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CAPÍTULO IV
O CAFÉ TRANSFORMADOR

Exaurido o ciclo do ouro em Minas Gerais, um grande contingente de mineiros voltou
seus interesses para São Paulo — os comumente chamados “torna-viagem” (BRUNO, 1967)
— aqueles mineiros que, esgotado o ouro, deixaram Minas Gerais e fixaram-se em São Paulo
(Cf. LEMOS, 1999, p.75). Muitos destes fixaram-se no Vale do Paraíba e passaram à
exploração da atividade agrícola, em função do fluxo de viajantes que existia entre São Paulo e
Rio de Janeiro.
Apesar da queda do movimento diretamente ligado ao ouro vindo de Minas Gerais,
algumas atividades continuaram a existir, como foi o caso do comércio de muares entre o Rio
Grande e o Rio de Janeiro.
Outra ocupação que garantia a subsistência, principalmente da população fixada à beira
das estradas e caminhos, era a venda de mantimentos (milho, mandioca, arroz, feijão,
pastagens, farinha, melado, rapadura, algodão e porcos) para as tropas e viajantes. Deste
modo, a região vale-paraibana pode sobreviver até ser alcançada pelo surto do café.
A introdução da cultura cafeeira na região, ainda de maneira incipiente, inicia-se nesse
período, embora Ernani Silva Bruno (1967) afirme que o café já era plantado em São Paulo
desde o final do século XVIII, aproximadamente entre 1790 e 1797. Em 1836 já havia ocupado
todo o Vale, provocando uma sensível alteração da paisagem, pela necessidade da derrubada de
áreas de floresta para a lavoura.
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Tal processo ocorre no sentido inverso ao do povoamento, isto é, desde a divisa com o
Rio de Janeiro em direção à cidade de São Paulo, desempenhando o Caminho Novo da Piedade
o papel de importante vetor de penetração da cultura cafeeira na província paulista. SaintHilaire (1974, p.96) registrou suas impressões quando viajou, em 1822, de São Paulo para o
Rio de Janeiro:
É para lá de Lorena que se começa a encontrar homens ricos. Devem
todos a fortuna à cultura do café. Começam também os lavradores a
entregar-se a ela nas cercanias de Jacareí, Taubaté e Guaratinguetá, mas
até agora as pessoas abastadas só se ocuparam de cana-de-açúcar e os
pobres do algodão, com o qual fabricam tecidos grosseiros.

Se compararmos o processo de expansão da cultura cafeeira na parte paulista do Vale
do Paraíba em relação à sua porção fluminense, notaremos que por aqui ela se deu de forma
muito mais lenta. Canabrava (1967) atribui essa lentidão à carência de capitais dos lavradores
vale-paraibanos, cujos ganhos com a economia açucareira estavam aquém daqueles auferidos
em outras regiões paulistas, notadamente na região de Piracicaba e Itu, pois a acumulação de
capital, a partir da cultura canavieira foi um dos fatores que possibilitou aos fazendeiros
paulistas o investimento no café.
Para Evangelista (1978, p.42), “o Vale do Paraíba paulista não teve o mesmo esplendor
que se viu na porção fluminense, talvez porque a riqueza se repartiu por um número maior de
mãos, diluindo-se”.
Em contrapartida, o capital dos fluminenses tinha origem bem diversa – em boa parte
dos casos, os fazendeiros do Rio de Janeiro eram portugueses vindos com a corte e que tendo
recebido terras de D. João VI, acabaram acumulando fortunas pela divisão das suas sesmarias.
Richard Morse (1970, p.157), ao discutir a entrada da cultura do café em São Paulo,
assinala que a região do vale do Paraíba era “tributária do Rio” tanto por terra quanto por mar,
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até a instalação da ferrovia e chama a atenção para a “unidade geográfica da região e seus
escoadouros marítimos naturais: o Rio e – através da Serra do Mar – Angra dos Reis, Parati,
Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião”.
Com relação a essa estreita ligação do Vale do Paraíba com o Rio de Janeiro, também
Sérgio Buarque de Holanda (1979, p.29) observa que no início do século XIX:
[…] os moradores do Vale do Paraíba continuam […] a fazer longas
viagens, de preferência para o Rio de Janeiro, a fim de se proverem das
últimas novidades fluminenses e européias. […] Os contatos e os negócios
dos habitantes da maior parte da área regada pelo rio Paraíba, mais
facilmente se faziam com o Rio de Janeiro do que com a capital da
província. Essa situação só começava a mudar em Taubaté[…]

Esse forte vínculo pode ser atribuído ao fato de que, mesmo que para se alcançar o Rio
de Janeiro era necessário ir a Parati e de lá seguir por mar, ainda assim esse trajeto era mais
fácil e rápido do que se tentar alcançar São Paulo pelo caminho aberto pelos bandeirantes, a
Estrada Geral. Evangelista (1978, p.44) afirma que
[ …] viajantes comuns, como Saint-Hilaire, sem muita bagagem,
gastavam, do Rio a Lorena, pelo Caminho Novo, 14 dias […]. Mesmo
quem tinha pressa e era bom cavaleiro, como o Príncipe Dom Pedro, não
fazia em menos de cinco. […] Era preferível, portanto, a viagem anfíbia,
por Paraty, mais rápida e muito menos cansativa.
Para São Paulo, o Príncipe gastou outros seis dias, enquanto Saint-Hilaire
demorou 10.

Além do mais, a capital paulista, paupérrima ainda nesse período, não oferecia
atrativos como a corte:
Do Rio procediam os artigos vendidos no comércio, as bretanhas1 , as
gangas2 , os tecidos de seda, os maços de fitas, os barris de vinho, a
aguardente do Reino, as arrobas de bacalhau; e para o Rio eram
encaminhadas as arrobas de fumo, as de açúcar, as de toucinho e as de café
(EVANGELISTA, 1978, p.44).

Mesmo anos mais tarde, com a cultura cafeeira já estabelecida e dando grande lucro à
região, Zaluar (1975, p.72) destaca a influência fluminense no fundo do Vale do Paraíba
paulista:
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Quem visita as povoações de S. Paulo desde o Bananal até Silveiras não
encontra em seus usos e costumes diferença alguma das da Província do
Rio de Janeiro, na qual estão encravadas estas treze léguas de território.
Os hábitos de vida, as relações e natureza do comércio, o gênero de
cultura são os mesmos, e só de Silveiras em diante é que se começa a
observar algumas ligeiras modificações, tanto nos usos do povo como na
variedade do cultivo.

De Silveiras em diante cultiva-se também a cana-de-açúcar, cultura que não foi
abandonada completamente nessa parte da província. Em Lorena, nessa época, a produção do
café “é limitada, pois não colherá talvez anualmente cem mil arrôbas. Em compensação,
porém, fazem-se grandes plantações de cana e cultivam-se os gêneros alimentícios em
abundância, de modo que só importa de Minas algum feijão e toucinho” (ZALUAR, 1975,
p.75).
Entre 1822 e 1888, a Província de São Paulo teve intensificado o seu crescimento
vegetativo normal (BRUNO, 1967), com a conseqüente expansão de seus limites e seu
adensamento geográfico, por conta, inclusive, da entrada dos mineiros, como afirmamos no
início de nosso trabalho.
Um outro importante fator que impulsionou esse processo foi a expansão da fronteira
da lavoura cafeeira, em meados do século XIX, do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista
(região de Campinas, inicialmente). Na década de 1880, finalmente a produção paulista
superou a fluminense, muito por conta da admissão de mão-de-obra livre e do investimento
pesado em transporte ferroviário.
Pouco antes, porém, do café alcançar a região da mogiana, o Vale do Paraíba sentiu os
reflexos da riqueza do café, com a ampliação dos contingentes populacionais urbanos para os

1
2

Antigo tecido fino, de linho ou de algodão, proveniente da província francesa que lhe empresta o nome.
Certo tecido forte, azul ou amarelo, procedente do Oriente.
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quais concorreram inclusive, os mineiros do sul, vindos com seus escravos, abandonando de
vez a exploração do ouro.
As inovações vinham do Rio de Janeiro, seguindo naturalmente o caminho percorrido
pelos cafezais. Desde meados do século XIX, a lavoura cafeeira proporciona a melhoria das
condições de vida dos habitantes do Vale do Paraíba, em sua porção mais oriental, na região
que vai de Lorena até a divisa com a província fluminense.
“O café chegou muito depressa à região, em virtude do intenso trânsito das tropas. […]
A rubiácea, em somente quinze anos de lavoura, já estava correspondendo a 59% dos
rendimentos globais [da Vila de Lorena]” (EVANGELISTA, 1978, p.40).
No entanto, os lucros da lavoura cafeeira ainda não haviam provocado nenhum impacto
no aspecto geral da povoação, pois a produção ainda estava centrada na área de Bananal e
Areias e de lá seguia diretamente para o Rio de Janeiro. Em 1817, essas duas localidades se
emancipam de Lorena, fazendo com que a renda da vila sofra queda considerável. “Só quando a
produção for das áreas vizinhas é que o café fará seu impacto no povoado, depois de 1825”
(EVANGELISTA, 1978, p.41)

d
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O baronato local, agente do melhoramento da cidade
De fundamental importância foi a atuação do baronato local e o papel que
desempenhou para o desenvolvimento das sociedades vale-paraibanas, financiando boa parte
dos melhoramentos urbanos e agindo na propagação do novo gosto europeizado vindo da corte
ou diretamente da Europa.
Os títulos nobiliárquicos no Brasil diferem dos portugueses em alguns pontos. Ao
contrário do que ocorria em Portugal, por aqui os títulos não podiam ser comprados, apesar de
muitas vezes terem sido outorgados em troca de “atos de lealdade” ou mesmo doações ao
Império. Nossos títulos não tinham caráter hereditário, cessando os direitos e honras
adquiridos com a morte do agraciado. Também a nobreza brasileira não tinha direito
automático a assentos no Senado, ou outros papéis legislativos, mas seus filhos podiam
ingressar no Exército ou na Marinha como cadetes ou aspirantes, respectivamente. O valor do
título estava ligado mais ao prestígio social e a conseqüente facilidade para o acesso à vida da
corte e às esferas mais altas do mundo político e econômico (MOURA, 2002, p.103-104).
Foram distribuídos com certa parcimônia, principalmente no Segundo Império, devido
à indiferença de D. Pedro II em relação às questões cerimoniais. Segundo Moura (2002, p.
104), o monarca perdeu com isso um forte “instrumento de estabilidade política”. O autor
distingue cinco principais momentos em que ocorreram as “ocasiões de amerceamento”, as
quais referem-se a fatos políticos importantes no relacionamento entre os proprietários locais
e a corte, o que de certa maneira contradiz sua afirmação anterior.
O primeiro momento foi quando o coronel Manoel Marcondes de Oliveira e Melo, por
estar acompanhando D. Pedro I no evento da proclamação da Independência, foi agraciado com
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o título de Barão de Pindamonhangaba. Ilustrando o que afirmamos há pouco, em relação à
parcimônia com que eram concedidos os títulos, o coronel Marcondes de Oliveira havia
requerido para si o título de barão ao próprio Dom Pedro I, obtendo-o tão somente em 1846.
Configura-se como um caso isolado, cuja concessão do título não se relaciona à conjuntura
político-social do país.
O segundo momento ocorreu na década de 1850, quando houve um grande número de
concessões, num total de 160 títulos distribuídos em todo o Brasil. Para Moura (2002, p.104),
a generosidade dessa distribuição “pode ser explicada pelo desejo de prestigiar a classe dos
senhores de engenho e fazendeiros de café, em um momento em que a grande lavoura se
afirmava como a maior propulsora do volume e do valor da balança de exportações”. Outra
razão para tal distribuição pode estar ligada à maioridade de D. Pedro II, no sentido de que se
garantisse um ambiente amistoso ao novo Imperador.
No período em que se desenrolou a Guerra do Paraguai, nenhum título foi outorgado.
Findo o conflito, entre os anos de 1867 e 1871 há nova distribuição de títulos e condecorações,
pela contribuição dos fazendeiros vale-paraibanos à causa, enviando homens e fazendo
doações vultosas para a compra de armamentos e fardas.
O terceiro momento decorre da concretização da ligação ferroviária entre Rio de Janeiro
e São Paulo, em 1877, em face das doações para a construção da ferrovia.
No quarto momento, são agraciadas personalidades importantes da cidade de Lorena.
[A] doação de grandes somas para a construção de templos religiosos (a
matriz, em que se empregou material diretamente importado da Europa, e
a igreja de São Benedito, cujo risco foi entregue ao francês Charles
Peyrouton, o mesmo que projetou o palácio dos Condes de Nova
Friburgo, no Rio – o atual palácio do Catete – e o palacete do Barão de
Lessa, em Pindamonhangaba) e, sobretudo, a inauguração de um Engenho
Central, iniciativa das famílias Castro Lima e Vicente de Azevedo,
resultaram na concessão de numerosos títulos e ordens honoríficas, entre

131

os anos de 1879 e 1884. Criaram-se os títulos de Viscondessa de Castro
Lima, Barão de Moreira Lima (logo elevado a Visconde)3 e segundo
Barão de Castro Lima, além do que numerosas comendas e oficialatos da
Rosa e de Cristo foram distribuídos entre seus próximos parentes
(MOURA, 2002, p.105).

O quinto e último momento, entre 1883 e 1889, é marcado pela tentativa de contenção
dos ânimos mais exaltados, pela da ampla e generosa outorga de títulos, em função da crescente
pressão abolicionista, contrária aos interesses da imensa classe dos proprietários rurais. Nesse
instante, o Visconde de Moreira Lima passa a Conde de Moreira Lima4 que, ao lado do Conde
de Santo Agostinho, de Taubaté, são as únicas personalidades da região agraciadas com esta
alta titulação.
É curioso que os lorenenses tenham se destacado, segundo Moura (2002), pela sua
religiosidade, inclusive porque a nova igreja matriz é obra posterior à esse período – estendeuse entre 1886 e 1890. Porém, tal razão é confirmada pelo exame das transcrições das cartas de
amerceamento inclusas no texto de Rodrigues (1942), as quais anexamos à presente
dissertação5 e onde se pode observar que a concessão dos títulos tem mesmo um caráter
“espiritual”.
Parece-nos, contudo, que há um fundo político nestas titulações, pois a família Castro
Lima praticamente controlava a cidade e era o Conde de Moreira Lima o grande benemérito
local, financiando as obras públicas inclusive, como consta da Ata de 22 de fevereiro de 1884:
O mesmo Snr Presidente comunicou que a vista da urgencia do cazo,
autorizou um emprestimo até a quantia de dusentos mil, para com o Snr.
B. de Moreira Lima para melhoramento da Praça d’este mesmo nome e
pedia approvação d’esta Camara, cuja quantia sera paga em 31 de julho
(Cf. Anexo C, grifo nosso).

3

Cf. Anexos K e L.
Cf. Anexo N
5
Cf. Anexos K, L, M e N
4
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Mas todas as cidades da região tiveram os seus benfeitores. Talvez uma outra
explicação possível para o agraciamento dos Castro Lima seria mesmo acreditar em certa
predileção pessoal do Imperador ou, ainda, uma maneira que este encontrou para fazer uma
crítica velada à atitude mais “expansiva” de outros “fidalgos valeparaibanos”, pois consta que
o conde nunca foi à Europa, viajou poucas vezes ao Rio de Janeiro e tampouco buscou
transferir-se para o Oeste Paulista quando o café declinava na região – como fizeram os
Rodrigues Alves, por exemplo – preferindo investir seu tempo e dinheiro na cidade de Lorena.
Um outro ponto a favor dessa hipótese é que o conde não tinha herdeiros, deixando
grande parte de sua fortuna para a Santa Casa local, para o Asilo São José, para o Colégio São
Joaquim e o Instituto Santa Carlota, todos fundados por ele.
Foi um benemérito, pois, quando boas fortunas eram retiradas de Lorena,
a procura de melhor colocação, a sua era toda empregada aqui na
construção de prédios, revelando assim nobre bairrismo e acendrado
[apurado] amor ao seu torrão natal (CESAR, 1928, p.113).

Na verdade, o Conde de Moreira Lima tinha origem um pouco diversa daquela de
alguns de seus contemporâneos do Vale, pois não vinha de uma família de agricultores e antes
de entrar para o ramo do cultivo do café já havia feito fortuna, ao lado de seu pai, no comércio,
além de acompanhar a política com certo distanciamento:
Sem se imiscuir na política militante, ainda que de idéias não
conservadoras e mais próximo dos liberais, o Conde de Moreira Lima
começara trabalhando na casa comercial do pai, a quem, entrado em anos,
sucedeu naquele comércio, passando, também, a gerir-lhe os negócios
particulares.
Não sendo, inicialmente, cafeicultores, mas manejando capitais, numa
casa comercial e financeira, que ao redor de 1864, possuia em seu registro
173 escravos, os Moreira Lima, pai e filho, por fôrça da circusntância de
tudo girar em tôrno do café, acabaram negociantes e plantadores da
rubiácea.
O velho capitalista estimulava os sitiantes trabalhadores e honrados a se
converterem em fazendeiros. Aos grandes ensejava, quando devedores,
oportunidade de não sairem da posse das suas terras. O filho do Visconde
de Guaratinguetá deve a essa generosidade, não ter perdido, por cem
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contos de réis, a grande fazenda das Três Barras6 , com mais de mil
alqueires, e que será a base da fortuna de seus dois genros, os irmãos
Virgílio e Francisco de Paula Rodrigues Alves. Também, assim, procedia
Moreira Lima Junior, mas por mais que contemporizasse, suas
propriedades agrícolas foram crescendo pela aquisição e por execução de
dívida, tendo somado mais de três dezenas delas (MOTTA SOBRINHO,
1967, p.92, grifo nosso).

Antes de cafeicultor, era um empresário e financista e tinha
[…] o seu tempo […] sempre dividido entre a direção e a administração
das obras de caridade e das suas próprias, pois, foi elle um hábil
construtor, embellezando Lorena com elevado nome os optimos e lindos
prédios solidos e confortáveis (CESAR, 1928, p.113).

Pela iniciativa da criação do Engenho Central de Lorena, companhia composta em 1881
em sociedade com outros notáveis locais, Moreira Lima foi agraciado com a Comenda da
Ordem de Cristo7 em 1884, ano do início das atividades do engenho.
Na época em que o conde redigiu seu testamento, em 1922, era credor das seguintes
dívidas, relacionadas com instituições que ajudara a financiar ou financiara totalmente:
A Matriz desta cidade me é devedora de Rs.30:906$700, importancia
adiantada para sua terminação, no anno de 1889, e que tinha de ser
recebida por meio do benefício de 30 contos de réis de uma loteria
estadoal que lhe estava á annos concedida, e que […] não chegou às
minhas mãos […]. Não cogitei absolutamente do emprego de meios
judiciais para a arrecadação desse dinheiro, do qual ao contrario, fui
prompto a desistir, e isso de muito bom grado, considerando como um
donativo, e muito bem applicado á tão boa obra […]. A Santa Casa de
Misericordia desta Cidade, de que sou Provedor, segundo as contas
fechadas a 31 de Janeiro p.p. me é devedora da quantia de Rs.
30:474$018, de dinheiros adiantados para melhoramentos e custeio; e as
obras do Asylo […], de Rs.82:395$163 tambem de adiantamentos para
continuação das obras […]. A Conferencia de São Vicente de Paulo, de
que sou Presidente, me é igualmente devedora da quantia de Rs.
10:952$901, adiantada para a distribuição regular dos generos de consumo
ás 60 familias matriculadas […]. Sempre foi minha intenção, ao
concorrer para os bons Templos que existem em Lorena, dotal-os de
casas proximas e decentes para os seos parochos ou capellãis, e assim o
consegui de modo satisfactorio, á respeito da Matriz e S. Benedicto […],
o mesmo se dando á respeito da Capella do Rosario, que por minha
iniciativa e auxilio, ajudado com esmollas dos bons conterranios, tambem
possue o seo bom predio […] (RODRIGUES, 1942, p.177, grifo nosso),

6
7

Cf. Anexo O
Cf. Anexo M
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resultando em aproximadamente 153 contos de réis investidos em obras sociais e de
caridade, além de créditos (em dinheiro e em terras) que havia para receber, de empréstimos
pessoais e de dívidas executadas judicialmente. Não haveria de querer se estabelecer no oeste
paulista. A região de Lorena era a sua praça de negócios.
Mais um dado que corrobora a idéia de que o conde era na verdade um financista - e
esta talvez seja a mais forte razão para o seu reconhecimento por parte do Imperador,
garantindo-lhe a outorga do título de conde – é a conclusão a que chega Evangelista (1978,
p.95), em seu texto, ao afirmar que:
A produtividade dos cafezais do Vale do Paraíba sempre foi baixa e
tenderá a diminuir com o envelhecimento e a erosão dos solos, o que
explicaria que a riqueza não virá diretamente da lavoura mas de
benefícios originários da movimentação dos capitais e da
comercialização do produto; […] a abastança ficará nas mãos dos
poucos que fornecerão dinheiro e receberão os juros para compra de
escravos e que possam adquirir o produto na fonte […] (grifo do autor).

Além do Conde de Moreira Lima (Joaquim José Moreira Lima Jr.) (Fig.51), receberam
mercê sua mãe, D. Carlota Leopoldina de Castro Lima, como Viscondessa de Castro Lima, em
1879; seu irmão, Antônio Moreira de Castro Lima, como Barão de Castro Lima, em 1884; seu
sobrinho Francisco de Paula Vicente de Azevedo, como Barão da Bocaina em 1887 e seu
primo Antônio Rodrigues de Azevedo Ferreira, feito Barão de Santa Eulália em novembro de
1888. Todos ainda agraciados com as comendas da Rosa e de Cristo, também entregues a
Bráulio Moreira de Castro Lima e Arlindo e Theophilo Braga.
Somente a Viscondessa de Castro Lima, doou 80 contos de réis para a construção da
nova igreja Matriz, em 1886, sendo que em 1875 já havia doado 50 contos de réis para as
obras da igreja de São Benedito (EVANGELISTA, 1978). Ainda contribuiu com 20 contos
para a constituição inicial do patrimônio da Santa Casa de Misericórdia, 10 contos para a
reforma da Igreja do Rosário e mais 10 contos para a construção da Capela de São Miguel e
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Fig. 51
A família do Barão de Castro Lima, sentado, ao centro. De pé, à
esquerda, está seu irmão e genro, o Conde de Moreira Lima.
c.1875
Fonte: MOTTA SOBRINHO, 1967
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Almas, no cemitério, onde mandou fazer seu túmulo (RODRIGUES, 1956), o que soma um
total de 170 contos de réis doados para obras de caridade.
Também foi um benemérito o
Major Bráulio Moreira ao doar o meio conto de réis, como seu irmão, o
Barão de Moreira Lima, ao agradecer a escolha de seu nome para a nova
praça que se abrira em frente à Santa Casa, ocasião em que fez doação de
um terreno no Largo do Rosário, como também Dr. Rodrigues Azevedo,
ao doar terreno no Largo da Matriz (EVANGELISTA, 1978, p.130, grifo
nosso)

No cenário político nacional destacaram-se outros entes da família, sem títulos
honoríficos, entre eles Pedro Vicente de Azevedo, que chegou a ser presidente das províncias
de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo – nesta última, às portas da República, entre 1888 e
1889.
Esses foram os promotores da transformação da paisagem urbana de Lorena a partir de
meados do século XIX. Várias ações concorreram para esse processo: regularização do
arruamento, abertura de novos logradouros, pavimentação, iluminação, pontes sobre o Rio
Paraiba e o Ribeirão Taboão, introdução de um código de posturas, criação de praças e seu
ajardinamento, construção de novos edifícios; a instituição, como já citado, da Santa Casa de
Misericórdia, de escolas masculina e feminina e de um asilo.
É a partir da década de 1830 que as mudanças se iniciam, sob a influência cada vez
maior da família Castro Lima. Evangelista (1978, p.49) faz uma breve descrição da área central
de Lorena no segundo quartel do século XIX, aproximadamente na década de 1830, na qual
podemos observar algumas mudanças ocorridas a partir de então:
As vias do povoado não eram o que hoje aparecem. No Largo da Matriz,
por exemplo, o aspecto era outro. A velha igreja não ficava isolada, não
existindo a atual Rua Conde José Vicente. Por sua vez, não havia rua
acompanhando o Paraíba (a atual Cel. Bráulio). Existia um beco junto ao
que foi depois a casa do Barão de Santa Eulália e outro beco, que descia
para o Paraíba, onde era o Porto Velho, e que a casa de Joaquim José
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Moreira Lima [o Conde de Moreira Lima] acabou fechando, mais tarde,
embora abrindo passagem maior para o rio, no próprio largo. No lado
direito, atuais acomodações da Câmara Municipal, antigo palacete do Cel.
Bráulio, não havia o recuo que hoje existe, mantendo-se o alinhamento
da Rua da Piedade até a Paraíba, como se dizia então.
Do Largo da Matriz seguia-se pela Rua Augusta (atual Pe. Manoel
Teotônio) até o Largo do Rosário. Aí estavam o sobrado da Câmara, e a
igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Também o Largo
não era o mesmo: a capela tinha uma torre, o prédio da Câmara avançava
mais para o centro, deixando um pequeno largo no fundo, onde
funcionava aos domingos a ‘Quitanda’, na qual se compravam os gêneros
de alimentação.
[…]
E só. Dois largos, meia dúzia de ruas, três pontes, duas igrejas pequenas e
o sobrado da Câmara (grifo nosso).

Lorena era ainda uma vila tropeira, mas iniciando um processo de transformação que só
terminará ao fim do século, quando a atividade cafeeira se extingue e, a exemplo de suas irmãs
do Vale, entra em um período de estagnação econômica. As primeiras transformações ocorrem
de modo lento ainda, mas são indicativas da necessidade de organização espacial da vila pela
recente chegada dos impactos da cultura cafeeira.
Assim, em 1832 é aprovado novo Código de Posturas Municipais, onde é explícita a
intenção da normalização do desenho urbano, ao fixar regras para a configuração espacial dos
logradouros. A largura das ruas foi fixada em trinta palmos8, cabendo aos proprietários a
manutenção das testadas, o que implicava a manutenção da fachada propriamente dita e na
manutenção da área de rua correspondente às casas, que deveriam ser capinadas e não ter
‘águas paradas’. Estavam previstas multas no valor de $500 a 1$500, dobrando tais valores no
caso reincidência (EVANGELISTA, 1978).
O fato que marca em definitivo a disposição local por mudanças é a decisão de se
erguer uma ponte para a travessia do Rio Paraíba, por se tratar da primeira intervenção de
grande porte no desenho da cidade, pois para a sua construção “seria preciso abrir uma rua

8

Aproximadamente 6,60m. Outros textos citam 40 ou ainda 45 palmos.
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Fig. 52
Anexo de correspondência dirigida ao governo da Província, relativa à localização da ponte
sobre o Rio Paraíba, em que aparecem o porto velho ou porto do Meira – lugar onde a
ponte acabou sendo construída - a estrada para Minas Gerais e a de São Paulo para o Rio
de Janeiro, além da matriz e seu adro.
c.1830
Arquivo do Estado
Fonte: EVANGELISTA, 1978
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(Fig. 52), em direção à cabeceira da ponte, passando por três quintais e ainda derrubando-se
uma taipa, para permitir a passagem pela margem do Paraíba até o Largo da Matriz”
(EVANGELISTA, 1978, p.52, grifo nosso).
A partir de 1826, corre na Câmara a discussão sobre o melhor local para erigir a ponte.
Um dos ofícios encaminhados à Presidência da Província, defendendo a instalação da ponte em
local mais distante do Largo da Matriz, “argumentava que [a obra] ‘iria aformosear a Vila,
havendo lugares suficientes para o encontro de tropas e boiadas” (EVANGELISTA, 1978,
p.53, grifo nosso). Foi somente em 1832 que sua construção foi concluída, cessando
a despesa municipal com as canoas, que faziam a travessia”.
[…]
A construção da ponte teve duas conseqüências: abriu-se uma rua (atual
21 de abril), desviando-se o trânsito do Largo da Matriz, pois as tropas e
varas de porcos seguiam por ela, para alcançar a Estrada da Corte; e a
margem direita do Paraíba ficou franqueada (atual Rua Cel. Bráulio) até a
cabeceira da ponte (EVANGELISTA, 1978, p.55) …

…a qual durou dezesseis anos, vindo a ruir em 1848, mas cumpriu importante papel na
vida da vila: mudou a rota dos tropeiros, afastando os animais do Largo da Matriz,
proporcionando-lhe a chance de firmar-se — sendo o núcleo original da povoação — como
logradouro com valor cívico e histórico, que a elite local escolherá para implantar seus
palacetes.
Na década de 1840, a produção de café passa a liderar a atividade agrícola da vila,
suplantando o açúcar e o algodão. O comércio estava mais estruturado, com dez negociantes do
ramo de fazendas, enquanto o setor de prestação de serviços volta-se para a agricultura,
contando Lorena na época com dez ferreiros e dois seleiros.
Um indício das mudanças que se processavam desde a chegada da corte portuguesa no
início do século e que talvez, somente agora estivesse surtindo seus efeitos em Lorena é o
desaparecimento, em apenas vinte anos, de algumas profissões como a de “tecer pano” ou
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“fiar algodão” — observadas por Saint-Hilaire em 1822 — limitando-se as costureiras agora
somente à confecção das roupas. “Seria, provavelmente, o resultado da abertura dos portos,
que inundou o país com os produtos manufaturados ingleses, especialmente tecidos de algodão
de Manchester” (EVANGELISTA, 1978, p.99).
Com relação aos ofícios ligados à arquitetura, nessa década continuava a tradição
paulista da taipa, mas contando agora com mão-de-obra mais qualificada de oito carpinteiros,
“tão necessários em obras de taipas, que melhoravam o trabalho dos escravos carapinas”
(EVANGELISTA, 1978, p.100, grifo nosso).
A partir de meados da década de 1850 as transformações tomam novo vulto, pois em
1856 a vila é elevada a cidade, sendo declarada sede de comarca9 um ano mais tarde
(RODRIGUES, 1956). Concomitantemente, os cafeicultores estavam auferindo altos lucros
com a exportação dos grão e é nessa década que o Vale alcança o auge de sua capacidade
produtiva. A derrocada final só se dará na década 1890, restando alguns anos ainda para a
exploração da terra. Em contrapartida, será a partir de agora que ocorrerão os maiores
investimentos no melhoramento das cidades valeparaibanas e em Lorena não será diferente.
Na década de 1860, a cidade já apresentava contornos diferentes daqueles da antiga
freguesia do século XVIII. O viajante que chegasse à cidade naqueles dias encontraria “extensas
e bem alinhadas ruas, soberbos e elegantes prédios, abundantes lojas”(ZALUAR, 1975, p.73)
apesar dos edifícios públicos estarem aquém do bom gosto que prevalecia nas construções
particulares (ZALUAR, 1975).

9

A elevação à cidade foi declarada pela Lei nº 21, de 24 de abril de 1856; a Lei nº1958, de 14 de agosto de 1857 cria o
seu termo judiciário. Antonio da Gama RODRIGUES, 1956, .p72
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A cidade contava por essa época com um “elegante teatrinho, mandado construir à
custa do Sr. capitão José Vicente de Azevedo” (ZALUAR, 1975, p.74), outro notável membro
da sociedade lorenense, primo do Conde de Moreira Lima e chefe do Partido Conservador local
— “o Teatro de Lorena, na Rua Boa Vista, onde se apresentavam companhias dramáticas e
líricas” (EVANGELISTA, 1978, p.130). A casa ‘tinha duas ordens de camarotes da família,
para o qual os escravos transportavam poltronas nobres e cadeiras estofadas. […] Além da
platéia havia varandas (corredores laterais), onde hoje há freqüentemente frisas’ (QUEIROZ,
1969, p.126 apud EVANGELISTA, 1978, p.130).
Com aproximadamente treze mil habitantes (no município como um todo, inclusive a
área rural), o fausto podia ser medido nas novas casas construídas na cidade.
Entre os prédios que mais merecem mencionar-se pela sua grandeza e
elegância de construção, destacam-se os dos Srs. Joaquim José Moreira
Lima [o pai], João Batista de Azevedo, Comendador Antonio Clemente
dos Santos, digno deputado provincial João José Antunes Guimarães,
Joaquim Honorato Pereira de Castro, major Antônio Bruno de Godói
Bueno, João José Rodrigues Ferreira, D. Maria Pereira da Guia e Azevedo,
Manuel de Oliveira Pinto Junior, Antonio Moreira de Castro Lima, o do
Sr. padre Manuel Teotônio de Castro, todos dignos de figurar em qualquer
das ruas da capital [do Rio de Janeiro] (ZALUAR, 1975, p.75)

Apesar de tantas mudanças que a fortuna advinda do café e do comércio
proporcionava, ainda em 1860 permaneciam alguns costumes de três seculos de colonia: as
mulheres ainda eram segregadas do convívio social, como Zaluar (1975, p.76) observa:
As suas habitações são cômodas, bem mobiliadas, mas falta-lhes ainda esse
espírito de sociabilidade que se estabelece pelas relações das famílias,
defeito sensível na maior parte das povoações do interior, e que tanto
concorre para o seu viver monótono e concentrado. As senhoras
raramente aparecem na sala, onde os homens somente recebem as visitas
e conversam para entreter o tempo. Estes costumes ir-se-ão perdendo
pouco a pouco, como já vão desaparecendo as mantilhas, que apenas
figuram hoje para ocultar as rugas de alguma sexagenária matrona, ou são
usadas pela gente das classes menos abastadas. As Lorenenses são notáveis
pela sua formosura e pelo bom gosto com que se vestem, além da sua
educação apurada e natural talento. É pena que não animem os salões
nem dêem mais vida às reuniões, em que o seu espírito devia ser
justamente apreciado.
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Mas as transformações estavam em curso e logo surgem as sociedades literárias,
recreativas e dançantes, onde ocorriam memoráveis festas nas quais participavam as famílias
lorenenses. E haveriam de transformar-se mesmo, para receber condignametne a Princesa Isabel
e seu marido, o Conde D’Eu, em 1868, quando em viagem para Aparecida, pernoitaram na
cidade, com direito a espetáculo de gala no Teatro de Lorena (RODRIGUES, 1956).
Nessa ocasião, “a Camara mandou fazer o carpimento das ruas e largos, e erigir “um
arco ou torreão (Fig. 53) junto à casa de recepção” (EVANGELISTA, 1978, p.131), à maneira
dos que se erguiam nas ruas do Rio de Janeiro (Fig.54), costume introduzido no Brasil por
Grandjean de Montigny, que concebia os arcos de triunfo para as grandes comemorações da
corte. Montigny, por sua vez inspirava-se nos trabalhos de Percier e Fontaine. (Fig. 55)
Em 1877, ao se estabelecer a ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo, foi
dado

“um

grande

passo

no

progresso

da

cidade,

e

decisivo

no

seu

desenvolvimento”(RODRIGUES, 1956, p.96), pois desde então as novidades chegariam mais
rapidamente – novas modas, tecidos, livros e literatura, música, mobiliário, materiais de
construção e acabamento, enfim, toda uma série de inovações estavam agora a poucas horas de
Lorena.
A reação é imediata. Por volta de 1879, começam as reformas nos ‘sobrados
apalacetados, com sacadas e lampiões’, para transformá-los, ao gosto em voga na corte, em
‘palacetes neoclássicos, elegantes e sóbrios’, como veremos adiante, quando examinarmos o
que se sucedeu nos principais logradouros lorenenses.
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Fig. 53
Arco erigido em homenagem à Princesa Isabel e o Conde D’Eu, em
passagem por Lorena.
1868
Fonte: RODRIGUES, [2001]
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Figs. 54 (acima)
Arco Triunfal ereguido na rua Direita por ocasião da
coroação de D. Pedro como imperador do Braszil, a partir de
um desenho feito in loco por Miss Ann Peppin. Concepção de
Grandjean de Montigny, inspirado em Percier e Fontaine
Richard Bate, [c.1822]
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU, 2000

Figs. 55 (abaixo)
Arc de trionphe du Carroussel éléve par
Percier et Fontaine
Anônimo
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,
2000
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A iluminação pública feita com velas de sebo é substituída em 1871, por lampiões a
querosene, que por sua vez serão utilizados até 1901, quando serão instalados lampiões a
álcool. Surgem jornais, novas escolas, uma biblioteca pública.
Este é o início da época de fausto e esplendor de Lorena, cujo auge é alcançado na
década seguinte, de 1880, quando a cidade novamente recepcionará a Princesa Imperial e seu
marido em 1884 e receberá o Imperador e Imperatriz em 1886.
Os principais espaços públicos da cidade receberão as palmeiras imperiais a partir de
1884. Por essa época são feitas as outorgas de títulos, como já mencionado anteriormente.
Fechando esse período, dá-se a construção da nova Igreja Matriz, inaugurada em 1890, cujo
contrato do projeto de Ramos de Azevedo sinaliza os novos tempos – a emergência da cidade
de São Paulo como polo econômico e a tranposição da monocultura cafeeira para o “oeste
paulista” e a consolidação do regime republicano.

d

Principais espaços públicos lorenenses
Atendo-nos aos limites e objetivos desta dissertação, destacamos no contexto
lorenense, dois grupos paisagísticos distintos, pela sua importância na configuração da
paisagem urbana daquela localidade.
O primeiro conjunto é composto de quatro sítios, onde existia, em cada um, um
exemplar de “figueira-brava” (Ficus sp.). Três dessas figueiras localizavam-se nos acessos

Fig. 56
Lorena na segunda metade do seculo XIX.
Localização das figueiras centenárias
Fonte: EVANGELISTA (1978)

Figueira no bairro da
Cabelinha, junto ao
Matadouro
Figueira na saída
para Parati

Figueira da Praça
Major Rodrigues

Figueira na saída da
Estrada Geral
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principais da vila, sinalizando as saídas para o Rio de Janeiro, Parati e Minas Gerais. A quarta
localizava-se dentro da povoação. As figueiras são pontos referenciais da cidade até a
atualidade, pelo menos para os lorenenses mais velhos.
O segundo conjunto que destacamos, constitui-se de três espaços públicos cuja origem
é a mesma dos anteriores, porém gradativamente, até por conta do que representam na história
da cidade e da população, transformaram-se, adquirindo contornos muito próprios, recebendo
tratamento paisagístico diferenciado, com o plantio de exemplares de palmeiras imperiais
(Roystonea oleracea), como veremos adiante.

As figueiras e os espaços de encontro cotidiano
A primeira dessas figueiras ficava na saída para Cunha e Parati, à montante do Ribeirão
Taboão. Foi cortada para a implantação da Rodovia Presidente Dutra, na década de 1950. O
que sustenta a sua memória desde então e até os nossos dias, é um posto de gasolina
construído nas proximidades do local onde cresceu o exemplar, cujo nome lhe presta
homenagem: ‘Auto Posto Figueira’. Até hoje, os mais velhos lorenenses referem-se ao trecho
da rodovia como “Lá na figueira”. Não estava plantada num logradouro público propriamente,
porquanto se encontrava fora dos limites da povoação, mas representava a direção do velho
caminho para o litoral.
Outras duas figueiras encontravam-se junto à cidade, em seus limites físicos, marcando
a existência de dois largos, próximos entre si: o primeiro (Fig.57), na confluência com a Estrada
Geral (depois Estrada Rio – São Paulo e atualmente Praça Gama Rodrigues). Localizava-se no
acesso principal da vila resultante da abertura da avenida de ligação com a Rodovia Pres. Dutra
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Fig. 57
Figueira na Praca Dr. Gama
Rodrigues, antiga saída para o Rio
de Janeiro pela Estrada Geral.
Fotografia anônima
c.1970
Fonte: RODRIGUES, [2001]

Fig. 58
A mesma figueira, na saída para a
Estrada Geral, em direção ao Rio de
Janeiro, em postal enviado por
Euclides da Cunha.
c.1902
Fonte: RORIGUES, 1956

Fig. 59
Figueira na praça Major Rodrigues
Luiz
[s.d.]
Fonte: RORIGUES, [2001]
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e foi cortada na década de 1970, por apresentar problemas fitossanitários que comprometiam
sua estabilidade.
Segundo Rodrigues (1956), é esta a figueira sobre a qual referem-se Zaluar (1975) em
1860, a Princesa Isabel em 1884 e Euclides da Cunha em 1902, além do autor reportar que,
conforme tradição oral, o então Príncipe Dom Pedro, ao passar pela vila de Lorena a caminho
de São Paulo, em 1822, teria descansado sob sua sombra e tecido elogios ao seu porte.
O relato mais interessante é sobre Euclides da Cunha, que residiu algum tempo na
cidade e em certa ocasião enviou um postal (Fig. 58) a um amigo, datado de 1902, com uma
foto da figueira, onde pode-se ler: “Essa figueira é minha sombra aqui em Lorena […] não é
admirável?” (RODRIGUES, 1956, p.43)
O segundo largo, na praça Major Rodrigues Luiz, antigo Largo da Figueira (Fig. 59), no
encontro da Rua da Estalegem com a Rua Municipal, deu lugar, anos mais tarde, ao pátio do
Grupo Escolar Conde Moreira Lima, infelizmente levando ao corte do exemplar
(EVANGELISTA, 1978). Apesar de inserido no “tecido urbano” e ser utilizado como ponto
de encontro por muitos dos habitantes locais, o largo não tinha calçamento algum. Assim, “na
época das chuvas se transformava em um lamaçal” (EVANGELISTA, 1978, p.130)
O terceiro largo estava localizado no bairro da Cabelinha, junto ao portão do
Matadouro (Fig. 60), na saída para Piquete e Minas Gerais, sendo esta a única figueira que
ainda resiste ao tempo, apesar de nem o matadouro e tampouco o largo existirem mais, sendo o
último absorvido pelo atual sistema viário da cidade. (Fig. 61)
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Fig. 57 (acima)
Figueira junto ao portão do Matadouro, na saída para
Minas Gerais.
Cartão postal
1915
Fonte: Acervo Alcides Martins

Fig. 58
A mesma figueira em foto anônima do final do
século XX.
c.1970
Fonte:MEMÓRIAS…, 2003
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É interessante observar como esses exemplares estão presentes na memória dos
lorenenses mais antigos, que freqüentemente usam-nas como marco paisagístico urbano, para
indicar direções e reportar fatos.
Consideramos tais logradouros e suas respectivas figueiras como referências de caráter
“interno” à cidade, isto é, de caráter mais íntimo, ligando-se ao cotidiano da vila , onde os
espaços públicos ainda não têm o papel de pequenas reservas da natureza ou de
representantes dessa mesma natureza de modo civilizado. Sob estas figueiras, em suas
sombras, descansaram tropeiros e seus muares, brincaram crianças ao final da tarde, descansou
o Príncipe fatigado da viagem desde o Rio de Janeiro e descansou o escritor Euclides da Cunha,
que reconheceu nela as qualidades e o papel que o Largo Imperial — então Praça da República,
com seus jardins desenhados — não podia cumprir, que é a função primordial de abrigo e
refúgio. Sua sombra, ao acolher o viajante ou o transeunte, afasta destes o calor insuportável
do mormaço vale-paraibano enquanto propicia o encontro entre aqueles populares que passam
à sua volta.
Estes são, portanto, espaços eminentemente populares, para uso geral e cotidiano da
vila tropeira. Talvez por isso – uma certa fragilidade da sua configuração, associada ao descaso
da municipalidade - tenham cedido lugar a novas configurações espaciais que lhe sucederam.

c
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As palmeiras e os espaços de representação da elite
O segundo conjunto que destacamos, constitui-se de três espaços públicos cuja origem
é a mesma dos anteriores, porém gradativamente, até por conta do que representam em termos
históricos e no imaginário da população, transformaram-se, adquirindo contornos muito
próprios.
Se cada um deles adquire uma característica própria em função de seu significado para a
cidade, todos os três recebem tratamento uniforme do ponto de vista estético, de modo que
formam, pela sua articulação, um eixo que se configura como marco ou referencial paisagístico
de suma importância para Lorena, tanto no aspecto espacial ou formal, quanto no aspecto
histórico-cívico.
Constituem-se em referência “externa”, ou seja, este segundo conjunto de espaços
contrapõe-se aos logradouros que abrigam as figueiras, pois estarão, a partir de meados do
século XIX, servindo como espaços de representação social da elite lorenense, que se organiza
a partir da chegada do surto cafeeiro.
Apesar destes espaços ainda abrigarem as festas onde participa toda a coletividade, são
de fato o palco para as aparições sociais da elite, tanto para a população lorenense quanto para
os ilustres visitantes que desde então são acolhidos pelo baronato. Assim,
no último quartel do século XIX, a preocupação maior da municipalidade
e dos beneméritos é o embelezamento da cidade.
Aformoseamento, embelezamento, melhoramento são as palavras mais
encontradiças nos ofícios e atas desse período [1875-1900]
(EVANGELISTA, 1978, p.130)

No âmbito da presente pesquisa, sua importância reside no fato de abrigar algumas das
primeiras manifestações de caráter neoclássico no ambiente urbano de Lorena, pois para o seu
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teatro social a elite necessitava de um palco à sua altura, equiparado ao que de melhor estivesse
se produzindo na corte ou na Europa.
Retomando a idéia da “onda neoclássica” que subira a serra desde a Baixada
Fluminense, como havíamos dito no Capítulo II, seria natural que por aqui também houvesse
manifestações desse estilo. No entanto, como vários autores já afirmaram, o café causou
impactos de diferentes proporções na parte fluminense e paulista do Vale do Paraíba.
Até por conta das distintas técnicas construtivas praticadas lá e cá, houve a
necessidade de certas adaptações e o neoclássico semeado no Rio de Janeiro por Montigny
floresce no Vale paulista bastante modificado e empobrecido. Mas nem tanto que não pudesse
ser utilizado nas reformas dos palacetes coloniais da cidade, mudando-lhe os ares, renovandolhes o viço. É também
a época em que as primeiras palmeiras imperiais são plantadas, e depois
replantadas, inicialmente na Rua Viscondessa de Castro Lima (1884), e
posteriormente no Largo da Matriz [e] no Largo Imperial
(EVANGELISTA, 1978, p.154)

Os espaços em questão são os acima citados: o Largo Imperial, atual Praça Arnolfo de
Azevedo e que foi Praça da Liberdade por alguns anos, após a República; o Largo da Matriz,
atual Praça Baronesa de Santa Eulália e o eixo formado pelas ruas Viscondessa de Castro Lima
e Direita, hoje Rua Conselheiro Rodrigues Alves, que unia ‘diretamente o Largo da Matriz ao
Cemitério Municipal e à saída para Guaratinguetá, pela Estrada Geral (Fig. 62). A uni-las, a
precária ponte do Faustino, em madeira, que em 1889 é substituída por uma ponte metálica
(Fig.63) que o Presidente da Província, o lorenense Pedro Vicente de Azevedo, encomenda na
Bélgica (BARRETO, 1998).

l

Fig. 62
Lorena na segunda metade do seculo XIX.
Localização do Largo Imperial, Largo da Matriz e Rua Viscondessa de Castro Lima
Fonte: Evangelista (1978)
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Fig. 63
Lorena. Rua da Viscondessa.
Ponte metálica importada por Pedro Vicente de Azevedo em 1889
Cartão postal
1915
Fonte: EVANGELISTA, 1978
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Largo Imperial
O Largo Imperial foi por muito tempo um descampado onde dormiam varas de porcos,
gado, tropeiros com seus muares em passagem pela vila. Foi utilizado algumas vezes para
enforcamentos.
Zaluar (1975, p.74), em 1860, assim o descreve: “Há em Lorena três grandes praças: a
da Matriz, a do Rosário, onde existe uma igreja com esta invocação, e finalmente a praça
Imperial, que é muito grande, bem quadrada e plana” (grifo nosso).
Serviu também para a realização de festas populares, quando, a partir de meados da
década de 1860, a vida social e cultural da cidade floresce. “As festas de rua estavam sempre
relacionadas com a Igreja, predominando as Cavalhadas da Festa do Divino, realizadas em
1865, por exemplo, no Largo Imperial” (EVANGELISTA, 1978, p.130).
A primeira iniciativa para a arborização desse largo deu-nesse mesmo ano: “o Largo
Imperial, por sua grande área, constituía um encargo pesado para a municipalidade, até que se
resolveu arborizá-lo, deixando espaço central para um futuro chafariz” (EVANGELISTA,
1978, .111), que chegou a ser construído, mas nunca funcionou, sendo demolido na década
seguinte.
O Largo recebeu iluminação em 1885 e teve suas palmeiras plantadas em 1884, “por
ordem do Comendador Arlindo Braga, quando Presidente da Câmara” (CESAR, 1928, p.73).
Por iniciativa do Barão da Bocaina,
em 1887 […], foi autorizado seu ajardinamento, segundo planta graciosa
do eng. Anselmo Gunther e auxílio dos moradores do Largo, sendo
contratado Giuseppe Girardelli e depois Constantino Balduino, italianos,
para o serviço (EVANGELISTA, 2001, p.116).

Iniciadas as obras em 1888, se estenderam até 1890, quando finalmente foi inaugurado
(CESAR, 1928). “Além do gramado, foram plantadas mais 50 palmeiras imperiais e outras
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árvores, por doação do Ministério da Agricultura, e solicitou-se à Província o auxílio de
600$000 que prometera”(EVANGELISTA, 1978, p.157). Complementando o projeto, havia
[…] rosas trepadeiras em toda a sua volta, as duas ruas e o largo
apedregulhados onde estariam dois bancos de madeira com pés de ferro, as
casuarinas e o coreto para as retretas dominicais. Até um guarda deveria
permanecer todas as noites, domingos e dias santos, que parece não ter
adiantado muito, pois em 1900 foi cercado por um gradil e portões de
ferro, que fechavam às 22 horas…
[…] Com a proclamação da República o nome foi mudado para Praça da
Liberdade, que durou menos de dez anos, porque, em maio de 1899 passou
a se chamar Praça Dr. Arnolfo de Azevedo (EVANGELISTA, 2001,
P.116),

A descrição acima pressupõe um projeto de inspiração paisagista, de acordo com o que
se estava produzindo no Rio de Janeiro, principalmente nos projetos a cargo de Glaziou.
(Figs.64, 65, 66)
Embora a instalação de um gradil suscite a idéia de problemas com relação à segurança
pública, acreditamos que sua existência estivesse mais ligada à moda vigente de então, posto
que os principais jardins da Corte eram cercados, à exemplo das squares de Haussmann em
Paris. (Fig.67, 68)
E talvez não tivessem sido colocados antes, por falta de recursos da municipalidade,
pois a partir da Procalamação da República, o baronato deixa, aos poucos, de aplicar seus
recursos diretamente nos espaços públicos da cidade ou em melhorias urbanas. Sua influência
será mais discreta a partir de então.
As palmeiras são plantadas no perímetro da praça (Fig.69), conformando, com a área
interna da mesma, uma espécie de átrio, de modo um pouco diverso do plantio em colunata,
consagrado pelas primeiras experiências no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e utilizada no
Largo da Matriz e na Rua da Viscondessa. Se o seu interior é pitoresco, esse anel envoltório é
sua antítese, buscando um efeito grandiloqüente.
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Fig. 64
Lorena. Jardim Público
Nesta foto é possível observar ainda o desenho da praça, de concepção paisagista, com os gramados
associados a canteiros sinuosos. O quiosque será transformado com o passar dos anos, conservando-se
somente sua base. As palmeiras já estão em sua fase adulta e a praça continha fechada pelo gradil. Ao
fundo, a Matriz, que dá as costas para a cidade, indicando a posição do rio Paraíba, à sua frente.
Anônimo
c.1904
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 65
Lorena. Jardim Público
O desenho original conserva-se ainda. O quiosque foi transformado, modificando-se sua cobertura, agora
uma estrutura metálica.
Anônimo
c.1913
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 64
Praça Dr. Arnolfo de Azevedo. Lorena E. S. Paulo
O jardim foi modificado, perdendo o ar pitoresco. O quiosque perde sua cobertura e ganha iluminação
elétrica – a base é a original Ao fundo, a Matriz.
Anônimo
c.1904
Fonte: Acervo pessoal
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Fig. 67
Lorena. Rua Dr. Rodrigues
Os gradil ainda se mantém. O casario vai aos poucos trocando os beirais por platibandas. A Rua
Dr. Rodrigues é a rua principal da cidade e acaba no antigo Largo da Figueira.
Cartão postal
Anônimo
c.1915
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 68
Lorena. Rua da Piedade.
A Rua da Piedade ligava o Largo Imperial (atual Pça Dr. Arnolfo de Azevedo) ao Largo da
Matriz.
Cartão postal
Anônimo
c.1915
Fonte: Acervo pessoal

Fig. 69
Vista aérea do centro de
Lorena.
Nesta foto é possível
observar o desenho da
praça, de concepção
paisagista, com as
palmeiras à sua volta.
Acima, a Matriz. À
esquerda, a igreja do
Rosário e o Paço
Municipal
Anônimo
c.1965
Fonte: MEMÓRIAS…,
2003
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Largo da Matriz
É o núcleo inicial da cidade, como já visto anteriormente, no Capítulo III desta
dissertação. É o local escolhido pela elite para estabelecer moradia depois que o tráfego de
tropeiros foi desviado, com a construção da ponte sobreo o Paraiba. O rio fechava-lhe o lado
oriental e no lado oposto estava a igreja. Mais tarde, Zaluar (1975, p.74) a descreve, “uma
vasta praça em frente ao Paraíba”.
Curiosamente, o registro feito por Julien Pallière em 1821 mostra a igreja isolada do
casario (Fig. 70), o que não corresponde ao relato de Saint-Hilaire, de março de 1822:
As ruas que a compõem são muito menos largas do que as das cidades e
aldeias da Capitania de Minas. As casas são apertadas umas às outras. Em
geral, não são caiadas, e pequenas, apenas têm um pavimento; mas são
bem tratadas e o seu exterior apresenta um ar de asseio que agrada.
[…] A igreja paroquial forma um dos lados da pequena praça quadrada.
(SAINT-HILAIRE, 1974, p.71, grifo nosso).

A descrição do viajante francês é comprovada pelos ofícios expedidos à municipalidade
solicitando a abertura de um beco ao lado da igreja, como veremos adiante
Entre 1820 e 1830 já haviam se instalado no Largo da Matriz e imediações, alguns
proprietários em “sobrados apalacetados, com grandes e numerosas sacadas características das
casas ricas da época, como nenhum mais existe em Lorena, mas ainda encontradiços em
Bananal, S.Luiz do Paraitinga, e outras velhas cidades paulistas, e freqüentes nas do interior de
Minas” (RODRIGUES, 1956, p.55) e, portanto, de acordo com a arquitetura colonial
tradicional.
Curiosa prova dessa valorização é o pedido que o pai do Conde de Moreira Lima,
Joaquim José Moreira Lima, faz à Câmara Municipal, no sentido de obter uma data de terras
junto à Matriz, em 1831, transcrito por Rodrigues (1956, p.55-56), onde o suplicante, hábil
negociante, solicita a doação, para si, de área pública:
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Fig. 70
Vª de Lorena
Arnaud Julien Pallière
1821
Fonte: REIS, 2000
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Diz Joaquim José Moreira Lima, desta Villa e nella Negociante, casado e
com pronostico de grande família, segundo o princípio dela, que acha-se
totalmente desarranchado e por isso fez cumpra no Beco do Porto de
hum pequeno terreno, que não lhe é bastante para edificar húa
propriedade suficiente, o que praticou com o destino de implorar de Vv.
Ssas. No dito beco de des palmos de frente, visto que elle tem uma
exurbitante largura, e aquella pequena diferença dos des palmos em nada
prejudica, nem ao Publico e nem a este Municipio; […]

E, a seguir, sugere à Câmara a instalação da ‘quitanda’ – que desvalorizaria seu
empreendimento, conseguido às custas da municipalidade – nos fundos do edifício da Cadeia,
como “o é em outras vilas”:
[…] mas agora chegou ao conhecimento do Supp. E que V. V. S.Sas.
deliberarão aquele Beco para quitanda; porem V.V.S.S.as. hão de desculpar
ao Supp.e., que com o mais profundo respeito passa a apresentar as
insuficiencias do lugar para o Ramo destinado:
1º Que naquelle lugar e na visinhança só existem familias honestas,
honradas, e todas pessoas de Bem, e a quitanda he a base e Orgão de
pessoas rasteiras, barulhos, e discordias, conversações deshonestas
eindecorosas, dezatinos e absurdos improprios de familias, bebedeiras de
todos os que se impregão neste vicio, e o maior que o Supp.e. calla por
modestia.
2º Hé hum terreno muito pequeno para o fim projectado, e muito perto à
Parahyba, o qual pelos fundamentos acima, amiassa a maior ruina
possivel ao Publico e aos Senhores de Escravos, que com o mesmo
barulho da quitanda, e bebedeiras nella formadas, está no risco de
proximas e funestas consequencias do mortes afogadas. Portanto visto
que em outras Villas he de uso antigo ser a quitanda no Patio da Cadeia,
queiram V.V.S.S.as. annuir a si a presente representação e haver por bem
remover a dita quitanda para o dito Patio, e deferir a Supplica do Supp.e.
visto a sua urgente necessidade daquelles des palmos de terreno, e de
muito justas causas que o Supp.e. representa a Vv. S.S.as. de quem espera
R.M.cê.

Pode-se depreender da leitura da transcrição desse documento que o Largo da Matriz já
entrava em franco processo de valorização e, portanto, de transformação, ainda mais que a
solicitação foi aceita pela Câmara, “contanto que deixe o mesmo [beco] com largura de 35
palmos10” (RODRIGUES, 1956, p.56). Saíam os porcos e mulas e chegava a elite abastada, de
modos afrancesados.
Dessa mesma época, segundo Rodrigues (1956), era o palacete construído por João
Batista de Azevedo e mais tarde adquirido pelo Comendador Bráulio Moreira de Castro Lima,
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sendo, como o de Moreira Lima, construído em taipa de pilão. Já havia, na vila, cerca de 300
casas e os principais edifícios públicos eram a Casa da Câmara e a Matriz.
Por volta de 1838, a Câmara Municipal decide demolir a velha igreja matriz erguida em
aproximadamente em 1720, que se apresentava em ruínas, para erigir novo templo. Para tanto,
a Câmara pediu à Assembléia Legislativa Provincial verba de dois contos de réis. No mesmo
ano, o prédio da Cadeia e Câmara foi “encascado, rebocado e branqueado” e deu-se início à
construção do cemitério, posto

que estavam proibidos sepultamentos nas igrejas

(EVANGELISTA, 1978).
A igreja de então, portanto, apesar de Matriz da Vila, deveria ser muito simples e
desprovida de qualquer atrativo, pois Saint-Hilaire nada informa a seu respeito, citando,
inclusive, qua a única igreja que visitou na cidade foi a do Rosário, cuja ornamentação interna
não o agradou:
Em outra praça irregular e ainda menor que a primeira, fica a segunda
igreja, dedicada à Nossa Senhora do Rosário. Esta foi a única que visitei.
Não tem dourados como as igrejas de Minas e unicamente se adorna de
pinturas bastante grosseiras (SAINT-HILAIRE, 1974, p.71).

A segunda igreja matriz, cuja construção, que foi iniciada em 1838 no mesmo local da
anterior, ainda não estava totalmente acabada e já apresentava problemas, com a ameaça de
desabamento do telhado, mas suas obras “tiveram uma repercussão no plano do Largo: abriuse um beco, separando a igreja das casas vizinhas, mudando o aspecto existente desde a ereção
da primeira capela, antes ainda da Freguesia” (EVANGELISTA, 1978, p.117, grifo nosso)11.
As obras eram lentas. Em 1854 foi enviado ofício à Câmara solicitando a abertura do
terreno ao lado da igreja para que se pudesse “beneficiar” as suas taipas. E em 1861 foi

10
11

Aproximadamente 7,70m
Cf. Atas de 28/9/1861 e 26/2/1862– não tivemos acesso a esses documentos.
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enviado novo ofício pois o beco ainda era necessário “para a colocação de andaimes do prédio
em construção”(EVANGELISTA, 2001, p.112).
Segundo Evangelista (2001), havia vários becos ao redor da praça da Matriz, que foram
sendo fechados por sua incorporação aos lotes ou mudados de lugar, também para a
comodidade dos proprietários de terrenos lindeiros à praça.
Este foi o caso do beco que dava acesso ao porto do rio, que aos poucos foi sendo
deslocado para a esquerda da sua posição original, acabando por ficar em frente ao casarão
levantado por João Batista de Azevedo. “Ali foram plantadas duas palmeiras imperiais, além
de uma linda paineira, que existiam até bem pouco tempo e estavam perdidas, pois não havia
mais porto, nem rio…” (EVANGELISTA, 2001, p.112), que se afastou da praça no final do
século XIX. (Figs.71, 72)
“O último beco desapareceu em 1884, quando o Dr. Rodrigues de Azevedo, depois
Barão de Santa Eulália, fez doação de terreno, junto ao solar que se levantou com planta do
eng. Ramos de Azevedo” (EVANGELISTA, 2001, p.112).
O palacete Moreira Lima começou a ser construído em 185212.
Herdando muitas das características árabes, suas janelas amplas, suas
arcadas, seu pátio interno, onde existia um repuxo, está a desafiar o
tempo e a mostrar sua perfeita adequação ao meio. Na verdade, tratava-se
do estilo neoclássico, com numerosas adaptações. Mais tarde será
reformado e esmeradamente mobiliado (EVANGELISTA, 1978, p.115,
grifo nosso)

O neoclássico a que o autor se refere não é propriamente aquele que se produziu no
Rio de Janeiro, quer na obra do próprio Grandjean de Montigny, quer sob a orientação deste
arquiteto, pelas mãos da geração formada na Academia de Belas-Artes.

12

Não conseguimos obter a data do término das obras.
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Fig. 71
Palmeiras imperiais plantadas no beco que dava acesso ao antigo Porto do Meira, em frente à residência
de João Batista de Azevedo, depois adquirida pelo Comendador Bráulio de Castro Lima.
c.1930
Fonte: MEMÓRIAS, 2003

Fig. 72
Até o fim do século XIX, o Rio Paraíba passava próximo ao Largo da Matriz. À direita da Matriz, em meio
às palmeiras, está a casa do Com. Bráuli de Castro Lima. A casa assobradada mais à direita é a residência do
Conde de Moreira Lima. O conjunto de palmeiras é o marco do Largo da Matriz, onde o baronato se instalou.
[s.d.]
Fonte: EVANGELISTA, 1978

153

Como dissemos no início deste texto, o estilo – se é que se pode falar assim – que
subiu a serra desde a Corte, em direção às terras paulistas, é uma linguagem feita de
adaptações, principalmente em função das limitações técnicas locais.
No começo do café, a arquitetura das casas ricas urbanas foi aquela ainda
comprometida com as soluções pombalinas aliadas a critérios de
composição próprios do neoclássico trazido pela Missão Francesa. Foi
uma fatal aliança de estilos por acaso possibilitada pelos precários
recursos técnico-construtivos ainda vigentes, pois a taipa de pilão, com
suas limitações, não permitia devaneios arquitetônicos, nada além daquilo
que sabiam e estavam a fazer (LEMOS, 1999, p.184).

A sintaxe dessa linguagem era bem restrita, baseada na simplificação de motivos
originais franceses ou mesmo fluminenses.
A arquitetura de taipa bem que tentou conviver com o neoclássico trazido
pela Missão Francesa instalada na Corte por Dom João VI. Mas foi um
trato difícil, ao contrário do que acontecera na região cafeeira
fluminense, dona de outras técnicas construtivas e que até arquitetos
eruditos abrigou, trabalhando para os novos barões da Corte próxima. O
neoclássico se manifestou na taipa paulista na providência de dividir
frontispícios em painéis, agrupando cada um deles três ou quatro janelas
ou portas-balcão.
[…]
nas fachadas, janelas e portas de vergas curvas de pleno cinto, isto é,
bandeiras compreendendo um meio-círculo de cujo centro partiam os
raios da decoração e daí, também, a possibilidade dos leques(LEMOS,
1999, p.197-98, grifo nosso)

abertos em quarto de círculo, decorando os ângulos das peças, como bandeiras e
almofadas de portas.
Tais são as características do palacete do Conde de Moreira Lima e de outras
residências de homens ilustres de Lorena, construídas no início da época de abundância, o que
corresponde, localmente, à decada de 1850.
Bem ultrapassada a segunda metade do século XIX é que surgiram as novas
possibibilidades construtivas e, a elas atrelado, o ecletismo. E com o novo
estilo despontaram os tão decantados palacetes dos novos barões do café
(LEMOS, 1999, p.184).

Assim, o Largo da Matriz transforma-se um pouco mais no último quartel do século:
Datam dessa época, as reformas substanciais que transformaram a velha e
senhorial residência dos Moreira Lima […] no belo e severo edifício tão
característico dessa faustosa era da aristocracia cafeeira […]; a antiga
construção do senhor João Batista de Azevedo, à Praça da Matriz, na
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acolhedora e risonha residência do Com.or Bráulio Moreira de Castro
Lima […]; o velho sobrado do Com.or Antonio Clemente dos Santos,
também no Largo da Matriz, no confortável e elegante solar dos barões
de Santa Eulália, por último residência [do] Dr. Arnolfo Rodrigues de
Azevedo (RODRIGUES, 1956, p96).

Os Moreira Lima continuam no palacete. Com o falecimento do pai em 1879, Joaquim
José assume a casa. Seu irmão Bráulio, adquire, por permuta, a casa de João Batista de
Azevedo (RODRIGUES, 1956) e empreende uma reforma no edifício, provavelmente
modificando-lhe a fachada, com a inserção das janelas em arco ogival (Figs.71, 73). O esquema
citado por Lemos (1999) continua a prevalecer: uma porta central com arco de raio pleno e
janelas distribuídas simétricamente pela fachada principal.
A casa era térrea mas tinha porão, uma inovação para a época, o que cria a dúvida –
seria a casa toda uma construção nova, incorporando o estilo tradicional de fachada? Ou a
reforma foi mais a fundo e foi criado o porão? Infelizmente parece difícil conseguirmos uma
resposta, já que a casa foi demolida e existem poucos registros sobre ela.
O palacete Moreira Lima é ampliado nessa época (RODRIGUES, 1956), sendo
incorporada uma varanda em sua parte posterior, cujo fechamento é feito por painéis de
madeira e grandes vidraças, emolduradas por madeira trabalhada, numa espécie de rendado
(Figs.74, 75, 76)
Esta varanda se apoia sobre pilares metálicos bem esbeltos, com capitéis de ordem
compósita, ou algo que a lembre (Fig. 77). Também a parte do telhado que cobre esse
acréscimo, nova, recebe calhas com lambrequins.
A parte frontal do palacete continua, por ser executada em taipa, com a mesma fachada
simétrica, com painéis de três janelas ladeando a porta central, com bandeira de arco pleno.
Foram retirados os dois lampiões que a guardavam.(Fig. 78)
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Fig. 73
Residência construída por João Batista de Azevedo e adquirida por permuta por Bráulio Moreira de
Castro Lima, que a reforma na década de 1880.
Anônimo
c.1930
Fonte: MEMÓRIAS…, 2003
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Fig. 74
Residência do Conde de Moreira Lima
Acréscimo executado na reforma da década de 1880.
2004
Fonte: Foto da autora
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Fig. 75
Residência do Conde de Moreira Lima
Acréscimo executado na reforma da década de 1880.
2004
Fonte: Foto da autora
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Fig. 77
Residência do Conde de Moreira Lima
Acréscimo executado na reforma da década de 1880. Coluna metálica
2004
Fonte: Foto da autora

Fig. 78
Residência do Conde de Moreira Lima
Acréscimo executado na reforma da década de 1880. Fachada para a Rua da Viscondessa. O
corpo térreo à esquerda corresponde à capela.
2004
Fonte: Foto da autora
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O terceiro palacete, também sofreu reforma, provavelmente no final da década de 1880,
quando o Barão de Santa Eulália contratou Ramos de Azevedo, que se ocupava à época da
construção da nova Matriz. O resultado é mais eclético que os outros dois, demonstrando
aquela severidade das obras de Ramos.(Figs.79, 80)
A nova Matriz é construída um pouco mais para trás em relação à implantação das
igrejas que lhe antecedem, de modo a regularizar o Largo, deixando-o retangular.
Em 1884, são plantadas as palmeiras imperiais, concomitantemente às da Rua da
Viscondessa. Neste largo, a plantação obedece à disposição “em renque” (Fig.81), seguindo o
modelo consagrado na aléia existente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Figs.82), que tanto
impressiona seus visitantes. O efeito aqui também causa impacto.

i
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Fig. 79
Residência do Barão de Santa Eulália, posteriormente de Arnolfo de Azevedo.
Autoria atribuída a Ramos de Azevedo.
2004
Fonte: Foto da autora

Fig. 80
Residência do Conde de Moreira Lima
Residência do Barão de Santa Eulália, posteriormente de Arnolfo de Azevedo.
Autoria atribuída a Ramos de Azevedo.
2004
Fonte: Foto da autora
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Fig. 81
Palmeiras imperiais do Largo da
Matriz
c.1930
Fonte: acervo pessoal

Fig. 82
Palmeiras imperiais Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
Juan Gutierrez
c.1860
Fonte: MHN
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Rua Viscondessa de Castro Lima
No ano de 1865, “a Camara Municipal mandou abrir uma rua direita até o portão do
cemitério”, obra só completada em 1878. Esta rua, continuação da Rua da Viscondessa de
Castro Lima, passa a se chamar Rua Direita e a ponte que as une será chamada de Ponte do
Faustino, ferreiro que morava ao lado de uma de suas cabeceiras. Atualmente é a Rua
Conselheiro Rodrigues Alves.
Em 1889 o presidente da Camara, Barão da Bocaina, solicita ao presidente da
Província, Dr. Pedro Vicente de Azevedo (seu tio) uma nova ponte para o rio taboao
(faustino). Este então , encomenda uma ponte metálica na Bélgica (Fig.63). (BARRETO, 1998,
p.114).
A continuidade visual conseguida pelo alinhamento das duas ruas – e reforçado pela
presença da ponte – cria um eixo de ligação entre o Largo da Matriz e o Cemitério, que ganhará
destaque na paisagem urbana lorenense a partir do plantio, em 1884, das palmeiras imperiais,
resultando em impressionante composição paisagística. (Fig. 83)

h
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Fig. 83
Palmeiras imperiais na Rua da
Viscondessa
c.1930
Fonte: acervo pessoal
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A Palma mater
Warren Dean (2001) faz um interessante relato sobre a aclimatação de espécies exóticas
e naturais no Brasil. Embora o seu texto tenha sido escrito visando contribuir com a questão
ecológica contemporânea, aborda também alguns aspectos históricos interessantes para a nossa
pesquisa, principalmente quando relata como se deu a curiosa introdução da palmeira imperial
no Brasil.
Além das conseqüências econômicas, posto que “a capacidade dos portugueses de
determinar a transferência de plantas e animais adaptados entre Portugal, Brasil e as outras
colônias foi uma das mais poderosas armas do imperialismo lusitano”(DEAN, 2001, p.3),
houve uma conseqüência ecológica, com a mudança de habitat de várias espécies e, com sua
adaptação, uma sensível transformação na paisagem das colônias.
Segundo Dean (2001, p.4), esse “processo de reorganização da paisagem brasileira”
gerou resultados que “influenciaram decisivamente na posição que a colônia e, mais tarde, o
Império independente conseguiram manter na economia mundial”. O autor refere-se aqui,
evidentemente, ao poder transformador das monoculturas que sucessivamente foram instaladas
em nosso território — cana, algodão, café. Mas mesmo em uma outra escala, a introdução de
espécies exóticas promoveu alterações nas características paisagísticas locais.
Este é o caso da palmeira imperial e do processo de difusão de seu plantio.
Curiosamente, esta espécie ficou associada à imagem do período monárquico brasileiro,
evocando o poder centralizado do imperador e também a riqueza proveniente da cultura
cafeeira.
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Fig. 84
Palmeiras imperiais Jardim
Botânico do Rio de Janeiro
Juan Gutierrez
c.1860
Fonte: MHN
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A introdução de espécies exóticas de maneira sistematizada, remonta ao início do
século XVIII, época marcada
[…] pela emergência de novos e poderosos instrumentos de intercâmbio
de espécies tropicais: o jardim botânico colonial e o herbário. O herbário
permitiu o estudo comparativo na Europa de espécies secas enviadas de
cada canto do mundo tropical; e os jardins botânicos, formados em redes
centradas nas respectivas metrópolis [sic], facilitaram o intercâmbio
entre colônias tropicais. […] Além disso, a investigação foi assim
colocada numa base científica, com maior potencialidade de acumulação e
sistematização de informações (DEAN, 2001, p. 7).

De acordo com os interesses mercantilistas portugueses, são instituídos, nessa época,
jardins e hortos botânicos no Rio de Janeiro (1772), em São Paulo (1779), em Belém do Pará
(1796) e após 1802, os hortos de Salvador e Ouro Preto (DEAN, 2001, p. 8).
Ao final do século XVIII, várias iniciativas oficiais foram tomadas a fim de que se
transferisse e aclimatasse o maior número possível de espécies; foram também organizadas
importantes obras botânicas, como a Flora fluminense, do padre José Mariano Conceição
Veloso. (Fig.85)
Mas somente a partir da chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro é que se
empreendeu um verdadeiro “programa de investigação” sobre o assunto, resultando de
imediato no estabelecimento de um jardim de aclimatação ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas
já em 1808. “A finalidade dos jardins não era promover o meramente agradável, senão o seu
principal fim e o útil” (DEAN, 2001, p.10).
Foram instituídos prêmios, medalhas e inclusive isenção de impostos e dispensa do
serviço militar para quem remetesse sementes e mudas de novas espécies para essas recémimplantadas instituições. Assim…
[…] chegou ao Rio de Janeiro em 1809 um oficial da marinha, Luiz
d’Abreu Vieira e Silva. Capturado pelos franceses numa viagem no
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Fig. 85
Flora fluminensis
Padre José Mariano da Conceição Velloso
[s.d.]
Fonte: HERKENHOFF, 1996
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Oceano Índico, fora levado à Ilha de Maurício13 . Solto, conseguiu obter
sementes de várias espécies, inclusive noz moscada, cânfora, manga,
lechia, abacate e da palmeira, que veio a ser o ornamento mais distinto do
Jardim [Botânico] (DEAN, 2001, p.13, grifo nosso).

Consta que a muda dessa palmeira (Roystonea oleracea (Jacq.) Cook), foi plantada
pelo próprio Príncipe Regente.
A partir daí, ela ficou conhecida popularmente como palmeira real ou
imperial.
Em 1829, a palmeira floresceu pela primeira vez. Para que o Jardim
Botânico tivesse o monopólio dessa espécie, o diretor Serpa Brandão
mandava tirar e queimar todos os seus frutos. Entretanto, à noite, os
escravos subiam na árvore, colhiam os frutos e os vendiam, na
clandestinidade, por cem réis a semente.
Foi assim que a espécie se dispersou por todo o país, tornando-se mais
conhecida até do que palmeiras da flora nativa. O espécime plantado por
D. João recebeu o nome de Palma Mater14 (PALMA MATER, 2004)

Fig. 1
A Palma mater no Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Foto do fim do século XIX
Fonte: Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

13
14

Havia lá, também, um horto botânico, instalado pelos franceses..
Em 1972, a Palma Mater foi fulminada por um raio. Tinha, naquela época, 38,70 metros de altura. O tronco foi
preservado e encontra-se em exposição no Museu Botânico. Em seu lugar, foi plantado outro exemplar,
simbolicamente
chamado
de
Palma
filia.
PALMA
MATER.
Disponível
em
http://www.jbrj.gov.br/historic/palmater.htm.
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Uma outra versão para a sua difusão conta que, além das sementes vendidas
clandestinamente pelos escravos, o Imperador as oferecia aos súditos mais fiéis como símbolo
de sua lealdade à coroa. Daí sua presença nos jardins dos solares e fazendas da nobreza
do Império brasileiro.
No Jardim Botânico do Rio de Janeiro as palmeiras imperiais foram plantadas em
aléias, despertando a curiosidade e o encantamento dos seus visitantes. Charles Ribeirolles,
registra sua admiração pelo efeito que lhe causou o encontro, em 1858, com as famosas
palmeiras:
Nesse jardim, pobre em espécies, deficiente quanto à ciência, se ostenta
dupla colunata como jamais tiveram palácios e templos. É uma aldeia de
palmeiras em dois renques. Regularmente espaçadas, cheias em baixo, de
fuste esbelto, abrem-se em capitel numa coroa de flores. Nunca cabeças de
fidalgos ostentaram tão belas plumagens. Lá estão elas de guarda, noite e
dia, imóveis como mármores. Aos raios do luar, à vista desses alvos
espectros, dir-se-ia uma enfiada de colunas tebanas.
Esse primeiro aspecto da grande alameda ao mesmo tempo encanta e
impressiona. Não se quer ver nem procurar mais nada. Faz-se a corte às
palmeiras (RIBEIROLLES, 1980, p.193).

A senhora Agassiz acompanhando o marido em viagem ao Brasil, também se
impressionou com as palmeiras do Jardim Botânico,. Foi incluso em Viagem ao Brasil, o livro
que narra as impressões do casal, uma gravura da mesma aléia, feita a partir de uma fotografia
de Augusto Stahl, tirada por volta de 1865 (Fig. 86). Agassiz também as compara a colunas
clássicas, quando comenta sobre a beleza das palmeiras.
O que empresta, porém , a esse jardim uma fisionomia talvez única no
mundo é a sua longa e feérica aléa de palmeiras, cujas árvores têm mais de
oitenta pés de altura. […] Retos, rígidos, polidos como fustes de granito
gigantescos, semelham, no deslumbramento duma visão, a colunada sem
fim de um templo do velho Egito (AGASSIZ, 1975).

Assim ocorreu a sua disseminação, associada à idéia da nobreza da linguagem
neoclássica. Em São Paulo notabilizou-se
pela sua associação com o Teatro Municipal (1911) e foi, junto com ele,
o mais importante cartão postal da cidade no período.
[…]
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A palmeira imperial foi, assim, incluída na paisagem paulistana associada
a um dos símbolos da riqueza trazida pelo café: o teatro, o lugar do
espetáculo. Foi um elemento qualificador de um espaço previsto para se
tornar símbolo da capital. (GUARALDO, 2003, p.49).

Portanto, em Lorena, a palmeira imperial foi utilizada, pelo menos duas décadas antes,
com o mesmo propósito: qualificação dos logradouros públicos para equipará-los aos novos
edifícios que substituíam aqueles da tradição colonial.
A espécie já havia chegado a São Paulo, ocorrendo em chácaras nos arredores de São
Paulo, documentadas por Militão de Azevedo, em seus registros de 1868. Guaraldo (2003,
p.49), transcreve curiosa nota de Adolfo Pinto, datada de 1912: “… à rua Aurora, nº 80 vêmse dois exemplares plantados pelo sr. Pedro Vicente de Azevedo, que ostentam o mesmo garbo
e completo desenvolvimento dos mais belos tipos cariocas”.
Era a chácara do ex-presidente da Província de São Paulo, pertencente à elite cafeeira
lorenense que promoveu o “embelezamento” dos logradouros da cidade valeparaibana, no final
do século XIX. Coincidência ou não, certamente o Dr. Vicente deve ter trazido algumas mudas
dos exemplares lorenenses para plantar em sua chácara, contribuindo para a inserção da
espécie na paisagem paulistana do começo do século XX.

k

23

Fig. 4
Aléia de palmeiras imperiais no Jardim Botânico do Rio de Janeriro
Augusto Stahl
c.1868
Fonte: LAGO, 2001

