por seus
herdeiros. O prédio da travessa de Santa Efigênia pode ter sido registrado no segundo livro de
imposto predial, mas não pertencendo a referida travessa. Já a propriedade da rua da Freira não
foi registrada na segunda Décima. Nos censos de 1822 e 1825 não constava como moradora da
São Bento.
572

LN1811, 2comp, p.6, fogo 26.
Na Décima de 1829 foi nomeada como dona Ana Mendes, provavelmente trata-se da mesma pessoa.
574
A data de nascimento foi presumida a partir da idade de 1809. É desconhecida a data de falecimento.
575
LN1807, 1comp, p. 45, fogo 210; LN1808, 1comp, p. 37-38, fogo 210; LN1809, 1comp, p.37; LN1810, 1comp,
p.26, fogo 168.
573
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Em conjunto
Os 20 sujeitos com maiores rendimentos em aluguéis da cidade de São Paulo apresentam
semelhanças e distinções entre si que precisam ser melhor exploradas. Para isso elaboramos um
quadro para melhor visualizar esses proprietários. A tabela seguinte contém a patente miliciana
do proprietário (se havia), a naturalidade, o nome do cônjuge (se houvesse), a ocupação, local
de residência, números de casas, aluguel total e número de escravos.
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TABELA 10.1 – 20 maiores proprietários de casas quanto ao valor agregado de aluguel (1829) – Parte 1
Proprietário(a)

Patente

Origem

Cônjuge

Residência citadina

N. casas

Aluguel

N. escravos

Jose Arouche de Toledo Rendon

Coronel

São Paulo

Maria Teresa
Rodrigues Moraes,
dona

Procurador da
Coroa e
Rua de São Bento, 21
negócios

18 (18)

246$080

19

Luiz Antônio de Souza

Coronel

Amarante

Genebra de Barros
Leite, dona

Negócios

Rua do Ouvidor, 34

7 (7)

203$840

12

Sem

São Paulo

Ana Maria da
Anunciação

Negociante de
fazenda seca

Rua do Rosário, 46

10 (8)

201$280

6

Jose Vaz de Carvalho

Coronel

Lamego

Escolástica Joaquina
de Macedo Leite,
dona

Negociante de
animais

Rua Direita, 31

8 (8)

188$160

38

Manoel da Luz Tralhão

Capitão

Cuiabá

Não teve

Negócios

Rua do Ouvidor, 6

13 (13)

174$720

12

Ana Martins de Almeida

Dona

São Paulo

Não teve

Rentista

Rua do Comércio, 25

4 (4)

163$200

5

Jose Pinto Tavares

Capitão

Porto

Maria Joaquina de
Conceição, dona

Negociante de
fazenda seca

Rua Direita, 8

7 (6)

154$880

12

Antônio Soares Calheiros Gomes
de Abreu

Tenentecoronel

Lisboa

Gertrudes de Jesus
Maria José, dona

Negócios

Largo do Bexiga, 12

24 (24)

153$600

18

Sem

São Paulo

Maria Joaquina

Marceneiro

Rua de São Bento,
71/72

3 (3)

142$080

1

Capitão

Guaratinguetá

Ana Joaquina de
Andrade, dona

Negociante de
animais

Rua do Rosário, 59

5 (5)

132$000

24

Jose Antônio da Silva Paulista

Joaquim Jose da Silva
João Lopes França

Ocupação

*N. casas: o número entre parênteses era o de imóveis taxados, o outro número era o de casas registradas para aquele proprietário
** N. escravos: quantidade de escravos por proprietário entre 1808 e 1810
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TABELA 10.2 – 20 maiores proprietários de casas quanto ao valor agregado de aluguel (1829) – Parte 2
Proprietário(a)

Patente

Origem

Cônjuge

Ocupação

Residência citadina

N. casas

Jozefa Maria do Espirito Santo

Dona

Rio de
Janeiro

Manoel Jose Gomes,
sargento-mor
(falecido)

Jornais dos
escravos

Rua do Comércio, 1

4 (4)

131$840

10

Mariana Angélica Bustamante
Fortes

Dona

São Paulo

Não teve

Jornais dos
escravos

Rua detrás da Sé, 6

11 (7)

119$040

13

Capitão

São Paulo

Maria Jesuína do
Espírito Santo, dona

11(10)

117$240

13

Dona

São Paulo

Não teve

7 (7)

110$240

33

Anastácio de Freitas Trancoso

Tenentecoronel

Paranaguá

Jacinta Angélica
Lara de Morais
Pinto, dona

Fazendeiro

Rua de São Bento, 11

8 (7)

102$880

25

Joaquim Jose dos Santos

Coronel

São Paulo

Antônia [Joaquina ou
Josefa] Mendes da
Silva, dona

Negócios

Rua Direita, 10

5 (4)

99$200

21

Dionísio Ereopagita da Mota

Sem

São Paulo

Não teve

7 (7)

92$480

4

Francisco Xavier dos Santos

Coronel

São Paulo

Maria Thereza de
Jesus, dona

6 (6)

92$160

22

Jose Mendes da Costa
Inácio Francisco de Moraes

Coronel
Reverendo

São Paulo
São Paulo

Ana Maria, dona
Não teve

5 (4)
7 (5)

84$480
79$360

19
10

Gabriel Jose Rodrigues
Caetana Antônia de Toledo Lara

Negociante de
Largo da Sé, 4
fazenda seca
Jornais dos
Travessa do Colégio, 9
escravos

Boticário
Largo da Sé, 3
Tesoureiro-mor
da Real
Rua de São José, 7
Fazenda
Negócios
Rua de São Bento, 18
Padre
Rua de São Bento, 19

Aluguel N. escravos

*N. casas: o número entre parênteses era o de imóveis taxados, o outro número era o de casas registradas para aquele proprietário
** N. escravos: quantidade de escravos por proprietário entre 1808 e 1810
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Em relação ao gênero, 80% eram do sexo masculino, 20% do feminino. Se
considerarmos os todos os proprietários com 3 imóveis ou mais, o percentual decresce para
71,2% de homens. Essa diferença era, provavelmente, encontrada no conjunto dos donos de
casas na cidade. A possibilidade de acumulação mais facilitada para homens pode ser apontada
como principal motivo dessa diferença econômica era reflexo das distinções sociais. A mulher
tinha, naquela sociedade de Antigo Regime, mais barreiras a vencer do que os homens. Essa
amostra indica uma diferença entre as ocupações femininas e masculinas. Os homens podiam
ser negociantes, fazendeiros, padres, tropeiros e até oficiais mecânicos. As mulheres não tinham
um leque grande de possibilidades.
As quatro mulheres – Ana, Caetana, Mariana, Jozefa – tinham renda no trabalho dos
escravos, no aluguel de casas, na exploração de sítios e chácaras. As três primeiras eram
celibatárias e Josefa viúva. A elas não estava vedado, por lei, serem comerciantes, mas elas não
eram. Suas distinções como mulheres das elites não permitiam que fossem vistas com
frequência e havia uma ‘norma social’ que não permitia que trabalhassem no comércio, mesmo
que como administradores.576 Outras mulheres que não pertenciam à nobreza da terra podiam,
ou melhor, eram obrigadas a trabalhar. Elas eram lavadeiras, quitandeiras, costureiras e outras
atividades consideradas menores que lhe impediriam de gozar do status de ‘dona’.577 A questão
era a sobrevivência, a reclusão significava a fome.
Essas diferenças nas ocupações refletiam-se no modo de aquisição das propriedades. Os
documentos analisados não permitem mais do que hipóteses, mas alguns parecem bastante
factíveis. Jozefa era viúva e tinha casas que, provavelmente, eram de propriedade dos maridos
(teve dois), já que sua família era do Rio de Janeiro e não se sabe se veio sozinha ou com parte
dela. Sua renda provinha do trabalho de seus escravos que foram diminuindo em quantidade ao
longo dos anos. Quando o esposo estava vivo, tinha 17 escravos que devem ter sido divididos
na partilha com seus filhos. Coube a ela um pouco mais da metade, nove. Destes, sete (em 1807)
estavam, possivelmente, na relação de escravos da família quase dez anos antes. Nomes
coincidem, idades idem. Não houve renovação. Em 1816, quando já havia falecido, eram oito.
As outras três proprietárias eram solteiras, mas também pareciam ter situação
semelhante. Suas casas na cidade eram, provavelmente, herança da família. Dona Caetana
recebeu possivelmente imóveis da partilha de seu pai, Agostinho Delgado Arouche, e também
de sua tia, dona Úrsula Maria das Virgens. Dois imóveis que pertenciam a Úrsula localizados
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na rua do Rosário (n.os 66 e 72) passaram vinte anos depois para Caetana (n.os 57 e 64).578 O
que parece ter ocorrido não foi a compra do espólio da segunda pela primeira, mas herança, já
que a tia não teve filhos. Quanto aos escravos, identificamos que houve uma queda na
quantidade. Enquanto a tia era viva (1807), o domicílio tinha 43 escravos. Quinze anos depois
(1822) foram arrolados 23 escravos, sempre decrescente. Parte da redução pode ser creditada à
saída de alguns escravos por causa da partilha de dona Úrsula. Foram arrolados 34 escravos no
ano seguinte a morte da tia, mas outra parte pode ter significado certa incapacidade (ou
impossibilidade) de renovação da escravaria.
Já dona Ana Martins de Almeida era proprietária de quatro prédios que, provavelmente,
recebera de herança. Não era muito comum mulheres da elite constituírem domicilio próprio; o
mais comum era residirem junto com os pais ou outros familiares. Foi o caso de dona Caetana
que foi morar com o irmão, padre Francisco Joaquim de Toledo Rendon, e somente depois
constituiu domicilio próprio com as irmãs.579 Dona Ana era chefe do fogo com somente uma
criança livre e escravos. O número de cativos não mudou entre 1807 e 1810, mas o nome deles
sim. Duas escravas novas (Mariana, 10 e Luiza, 18) deixaram o fogo e um casal mais velho
(José e Maria, ambos, 40) passou a integrar a pequena escravaria de dona Ana. O que pode ter
acontecido foi a venda de escravas que valiam mais e a compra de cativos mais baratos. Isso
podia ser uma estratégia para a reprodução endógena, apesar de ser um casal mais velho, mas
também poderia significar dificuldades financeiras já que, provavelmente, as rendas com os
escravos não eram suficientes para a manutenção do padrão de vida da época do marido.
Dona Mariana também nunca se casou. Sua fortuna tinha, provavelmente, como fonte
herança de família. Suas onze propriedades na cidade devem ser quase todas (se não todas)
recebidas por herança. Sua escravaria tinha certa estabilidade. Seis dos oito escravos que tinha
em 1807 ‘permaneceram’ em sua casa até seu passamento. Oito novos escravos chegaram ao
final da sua vida. Como não temos o censo (3° companhia) em que estaria em 1809, não
sabemos se foram comprados ou trazidos do sítio ou de alguma fazenda dela. O mais provável
é, acreditamos, que, a maioria, estivesse no segundo caso. Quando a irmã Ana Leoniza
reaparece como chefe do domicílio após a morte de Mariana, quatro dos seis ‘novos’ escravos
já eram dela (censos de 1807 e 1808).
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Dona Úrsula era proprietária de outros quatro imóveis na cidade (Décima de 1809): três na Travessa do Colégio
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As donas Jozefa, Ana, Caetana e Mariana eram, portanto, exceções à regra pois, como
já apontamos, 80% eram proprietários do sexo masculino. Eles também apresentam
semelhanças e diferenças. Quanto às distinções sociais que puderam ser levantadas, 81,2%
tinham patentes na milícia, nas ordenanças ou na tropa regular, ou era padre. Eram dois
tenentes-coronéis (Anastácio e Antônio), quatro capitães (Gabriel, João, Jose Pinto e Manoel)
e seis coronéis (Francisco, Joaquim, José Arouche, José Mendes, José Vaz e Luiz Antônio).
Um único padre (Inácio) compunha esse grupo dos 20 maiores proprietários.
Somente três não tiveram patente atribuída no período estudado. Dois eram pardos
(Joaquim e Dionísio), por isso poderiam integrar somente o batalhão dos úteis, mas não faziam
parte. Mas os filhos de Joaquim eram soldados dessa companhia de menor importância. O que
era branco (Paulista), também não ocupou cargos na Câmara, mas parece ter sido membro de
irmandades e ter relacionamento com parte da elite paulista. Foi testemunha no processo de
dispensa matrimonial do coronel Arouche. Além disso, Dionísio fez de seu ‘filho’ pardo, padre
e presidente da Província.
Quanto à origem de todos os proprietários, 60% tinham nascido na cidade de São Paulo.
Tratando-se de proprietários, parece condizente pensar ser necessário um tempo maior de
permanência na cidade para se alcançar esse patamar. Os naturais da terra tinham mais tempo
(afinal aqui nasceram) e, às vezes, os pais lhe deixaram bens.
Mas isso não impedia que proprietários de outras origens tivessem um patrimônio
significativo na cidade. Quatro eram naturais do Reino. Antônio Soares era de Lisboa, Pinto
Tavares era do Porto, Vaz de Carvalho era de Lamego e Luiz Antônio era de Amarante – todas
cidades importantes situadas no norte de Portugal, à exceção de Lisboa.580 Outros quatro eram
naturais de outras partes do Brasil. Anastácio nasceu em Paranaguá e Lopes França em
Guaratinguetá – estas vilas da Capitania de São Paulo; Tralhão era de Cuiabá e dona Josefa era
do Rio de Janeiro. Essas múltiplas origens podem ser outro indicativo de que São Paulo era
atrativa para os ‘forasteiros’ porque oito eram de fora da cidade, portanto, mais uma vez em
outra perspectiva, não se mostrava isolada.
Com relação à ocupação profissional, 25% (5) eram homens de negócios. O comércio
de fazenda seca era uma das atividades exercidas por esses chefes, mas não a única. Plantações,
aluguel de casas na cidade, aluguel de escravos, arrematação de contratos, cargos na
administração do Império, comércio de escravos, empréstimos eram atividades que esses
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proprietários realizavam.581 Alguns tinham propriedades fora da cidade de São Paulo, e vários
tinham negócios em outras regiões. Circulavam em várias partes do Brasil e em Portugal. Por
isso, eram homens de negócios, no plural.
O coronel Joaquim José dos Santos era negociante de escravos, arrematador de contratos
reais e alugava casas. Aparentemente não era negociante de fazenda seca, porque não tinha loja
registrada em sua residência (seu único imóvel com loja estava fechado). Também não alugava
casa onde pudesse exercer essa atividade. Era dono, também, de uma chácara conforme a
legenda da planta de 1810 indica.
O coronel Arouche era inspetor geral das tropas milicianas, procurador da Coroa da Real
Fazenda e vivia dos rendimentos de seus bens (casas alugadas e produção da sua chácara).
Possivelmente não tinha comércio, porque nenhuma das suas casas tinha loja. Além disso, foi
diretor da Faculdade de Direito da cidade.
O coronel Mendes da Costa vivia dos jornais de seus escravos, dos rendimentos de uma
chácara, do aluguel de casas, de arrematar contratos reais e do que ‘ganhou em outro tempo’
(que não foi especificado nos censos).582 Não parece que tinha loja no início do século XIX,
talvez tivesse deixado esse ramo.
O capitão Tralhão era fazendeiro, rentista, negociante de fazenda seca além dos soldos
que recebia pelas funções que desempenhava. A sua loja ficava, possivelmente, no sobrado em
que residia na rua do Ouvidor (n.6).
O coronel Souza era o maior homem de negócios da cidade. Era negociante de fazenda
seca, tinha navios que circulavam por vários portos e vários engenhos onde plantava cana-deaçúcar. Parece que fazia comércio diretamente com Portugal – o único da cidade
provavelmente, visto que os outros compravam do Rio de Janeiro. Sua loja, a Casa Souza,
estava na rua do Ouvidor (n.34) em um prédio para o qual o escrivão não registrou o número
de pavimentos.
As chácaras eram parte do patrimônio desses homens, mas provavelmente não era a
mais importante fonte de rendas. A existência dessas propriedades nos subúrbios pode
configurar segunda morada, pois Viveiros de Araújo registrou louças, mobiliário e prataria fina
na chácara no inventário de dona Genebra, esposa e viúva do Coronel Luiz Antônio.583 Parece-
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582
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nos que estas serviam mais para a produção de alimentos para consumo do domicilio do que
para a produção em larga escala de algum gênero. Em nenhuma delas houve registro da
produção, apenas a indicação de que era para sustento da família, o que não exclui a
possibilidade de uma eventual venda do excedente. Somente mais tarde, com o crescimento da
cidade, a especulação imobiliária acabou por lotear essas chácaras para a construção de novas
casas. Esse foi o caso das chácaras do Arouche, do Coronel Luiz Antônio e do Barão de
Itapetininga, herdeiro de Joaquim José dos Santos.
Outros 15% (3) foram registrados nos censos somente como negociantes de fazenda
seca (Gabriel, Paulista, Pinto Tavares), ou seja, trabalhavam no comércio de loja, de venda de
porta aberta. Os três residiam em imóveis com loja. Paulista residia em um prédio térreo, os
outros em sobrados. O aluguel de casas também era uma fonte de renda – como de todos desse
grupo. Esses três homens, em algum momento nos censos foram registrados como compradores
de produtos no Rio de Janeiro, mandando trazer para São Paulo.584 Isso significa que em algum
momento anterior deviam eles mesmos terem ido buscar e estabelecer contatos, depois
delegando a função a seus agentes. Isso indica uma estreita relação, ainda que somente
comercial, entre a capital do Estado do Brasil e a principal cidade do planalto. A circulação de
pessoas e mercadorias era, portanto, evidente. São Paulo não estava isolada e parte dos produtos
que consumia tinha origem em outras partes do Brasil e possivelmente do Império luso, já que
não se descarta a possibilidade de consumo de bens do Reino como Viveiros de Araújo
percebeu no arrolamento de móveis, roupas, livros e outros objetos produzidos fora da América.
Outros 15% (3) tinham ocupação no comércio de animais. O coronel Vaz de Carvalho
e o capitão Lopes França eram negociantes de tropas. É bastante provável que não fizessem
mais o trajeto do Viamão para Sorocaba. Seus empregados deviam realizar essa tarefa, porque
em todos os arrolamentos censitários foram registrados como moradores. Isso não os impedia,
provavelmente, de sair da cidade para fazerem seus negócios, depois retornar. Já o tenentecoronel Calheiros ligava-se ao negócio de tropas porque tinha um local de engorda de animais,
e uma série de quartos para pouso dos tropeiros – chamados de hospedaria por Saint Hilaire. O
investimento em buscar animais no sul e revendê-los em São Paulo e no interior das capitanias
de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais não era pouco e tampouco seguro. Mas, mesmo
enfrentando dificuldades, os tropeiros criaram um circuito de abastecimento do mercado no
centro-sul, trazendo gado vacum, muar e cavalar e carne não produzida em quantidade
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suficiente na região de São Paulo. Esse é outro ponto que afirma a conexão dos comerciantes
da cidade com outras partes do Brasil, mais um vez rejeitando a infundada tese do isolamento
paulista.
O único a ser declarado que vivia do seu sítio era o tenente-coronel Anastácio que
plantava chá em sua propriedade na Freguesia do Ó. Além disso, o coronel recebia soldo e
alugava casas na cidade. Optamos por não qualificá-lo como um homem de negócios por
acreditarmos que não estava em múltiplos negócios. Seu foco era a fazenda; o soldo recebia
porque era um oficial de carreira que já tinha deixado as armas para se dedicar às terras.
Provavelmente elas serviram como fator de enobrecimento.
As donas Josefa, Mariana e Caetana viviam dos jornais de seus escravos e do aluguel
de suas casas. Sua condição de mulher as impedia de acessar outras ocupações. Dona Ana vivia
de alugar seus imóveis somente. Os três escravos que possuía eram, provavelmente, para as
atividades de seu domicílio. Já Jozefa e Caetana alugavam seus escravos. Não sabemos o quanto
isso significava em renda mensal, porque nos censos não há qualquer indício nesse sentido. Não
houve, também, registro das ocupações dos cativos.
Dionísio e Joaquim José da Silva eram pardos e trabalhavam com as mãos, por isso
deviam sofrer certa desqualificação social. O ofício mecânico era uma marca que, em tese,
proibia o acesso aos cargos da Câmara e as titulações da Coroa. Apesar disso, é possível que os
dois tenham tido dificuldades menores por exercerem ocupações relevantes naquela sociedade.
Dionísio era boticário, fabricava medicamentos. Joaquim era entalhador e marceneiro. Por
último, Inácio Francisco de Moraes vivia de suas ordens (era padre) e do aluguel de suas
propriedades na cidade.
Quanto à localização, eles concentravam-se na parte mais antiga da cidade. Doze
moravam no triângulo – São Bento (5), Direita (3), Rosário (2), Comércio (2) –, três em
logradouros paralelos – na rua do Ouvidor (2), São José (1) –, outros quatro na região do
Colégio/Sé e apenas fora desse circuito – no largo do Bexiga. A concentração de ‘agentes
mercantis’ nessa área já ocorria na primeira metade do XVIII, quando 55% deles residiam nas
ruas Direita, São Bento e Canto da Lapa.585
Essas localizações confirmam que a elite (ou parte significativa dela) residia na parte
mais tradicional da cidade, área que ficou conhecida como triângulo histórico.586 Cerca de 65%
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dos maiores proprietários de casas na cidade tinham domicílio nesses logradouros. Na rua de
São Bento moravam próximos quatro.587 O coronel Anastácio morava (n.11), provavelmente,
quase no final do primeiro quarteirão do lado esquerdo, mas não ao lado da Igreja do Rosário.
Era um sobrado com um lanço no qual pagava 32$000 réis de aluguel. Relembrando que o
coronel não morava em nenhuma de suas propriedades na cidade.
Três residiam, possivelmente, no mesmo quarteirão – o segundo do lado esquerdo –
depois do largo do Rosário. Eram vizinhos o coronel Mendes da Costa (n.18), o padre Inácio
(n.19) e o coronel Arouche (n.21). Todos habitavam sobrados. Arouche e Inácio tinham casas
com dois lanços mas sem loja, avaliadas em 19$200. O imóvel de Mendes tinha duas lojas, por
isso deve ter sido melhor avaliado, 38$400. O segundo coronel (Mendes) era comerciante, por
isso, utilizava, provavelmente, uma das lojas dessa propriedade para suas atividades; a outra
era alugada.
O mais distante deles era o marceneiro José que, na verdade, não residia tão longe assim.
Estaria no quarteirão mais longo da rua entre os becos de Santo Antônio e da Lapa. Eram duas
propriedades, n. 71 e 72, ambas térreas – a primeira com um lanço e a segunda com dois – pelos
quais pagava de aluguel 11$520 e 15$360, respectivamente. Talvez precisasse de espaço que
não tinha em suas propriedades. Joaquim era o outro caso de proprietário que não residia em
um de seus imóveis, o motivo talvez fosse o financeiro, já que somadas essas duas casas não
chegavam ao valor do menor aluguel que recebia na rua do Comércio que era de 30$720.
Enquanto isso, na rua Direita residiam três proprietários. Era o logradouro mais
tradicional de moradia das elites paulistas no qual moraram por exemplo, Gaspar de Matos,
Manoel Mendes de Almeida, Manoel José da Cunha, Manoel Veloso que eram importantes
comerciantes da cidade em suas épocas.588 Continuava a ser local privilegiado para as elites,
mas já havia perdido espaço, pelo menos entre os maiores proprietários de casas.
O largo da Misericórdia era o trecho da Direita onde residia o capitão Pinto Tavares
(n.8), e próximo a ele (n.10), o coronel Joaquim, sendo que a testada de seu imóvel ficava,
provavelmente, em frente a um dos lados da referida igreja. A casa de Pinto Tavares era um
sobrado com loja avaliado em 30$720 réis caso fosse alugado, e no inventário do mesmo por

moradia foi possível comparando a Décima com os censos. Excluindo as propriedades já habitadas por outros, o
universo de possibilidades foi reduzido facilitando nossas buscas. Como elevado grau de certeza localizamos os
vinte homens e mulheres que analisamos nesse capítulo.
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no sentido contrário do Largo de São Francisco para o Mosteiro.
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1:600$000.589 O coronel Joaquim José dos Santos residia em um sobrado com loja avaliado em
38$400. Se fosse mantida a proporcionalidade (em relação a Tavares) esta propriedade
alcançaria o valor de 2 contos de réis.
O coronel Vaz de Carvalho morava, segundo Braghittoni, nos quatro cantos –
cruzamento entre a Direita (n.31) e São Bento – área mais privilegiada da cidade, mas não mais
cara que a rua do Comércio.590 Era um sobrado com loja avaliado em 48$000. Novamente,
relacionando com o imóvel do capitão Tavares, essa casa teria o valor de 2:500$000. Em 1825,
parece ter sido comprada por Antônio da Silva Prado, futuro barão de Iguape, por 3:500$000.591
Dois moravam na rua do Rosário que era um dos três lados do triângulo – talvez o menos
afamado. Paulista residia nas primeiras casas do lado direito. Era o sexto imóvel (n.46), térreo
com loja e dois lanços – avaliado em 19$200 – e nele possivelmente exercia sua atividade
comercial. Um pouco mais à frente do mesmo lado do logradouro residia o capitão França
(n.59) em imóvel avaliado em 30$720, sendo um sobrado com loja.
A rua do Comércio era um logradouro mais ou menos paralelo à Rua do Rosário, que
formava com a São Bento e a Direita um triângulo menor. Nesse logradouro residiam duas
proprietárias de nosso universo: Josefa e Ana. Dona Josefa residia no primeiro prédio da rua do
Comércio, do lado esquerdo, em um sobrado com duas lojas avaliado em 42$240. O curioso
nessa propriedade era que uma loja ficava no térreo e a outra na parte superior (conforme foi
registrado na Décima), o que provavelmente deixava a dona com um pequeno espaço para sua
residência. Dona Ana morava do outro lado do mesmo logradouro (n.24). Era um sobrado com
cinco lojas, todas alugadas e situadas na parte térrea. O andar superior foi avaliado em 12$000
e cada loja tinha seu aluguel totalizando 96$480 réis.
Na rua do Ouvidor – que era paralela a Direita – residiam dois dos maiores proprietários
de casas. O capitão Tralhão morava (n.6) no primeiro quarteirão à esquerda, próximo,
possivelmente, ao beco da dona Ângela. Era um sobrado com loja onde devia realizar sua
atividade comercial, avaliado em 19$200. Em 1814, no seu inventário, esse imóvel foi avaliado
em 1:800$000.592 O coronel Luiz Antônio morava na sétima casa do lado oposto (n.34),
aproximadamente no meio do longo quarteirão entre o beco daquela senhora e a São Bento. Era
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um imóvel com loja e lanço avaliado em 48$000. Como não houve registro da quantidade de
pisos, não sabemos se era térreo ou sobrado, mas acreditamos que era de pavimento único
apesar do altíssimo aluguel arbitrado. Essa casa foi avaliada dez anos depois da Décima no
inventário do coronel em 4:400$000.593
Na rua de São José – que era paralela a São Bento – morava (n.7) o coronel Francisco
Xavier dos Santos, em um imóvel térreo com um lanço avaliado em 19$200. Sua casa estava
no lado esquerdo, provavelmente, com fundos para o rio Anhangabaú. Dessa forma, a chácara
estava próxima, do outro lado do rio, onde hoje situa-se à rua Barão de Itapetininga, não por
acaso assim nomeada.
Na área do extinto Colégio Jesuíta e da Sé habitavam quatro proprietários de nossa
amostra. No largo da Sé moravam Dionísio (n.3) e Gabriel (n.4). Como não houve registro do
lado (por questão óbvia de que não havia), não sabemos por qual lado da Sé foram
contabilizadas. Imaginando que o ponto de partida era a própria Igreja, se fosse do lado direito,
possivelmente, estaria ao lado da igreja de São Pedro a sua Botica, tendo como vizinho o outro
o capitão. Se fosse do lado esquerdo, estariam lado a lado, quase em frente à Sé, no início da
rua Direita. De qualquer forma, o capitão residia em um sobrado com loja avaliado em 19$200;
já o boticário morava em casa térrea. Não sabemos onde estaria o comércio dele, já que onde
residia não foi registrado que havia loja. Não alugava nenhum outro imóvel e suas propriedades
na cidade ou estavam alugadas ou fechadas sem inquilinos.
Na rua detrás da Sé residia dona Mariana no primeiro imóvel do lado direito (n.6) que,
provavelmente, ficava na esquina com a rua de São Gonçalo. Era um sobrado de dois lanços
avaliado em 19$200 réis anuais. Já dona Caetana residia na travessa do Colégio, na penúltima
casa do lado direito (n.9). Devia ser um imóvel próximo do Palácio, se considerarmos que o
logradouro iniciava-se na esquina da rua do Rosário. Era um imóvel que tinha loja e um lanço
e devia ser térreo, pois não foi registrado o número de pavimentos e também foi avaliado com
baixo potencial locatício, 7$680.594
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ARAÚJO, M.L.V. op. cit., p.116.
Não conseguimos identificar qual era o imóvel em que Caetana residia enquanto sua tia era viva. Isso porque a
casa vizinha, n.10, da mesma travessa do Colégio era de propriedade da tia. Elas moravam ali? Ou na casa de
Caetana? A partir do censo de 1813 quando o registro do número do imóvel era o mesmo da Décima ficou mais
claro que Caetana e as irmãs habitavam o n.9 o que não exclui que morassem simultaneamente no n.10, que em
quatro anos depois do imposto não era alugada. Outro ponto importante era o aluguel arbitrado para esse imóvel.
Era muito baixo para o logradouro, representava 45% do valor médio da travessa. Ficava quase no largo do
Colégio, uma das mais importantes regiões da cidade que era o quarto logradouro mais caro para se alugar uma
casa. Aliás a propriedade da tia tinha preço igual apesar de ser um sobrado. Se desconsiderarmos estas duas, a
média do logradouro aumenta em quase 3$000 réis. Esse foi um dos casos em que parece ter havido subavaliação
do imóvel para que pagassem menos imposto.
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O único proprietário fora dessas duas áreas era o doutor Calheiros, advogado e dono dos
pastos e da hospedaria do Bexiga. Sua localização era estratégica para sua atividade, por ser
tratar do acesso dos viajantes proveniente do Oeste paulista. A casa em que vivia não pode ser
determinada. Nos censos de 1807 e 1808, os chefes de domicilio registrados acima e abaixo de
Calheiros eram os mesmos o alferes Vicente Francisco e o comerciante francês Bento Moné
que, em tese, seriam seus vizinhos. Porém, na Décima de 1809, Vicente foi arrolado como
morador da rua Direita. O alferes alugava casa para residir na cidade e o francês era proprietário.
Nos censos seguintes Vicente não constava mais como vizinhos destes, acredita-se que se
mudou (ou morreu). Isso coloca Calheiros como chefe de fogo na rua da Bica, contudo na
Décima de 1809 todas as suas propriedades estavam alugadas. Os censos seguintes foram
menos esclarecedores, apesar de ter sido registrado o logradouro em que se localizava o
domicilio do advogado em questão eram duas vias diferentes. Parece que o doutor não tinha
casa fixa, se movimentando entre seus imóveis. A estratégia imaginada por nós era que,
dependendo da procura, ele se mudava de endereço, mas sempre transitando entre as suas
propriedades na Bica e no Bexiga.
Quanto aos escravos, esses proprietários variavam muito. Todos tinham pelo menos um,
mas alguns tinham muito mais do que isso, lembrando que se trata dos escravos arrolados
apenas nas companhias de ordenança da cidade. Se houvesse escravos em um sítio e na cidade,
e fossem de nomes e idades diferentes, seriam considerados como daquele dono. Isso só ocorreu
em um caso. Não buscamos informações sobre plantéis em outras cidades, a não ser algumas
informações esparsas registradas por Viveiros de Araújo e Cardoso de Mello em seus estudos
sobre a elite paulistana, dados que não utilizamos para não distorcer nossa análise.
Mas uma elite econômica (que não raramente se confundia com a ‘social’) não se
formava apenas com casas e ocupações rentáveis, faltavam os escravos. Buscamos
compreender se os maiores proprietários de casas também eram os maiores proprietários de
escravos. Como não possuímos os valores desses cativos, decidimos mensurar a riqueza
daqueles proprietários analisando a idade e o sexo desses cativos. Isso serve – assim como o
aluguel – como um índice de riqueza bastante confiável. O sexo limitaria, em tese, certos
trabalhos aos escravos e outros às escravas, e a idade indicaria se a escravaria estava ou não em
idade de trabalho. Eventualmente um dono poderia ter um grande número de cativos, mas se
fossem crianças pouco ou nada representaria em força de trabalho. Da mesma forma se tivessem
a maioria dos escravos com idades mais avançadas, 70 ou 80 anos. Usamos as balizas contidas
nos mapas de população, organizando as idades por faixa: 0-5, 6-15, 16-30, 31-45, 46-60 e mais
de 60. Consideramos como idade mais produtiva o período dos 16 aos 60 anos, claro que tendo
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consciência que jovens de 13 ou 15 anos já poderiam estar trabalhando, assim como os mais
idosos poderiam ter continuado na labuta.
Dois proprietários tinham mais de 30 escravos: o coronel Vaz de Carvalho e dona
Caetana de Toledo. Segundo nosso levantamento, o coronel era o maior proprietário de cativos
da cidade entre 1808 e 1810.595 Era dono de 38 escravos, sendo metade de cada sexo. Mais de
76% era composta por cativos e cativas entre 16 e 60 anos, ou seja, em plena atividade laboral.
Escravos de até 15 anos representavam 21% dos cativos e 3% tinham acima de 61 anos ou mais.
Essa situação era recorrente entre os grandes chefes escravocratas da cidade: a maior
parte dos escravos estava em idade de trabalho e um percentual significativo era de crianças e
jovens cativos com potencial de trabalho futuro, e com reduzido número de escravos com 60
anos ou mais. Ter crianças e jovens na escravaria significava investimento de médio e longo
prazo, já que os jovens eram mais baratos e poderiam ser tornar força produtiva em breve. Em
vários casos foi possível identificar que eram filhos de casais do mesmo dono.
Já dona Caetana que era a terceira maior proprietária de escravos da cidade.596 Tinha 33
escravos entre 16 e 60 anos (73% da escravaria) e 21% de crianças e jovens, provavelmente
filhos destes .597 Assim como Vaz de Carvalho, havia certo equilíbrio entre os sexos – 17
homens e 16 mulheres. Outro fato recorrente entre esses escravistas é que parecem possuir
plantéis que não dependem somente do tráfico. Se não fosse assim, a pirâmide estaria
desequilibrada com mais escravos do que escravas. Era comum entre esses grandes chefes
escravocratas ter uma parcela significativa de cativos oriundos do outro lado do Atlântico, em
alguns casos mais do que os naturais da América. Mais um indicio da dinâmica e da riqueza
dessa sociedade, compravam escravos africanos que eram mais caros provavelmente dos
traficantes cariocas.
Quatro dos grandes proprietários de casas tinham plantéis com 20 a 29 escravos. O
coronel Anastácio era o sexto maior proprietário de escravos da cidade, com 25.598 Destes, 64%
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A busca inicial sempre foi pelos escravos registrados no censo de 1809, porém nem sempre foi possível porque
para este ano foram encontradas somente as listas nominativas da 1° companhia e da Freguesia do Ó. Por isso
recorremos a lista do ano posterior a Décima que localizamos a 2° e 3° companhias além da Freguesia do Ó e do
bairro da Penha. Assim pudemos localizar todos os proprietários que analisamos nesse capítulo. O censo de 1808
também foi utilizado porque contemplava todas as áreas relacionadas mais o bairro de Santana. Serviu para
confrontarmos situações e dirimirmos dúvidas. Optou-se por utilizar censos mais distantes porque isso afetaria
nossas conclusões.
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O segundo maior era o capitão Manoel Ferraz de Araújo com 36 escravos LN1808, Santana, p.22, fogo 90.
597
LN1810, 1comp, p.36, fogo 238.
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Em terceiro juntamente com dona Caetana estava Felisberto Pedroso de Siqueira dono de 33 escravos. LN1808,
Santana, p.14, fogo 54. Em quarto, dona Úrsula Maria das Virgens de Toledo Rendon com 32 escravos LN1809,
1comp, p.79, fogo s/n. Em quinto, o bispo Mateus de Abreu Pereira e o tenente-coronel Jose Joaquim Xavier de
Toledo que tinham 31 escravos LN1808, 3comp, p.1, fogo 1.LN1810, 3comp, p.13, fogo 44.
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tinham entre 16 e 60 anos e 28% eram jovens.599 Há desequilíbrio nos sexos (64% eram
homens), provavelmente por causa do trabalho de coronel: plantação de chá.
O capitão João Lopes França era o sétimo maior proprietário de escravos da cidade: 24,
metade deles do sexo feminino. Entre 16 e 60 eram 79% dos cativos: 17% eram crianças e
jovens.600 Esse capitão era negociante de animais e, ao que parece, poderia utilizar esses cativos
na lida com os animais. Porém, nenhuma das fontes utilizadas fez alusão a isso – apenas
conjecturas.
O nono era o coronel Francisco Xavier dos Santos com 22 escravos, predominantemente
masculino: 82% de homens.601 Havia um desequilíbrio quanto ao sexo. Mais de 73% tinham
idades entre 16 e 60 anos e 18% eram jovens (acima dos 11 anos).602 O uso destes não pode ser
explicado já que não tinha, a princípio, comércio, fazenda ou qualquer atividade que
necessitasse tantos braços. Era tesoureiro-mor da Real Fazenda. Deviam ser escravos
domésticos.
Seu irmão, o coronel Joaquim José dos Santos, era o 10° maior proprietário de escravos
da cidade. Eram 22 cativos, sendo dois terços composto por mulheres.603 Não sabemos o porquê
dessa diferença, mas observando outras listas nominativas (1808 e 1810) essa situação se
reforça – 70% e 75% mulheres. Imaginamos que pudesse ser por causa da atividade do coronel
como de negociante de escravos. Talvez essa diferença se devesse à maior facilidade de venda
de escravos do que escravas, pensando nos trabalhos de uma fazenda de criação ou de produção
de alimentos, bem como na possibilidade destas gerarem filhos e multiplicar a escravaria.
Porém essa ideia foi abandonada quando se observou os nomes dos escravos: eles eram os
mesmos durante aqueles anos, à exceção de um ou dois que saiam ou chegavam. Deviam ser
escravos domésticos, talvez até utilizados para a venda nas ruas da cidade. Alguns desses
cativos deviam trabalhar na chácara dele. As escravas também se mantinham constantes, elas
poderiam ser usadas vendendo doces e salgados na rua – escravas de tabuleiro. Quanto a idade,
81% estavam entre 16 e 60 anos e 14% crianças (com menos de 5 anos). Novamente uma mãode-obra em plena capacidade de trabalho.
Eram dez os proprietários de imóveis na cidade com 10 a 19 escravos. Dois coronéis –
Arouche e Mendes da Costa – tinham o mesmo número de cativos e os mesmos percentuais
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LN1809, fregdoó, p.6, fogo 11.
LN1809, 1comp, p.26, fogo s/n.
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O oitavo era o tenente-coronel Francisco Jose de Sampaio Peixoto que era dono de 23 escravos. Era advogado
e negociante. Sua esposa, Jacinta, era filha do coronel Vaz de Carvalho.
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LN1810, 2comp, p.12-13, fogo 55.
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LN1809, 1comp, p.48.
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também (12° maior da cidade).604 Eram 19 escravos, 63% homens e 37% mulheres. Na faixa
dos 16 aos 60 anos eram 68% dos escravos e jovens abaixo dos 15 anos eram 21% – para os
dois proprietários. Arouche utilizava, provavelmente, esses escravos na chácara e na cidade
para serviços domésticos.605 Já o coronel José Mendes da Costa utilizava-os nos serviços
domésticos e, talvez, em sua loja de fazenda seca.
O doutor Antônio Soares Calheiros Gomes de Abreu estava entre os 13 maiores
proprietários de escravos da cidade. Era dono de 18, sendo dois terços homens. Quase 89%
tinham – entre homens e mulheres escravas – idades entre 16 e 60 anos. O número mais
expressivo de um sexo se deve, provavelmente, ao tipo de atividade profissional que o advogado
exercia: dono de pasto para tropas e quartos para os tropeiros.
Com treze escravos, dona Mariana Angélica Fortes e o capitão Gabriel José Rodrigues
eram proprietários de plantéis medianos. Mariana tinha uma escravaria equilibrada, 6 mulheres
e 7 homens. As idades variavam de 15 a 51 anos, apenas um não estava na faixa que
determinamos como mais produtiva. Quanto ao uso dos escravos, ela os colocava,
provavelmente, para lavrar ouro, mas também poderia alugá-los – mas esse último é apenas
uma possibilidade já que em nenhum dos censos foi registrado que tinha alguma renda dos
jornais de seus escravos.
Já o capitão Gabriel tinha 77% dos escravos em idades entre 16 e 60 anos, enquanto
15% eram jovens (tinham 15 anos). Com relação à divisão por sexo, eram 9 mulheres e 4
homens. Não conseguimos levantar hipóteses do porquê dessa diferença. O capitão era um
negociante de fazenda seca que utilizava provavelmente seus escravos, e não escravas, na lida
da loja, como carregadores e entregadores de mercadorias. Observando outros censos, foi
possível perceber que isso era uma estratégia já que, pelo menos, entre 1807 e 1810 o número
de escravos sempre era bem mais elevado do que escravas. Mas no censo de 1811, a situação
se inverteu: 32% eram mulheres e 68% homens (de 19 escravos).606 O motivo dessa mudança
também não foi compreendido.
Os capitães José Pinto Tavares, e Manoel da Luz Tralhão e o coronel Souza eram
proprietários de doze escravos na cidade. Tavares tinha 75% de seus escravos com idades entre
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Ocupavam a 11° posição: dona Ângela Ferreira Prestes, viúva do cirurgião-mor Manoel Martins dos Santos
Rego, e os herdeiros do capitão Antônio Joaquim de Athayde com 20 escravos. LN1808, 2comp, p.34, fogo 273;
LN1808, 1comp, p.26, fogo 141.
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Na mesma 12° posição e, portanto, com a mesma quantidade de escravos (19), estavam o capitão Bernardo José
Leite Penteado, dona Maria Joaquina do Prado e Silva (que também foi casada com Antônio Gonçalves da Silva)
e dona Maria Fausta Miquelina de Abreu, viúva do coronel Joaquim Manoel da Silva Castro. LN1809, 1comp,
p.14, fogo 29. LN1809, 1comp, p.25, fog s/n; LN1810, 3comp, p.6, fogo 9.
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LN1807, 1comp, p.73, fogo 336; LN1808, 1comp, p.45-6, fogo 260; LN1809, 1comp, p.31, fogo s/n; LN1810,
1comp, p.38, fogo 248; LN1811, 1comp, p.40-1, fogo 185.
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16 e 60 (a mais velha tinha 51), e o percentual restante eram jovens com menos de 15 anos.
Mulheres representavam um pouco mais da metade. Talvez os cativos homens fossem
utilizados na loja e as mulheres no serviço doméstico.607 Tralhão tinha uma escravaria composta
de 75% homens. Metade do total de escravos estava na idade de maior produtividade e 42%
eram crianças ou jovens.608 Luis Antônio de Souza tinha sete escravos e cinco escravas, todos
na idade mais produtiva, na faixa dos 19 aos 31 anos, ou seja, jovens adultos com possibilidade
de trabalho por longo tempo e valorização.609 As atividades que exerciam deviam consumir a
maior parte desses cativos, provavelmente trabalhavam no serviço doméstico, já que a maior
parte de sua escravaria estava relacionada às fazendas e engenhos de açúcar envolvia cerca de
200 braços, conforme relata Lucília Viveiros.610
O padre Inácio e dona Josefa tinham dez escravos, mas as composições dos plantéis
eram diferentes. Ambos tinham 80% (8) dos seus escravos com idades entre 16 e 60, ou seja,
tinham como os outros proprietários uma estratégia de manter em seu cativeiro a maior parte
dos escravos em idade de alta produtividade. Mas a semelhança terminava aqui. A opção do
padre era ter mais escravos (8) do que escravas (2), enquanto Josefa tinha um equilíbrio nesse
quesito. Outra diferença era nos escravos que estavam fora dessa grande faixa etária. O padre
tinha dois escravos como mais de 60 anos (61 e 64), enquanto que dona Josefa tinha dois
escravos crianças (1 e 3 anos).611 Dona Josefa vivia dos jornais de seus escravos, o que sugere
que eles tinham alguma ocupação – escravos de ganho. As escravas poderiam ser lavadeiras,
quitandeiras, costureiras; os escravos poderiam ter algum ofício mecânico (sapateiro,
carpinteiro, etc.) ou carregar água, por exemplo. Apenas conjecturas que não tem apoio nas
fontes. Já o padre, não pudemos determinar (ou imaginar) o que fazia com seus escravos de
maioria de homens. O serviço doméstico poderia ser uma das funções e talvez a única deles.
Mas poderiam estar sendo alugados, o que não foi registrado. Depois de sua morte, no censo de
1810, a herdeira tinha um perfil diferente do padre: as escravas eram 60% e não havia escravos
mais velhos. Joana era a mais velha, 40 anos. Os 40% restantes eram crianças e jovens (entre 2
e 15 anos).
Os demais proprietários de imóveis tinham entre um e seis escravos. O marceneiro
Joaquim José da Silva tinha Francisca, 41, que provavelmente trabalhava nos serviços da casa
com a esposa Maria Joaquina, 58. Depois a escrava deve ter sido vendida porque não consta
607

LN1809, 1comp, p 48.
LN1809, 1comp, p.57, fogo s/n.
609
LN1809, 1comp, p.59-60, fogo s/n.
610
ARAUJO, M.L.V. op. cit.
611
LN1808, 2comp, p.6, fogo 27. LN1809, 1comp, p.33, fogo s/n.
608

224

nos arrolamentos posteriores, em 1810 e 1811. Dionísio Ereopagita da Mota era dono de quatro
cativos, três adultos (Gertrudes, 21, Francisco, 27, e Domingos, 41) e um jovem (Caetano, 11).
Eles deviam trabalhar na casa e, alguns deles, na botica de seu proprietário. Dona Ana Martins
de Almeida tinha cinco escravos que provavelmente trabalhavam no serviço doméstico: Ana,
42, Maria, 40, e José, 40 eram os mais velhos. Antônio e Ventura eram crianças e provavelmente
não trabalhavam. José Antônio da Silva Paulista era dono de seis cativos. Os jovens Izabel, 8,
e Bento, 11, poderiam realizar alguma função, mas ainda não estavam em idade produtiva. Já
Luiza, 23, Joaquim, 31, José, 31 e Mateus, 62, estavam, provavelmente, trabalhando. Os
recenseadores não registravam as funções dos escravos, por isso não sabemos o que faziam.
Possivelmente alguns deles estavam na loja do seu proprietário; outros no serviço da casa.
Como se pode perceber parte da elite proprietária de casas também integrava a elite
escravista da cidade. Nove dos vinte maiores proprietários de casas (quanto ao aluguel) também
pertenciam à elite escravista da cidade. Os coronéis Mendes da Costa, Vaz de Carvalho, Xavier
dos Santos, José dos Santos e Arouche, os tenentes-coronéis Trancoso de Freitas e Calheiros, o
capitão Lopes França e dona Caetana de Toledo tinham posses significativas de escravos e casas
na cidade.
Proprietário

TABELA 11 – Os nove maiores rentistas e suas posses escravas
Aluguéis
Posição Escravos

Posição

José Arouche de Toledo Rendon, coronel

246$080

1°

19

12°

José Vaz de Carvalho, coronel

163$200

5°

38

1°

Antônio Soares Calheiros, tenente-coronel

153$600

7°

18

13°

João Lopes França, capitão

132$000

9°

24

7°

Caetana Antônia de Toledo Lara, dona

110$240

13°

33

3°

Anastácio Trancoso de Freitas, tenente-coronel

102$880

14°

25

6°

Joaquim José dos Santos, coronel

99$200

15°

21

10°

Francisco Xavier dos Santos

92$160

17°

22

9°

José Mendes da Costa, coronel
84$480
18°
19
FONTE: Décima Urbana da cidade de São Paulo (1809) e
Listas Nominativas de São Paulo (1808-1810)

12°

Essa comparação serve para demonstrarmos que as elites não se formavam apenas com
um ou outro quesito: casas e escravos eram duas componentes dessas riquezas que se
construíram, para esses proprietários, desde o final do século anterior. Como também pudemos
verificar, essa geração que viveu na segunda metade do XVIII faleceu nas primeiras décadas
do XIX. Não tinham a mesma origem, nem sempre tiveram dinheiro, mas conseguiram por
caminhos diversos construir fortunas que se apresentam, ainda de forma fragmentada, na
Décima e nas Listas Nominativas.
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Os outros onze proprietários também eram donos de escravos, porém como números
menores. Todos tinham menos do que 15 escravos, o que não pode ser considerado uma
escravaria pequena, mas que pode indicar outras opções. José Antônio da Silva Paulista era o
3° maior proprietário de imóveis na cidade, com ‘apenas’ oito escravos, e o entalhado Joaquim
José da Silva era o 8°, tinha um escravo. O que nos parece é que tanto Paulista quanto Joaquim
preferiram investir em imóveis na cidade. Talvez porque eles pudessem render mais do que os
jornais dos escravos, além de se valorizarem ao longo dos anos. Ambos tinham condição social
não muito privilegiada, não tinha patentes na milícia, nem ocupavam postos na Câmara. O
marceneiro ainda era pardo – assim como o boticário Dionísio – o que o desqualificava
socialmente mesmo tendo algumas posses.
É sempre importante relembrar que esta era uma sociedade rentista e não
especulativa.612 O imóvel na cidade era um investimento que lhe garantia renda, não
necessariamente lucro (compra e venda). A manutenção destes (analisada no final do capítulo
3) indicam essa situação. Casas que se valorizaram em média 200% poderiam ter sido vendidas,
mas permaneciam nas mãos de seus proprietários por mais de 20 anos (entre as Décimas) e,
outros continuaram sob posse de seus herdeiros e herdeiras.
Por outro lado, tínhamos os grandes chefes escravistas que tinham poucos imóveis.
Alguns eram agricultores, necessitavam da mão-de-obra escrava e não de casas na cidade.
Empatavam, provavelmente, seus rendimentos na própria terra. Era o caso provável do capitão
Manoel Ferraz de Araújo (2° maior chefe escravista) com 36 escravos, de Felisberto Pedrosos
de Siqueira (3° maior) com 33 e do sargento-mor Martinho Álvares Figueiredo (7° maior).
Esses três tinham casa na cidade, mas moravam em suas fazendas no bairro de Santana (Araújo
e Siqueira) ou em Emboaçava (no caso de Martinho).613
Outros eram moradores urbanos e donos de grandes plantéis. Era o caso de dona Úrsula
Maria das Virgens que não era uma pequena proprietária de imóveis na cidade (tinha seis com
valor de aluguel total de 71$680) e que tinha 32 escravos (4° maior da cidade). Já o bispo
Mateus Pereira de Abreu e o tenente-coronel Jose Joaquim Xavier de Toledo tinham 31 cativos
(5° maior). O bispo não possuía nenhum imóvel na cidade, morava no Palácio Episcopal e
alugava duas propriedades na rua do Carmo (n.os 48 e 49). Já o tenente-coronel tinha seu
sobrado de dois lanços na rua detrás da Sé (n.1) onde provavelmente residia.
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BUENO, B.P.S. op. cit..
Araújo era dono de um sobrado com dois andares superiores na rua Direita, n.39, avaliado em 23$040. Pedroso
era proprietário de dois imóveis: nas ruas do rosário, 31, e na São Bento,85 nos quais os inquilinos pagavam
25$440 e 60$000 réis, respectivamente.
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O aluguel como estratégia de valorização dos imóveis
Os números arrolados nas Décimas indicam uma situação que não tinha sido imaginada
para o início do século XIX. Os imóveis tinham o objetivo de serem alugados: 43,2% das casas
citadinas arroladas tinham inquilino. Se somarmos a essa porcentagem os prédios fechados
11,9% (porque estavam sem ‘alugadores’), os cedidos 3,4% e os compartilhados entre o
inquilino e o dono 1,5%, chegamos ao percentual de 60% de propriedades destinadas a serem
alugadas a terceiros em 1809. Nesse sentido, mais do que metade dos chefes da cidade não
tinham condições de ter casa ou tenda própria sendo que para viver na cidade de São Paulo era
preciso, portanto, alugar um imóvel. Isso indica que uma massa de moradores sem condições
de compra ou edificação – ou mesmo não querendo – tinha que se sujeitar a viver como
inquilino. Por outro lado, havia certa concentração de propriedades nas mãos de alguns donos.
Essa concentração pode ser observada através dos proprietários não-institucionais donos
de cinco casas ou mais bens arrolados na Décima de 1809: 4% dos donos tinham a posse de
19,3% dos imóveis registrados, ou seja, 30 proprietários eram donos de 247 de casas citadinas.
Era uma média de oito imóveis por dono. Em termos de valor, isso representava 22,8% dos
aluguéis. Mas havia diferenças entre estes.

GRÁFICO 1: Número de proprietários por faixas de aluguel

Número de proprietários/
valor de aluguel agregado
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Para uma melhor compreensão dividimos em quatro faixas de valores agregados os 20
maiores rentistas (com relação ao aluguel de casas). Os maiores valores estavam entre 200$ e
250$, sendo o maior proprietário de imóveis de aluguel o coronel Arouche (246$080), seguido
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do coronel Luiz Antônio de Souza (203$840) e de Antônio da Silva Paulista (201$280). Apesar
de valores próximos, havia diferenças evidentes no tipo de investimento. Eram imóveis de
valores médio, alto e altíssimo.
Cinco donos poderiam receber entre 150$ e 200$ réis anuais.614 O doutor Antônio
Soares Calheiros de Abreu tinha imóveis com média de aluguel abaixo da metade da cidade,
mas que pela quantidade (24) totalizavam 153$600. O capitão José Pinto Tavares tinha a
receber 154$880. Já dona Ana Martins de Almeida e o coronel José Vaz de Carvalho poderiam
receber 163$200 anuais, mas com diferença no tipo de casa. Já o capitão Manoel da Luz Tralhão
poderia receber 174$720 réis anuais. Cada um deles tinham estratégia de investimento em
imóveis de aluguel.
Com valor agregado entre 100$ e 150$ eram sete proprietários. Nessa faixa não há a
figura do dono de casas de baixíssimo aluguel. Joaquim José da Silva tinha a receber 142$080
enquanto o capitão João Lopes França 132$000 e dona Jozefa Maria do Espírito Santo 131$840.
Eles tinham estratégias semelhantes com relação aos seus imóveis de aluguel. Na sequência
dona Mariana Angélica Fortes 119$040, o capitão Gabriel José Rodrigues 117$240, dona
Caetana de Toledo 110$240 e o tenente-coronel Anastácio de Freitas Trancoso 102$880. O
coronel Anastácio e o capitão Gabriel José Rodrigues tinham, em média, propriedades citadinas
iguais à média da cidade
Na faixa dos proprietários com renda de aluguéis de 50$ a 100$ por ano, estavam sete
donos. O coronel Joaquim José dos Santos poderia ganhar 99$200 por ano, seguido de Dionisío
Ereopagita da Mota com 92$480 e o coronel Francisco Xavier dos Santos com 92$160. Já com
a mesma estratégia, estava o coronel José Mendes da Costa com 84$480 e o padre Inácio
Francisco de Moraes com 79$360.
Tendo como parâmetro a média da cidade – que era de 13$193 - podemos identificar
quatro diferentes tipos de investimentos.
Um grupo era dono somente de casas de alto valor. O entalhador Joaquim José da Silva
e dona Ana Martins de Almeida tinham casas altamente valorizadas que, em média,
ultrapassavam o triplo do aluguel médio da cidade, 47$360 e 40$800, respectivamente. Nesse
grupo podemos incluir, ainda, dona Jozefa Maria do Espírito Santo com 32$960, o coronel Luiz
Antônio e o capitão Lopes França com médias de 29$120 e 26$400. Todos com o dobro da
614

Faz-se necessário o uso da palavra ‘poderia’. O valor agregado de aluguel foi feito com base na soma dos preços
arbitrados ou pagos para cada um dos imóveis contabilizando, inclusive, o prédio onde o proprietário residia. Nessa
contabilidade também somou as eventuais casas emprestadas (‘de favor’) e os imóveis que receberam moradores
por algum tempo em 1809. Nesse último caso projetamos o valor mensal para todo o ano. Poderia, portanto,
significa que teria condições de receber, mas muitas vezes, não recebia por essas questões.
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média da cidade. Esse grupo de proprietários tinha duas características: 1) a localização central
destes imóveis: 70% no triângulo e logradouros próximos615; 2) a pequena quantidade de
imóveis taxados na cidade, de 2 a 5. O único a destoar era o coronel Luiz Antônio que tinha
sete casas. Entre estes não há casas sem taxação da Décima, portanto, não havia imóveis em
obras, construção ou desocupados apesar dos altos valores.
Talvez outros nomes pudessem ser incluídos, apesar de o valor médio do aluguel não
ter o mesmo padrão dos outros. Esse era o caso de José Antônio da Silva Paulista, com média
de 25$160. Suas casas estavam todas no triângulo ou nas proximidades (Comércio, Rosário,
Boa Vista e Ouvidor). Mas duas não foram taxadas – n. 15 e 16 da rua do Ouvidor. O valor
médio decaiu por causa da propriedade da rua do Rosário n. 45, alugada por $480 réis por mês
a um ourives. Talvez este seja exemplo – como vários que analisamos – de imóvel que tivessem
sido alugados parcialmente, o que justificaria o baixo valor em um logradouro bastante
valorizado. Mas o que importa é que se esta propriedade fosse excluída a média de Paulista
subiria para 27$931 por casa, o que o faria suplantar o capitão França do primeiro grupo.
Outro grande proprietário de imóveis que poderia ser incluído na faixa mais elevada era
o coronel Joaquim José dos Santos, dono de cinco imóveis, quatro tributados com média de
24$800. Localizados nas ruas Direita (2), do Ouvidor (2) e do Lorena (1), tinham valor médio
que decaí por causa de uma das casas no Ouvidor (n.39a) avaliada em 7$200 réis onde residia
de favor o padre Pedro Dias Paes Leme. Talvez pelo inquilino não pagar aluguel, o preço
arbitrado possa ter sido desvalorizado. Sem essa propriedade, a média do coronel seria de
30$667, também alcançando o nível do primeiro grupo.
Outro grupo de proprietários tinha imóveis com aluguéis diversificados, alguns com
tendência a alto, outros a baixo. No primeiro podem ser colocados o coronel José Vaz de
Carvalho, o coronel José Mendes da Costa e dona Mariana Angélica Fortes que tinham média
por casa em 23$314, 21$120 e 17$006, respectivamente. Nenhum deles tinha propriedades com
valor inferior à média da cidade. Porém, nenhum tinha valor médio superior ao dobro da cidade
(que era de 13$193). Já o capitão José Pinto Tavares e o padre Inácio Francisco de Moraes não
tinham todos seus imóveis acima da média da cidade, mas as casas deles estavam na mesma
região de Carvalho/Costa/Fortes. Entre 25% e 35% das propriedades localizavam-se no
triângulo, enquanto as outras localizavam-se pulverizadas por boa parte da freguesia da Sé, com
exceção da área do Carmo/Tabatinguera (ao leste), da Cadeia/Cemitério (ao sul) e da freguesia
de Santa Efigênia (exceto o Pinto Tavares tinha três imóveis nesta última área).
615

Já a região da Sé (1 casa) e de Santa Efigênia (2) mereceram pouco investimento, a do Convento do
Carmo/Tabatinguera não tinha nenhum.
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No segundo grupo poderiam ser adicionados outros seis donos de prédios citadinos que
tinham média superior à da cidade. Dona Caetana de Toledo tinha quatro de seus sete imóveis
com aluguel entre 13$440 e 29$400, apesar desses outros três serem muito baixos (5$760 e
7$680). Mesma situação dos coronéis Francisco Xavier dos Santos e Anastácio de Freitas
Trancoso e do capitão da Luz Tralhão que, apesar de um número mais elevado de casas acima
da média, tinham outras propriedades com valores baixos. Ainda nesse sub-grupo incluímos o
boticário Ereopagita com cinco de seus sete prédios alugados por 12$000 anuais que apesar de
ter média inferior a média da cidade não pode ser incluído no perfil abaixo, de casas de baixo
valor para inquilinos de baixa condição econômica.
Por fim, três proprietários tinham o perfil de investimento em casas de baixo aluguel.
Consideramos incluir neste grupo o coronel Arouche. Não tinha um valor médio baixo, 13$671
–

portanto próximo da média da cidade e mais elevado do que vários dos expostos

anteriormente –, mas considerando-se a quantidade de imóveis de baixo preço, tornava-se um
proprietário com perfil de investidor em prédios de mais baixo valor. Isso porque onze dos seus
18 imóveis tinham aluguéis entre 7$680 e 11$520 e localizavam-se, quase sempre (77,8%), em
zonas menos valorizadas da freguesia da Sé (nas ruas do Príncipe, 8 casas, dos Quartéis 3 e da
Freira 3). Além do referido coronel, o capitão Gabriel José Rodrigues que tinha média de
11$724 por casa e o doutor Calheiros com 6$400 eram exemplos desse tipo de proprietário. O
doutor Calheiros pode ter construído as casas do largo do Bexiga, doze relacionadas na Décima,
e mais doze na Rua da Bica, mas Saint Hilaire descreve como muito precários esses imóveis
destinados a estalagens. Não eram casas, mas simples quartos destinados a pouso dos tropeiros,
o que explica o baixo preço delas. O objetivo de Calheiros era o aluguel por dia, provavelmente,
porque sua clientela era de tropeiros e viajantes que pernoitavam em suas propriedades.
Já o capitão Gabriel era dono de imóveis com valores próximos à média da cidade, em
meio a algumas de baixíssimo aluguel localizadas em logradouros – assim como Calheiros –
externos ao triângulo, principalmente na Rua da Tabatinguera, 64%. Porém, com uma
diferença, residia em imóvel de elevado aluguel no Largo da Sé, n.4, avaliado em 19$200. Além
dessa propriedade, Gabriel era dono de um valioso imóvel térreo alugado ao padre Manoel
Joaquim de Castro por 38$400, na rua de São Gonçalo.
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Considerações finais
A comparação dos livros das Décima em anos não tão distantes (1809 e 1829) permitiu
atingir nosso objetivo inicial: demonstrar que São Paulo a riqueza da cidade, dando índices
materiais que atestassem suas dinâmicas e interfaces com outras áreas da Colônia e do Império.
O modo que encontramos para isso foi focar na propriedade citadina que, como afirmamos, foi
pouco analisada pela historiografia, mesmo por autores recentes que refutaram a tese do
isolamento e a pobreza e analisaram as conexões com outras regiões devidas ao comércio
destinado ao abastecimento do mercado interno.
A casa na cidade deixou de ser um local de passagem – moradas de domingos, festas
religiosas e embarque das safras –, tornando-se desde muito cedo o local de moradia de uma
parte importante das elites de São Paulo, ou seja, de sua nobreza da terra. Para os comerciantes
era essencial essa residência. Os produtos vindos do Rio de Janeiro e os que saiam da cidade
em direção as outras regiões, indicam, ainda que superficialmente, que o tão propalado
isolamento era uma falácia já no XVIII e completamente descabido no XIX. Homens (e
algumas mulheres) chegavam de todas as partes do Império inclusive do Reino para se
instalarem em São Paulo. É certo que, nem sempre, a cidade foi o objetivo, mas por algum
motivo acabaram criando raízes.
O comércio era o grande fator propulsor e por meio desse tipo de negócio – nas mais
variadas frentes – foram se construindo pequenos, médios e grandes cabedais. As fronteiras da
cidade já não eram mais suficientes; os ‘negócios’ expandiram-se para fora, algo já percebido
por José Carlos Vilargada para o período da União Ibérica (1580-1640) e por Borrego para o
início do XVIII. O que mudou no final do XVIII foi a escala de abrangência e a quantidade de
mercadorias circulantes. O recenseador de 1765 registrou a compra de fazenda secas em réis
assim como o quanto foi vendido. Em 1798 novamente foi realizada essa mesma anotação, os
montantes empenhados eram muito maiores.
Com as fortunas conquistadas nos negócios, esses homens investiram em mais negócios.
Casas na cidade eram um deles - compra ou construção de imóveis para renda de aluguel,
investimento seguro comparativamente aos negócios mais arriscados e sujeitos a oscilações que
praticavam. Essa é outra forma de se perceber seu enraizamento em São Paulo, fazendo da
cidade ponto de apoio para suas tantas outras atividades exercidas longe dela. Mas,
principalmente, é uma forma de se compreender que as riquezas estavam aumentando. Ter casas
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de um, dois ou cinco contos de réis não era pouca coisa, alguns deles como vimos talvez
tivessem mais de 10 contos em imóveis na cidade – coronel Arouche, por exemplo. Se a riqueza
não era para todos, ela estava presente na cidade inclusive entre homens que, possivelmente,
em outras vilas e cidades teriam pouca ou nenhuma possibilidade de ter posses. Em São Paulo
isso era possível: um pardo como o boticário Dionísio ou o marceneiro Joaquim puderam,
apesar de tudo, construírem pequenas fortunas com seus negócios. Era uma sociedade
completamente diferente das outras dos primeiros séculos da colonização. A terra continuava a
ter sua importância, mas como negócio. Os grandes negociantes se fizeram e continuaram a
atuar como tais, sujando as mãos no comércio e transformando fazendas em mais um item da
sua ampla carteira de investimentos. O brigadeiro Luiz Antônio jamais deixou de ser
“negociante” e dono de loja – “a Casa Souza” -, mesmo quando tornou-se o maior fazendeiro e
senhor de engenho da cidade, detentor do expressivo de escravos.
A análise de um dos componentes da riqueza desses proprietários possibilitou
visualizarmos melhor aquela sociedade rentista (e creditícia), e não especulativa. O imóvel na
cidade era para renda de aluguel, uma entre tantas fontes de renda. A manutenção das
propriedades durante vinte anos sugere isso, assim como a valorização na ordem de 200%
indica que a cidade crescia não somente em termos espaciais, mas também nos preços. Morar
na cidade ficava cada vez mais caro, mas mesmo assim não faltava público. A demanda era
crescente. A pequena quantidade de imóveis em ruínas também é outro indicativo dessa
dinâmica de uma cidade de São Paulo não estagnada ou isolada, muito menos pobre.
A escolha dos 20 maiores proprietários em renda de aluguel foi uma forma encontrada
para esmiuçar o quanto esses donos de casas gozaram a valorização dos seus imóveis,
verificando quais áreas eram mais valorizadas e que tipo de imóveis havia nelas. A
contraposição com os escravos permitiu, também, entender algo que na teoria já é corrente, mas
que empiricamente não havia sido realizado. Parte da elite proprietária de imóveis também era
parte da elite escravista.
Outro fator interessante foi a mudança ocorrida na Câmara Municipal onde, se na
primeira metade do XVIII era comum encontrar comerciantes, no final do mesmo século e
início do XIX isso já não era recorrente. Não realizamos o levantamento, mas em uma consulta
simples por amostragem selecionamos os anos de 1809 e 1829 nas atas da Câmara e não
localizamos nenhum desses nossos dezesseis proprietários (as quatro mulheres foram excluídas
porque não participam da administração) ocupando os cargos mais importantes do Senado como
vereador, juiz ordinário ou de órfãos, ou mesmo de procurador-tesoureiro. Alguns desses
camaristas eram parentes dos analisados, mas eles não estavam lá. A situação de São Paulo era
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outra, o comércio paulista dominava não só a cidade, mas a região centro-sul no século XVIII
e primeiras décadas do XIX, situação que se alterará com o café, mas esta já é uma outra
história.
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