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Resumo 
 
 
 
Este trabalho teve por objetivo estudar a população pobre, livre e urbana, da Vila de 
Taubaté no final do século XVIII e início do XIX, analisando a vivência de uma 
família comum, a de Anna Ferreira Albernas. Procuramos relacionar a vivência desta 
família com o momento pelo qual passava Taubaté, com a introdução da cafeicultura 
na região. Tal fato repercutiu em grandes transformações econômicas, sociais e 
culturais na vila e em seus habitantes, particularmente influenciando as vivências 
das camadas mais pobres da população. Através do estudo desta família foi 
possível observar as condições de sobrevivência das camadas mais pobres no final 
do período colonial e compreender os arranjos necessários encontrados por eles 
para garantirem a sua manutenção. Procuramos identificar, sobretudo, suas 
ocupações, rendas, formação familiar, e seus domicílios, ressaltando os liderados 
por mulheres, como se encontrava significativa parte das moradias de Taubaté. Ao 
unirmos as informações econômicas, demográficas e espaciais da vila, juntamente 
com as da família de Anna Albernas e dos domicílios femininos, recompomos alguns 
fragmentos do panorama vivido por esta camada menos abastada e destacamos a 
sua presença no espaço urbano da Vila de Taubaté, em um momento de geração de 
grandes riquezas na região.  

 



 

Abstract 
 
 
 
The aim of this research was to study the poor population, both free and urban, of the 
Village of Taubaté in the end of century XVIII and beginning of XIX, analyzing the 
experience of the common family of Anna Ferreira Albernas. We attempted to relate 
the experience of this family to the moment Taubaté was going through, with the 
introduction of the coffee plantation in the region. Such fact caused great economic, 
social and cultural transformations in the village and its inhabitants, particularly 
influencing the lifestyle of the poor population. Through the study of this family, it was 
possible to observe the conditions of survival of the poor layer of the population in the 
end of the colonial period and to understand the arrangements which were necessary 
for these people to guarantee their maintenance. We attempted to identify their 
occupations, incomes, family formation and domiciles, mainly the ones led by 
women, as it could be found in a significant part of the houses in Taubaté. By joining 
the economic, demographic and spatial information of the village to the information 
on the family of Anna Albernas and the other female domiciles, we were able to 
reassemble some fragments of the panorama lived by this less wealthy layer of the 
population and to point out their presence in the urban space of the Village of 
Taubaté, at a time of great generation of wealth in the region. 
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INTRODUÇÃO 
 
Ao fazer o levantamento de documentos sobre a vila de Taubaté no início do século 
XIX, chegamos a uma coleção de microfilmes contendo os maços de população da 
Vila e seus habitantes dos anos de 1765 a 1835 (incompletos). Estes documentos 
são uma espécie de recenseamentos, também conhecidos por listas nominativas 
dos habitantes, e foram realizados sistematicamente a partir de 1765, período em 
que se instalou na Capitania de São Paulo a gestão do Capitão General D. Luis 
Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus. Esses recenseamentos 
foram realizados até o ano de 1835, permitindo cobrir quase todo o período inicial de 
gestão do grande negócio cafeeiro no município de Taubaté 1.   
 
No final do século XVIII, a população de Taubaté era formada por uma maioria de 
famílias sem posses, que estavam vinculadas à terra através de uma agricultura 
rudimentar voltada para o seu sustento. Em contrapartida, havia uma incipiente 
agricultura mercantil que teria possibilitado níveis modestos de enriquecimento para 
uma minoria da população. Zona de passagem para as tropas que  demandaram  as 
Gerais, o município de Taubaté havia experimentado algum enriquecimento que se 
concentrava nas mãos de poucos agricultores e comerciantes.  O café não surgiu na 
economia do município como um grande negócio. Pelo contrário, em seus 
primórdios, a cafeicultura resumia-se a pequenas plantações, que se formaram, 
principalmente a partir do limitado processo de enriquecimento anterior. Sendo 
assim, a cafeicultura, em sua fase de implantação, devia-se  não somente ao 
trabalho escravo mas também ao trabalho familiar. Somente a partir de 1812 é que 
as vendas de café passariam a ter alguma significância na economia do município. 
Contudo, o deslanche da economia cafeeira só se daria efetivamente a partir de 
1820.2 O café gerou riqueza não só ao agricultor, mas criou a possibilidade de 
enriquecimento a outras ocupações que não estavam diretamente ligadas ao plantio.  
Como foi o caso do comércio e por sua vez do fornecimento de crédito.  
 
Dentro desta conjuntura, de Taubaté no final do século XVIII e início do XIX, mais 
precisamente entre os anos de 1765 e 1830, esta pesquisa pretendeu analisar a 
vivência de uma família urbana pobre, em um momento de grandes transformações 
econômicas, sociais e culturais na região. A pesquisa começou, utilizando como 
fonte documental os maços de população, como já foi citado. Estes documentos 
contêm informações detalhadas sobre cada morador e, através  deles, nos foi 
possível identificar a formação das famílias em Taubaté, a profissão do chefe do 
domicílio, o ganho anual da família, os bens pertencentes à mesma, além dos dados 
pessoais do chefe do domicílio, como idade, proveniência, estado civil e cor. A 
escolha da família pesquisada foi feita de forma aleatória. Começou pela seleção de 
várias mulheres “cabeças de fogo”, ou seja, mulheres chefes de domicílios, 
encontradas na vila. Em seguida optou-se pela qual tivéssemos sucesso em 
encontrar seu inventário, pois este documento nos forneceria maiores detalhes da  
pessoa pesquisada, como o patrimônio por ela formado e mais detalhes da 
formação de seu grupo familiar. No inventário identificamos os nomes completos dos 
membros familiares, o que nos facilitou a identificação dos mesmos nos maços de 
                                                 
1 RANGEL, Armênio de Souza Rangel. Escravismo e Riqueza: Formação da Economia cafeeira no município 

de Tautabé (1765-1835). Tese (Doutorado em Economia) – USP, São Paulo, 1990, pág. X. 
 
2 Idem, ibidem. págs. 76/133/263/265 
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população. Nesta documentação encontramos também os litígios entre os familiares, 
que ao fugir do “script oficial” trazia “a luz”  as tramas, as tensões e sentimentos 
existentes no seio de uma família pobre colonial. Para recompor a época, além dos 
livros deixados pelos “viajantes europeus” que visitaram a Vila de Taubaté no 
período pesquisado, utilizamos também as Atas da Câmara e Jornais que nos 
inseriram na vida corriqueira.  Para dar o embasamento teórico, buscamos uma 
bibliografia específica para cada tema aqui levantado, dentre eles: o Vale do Paraíba 
e especificamente Taubaté,  o açúcar, o café, o transporte, a família, a mulher e o 
concubinato. Por  sua vez, estes temas deram origem aos capítulos deste trabalho, 
que discorrem sobre a vila, a família e a Mulher no período colonial. 
 
Foi também “navegando” pelos maços de população que pudemos observar o que 
teria sido a Vila de São Francisco da Chagas de Taubathe no final do período 
colonial. Ao primeiro contato com esta documentação, percebemos a divisão 
espacial que se encontrava a vila (núcleo urbano) e o seu rocio, ou bairros ou 
distritos ou “parochias”. Através da sua produção econômica descobrimos seus 
contatos, de importação e exportação. Através dos afazeres e ganhos da população 
urbana, conhecemos as famílias, e através delas, chegamos a Anna Ferreira 
Albernas, fiandeira, como a encontramos pela primeira vez, no âmago de seu lar. A 
nossa pesquisa visou introduzir dentro da conjuntura econômica de Taubaté entre os 
anos de 1795 e 1830, a vivência de uma família urbana, pobre e livre. Ambas se 
desenvolveram juntas, a vila e a família de Anna, portanto nossa proposta era 
identificar como se havia dado a vivência desta família pobre através do 
desenvolvimento econômico de Taubaté. Este assunto foi discorrido nos dois 
primeiros capítulos desta pesquisa. O corte cronológico, 1765 – 1830, se refere ao 
período em que encontramos Anna Ferreira de Albernas nos maços de população 
até a sua morte, período este que se coincide com a implantação da cafeicultura na 
região. 
 
A divisão espacial da Vila de Taubaté se mostrou importante para esta pesquisa a 
medida em que nos proporcionava observar a movimentação da família estudada,    
a disposição dos locais onde viviam (próximos ou separados) e se havia freqüentes 
mudanças de fogos entre eles. A partir de Anna Albernas e de suas filhas e netas,  
percebemos que muitas mulheres na vila lideravam seus fogos, ou seja, tinham a 
inteira responsabilidade pela manutenção do mesmo. Esta situação era bastante 
comum e com um número significativo de fogos no núcleo urbano. Sendo assim, 
através dos fogos femininos, procuramos levantar a condição da mulher pobre na 
vila de Taubaté no período colonial, seus afazeres, seus relacionamentos amorosos, 
seus ganhos e a  sua formação familiar.   
 
Toda a pesquisa foi realizada na vila (núcleo urbano), não se ocupando dos bairros 
(zona rural), dos quais somente alguns apontamentos foram levantados (número de 
habitantes e de fogos, e sua produção econômica), devido ao tempo que tínhamos 
disponível, à dimensão da vila e também porque o escopo deste trabalho era 
levantar a vivência da população pobre livre urbana. Tarefa difícil, pois como separar 
o urbano do rural nesta época em que as pessoas moravam em sítios ou chácaras 
dentro da própria vila?   
 
É importante ressaltar que mesmo morando no núcleo urbano, a vida não deixava 
de ter um aspecto rural, sendo necessário ter um espaço para cultivar algo para a 
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sua subsistência e para criar animais, como porcos e galinhas, que eram os mais 
comuns. Portanto, mesmo não morando em chácaras ou sítios, também nos fogos 
deveria existir tal espaço. No mesmo período, Luis Roberto de Francisco, constatou 
o mesmo para a cidade de São Paulo: “Os que vivem na cidade plantam e colhem 
em sua própria horta, no fundo de casa, que é uma pequena chácara”.3 Segundo 
ele, a vida se desenvolvia na medida das necessidades e da adaptação ao meio.  
 
Enfim, ao unirmos as informações econômicas, demográficas e espaciais da vila, 
juntamente com as da família de Anna Albernas e dos fogos femininos, propomos 
recompor o panorama vivido na Vila de Taubaté pelas camadas pobres, no início do 
século XIX.  
 

                                                 
3 FRANCISCO, Luis Roberto de. A gente paulista e a vida caipira. In: SETUBAL, Maria Alice (coord.). Modos 

de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos.  São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2004. Volume 2.  
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CAPÍTULO I 
 

A Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté no final do século 
XVIII e início do XIX 

 
 
Em fins do século XVII e início do século XVIII, a colônia brasileira vivia a febre da 
mineração. O abastecimento e o escoamento do ouro da zona de mineração era 
feito a lombo de burro, através de regiões serranas de íngremes encostas. Este 
transporte, denominado tropa, percorria picadas ou trilhas, partindo do Rio de 
Janeiro serra acima e descendo para o Vale do Paraíba, por onde se atingia a serra 
da Mantiqueira, caminho para as Gerais. Ao longo das picadas, “era enorme o 
movimento de tropas, de pousos e ranchos necessários após cada jornada, fazendo 
florescer o comércio de beira de estrada, originando povoados, freguesias, vilas e 
cidades”.4 A Vila de Taubaté fazia parte deste circuito, mantendo trabalhadores 
nestas rotas, seja no transporte como no comércio de beira de estrada. Em meados 
do século XVIII, Venceslau do Amaral, marido de Anna Ferreira Albernas, objeto de 
estudo desta pesquisa, trabalhava na serra de Parati com sete cavalos, 
provavelmente como tropeiro. Assim como Venceslau, nas listas nominativas do 
mesmo período, se encontravam na vila mais 12 “negociantes nas estradas de 
Paraty e Minas” e 16 “vendeiros de molhados”. 5 
 
Nesta época, a maioria da população do município de Taubaté era formada por 
famílias sem posses que se vinculavam à terra através de uma agricultura 
rudimentar voltada para o seu sustento. Zona de passagem para as tropas que 
demandavam as Gerais, o município havia experimentado algum enriquecimento 
que se concentrava, principalmente  nas mãos de poucos agricultores e 
comerciantes.6 Em 1798, com 8121 habitantes, a “Parochia de Taubathe e seu 
Distrito” mantinha a maior parte de sua população voltada para a agricultura, com 
884 pessoas; seguida pelos ofícios mecânicos (sapateiro, costureira, carpinteiro, 
etc.), com 231 pessoas; e pelo comércio, com 69 pessoas, destas 9 eram 
mercadores, 22 negociantes e 38 taberneiros7.  
 
As trilhas, abertas nas mais elevadas zonas do município, atraíam pelo movimento 
comercial, proporcionado pelas tropas, os posseiros, que construíram ranchos para 
os tropeiros, formavam pastagens para os animais e pequenas roças de milho, feijão 

                                                 
4 MAIA, Tom / MAIA, Thereza Regina de Camargo. O folclore das tropas, tropeiros e cargueiros no Vale do 

Paraíba .  Rio de Janeiro: MEC – SEC: FUNARTE: Instituto Nacional do Folclore; São Paulo: Secretaria de 
Estado da Cultura: Universidade de Taubaté,1981, pág. 67. 

 
5 Maços de população anos 1765 a 1775 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1196, Seção de microfilmagem. 

Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e 
Arquivo Histórico de Taubaté. 

 
6 RANGEL, Armênio de Souza. op.cit. pág. 76. 
 
7 Maços de população ano 1798 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1200, Seção de microfilmagem. Material 

pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo 
Histórico de Taubaté. 
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e cana de açúcar.8 O movimento destes posseiros pode ser observado através das 
Atas da Câmara de Taubaté em 1796, que se dizia “que muitas pessoas do termo 
desta villa, e da de Pindamonhangaba se tem introduzido pelos sertões deste 
Distrito da outra parte do Rio Paraíba e para a Serra da Mantiqueira, onde se acham 
levantados, não querendo dar obediência às Justiças desta vila.” 9  
 
Segundo Renato Marcondes, a encruzilhada de caminhos beneficiou o 
estabelecimento da própria produção agrícola, primeiramente de subsistência e, 
posteriormente, envolvendo culturas de exportação.10 Na rota dos viajantes, cresceu 
o comércio da beira de estrada e juntamente com a produção de gêneros 
alimentícios, mantinham o dinamismo econômico e demográfico da localidade. 
Somente no núcleo urbano de Taubaté, em 1804, havia 2181 habitantes (aqui se 
inclui homens, mulheres, crianças, idosos e escravos), destes 55 se dedicavam às 
atividades comerciais. Enquanto que a vila e seus distritos, em 1805, somavam 8706 
habitantes, destes 232 se dedicavam ao comércio, sendo que 99 eram negociantes 
e 133 eram taberneiros.11 
 
Neste período, Taubaté mantinha fortes relações comerciais com o Rio de Janeiro, 
comercializando o que excedia de seu consumo doméstico, como produtos de vários 
gêneros: milho, arroz, feijão, farinha de mandioca, carne suína, algodão, fumo, cana 
de açúcar e seus derivados. Também era representativo o comércio de Taubaté com 
gado, cavalos e bestas, a maior parte vindos de Curitiba e vendidos na Vila, no Rio 
de Janeiro e em Sorocaba. A ligação com São Paulo ainda não tinha muita 
importância econômica, porém já existia. Manuel Ribeiro Pinheiro, genro de Anna 
Albernas, era negociante, e desde 1801 mantinha relações comerciais com São 
Paulo. “Comprou este ano na dita cidade do Rio de Janeiro 4 mil e tantos cruzados 
de fazenda a varias pesoas que exportou para a cidade de São Paulo. Comprou 
mais na dita cidade do Rio de Janeiro ouro e prata lavrada que seacha em São 
Paulo por extrahir”. 12 
 
A cana de açúcar representou um importante cultivo para a capitania de São Paulo. 
Já no final do século XVII, período do governo de Morgado de Mateus, a lavoura de 
cana de açúcar havia se tornado um empreendimento que visava o mercado 

                                                 
8 Ver: STEIN, Stanley J.. Grandeza e Decadência do Café no Vale do Paraíba. São Paulo: editora 

brasiliense,1961, pág. 13. 
 
9 ATAS DA CÂMARA DE TAUBATÉ: 1823 – 1837. Publicadas por Félix Guisard Filho (documentos para a 

história do Vale do Paraíba), 1944, pág.  418. 
 
10 MARCONDES, Renato Leite. A arte de acumular na economia cafeeira: Vale do Paraíba, Século XIX . 

Lorena - SP: editora Stiliano,1998, pág. 39. 
 
11 Maços de população anos 1804 e 1805 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.202, nº 1.203, Seção de 

microfilmagem. Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, 
Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 

 
12 Maços de população ano 1801 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.201, Seção de microfilmagem. Material 

pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo 
Histórico de Taubaté. 
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mundial. 13 Lucila Herrmann, ao estudar a Vila de Guaratiguetá, no terceiro quartel do 
século XVIII, observou fazendas de criar e engenhos que se organizaram para a 
produção em larga escala, com bases na grande propriedade territorial e na 
utilização de mão de obra escrava. 14 Segundo Herrmann, a cultura de cana de 
açúcar solidificara a riqueza dos senhores de engenho de Guaratinguetá. O cultivo 
da cana de açúcar também representou grande importância para Lorena, como 
aponta Renato Leite Marcondes em seus estudos. Em Taubaté, com menos 
intensidade que as duas vilas já citadas, os engenhos produtores de açúcar e seus 
derivados estiveram presentes nos maços de população nos anos pesquisados, 
1765 a 1830, seja como a ocupação exercida, senhor de engenho, seja na 
discriminação destes produtos nos relatórios de rendimentos e lucros obtidos pelos 
habitantes da vila. No ano de 1798, a vila de Taubaté produziu 500 arrobas de 
açúcar, 1189 barris de aguardente, e rapaduras.  
 
Segundo Armênio Rangel, a produção de açúcar no Vale do Paraíba teve escassa 
importância se  confrontada com as outras regiões da capitania de São Paulo. Em 
1799, o capitão general Manuel de Mello Castro e Mendonça (1797 – 1802) 
assinalava a presença de apenas 14 engenhos de açúcar no município de Taubaté, 
que teria obtido 1052 arrobas e 200 barris de aguardente. A posição do município de 
Taubaté era inexpressiva, relativamente à produção açucareira da capitania, com 
apenas 0,5% na produção total. Itu, Porto Feliz e São Sebastião, principais centros 
açucareiros da capitania, possuíam 182 engenhos com uma produção total de 
144.071 arrobas.15  
 
Embora a produção de açúcar de Taubaté tenha sido inexpressiva para a capitania, 
internamente, no município, ela  tinha grande importância, pois era um dos principais 
produtos exportáveis e permaneceu nos mapas econômicos da vila até 1830, data 
em que ocorre o corte cronológico desta pesquisa. Esta produção teria alcançado 
seu ponto máximo, segundo Rangel, em 1805, quando foram comercializadas 6124 
arrobas por 25 domicílios.16 A partir daí, a produção de açúcar, ao longo de todo o 
período em que esteve presente nas listas nominativas do município, reduziu 
sistematicamente.  
 
Com a exaustão das minas de ouro, no final do século XVIII, e com a economia 
abalada da cana, decorrente da decadência do comércio do açúcar nas primeiras 
décadas do século XIX, uma nova cultura invadiu o Vale do Paraíba paulista, a 
cafeeira. Renato Marcondes afirma que a partir do início do século XIX o 
desenvolvimento da região relacionou-se cada vez mais com esta nova cultura. “O 
café provocou uma profunda transformação sócio-econômica na região. O 
povoamento incipiente dos séculos XVII e XVIII, concentrado ao redor dos núcleos 
urbanos de Taubaté e Guaratinguetá, ampliou-se largamente em conseqüência dos 
                                                 
13 MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento da 

cultura cafeeira.  São Paulo: editora Alfa-Omega,1974, pág. 26. 
 
14 Sobre o assunto ver: HERRMANN, Lucila. Evolução da estrutura social de Guaratinguetá num período de 

trezentos anos. São Paulo: IPE/USP, 1986. 
 
15 RANGEL, Armênio de Souza. op.cit. pág. 111. 
 
16 Idem, ibidem, pág. 123. 
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grandes movimentos populacionais”.17 O ano de 1818, foi um ano de grandes 
mudanças para a vila e seus distritos. Talvez pela proporção que tenha alcançado 
sua extensão territorial e conseqüentemente, o aumento de seus habitantes. As 7 
Companhias das Ordenanças18 se desdobraram em 11. O núcleo urbano, a vila, foi 
dividido em duas companhias, a 1ª e a 2ª.  
 
Herrmann constatou que a cafeicultura no Vale do Paraíba se deu de forma 
heterogênea. Segundo ela, embora grande número de povoações participasse desta 
atividade, a intensidade do cultivo do café apresentou distinções significativas na 
região do Vale do Paraíba paulista, tanto no seu volume de produção quanto na 
estrutura produtiva (porte dos cafeicultores), sem contar com a fertilidade do solo.  A 
invasão dos cafezais e o enriquecimento demográfico não se processaram com a 
mesma intensidade e a mesma coerência. Para ela, nas localidades onde a invasão 
dos canaviais solidificara a estrutura econômica - social, os proprietários hesitavam 
entre a aceitação da invasão em massa dos cafezais e contemporizavam a 
sucessão numa substituição paulatina, como Guaratinguetá, São Sebastião, Jacareí, 
Lorena, Paraibuna, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, São José dos 
Campos e Ubatuba. Outras localidades como: Santa Isabel, Taubaté e Bananal 
aceitaram a substituição da cultura da cana pelo café quase que sem reservas, 
numa intensidade surpreendente.19 Esta aceitação não significou extinção do plantio 
da cana de açúcar em Taubaté, como já foi citado neste trabalho, pois a produção 
de açúcar esteve presente nos maços de população até 1830, embora de maneira 
muito reduzida.  
 
Tanto Renato Marcondes como Lucila Herrmann, apontam que a produção de 
açúcar era uma atividade custosa necessitando de elevado custo para entrar neste 
ramo, portanto foi uma atividade desenvolvida pelos médios e grandes escravistas, 
impossibilitando a grande parcela da população de participar desta produção. Com o 
café aconteceu o contrário, “a rubiácea permitia aos agricultores de subsistência que 
passaram a cultivá-la integrarem de forma mais efetiva a economia monetária, com 
retornos pecuniários. A possibilidade do seu cultivo representava uma produção a 
mais, marginal, em relação ao milho, feijão, arroz, farinha e algodão, pois estes 
últimos produtos garantiam a sobrevivência familiar. Para estes agricultores se o 
café não fosse uma cultura rentável, ou mesmo não chegasse a produzir, não 
comprometeria a sobrevivência de sua família”. 20 Como foi o caso de Thereza 
Antonia, viúva, branca, de 53 anos, moradora da vila. “Agricultora, planta para sua 
sustentação. Tem café 1$000 pés, vendeo 28 arrobas a 1$280 que soma 35$840. 
                                                 
17 MARCONDES, Renato Leite. op. cit. pág. 257. 
 
18 As Companhias de milícias urbanas ou ordenanças, eram organizadas em bases residenciais por bairros e 

constituíram na melhor agência disponível de administração e do cumprimento das leis no período colonial, já 
que uma administração eficiente era dificultada pelo tamanho físico das unidades de jurisdição e pelo número 
incrivelmente pequeno de administradores portugueses para a região. As capitanias estavam divididas em 
comarcas, que por sua vez eram formadas pelos termos, para cada cidade. Os termos eram divididos em 
paróquias, que era subdivididas em bairros. Sobre o assunto ver: Eni Mesquita de Sâmara, A História da 
Família no Brasil, pág.40. 

 
19 HERRMANN, Lucila. O Ciclo do Café em Guaratinguetá – 1805 – 1930. In: Sociologia: Revista Didática e 

Cientifica. Agosto/Outubro, 1945. [n. 3 e 4]. 
 
20 MARCONDES, Renato Leite. op.cit. pág. 75. 
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Consumio 2 arrobas”. Ou de Margarida Coutinha, viúva, negra, de 55 anos, também 
moradora da vila. “Agricultora, planta para a sustentação. Tem café 200 pés inda 
não dá rendimento”.21 
 
Segundo Marcondes, as vilas mais antigas, como Taubaté, Guaratinguetá e Lorena, 
há mais tempo povoadas, permitiam uma concentração maior de grande número de 
pequenos proprietários possuidores de diminuta parcela da área total ocupada. 22 
Como é o caso de Claudiano Joze de Andrade, 7º filho de Anna Albernas, 
negociante de fazenda seca, tinha em plena rua do Gado, região urbana da vila, um 
terreno com seu cafezal, como consta em seu inventário de 1838.23  Enquanto que 
os antigos sertões, terras ainda virgens, ao serem desbravadas pelo plantio da 
rubiácea deram origem as extensas lavouras cafeeiras, ou seja, as grandes 
propriedades, como o caso de Areias e Bananal.  
 
A produção do café nos primeiros vinte anos do século XIX, beneficiou-se das 
condições externas propícias, como a alta dos preços, e da existência prévia de 
recursos advindos das atividades anteriores, tanto agrícola como comercial, além do 
recurso humano, originário ou não da própria localidade. Neste momento a 
cafeicultura estabeleceu oportunidades de acumulação de riqueza a uma grande 
parcela dos agricultores, em função da facilidade de conciliar com as atividades 
anteriores e com qualquer escala de cultivo.24 O resultado da faina cafeeira foi um 
extraordinário afluxo demográfico condicionado pelo avanço da cafeicultura no início 
do século XIX. 
 
Em Taubaté, o crescimento populacional se concentrou no núcleo urbano de 1765 a 
1801, e prosseguiu com esta tendência até 1810. A partir desta data se percebe um 
movimento de concentração populacional em direção à zona rural, pois a população 
total, que engloba Taubaté e seus distritos, continuou crescendo, enquanto que o 
percentual de população do núcleo urbano foi sistematicamente diminuindo, até 
1830.  Foi a partir de 1825 que a população em maior concentração deslocou-se 
para a zona rural, demonstrando assim que o plantio do café tomava grandes 
proporções, buscando outras áreas e extensões maiores e arrastando consigo a 
população. De uma maneira geral, entre os anos de 1765 e 1830, Taubaté manteve 
seu crescimento demográfico constante. Tal fato também pode ser observado 
através dos desdobramentos que tiveram as Companhias das Ordenanças, 
ampliando ou englobando novos espaços a fim de acomodar seus moradores. No 
final do século XVIII eram cinco companhias, onde habitavam 8121 pessoas, e nas 
três primeiras décadas do século XIX, passou a treze companhias, onde habitavam 
10941 pessoas. (Figura 1)  
 
 

                                                 
21 Maços de população anos 1825 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.208. Seção de microfilmagem. Material 

pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo 
Histórico de Taubaté. 

 
22 Sobre o assunto de concentração fundiária ver: MARCONDES, Renato Leite. op.cit. pág. 63. 
 
23 Inventário de Claudiano Joze de Andrade, ano 1838. Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho. Divisão de 

Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 
 
24 MARCONDES, Renato Leite. op.cit.  pág. 76. 
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Figura 1 - Pelo gráfico observa-se a movimentação populacional na vila de Taubaté e seus bairros durante 

o período pesquisado. A linha azul turquesa representa o número total de fogos. Através dela 
verifica-se que a vila e seus bairros mantiveram um crescimento constante de 1765 a 1830, 
apresentando um crescimento de cerca de 20 fogos por ano.  Já a população total, representada 
pela linha amarela, nos mostra um rápido crescimento nos primeiros trinta e cinco anos, ou 
seja, de 1765 a 1795, do qual podemos afirmar que houve uma explosão demográfica, pois a 
mesma mais que dobrou (de 3550 a 8374). Neste período a maior parte da população estava 
concentrada no núcleo urbano. Em 1765 o número de habitantes da vila representava 14% da 
população total e em 1801 eles atingiram 23% da população total. Essa tendência de 
concentração no núcleo urbano prosseguiu nos dez anos subseqüentes, ou seja, até 1810, pois 
mesmo a população total se mantendo praticamente a mesma, o percentual de população da 
vila subiu para 28%. Após 1810 já se percebe uma tendência de concentração nos bairros 
periféricos (zona rural), pois a população total continuou crescendo, enquanto que o percentual 
da população na vila foi sistematicamente diminuindo nos anos de 1810 a 1830. Todo o 
crescimento populacional que ocorreu entre 1825 a 1830, que não foi pequeno, correspondendo 
a mais de 20% da população total (de 9065 a 10941), ocorreu na zona rural, pois a vila 
permaneceu a mesma. A quantidade de fogos acompanhou o movimento da população, 
concentrando seu crescimento no núcleo urbano até 1810 e daí para frente diminuindo. 

 
Podemos considerar que as duas primeiras décadas do século XIX foram o período 
de gestação da economia cafeeira para as vilas do Vale do Paraíba paulista. A partir 
daí as possibilidades de ascensão social aos menos afortunados se tornou mais 
difícil, com exceção dos favorecidos em virtude de relações familiares (heranças, 
dotes) ou habilidade para os negócios, pois a atividade cafeeira ganhou grandes 
portes. O café gerou riqueza não só ao agricultor, mas criou a possibilidade de 
enriquecimento a outras ocupações que não estavam diretamente ligadas ao plantio.  
Como foi o caso do comércio e por sua vez do fornecimento de crédito.  
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Os anos em que o café estava sendo implantado na região, não foram fáceis para a 
população da vila de Taubaté, principalmente para os pobres. Ao analisar a família 
de Anna Albernas nestes vinte primeiros anos do século XIX, através dos maços de 
população, pode-se observar que foram de muita instabilidade econômica. As 
ocupações que exerciam não eram fixas. A exemplo temos seu genro, Gabriel 
Francisco Nogueira, casado com sua filha Catarina. Ele era agenciante em 1806, em 
1818 foi listado como mendigo, não apresentando rendimento algum, e em 1820 se 
restabelece como negociante. Outro genro, Joze Caetano Rangel, casado com 
Joaquina Policena. Durante anos seguidos trabalhou como alfaiate, depois se 
ausentou com o filho “para o caminho novo”, provavelmente com alguma atividade 
comercial. Também o 9º filho de Anna, Manuel do Amaral, que se apresentou por 
três anos consecutivos como viageiro e depois se tornou ferreiro. A própria Anna 
Albernas, após a morte do marido e do irmão, ambos ajudavam no orçamento da 
casa, ela e a filha solteira Anna se apresentaram nas listas nominativas como 
costureiras, como fiandeiras, vivem dos jornais de seus escravos, como mendigas e 
por final, apareceram novamente como costureiras. Por ser uma família tipicamente 
urbana, a maior parte dos seus membros exerciam atividades “artesanais” (ferreiro, 
alfaiate, costureira, fiandeira), ocupação destinada à camada pobre da população, 
e/ou conjugava com atividades comerciais/transportes (agenciante, negociante, 
viageiro). O filho Claudiano Joze que sempre optou pelo comércio e já no início do 
século trazia do sul (Curitiba e Viamão) bois e bestas para serem negociados na vila 
e fora dela, em 1818 encontrava-se estabelecido na vila de Taubaté como 
negociante de fazenda seca.  
 
Vertiginosamente cresceu a produção de café, passando a ser a principal atividade 
da região. As demais ocupações reordenaram-se no sentido de atender às 
necessidades da cultura preponderante. O meio urbano assumiu certa relevância 
com um indicador da prosperidade econômica alcançada. As grandes fortunas 
acumuladas e os títulos de nobreza também constituíram sinais do momento áureo 
vivido na região. Isto não encobriu o elevado grau de exclusão desta sociedade.25 
Neste período, em 1820, após a agricultura, a maior parte da população livre da vila, 
núcleo urbano, estava voltada aos ofícios mecânicos, ou seja, atividades destinadas 
às camadas pobres. Dentre estas ocupações a população se distribuía nos 
seguintes afazeres: marceneiro, carpinteiro, boticário, latoeiro, seleiro, carreiro, 
costureira, tecelão, fiandeira, alfaiate, sapateiro, artista (musico), ferreiro, ferrador de 
animais, quitandeira, taipeiro, telheiro, louceira, rendeira, pintor.26 O ganho médio 
anual da maior parte dos ofícios variava entre 25$000 a 35$000 réis. Os ofícios que 
menos ganhavam eram o de fiandeira e costureira e os que mais ganhavam eram o 
de carpinteiro, pintor, ferreiro e latoeiro. Obviamente estas últimas ocupações 
requeriam uma certa especialidade, o que justificaria  ter um ganho maior. Portanto, 
o valor recebido pela maior parte das ocupações, mal dava para suprir as 
necessidades básicas como alimentação. Segundo Maria Odila Leite da Silva Dias, 
em São Paulo, em 1836, uma alimentação sumária, aproximando do mínimo vital, 
era composta por: 100 gramas de toucinho – 20 réis, 250 gramas de milho – 5 réis, 

                                                 
25 Sobre o assunto ver: MARCONDES, Renato Leite. op.cit. pág. 258. 
 
26 Maços de população anos 1820- Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.207. Seção de microfilmagem. Material 

pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo 
Histórico de Taubaté. 
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280 gramas de farinha de mandioca – 10 réis, 250 gramas de feijão – 15 réis, o que 
custaria 50 réis por dia e cerca de 20 mil réis por ano.27 Sendo assim, no cotidiano 
da pobreza toda a família tinha que trabalhar, adultos, dependentes, agregados e 
inclusive crianças, para garantir, no limiar da sobrevivência, o ganha pão do grupo 
familiar. 
 
Este fato pode também estar relacionado com o considerável número de pessoas 
que viviam na miséria na Vila de Taubaté, apresentadas nas listas nominativas como 
mendigo. Aqui se entende por mendigo a pessoa que não apresenta rendimento 
algum, vivendo em um fogo com o auxílio de outrem. Como exemplo cito Frei 
Francisco Benjamim, Guardião do Convento Santa Clara em Taubaté. Ele foi listado 
como mendigo que “vive em seu convento e da esmola ordinária que sua Alteza 
Real lhes dá na cidade do Rio de Janeiro. Também de outras que lhes fazem os 
fiéis. Se nam expressam por que estas sam insertas”. Obviamente os freis do 
convento Santa Clara não constam neste estudo dos mendigos da vila.  

Já no início do século XIX, em 1802, a Vila possuía 380 fogos, sendo que os 
moradores de 31 deles, ou seja, 8%, foram listados como mendigos. A maioria, 74%, 
tinha idade acima de 50 anos chegando até a 91 anos. O restante, 26%, em idade 
produtiva, entre 25 e 40 anos. Alguns destes moradores listados como mendigos 
possuíam escravos, outros viviam com agregados. A maioria vivia solitária, 
principalmente os mais velhos. Os mais jovens viviam com a família, composta pela 
mulher e filhos. A maior parte destas pessoas era natural da própria Vila de Taubaté. 
Tal fato só vem ilustrar o cenário da época. Segundo Maria Odila, nos limites e 
confins das classes dominantes, desdobravam-se, no processo incipiente de 
urbanização, as formas sociais intermediárias, que constituíam os escalões 
inferiores da sociedade, representada na época como uma grande cadeia 
hierárquica de seres dependentes entre si, por favor e necessidade: ex-proprietários 
empobrecidos, senhoras vivendo da mendicância de seus escravos, ex-escravos 
que se tornavam por sua vez pequenos proprietários,  e escravos com agregados.28 
Os moradores destes fogos deveriam viver com o auxílio de parentes e vizinhos. Os 
mais velhos, provavelmente por doença ou outra impossibilidade, deveriam estar 
impedidos de trabalhar para a sua manutenção, enquanto que os mais jovens, 
devido à própria instabilidade da época, ora apresentava ocupação e tinha 
rendimento, ora não. Tal caso aconteceu varias vezes na família de Anna Albernas, 
inclusive com ela, também listada como mendiga em 1818. Em 1814, o índice de 
pessoas listadas como mendigas na Vila chegou a regredir, alcançando a 6,5% e em 
1822 aumentou consideravelmente, chegando a 22%.29 

Coincidentemente o número de pessoas listadas como mendigas aumentou 
justamente no período em que o café se tornou um investimento seguro para os 
grandes proprietários. Talvez a vila também tenha atraído esta população sem 
                                                 
27 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 

1995, pág. 130. 
 
28 Idem, ibidem, pág. 146. 
 
29 Maços de população anos 1802,1814,1818, 1822 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.202, nº 1.206, nº 

1.207, nº 1.208, Seção de microfilmagem. Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, 
Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 
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posses, com o sonho de se prosperar seduzidos pelo “ouro verde” ou, talvez esta 
população tenha sido expulsa de suas terras, já que eram posseiros,  dando lugar à 
expansão cafeeira que se propagava através dos municípios valeparaibanos. Em 
Taubaté, a partir de 1825, houve um aumento significativo na concentração da 
população na zona rural, obviamente momento em que a cafeicultura já 
demonstrava seu potencial.  Segundo Stanley Stein, os litígios pela posse da terra 
se intensificaram com base nas vagas concessões de sesmarias, sem limites 
precisos e com uma legislação igualmente imprecisa. Diversas tentativas foram 
feitas pelo governo a fim de determinar ou esclarecer a confusa situação quanto à 
demarcação e ao registro das propriedades, quaisquer que fossem os seus títulos: 
sesmaria, herança, escritura de compra e venda ou simples ocupação. Porém textos 
incongruentes de disposição contraditória agravavam os litígios.30 Assim, 
provavelmente esta camada da população veio aumentar o contingente de excluídos 
dos núcleos urbanos que se desenvolvia em função da cafeicultura.  
 
Nos povoados mais antigos, como Taubaté, segundo Marcondes, as ocupações 
urbanas e comerciais atingiram maior significado do que nos povoados mais novos, 
como Bananal. Os comerciantes, especialmente os de fazendas secas, conseguiram 
favorecer-se da economia cafeeira, alcançando uma riqueza expressiva. Dentre as 
atividades comerciais, Marcondes ressalta os tropeiros e os negociantes.  
 
Segundo Maria Sylvia de Carvalho Franco, o tropeiro foi um dos tipos humanos para 
o qual mais se abriram as possibilidades de integração ao outro lado da sociedade. 
Especialmente o comércio de burros, pois este se constituiu em um importante canal 
de ascensão sócio-econômica. Porém a autora nos atenta para a distinção dos tipos 
de tropeiros. Um deles é o negociante de animais, que dispunha de um patrimônio, 
um certo número de cabeças e criação, vendendo nas feiras e mercados urbanos, 
ou se dirigia às regiões de cultura, realizando suas transações diretamente com 
proprietários de terras. O outro, era o condutor de tropas, ocupando-se com o 
transporte de mercadorias. Nesse último grupo, o de condutores de tropas, é preciso 
distinguir aqueles que mantinham tropas de aluguel daqueles que eram camaradas 
de fazenda. Os primeiros estão ligados às cidades e vilas, centros onde tratavam as 
locações e ajustes de empreitada e os últimos, são os ligados às propriedades 
fundiárias.31 No núcleo urbano de Taubaté facilmente este último grupo, os das 
locações, podem ser identificados, pois nos maços de população eles estão 
associados ao trabalho jornaleiro. 
 
Havia também na vila grande circulação de tropeiros, Johann Baptist Von Spix, que 
por lá passou entre os anos de 1817 e 1820, observou que “os habitantes de 
Taubaté mostram, de resto, mais (...) educação do que os das pequenas vilas, isto 
certamente graças às relações comerciais intensas com o Rio de Janeiro e São 
Paulo”.32 Taubaté também mantinha estreito contato comercial com o sul do país, de 
                                                 
30 STEIN, Stanley J. op.cit.  pág. 14. 
 
31 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São Paulo: Ática,1974, págs. 

62/64/65/66/67. 
 
32 SPIX, Johann Baptist Von. Viagem pelo Brasil: 1817 – 1820 |por| Spix e Martius; tradução de Lúcia Furquim 

Lahmeyer, revista por B. F. Ramiz Galvão e Basílio de Magalhães, que a anotou; em colaboração com o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 3ª edição. Ed. Melhoramentos, São Paulo; INL Brasília, 1976, pág. 
110. 
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onde vinham os gados, cavalos e bestas. Com esta circulação de homens vindo e 
indo, muitos relacionamentos eram interceptados. Dificilmente estes viajantes se 
estabeleciam em um lugar por muito tempo. Tal fato levaria a sucessivos 
relacionamentos. 
 
Eliana Goldschmidt observou, para o mesmo período, que “a cidade de São Paulo 
apresentava um grande contingente feminino sem parceiro e as vilas que a 
rodeavam eram marcadas por intensos deslocamentos masculinos. Solteiras, viúvas 
ou casadas abandonadas na faixa etária mais ativa do ciclo de vida feminino, 
desamparadas pelo pai e pelo marido, providenciavam seu sustento exercendo, no 
centro urbano ou nas estradas, atividades que, muitas vezes, favoreciam o contato 
com homens estranhos. Para estas mulheres, o fato de lutar pela própria 
sobrevivência fazia com que fossem vistas como meretrizes e, caso abrigassem 
outras mulheres, fossem denunciadas como alcoviteiras”.33 Talvez esta também seja 
uma das razões pelo elevado índice de mulheres listadas como meretrizes em 
Taubaté.  
 
Sendo assim, observa-se nos maços de população da vila, em 1802, grande 
quantidade de mulheres listadas como meretrizes. Em 380 fogos, cerca de 40 eram 
ocupados por meretrizes, ou seja, 10,5%. Interessante é que estes fogos estavam 
espalhados por toda a vila, com maior concentração na rua do Castelhano (9 fogos) 
e na rua das Tropas ou do Gado (7 fogos), ambas ruas com saídas, uma para São 
José dos Campos e a outra para Pindamonhangaba.  Portanto, zona de intenso 
tráfego de tropeiros e viajantes. As ruas do Gil e do Tanque (com 6 fogos cada rua) 
apresentavam também elevado número desses fogos, pois eram ruas mais 
afastadas.34 A maior parte destas mulheres era parda (52%), seguida pelas brancas 
(39%) e por último, as negras (9%). Grande parte era natural da Vila de Taubaté 
(64%), e o restante, de origens diversas, como: Pindamonhangaba, Sorocaba, 
Guaratinguetá, Lorena, Minas Gerais, São Paulo e Jacareí. Algumas meretrizes 
dividiam seu tempo com outros afazeres, como taberneiras ou “tem sítio e planta”. A 
maior parte tinha filhos (54%) e eram solteiras (79%). Esta denominação, Meretriz, 
só vem citada nos anos de 1799 a 1802, pois nos outros anos pesquisados estas 
mulheres apresentaram um ofício, como é o caso de Joaquina Francisca Albernas. 
Registrada nos maços de população de 1802 como meretriz, natural da Vila, branca, 
casada, 22 anos, 2 agregados expostos. Em 1807 e 1814 está registrada como 
costureira e viúva. O mesmo acontece com Maria Joaquina Leite, natural da vila, 
branca, casada, 34 anos, uma filha e uma escrava. Na lista nominativa de 1802 está 
registrada como meretriz, com a anotação “falta seo marido que seaxa morador em 
Mogi das Cruzes”. Em 1807 está como fiandeira, permanecendo assim até 1830, 
quando aparece como viúva, morando no mesmo local (rua do Tanque e depois rua 
de Santa Anna) em companhia de um filho e 3 escravos.  
 

                                                                                                                                                        
 
33 GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Rea. Convivendo com o pecado: na sociedade colonial paulista (1719- 1822). 

São Paulo: Annablume, 1998, pág. 106. 
 

34 Maços de população anos 1802,1814,1818, 1822 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.202, nº 1.206, nº 
1.207, nº 1.208, Seção de microfilmagem. Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, 
Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 
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Quanto ao negociante, Renato Marcondes aponta para a dificuldade de classificá-lo, 
pelo fato de suas atividades serem itinerantes ou passarem por transformações ao 
longo de suas vidas, como, por exemplo, Gabriel Nogueira, genro de Anna Albernas. 
Ele começou como agenciante e tornou-se negociante de fazenda seca, ou seja, 
através de pequenos negócios conseguiu chegar a ser um grande comerciante. 
Sendo assim, a classificação adotada por ele é a mesma adotada por Sheila Faria 
para Campos no Rio de Janeiro, para o século XVIII. A autora detectou três tipos de 
mercadores: “pequenos comerciantes” (vendeiros, mascates, pequenos lojistas), 
negociantes de fazendas/usuários e usuários exclusivos. Os dois últimos grupos 
apresentaram os maiores patrimônios. 35 
 
Os taberneiros e/ou vendeiros eram pessoas que viviam do comércio de produtos 
“secos” (tecidos, artigos de armarinho, instrumentos de trabalho, utilidades 
domésticas, etc) e “molhados” (bebidas e comestíveis em geral). Muitas vezes 
praticavam, de forma complementar, a agricultura de subsistência, vendendo os 
excedentes na própria venda. Estes estabelecimentos eram um misto de bar e 
armazém, atraindo diversos segmentos da população pobre, como escravos, forros 
e oficiais mecânicos (carpinteiro, sapateiro, ferreiro, alfaiates, etc) que vinham em 
busca de gêneros alimentícios, instrumentos de trabalho, vestimenta e outros 
objetos necessários para a reprodução da vida material.36  Em Taubaté, no ano de 
1802, somente no núcleo urbano, existiam 24 taberneiros. Em 1814 eles eram 38 e, 
em 1820, a vila contava com 39 estabelecimentos.37 No início do século eles 
ganhavam anualmente entre 25$000 e 30$000 réis. Já na terceira década do século, 
o ganho anual desta ocupação passou a 40$000. As vendas ou tabernas deveriam 
ser uma boa opção de negócio para a época, pois elas se multiplicavam com o 
passar dos anos. Em Atas da Câmara eram constantes os pedidos de licença para 
abrir vendas. Em 1827, em Ata foi registrado “quarenta e quatro alvarás de licenças 
para vendas e lojas” na vila.38 Dentro da categoria de pequenos comerciantes 
também estavam os negociantes de negócio limitado ou, negociantes de  comprar e 
vender, como passaram a chamar mais tarde. Eles apresentavam ganhos maiores 
que os taberneiros/vendeiros, entre 70$000 e 100$000 por ano. Esta atividade era 
dedicada por um menor número de pessoas. Na vila, em 1812, havia 3 
representantes, em 1816 saltou para 22 pessoas, e em 1829  eram 17. 
 
Os negociantes de fazendas/usuários, comerciantes instalados com lojas na cidade 
e com contatos no Rio de Janeiro, por vezes eram emprestadores de dinheiro. Eles 
colaboraram para a rápida expansão cafeeira, fornecendo recursos às pessoas 
interessadas no cultivo da rubiácea. Esta foi uma das formas de financiamento dos 
cafeicultores. O crédito assumiu um papel fundamental na formação da economia 

                                                 
35 MARCONDES, Renato Leite. op.cit. págs. 210/211. 
 
36 FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas Gerais no século 

XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, DF: Edunb, 1983, págs. 41,43 e 44. 
 
37 Maços de população anos 1802,1814,1818, 1822 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.202, nº 1.206, nº 

1.207, nº 1.208, Seção de microfilmagem. Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, 
Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 

 
38 ATAS DA CÂMARA DE TAUBATÉ: 1780 – 1798. Publicadas por Félix Guisard Filho (documentos para a 

história do Vale do Paraíba), 1944, pág.  128. 
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cafeeira no Vale do Paraíba durante o século XIX. Tais empréstimos permitiam aos 
cafeicultores um significativo acréscimo nas suas inversões para a produção de 
café. A inexistência de um sistema bancário desenvolvido abriu oportunidades para 
as pessoas com disponibilidade de recursos realizarem esse financiamento. A 
reduzida oferta de crédito resultou em empréstimos efetuados a taxas de juros 
elevados e a prazo curtos.39 Na vila de Taubaté em 1812, havia 4 negociantes de 
fazenda seca. Ano a ano, progressivamente o número destes comerciantes foi 
aumentando, chegando em 1829, a vila a ter 36 negociantes de fazenda seca. Esta 
categoria de comerciante era a que mais ganhava, uma média de 200$000 réis 
anual. 40  O filho de Anna Albernas, Claudianno Joze, era um deles. A partir desta 
data, nos maços de população, a distinção entre as categorias de negociantes não 
era mais apresentada, todos eram listados apenas como negociantes. 
 
Com o intensificar da produção cafeeira, um outro problema surgiu para os 
fazendeiros, o transporte e a manutenção das estradas. Antes da década de 1850, 
com o intenso trafego de tropas, a situação das estradas era precária. As Câmaras 
Municipais sem recursos para construir novas estradas e manter as antigas, 
delegavam a conservação das mesmas aos fazendeiros, drenando parcialmente 
mão de obra que poderia ser aplicada na lavoura de café. Além do gasto 
dispendioso para a manutenção das tropas (cangalhas, selas, ferraduras, arreiador, 
rancho de pouso, refeição, pasto e ração para os animais, e às vezes, aluguel de 
bestas), ela representava um transporte de risco. Os estragos sofridos pelo café e 
pelos animais durante a viagem provocavam queixas contínuas por parte dos 
fazendeiros. Segundo o historiador Stanley Stein, o fato chegou a ser levado à 
assembléia provincial, sendo relatado que o custo do transporte absorvia a terça 
parte do valor do café despachado das fazendas.  
 
A situação das estradas da vila era tema constante no jornal Taubateense. Desde as 
primeiras edições, 1861, no edital falava-se da preocupação em melhorá-las ou de 
abrir novas estradas. “Senhor Deputado d’Assembléia Provincial igualmente 
pedimos que fortifiquem nossos desejos, obtendo as quotas necesseçarias para 
nossas estradas...”.41 Segundo o editor do jornal, a estrada que ligava Taubaté a 
Ubatuba, encontrava-se em deplorável estado. “Ninguém poderá crer que uma 
estrada por onde se exporta annualmente mais de um milhão de arrobas de café, e 
que fornece a província uma renda superior à  rs.80:000$ tenha chegado a ponto tal 
de deteriorização. Não poucas tropas tiverão de pagar passagem a canoeiros 
particulares a rasão de 1$000 rs. e de 2$000 rs. por lote”.42 
 
A estrada de ferro trouxe mudança radical ao sistema de transporte. Foi a partir de 
1855 que começou a ser construída a Estrada de Ferro D. Pedro II, pertencente ao 
Governo Imperial. Esta estrada, que vinha do Rio de Janeiro,  chegou somente em 
                                                 
39 MARCONDES, Renato Leite. op.cit. pág. 200. 
 
40 Maços de população anos 1802,1814,1818, 1822 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.202, nº 1.206, nº 

1.207, nº 1.208, Seção de microfilmagem. Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, 
Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 

 
41 JornalTaubateense, edição de 19 de outubro de 1861, nº6. 
 
42 JornalTaubateense, edição de 12 de dezembro de 1861, nº14. 
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1875  a Cachoeira (atualmente Cachoeira Paulista). Sendo assim, por volta de 1872, 
com a incorporação da Companhia São Paulo e Rio de Janeiro, organizou-se  em 
São Paulo uma companhia destinada a construir uma ferrovia, cuja linha, partindo da 
capital paulista, passaria por Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, 
Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, atingindo 
Cachoeira  a 8  de junho de 1877, quando foi estabelecida a ligação férrea São 
Paulo – Rio de Janeiro.43 No final de 1876, a estação ferroviária de Taubaté já havia 
sido inaugurada. 
 
Embora estas duas estradas de ferro, uma vinda do Rio de Janeiro e outra de São 
Paulo, se encontrassem em Cachoeira, usavam diferentes bitolas (a do Rio mais 
larga e a de São Paulo mais estreita), o que resultava em uma inconveniente 
baldeação nesta localidade. Este problema só foi resolvido bem mais tarde, com a 
junção das duas estradas na chamada Central do Brasil. Mas estas dificuldades 
superavam de longe o tempo e o dinheiro gastos no transporte feito por muares. O 
fato é que a ferrovia propiciou melhoria e rapidez do transporte, e colocou os 
grandes centros urbanos da época em contato direto com o interior, permitindo aos 
consumidores comprarem diretamente no mercado do Rio de Janeiro. Como 
conseqüência das facilidades de transporte, alterou-se também o estilo de vida dos 
habitantes do interior, pois ao permitir contato com produtos importados (mobílias, 
vestuários, produtos alimentícios, utensílios caseiros, livros, etc), estes buscaram um 
padrão de vida mais requintado. Segundo Stanley Stein, no Vale Paraíba 
Fluminense, local por ele estudado, a chegada da estrada de ferro na região 
provocou a queda do comércio local, gerando grandes prejuízos às sedes 
municipais das vilas, principalmente Vassouras. Provavelmente a vila de Taubaté 
também tenha sofrido este impacto, porém acho que seu perfil era diferente da vila 
de Vassouras. Taubaté era formada por uma camada de população pobre, esta por 
sua vez mantinha o pequeno comércio local, como as tabernas e/ou vendas, ou 
seja, artigos populares. Mesmo que o transporte tenha facilitado a chegada destes 
artigos de luxo na vila, como móveis, porcelanas, tecidos finos, etc., sua população 
não teria condição de comprá-los.  
 
Após 1850 o panorama até então traçado mudou radicalmente. A principal 
modificação determinada pelo café na vida brasileira foi sem dúvida, o deslocamento 
dos centros de maior importância econômica e do eixo demográfico, até então 
localizado no nordeste, Bahia e Pernambuco, foi transferido para o sul do país, 
primeiramente para a província do Rio de Janeiro e mais tarde, sob a República, 
para o estado de São Paulo. Com as fortunas acumuladas principalmente nos 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, os fazendeiros proprietários de grandes 
plantações de café passariam a ter importante papel na sociedade do país, influindo 
na vida política já no Segundo Reinado e especialmente na Primeira República.  
 

                                                 
43 MATOS, Odilon Nogueira de. Café e Ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e o desenvolvimento da 

cultura cafeeira . São Paulo: Editora Alfa -Omega, 1974, pág. 67. 
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CAPÍTULO II 
 

A Vila vista através da vivência da família de Anna Ferreira 
Albernas: livre, pobre e urbana 

 
Em 1784, Anna Ferreira Albernas, natural da vila de Taubaté, de 42 anos, casada 
“em face da igreja” com Venceslau do Amaral e Silva, natural da vila de São 
Sebastião, de 59 anos, encontravam-se com sua família totalmente formada, com os 
seus 13 filhos com idades entre 1 e 23 anos, todos vivendo sob o teto dos pais. O 
casal gerou os seguintes filhos: 44  
 

1ª Anna Joaquina de Santa Delfina 
2ª Maria Antonia da Silva 
3ª Francisca Thereza de Jesus 
4ª Rita Antonia de Cássia  
5º Joze do Amaral Gurgel 
6º Antonio 
7º Claudiano Joze de Andrade 
8ª Ignacia Ozoria do Amaral  
9º Manuel do Amaral e Silva 
10ª Joaquina Policena do Amaral 
11º Francisco Ferreira do Amaral 
12ª Clara 
13ª Catarina Ozoria do Amaral 

 
Anna e sua família moravam na rua das Flores, na vila, local onde passou toda a 
sua vida. Nesta época a vila e seus bairros se encontravam divididos em 5 
companhias, com cerca de 6400 habitantes divididos em aproximadamente 1080 
fogos. Só a vila possuía 220 fogos.  
 
A primeira notícia que se tem do casal é de 1765, porém os dados mais completos 
são de 1766. De acordo com os maços de população deste ano, Venceslau era 
soldado de Cavalaria e vivia “de suas agências”,45 ou seja, pequenos negócios, não 
possuindo nada. Nesta época, o casal  tinha somente quatro filhos e morava na vila, 
no fogo 66. Próximo a eles morava a mãe de Anna, Ignacia Ferreira de Andrade, 
viúva de 53 anos que “vivia de suas agencias” e possuía  8$000. O irmão, Francisco 
Ferreira Albernas, solteiro, de 38 anos, soldado de cavalaria, também morava nas 
proximidades, exercendo a profissão de alfaiate. Também não possuía  nada. Todos 
moravam em fogos diferentes e nesta disposição, viveram alguns anos. Enquanto 
isso, a família de Anna Albernas se desenvolvia junto com a vila.  
 
 
 

                                                 
44 Inventário de Anna Ferreira Albernas, ano 1830. Arquivo Dr. Felix Guisard Filho. Divisão de Museus, 

Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté. 
 
45 Maços de população ano 1766 - Arquivo do Es tado de São Paulo nº 1.196. Seção de microfilmagem. Material 

pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e Arquivo 
Histórico de Taubaté. 
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Figura 2 – Árvore genealógica da família de Anna Ferreira Albernaz  

 

 

 
Anna Ferreira Albernaz, filhos, netos e bisnetos 
 
Cônjuges 
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De 1766 a 1774, as listas nominativas começaram a apresentar as atividades dos 
moradores da vila e dos seus distritos. Em 1774, o núcleo urbano de Taubaté 
encontrava-se com  615 moradores, distribuídos em 135 fogos. Destes moradores 
136 eram homens entre 15 e 60 anos, distribuídos em varias atividades produtivas. 
Cerca de 30% (41) dos homens estava voltado para a agricultura e criação, principal 
ocupação dos moradores. O restante, envolvido em outras atividades, em grupos 
menores como dos artesãos, burocratas, comerciantes e transporte. Destas 
atividades, a maior parte era representada pelos artesãos com cerca de 18% (25), 
distribuídos entre sapateiro, ferreiro, carpinteiro, pedreiro, alfaiate, ferrador, pintor e 
tecelão, seguida pelos comerciantes com cerca de 9% (12), distribuídos entre 
mercadores e taberneiros. Portanto, para a população masculina, após a agricultura, 
o artesanato foi a principal atividade por eles desenvolvida. Quanto às mulheres, nas 
listas nominativas do ano de 1774, são apresentadas 138 entre “14 annos athé 50” 
envolvidas em atividades produtivas, porém somente 16% (22) têm sua atividade 
explicitada. Destas, a maior parte estava ligada a atividade artesanal com cerca de 
12% (17), distribuídas entre fiandeiras e costureiras, seguida pelas comerciantes 
com 2% (3), como: taberneiras e por ultimo as lavradoras com 1,5% (2). Sendo 
assim, a maior parte das mulheres estava ligada às atividades artesanais. 
 
Segundo Luiz Antonio da Cunha, no século XVIII, a intensificação da atividade 
extrativa nas Minas Gerais, gerou núcleos urbanos que abrigavam a burocracia do 
Estado metropolitano e as atividades de comércio e serviços. Essa população 
urbana gerou um mercado consumidor para os produtos de diversos artesãos como 
sapateiros, ferreiros, carpinteiros, pedreiros e outros.46 Neste mesmo período, a 
política econômica pombalina passou a controlar o fluxo de pessoas a trabalhar nas 
Gerais, mesmo que não estivessem diretamente ligadas com os trabalhos da 
extração de ouro. Tal medida levou a um expressivo aumento de preço dos serviços 
prestados por profissionais que lá estavam. Taubaté, dada a sua posição geográfica, 
tinha sua economia voltada para a produção de gêneros alimentícios para consumo 
próprio e para abastecer as zonas de mineração. Provavelmente, também colaborou 
com a prestação destes serviços ou pelo menos, atendia aos tropeiros e viajantes 
que passavam em seu território com destino as Minas. 
 
Embora a agricultura tenha sido a principal atividade exercida pelos homens neste 
período, o artesanato representou importante fonte de renda para ambos os sexos 
do núcleo urbano de Taubaté. Desde o início da colonização do Brasil, as relações 
escravistas de produção afastaram a força de trabalho livre do artesanato e da 
manufatura. Segundo Cunha, em uma sociedade em que o trabalho manual era 
destinado aos escravos essa característica “contaminava” todas as atividades que 
lhes eram destinadas, as que exigiam esforço físico ou a utilização das mãos. 
Homens livres se afastavam do trabalho manual para não deixar dúvida quanto a 
sua própria condição, esforçando-se para eliminar as ambigüidades de classificação 
social. Para Cunha, esta era à base do preconceito contra o trabalho manual, 
inclusive e principalmente daqueles que estavam socialmente mais próximos dos 
escravos: mestiços e brancos pobres.47 Como a maioria da população da vila estava 

                                                 
46 CUNHA, Luiz Antonio. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: 

Editora UNESP, Brasília, DF: Flacso, 2000, pág.27. 
 
47 Idem, ibidem, pág. 16.  
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envolvida em atividades manuais, seja a agricultura ou o artesanato, deduz-se que 
Taubaté era habitada por uma expressiva camada pobre.   
 
Em 1773, Francisco, irmão de Anna Albernas, sempre solteiro, passou a viver em 
companhia de sua mãe, com mais dois agregados, sempre na vila, no fogo 29. Diz-
se que ele possuía uma casa de palha e vivia do seu ofício de alfaiate. Segundo 
Paulo César Garcez Marins, a cobertura de palhas predominou durante séculos nas 
casas das camadas populares e o pau-a-pique, também conhecido por taipa de 
mão, foi à técnica mais usada na construção destas casas urbanas da população 
menos favorecida.48 O aspecto destas moradias, como observou o viajante John 
Mawe ao passar por São Paulo no início do século XIX, se assemelhavam a 
“miseráveis choupanas”.49 O seu interior, segundo Spix e Martius, que visitaram na 
mesma época uma dessas casas na vila de Taubaté, correspondia a uma efêmera 
construção de material pobre. ”A porta de entrada, em geral meio ou inteiramente de 
rótula, dá logo na peça principal da casa que, sem soalho e sem paredes caiadas, 
mais parece um paiol”.50 O mobiliário, segundo Garcez, era muito simples, composto 
pelo catre, móvel costumeiro para o repouso e pelas caixas, baús, canastras e arcas 
que compunham o mobiliário de guardar. Os bancos simples de madeira eram as 
peças mais comuns, podendo ser substituídos com facilidade.51  
 
Anna e sua família, provavelmente viviam no mesmo terreno em que  moravam sua 
mãe e irmão, mas em casas separadas, pois o seu fogo era 29 A. Foi a primeira vez 
que vi este tipo de divisão em fogos. Nesta época o casal encontrava-se com 8 
filhos, possuíam 2 escravos e tinham “hua xacra em terras do Concelho que nada 
rende. Tem sette cavallos com que trabalha na serra  de Parathy”. Provavelmente 
Venceslau estava trabalhando como tropeiro, transportando mercadorias entre 
Taubaté e Parati, pois havia estreito laço comercial entre estas vilas.  
 
No ano 1774, a mãe de Anna, Ignacia de 62 anos, passou a ser sua agregada. Na 
época, Anna e seu marido tinham uma “caza de palha, uma chacra em terras do 
Concelho que nada rende” e “3 vacas de ventre”. Neste ano, Venceslau constava 
nas listas nominativas como ferrador. Nos anos que se sucederam, o irmão de Anna, 
Francisco, também passou a viver como seu agregado. Assim, durante todo o 
período em que estiveram vivos, Ignacia e Francisco alternaram, ora morando 
sozinhos, ora como agregados na casa de Anna.  
 
Segundo Maria Alice Setúbal, a mobilidade vai permear a trajetória das famílias 
livres não pertencentes à elite, ou seja, pobre, no período colonial da história 
paulista. “Viviam, a nosso olhar, de maneira transitória, buscando melhores ou 
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diferentes condições de existência. Quando não estavam satisfeitos em um lugar, 
mudavam-se. A este deslocamento constante correspondia uma moradia adaptada à 
própria transitoriedade: casas rústicas, facilmente abandonadas”. A autora enfatiza 
que a transitoriedade de residência e de ocupação era uma forte característica da 
sociedade colonial. A transitoriedade que observei tanto na família de Anna Albernas 
ou nas famílias das mulheres chefe de fogo da vila de Taubaté, também levantadas 
nesta pesquisa, não foi de mudança para outra vila ou cidade, mas sim de um fogo 
ao outro, como acontecia entre a Anna, seu irmão e sua mãe. As mudanças para 
uma localidade distante, observadas nos maços de população, eram praticadas 
exclusivamente por homens que deixavam seus fogos e não retornavam nunca 
mais. Quanto à ocupação, esta sim, era mudada com freqüência.52 
 
Os  anos de 1775 e 1776, em relação à documentação, foram anos atípicos, pois os 
maços de população só apresentavam como recenseados os homens. As mulheres 
somente apareciam nestas listas quando eram “cabeça de fogo”, ou seja, 
responsável pela casa, mesmo assim, só para listar os homens do fogo, não 
importava se ele fosse um bebê. Entre os anos de 1750 a 1777, houve uma intensa 
movimentação na Capitania de São Paulo, recrutando homens para serem enviados 
à Bacia do Prata, zona de tensão entre os impérios luso-espanhol. Das listas das 
Ordenanças eram tirados os nomes daqueles que deviam ser arrolados nas tropas 
pagas e nas auxiliares53. Especificamente em 1774, houve necessidade de enviar 
novas tropas para o sul, assim, uma nova ordem para recrutar 353 homens foi 
despachada para onze vilas da Capitania e de Taubaté foram 30 homens.54  Nas 
listas nominativas do ano de 1775, a vila e seus distritos tinham 848 fogos e 2193 
homens, entre crianças até velhos. 
 
Conforme a vila de Taubaté foi se desenvolvendo, algumas normas de 
comportamento foram surgindo. Normas que afetavam diretamente o modo de viver 
de sua população. Obviamente as mudanças eram lentas, mas pouco a pouco iam 
sendo introduzidas, como a questão da limpeza nas ruas, a circulação de animais 
pela vila, licenças para vendas, para os ofícios, para levantar casas, etc. Já em 
1782, em edital registrado nas Atas da Câmara, a população foi convocada para o 
“asseio das Ruas e mais coisas necessárias”, em virtude da visita do “excelentíssimo 
senhor bispo”.55  Em 1785, também por edital, a população foi alertada quanto à 
circulação de animais pela vila, ressaltando aos moradores para “não montarem 
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cavalos e bestas bravas pelas ruas e da mesma forma não andar com porretes nem 
fazer carnicerias pelas ruas”.56  Realmente o aspecto da vila não deveria ser muito 
bom, pois havia constantemente editais alertando a população quanto à limpeza das 
ruas, do mato em frente às casas e de animais domésticos criados soltos. Em 1791, 
a Câmara avisava “para recolherem os porcos os moradores da vila, com pena de 
se rematarem os ditos porcos”.57 Porém a limpeza da vila era feita com mais afinco 
somente na iminência de se recepcionar visitas ilustres e nos momentos de festas, 
principalmente do “Corpo de Deus”, quando era exigida da população além do 
asseio das ruas, a caiação de suas casas e do ornato das mesmas para a procissão. 
A água era outra preocupação. Em Atas da Câmara de 1793, “foi requerida por 
petição aos ditos oficiais da Câmara” para “se limpar o tanque d’água deles 
moradores desta vila, que  se achava totalmente enlodado e cheio de ervas, que não 
deixaria de prejudicar a saúde do mesmo povo, que se serve indispensavelmente 
dele”. 58 
 
Até o início do século XIX não havia no Brasil leis públicas que regulamentassem a 
limpeza e o uso das cidades. Segundo Maria Ângela D’Incao, o Rio de Janeiro teve 
que passar por uma limpeza antes da chegada da corte portuguesa. Sem muitas 
regras sobre a ocupação dos espaços, as ruas sem planos, eram usadas pela 
população sem limites definidos, como se fossem quintais ou extensão de suas 
casas. Somente durante o Império que uma série de medidas higiênicas foi tomada, 
espalhando novas idéias sobre higiene e saúde. 59 
 
De 1775 a 1797 os maços de população se simplificaram mais ainda, 
desaparecendo  certas informações, como o rendimento, a ocupação das pessoas e 
as  “casualidades” (se estavam ausentes, se tinham se casado ou morrido, etc). Este 
documento passou a apresentar apenas os nomes do “cabeça de fogo” e de sua 
esposa (quando casado), a idade de ambos, o estado civil, nome e idade dos filhos, 
nome de agregados e/ou escravos e suas idades. Aos poucos, algumas informações 
foram sendo acrescentadas, como no ano de 1778, a de exposto ou enjeitado, para 
as crianças que foram abandonadas pelos pais, e a de oriundo, para as pessoas que 
não eram brancas. Até neste momento, as listas não expressavam a cor do 
indivíduo, mas a  condição de escravo já era apresentada.  
 
Embora as informações sobre a formação do patrimônio da família estudada, dos 
ofícios desempenhados pelo “cabeça de fogo” Venceslau, estiveram ausentes por 
um período, foi possível verificar a movimentação familiar, particularmente de alguns 
de seus membros, com a ajuda de uma pesquisa desenvolvida por  Marco Pólo T. 
Dutra P. Silva, estudioso da árvore genealógica da família Faria de Albernaz, 
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originária de Taubaté 60. Ao cruzar as informações obtidas nos maços de população 
com as da pesquisa, foi possível deduzir o que estava acontecendo no momento.  
 
No ano de 1785, percebi que se ausentaram as filhas: Anna Joaquina de Santa 
Delfina, de 25 anos e Francisca Thereza de Jesus, de 22 anos. Provavelmente foi o 
ano do casamento de Francisca, a 3ª filha de Anna e Venceslau, com Timóteo 
Correia de Toledo. Segundo a pesquisa de  Marco Pólo, o casal se mudaria para 
Paraíba Nova (Rezende - RJ). Portanto, suponho que este seria o motivo pelas 
irmãs não constarem na lista nominativa de 1785. A irmã mais velha, Anna, 
provavelmente acompanhou a irmã Francisca, retornando em seguida, pois no 
recenseamento do ano seguinte, de 1786, está de volta,  constando na lista da casa 
dos pais.  
 
O casamento de Francisca Thereza  com Timótio não durou muito, pois em 1789 ela 
estava de volta à vila, com duas filhas pequenas, Antonia Correia de 2 anos e Maria 
Correia de 1 ano, morando no fogo 14, com a avó Ignacia e o tio Francisco. Esta 
condição perdurou por sete anos, até que em 1796 ela passou a compor fogo 
próprio. Nesta época, a avó tinha 82 anos e foi a última vez que apareceu nas listas 
nominativas, pois em 1798, Francisco, seu tio, estava morando com seus pais, Anna 
e Venceslau novamente.  
 
Francisca sempre morou em proximidade dos pais e do tio Francisco, na Rua das 
Flores, que a partir de 1818 passou a chamar-se Rua do Comércio.  Durante toda a 
sua existência dependeu de seu trabalho de costureira. De acordo com as 
informações dos  maços de população de 1798, diz-se que Francisca vivia  “a favor 
em cazas alheyas ganha anualmente 16$000”. Seu ganho até 1806, oscilava em 
torno de 8$000 a 16$000 por ano, depois passou para uma média anual de 35$000, 
entre os anos de 1807 a 1825. O aumento contou com o reforço do trabalho 
provindo da ajuda das filhas. Segundo Maria Odila Leite da Silva, nesta época, “a 
margem mínima de subsistência seriam os salários de 40$000 anualmente; 
fiandeiras, roceiras ou costureiras, ganhando 19$000 ou 25$000, não teriam como 
manter-se sem assistência de parentes e vizinhos”.61 
 
Durante vários anos seguidos, nas listas nominativas referentes ao fogo de 
Francisca Thereza, apresentava-se a seguinte anotação: “falta seu marido Timóteo 
Correia Leite que a muito se auzentou para o Rio de Janeiro”. Segundo as 
informações dos maços de população, ele nunca mais voltou. Em 1825 seu fogo 
deixou de aparecer nos maços de população. 
 
Sua filha, Maria Correia de 14 anos, casou-se em 1802 com Manuel Marcondes do 
Amaral, da vila de Pindamonhangaba. Em 1805, Maria, então com 18 anos, aparece 
morando no fogo 57, próximo a sua mãe, com dois filhos, Francisco de 4 anos e 
Lourenzo de 1 ano, e sem o marido. Na informação que consta no item 
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“cazualidades” diz-se que Manoel encontra-se “auzente para Viamam. Faltão as 
escravas Joana, Jozefa e Francisca que foram rematadas em prassa por dividas”. É 
interessante este fato, pois seu marido Manoel, no ano de 1804, havia se envolvido 
em negócios com o marido de sua tia Ignacia (irmã de sua mãe), Manoel Ribeiro 
Pinheiro, negociante.  
 
Dentre os negócios realizados por Manoel Ribeiro e descritos nos maços de 
população no ano de 1804, segue a seguinte informação: “Comprou do Tenente 
Coronel Francisco Antonio da cidade de São Paulo 150 bestas por 10$800  reis 
cada huma estas fez extrair por Manoel Marcondes para a cidade do Rio de Janeiro 
o qual se sumio na mesma cidade sem dar contas do dinheiro por que teve perjuizo 
grande”.62 Após este episódio, Manoel Marcondes se ausentou e nunca mais 
retornou a casa. No testamento do seu filho, Francisco Marcondes do Amaral e Sá, 
em 1847, consta a seguinte informação a respeito do pai: “(...) aquelle auzente a 
quarenta e tantos annos e está já falecido”.63  Maria tentou manter fogo próprio por 
mais dois anos, vivendo de suas costuras, o qual lhe rendia 6$000 anual. O filho 
mais novo, Lorenzo de 2 anos, morreu. Em 1807, Maria retornou à casa da mãe, 
Francisca Thereza, e com ela ficou até 1818, quando desapareceu da lista 
nominativa. Seu filho Francisco, permaneceu morando com a avó, mais tarde 
tornou-se o padre Francisco Marcondes do Amaral e Sá.  
 
Em 1822, Francisca Thereza estava morando com o neto padre Francisco 
Marcondes do Amaral e Sá e três agregados brancos (crianças), com ela desde de 
1816, antes porém, na condição de expostos. As crianças provavelmente eram seus 
netos, filhos de Antonia Correia, solteira, que passou neste ano a compor fogo 
próprio. Segundo Marco Pólo, ela mantinha relacionamento com o padre Miguel 
José de Araújo, com quem teve cinco filhos. Em 1822, ela estava morando no fogo 
85 na rua do Comércio tendo por agregados seus filhos, com idade entre 6 meses a 
14 anos. Morava com seis escravos e tinha a profissão de costureira, com ganho 
anual de 20$000.  
 
Em 1825, Antonia aparece como rendeira, com ganho anua l de 30$000 e sem os 
seus filhos. Em 1828, morava no fogo 66 da rua do Comércio, enquanto que no fogo 
61, morava o Reverendo Miguel Joze de Araújo, pai de seus filhos. As crianças não 
se encontravam no fogo nem da mãe e nem do pai. O padre morava em companhia 
de seis escravos e tinha “fazenda de criar”.  Segundo Mary Del Priore, neste período 
a rotatividade de crianças, sobretudo das tidas fora do matrimônio consagrado pela 
igreja, era bastante comum, e na ausência de maridos ou companheiros, as crianças 
eram distribuídas entre parentes, amigas ou comadres para criar.64 A condição das 
crianças no período colonial deveria ser muito precária, principalmente nas famílias 
pobres, pois Tânia Quintaneiro, através de seus estudos, realizados pelas 
descrições dos viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro no início do século XIX, 
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verificou que as crianças, filhas das classes mais abastadas, andavam por toda a  
parte total ou parcialmente despidas, infestadas de piolhos, amareladas, com as 
mãos pegajosas e mal cheirosas e o rosto revelava camadas de sujeira. Quanto à 
vestimenta, a autora cita o comerciante inglês John Luccock, que observou que 
“tanto meninos e meninas correm pela casa nus, até que tenham mais ou menos 
cinco anos, e  três ou quatro anos depois desse período eles não usam mais do que 
roupas interiores”.65 
 
No ano de 1786, casou-se a 4ª filha de Anna e Venceslau, Rita Antonia de Cássia, 
20 anos, com o viúvo Felipe Vieira de Toledo, 49 anos. Foi morar também na Vila, 
na 1ª esquadra, fogo 67. Nas proximidades estavam seus pais e irmãos, fogo 32, e a 
avó e tio, no fogo14. O casal gerou 7 filhos (1 morreu quando criança) e morou toda 
a sua vida na vila, na rua da Igreja. 
 
Felipe enviuvou-se em 1785 de Emiliana Pedrosa de 29 anos que não deixou filhos. 
No ano seguinte, 1786, já aparece casado com Rita. Ele era tenente da cavalaria e 
foi vereador na vila no ano de 1790. Tinha, neste período, 5 escravos, sendo 2 deles 
ferreiros, cujo trabalho era explorado através de uma “tenda” de ferreiro que ele 
mantinha na vila, o que lhe rendia cerca de 100$000 ao ano. No início de 1800 
incrementou seus rendimentos tornando-se sócio de seu cunhado e irmão de Rita, 
Claudiano Joze, 7º filho de Anna e Venceslau. Foram negociar com fazenda seca 
comprada no Rio de Janeiro e com 250 bois trazidos de Curitiba e vendidos em 
Sorocaba. Seus negócios no ano de 1801, somado ao trabalho dos escravos 
ferreiros, geraram um rendimento de 215$000, sem contar com as fazendas secas, 
pois “seacha extraindo nesta villa ainda não sabe os lucros que terá”. 
 
Com os negócios “indo de vento em poupa”, em 1802 Felipe e Claudiano 
compraram 1:000$000 de fazenda seca que “inda seaxa por extrair” e 400 bois em 
Curitiba, os quais foram vendidos na vila. Em 1803, findou-se a sociedade com 
Claudiano e começou nova sociedade com o também cunhado, Francisco Ferreira 
de Abreu, 11º filho de Anna e Venceslau. Juntos compraram 1:200$000 de fazenda 
seca para ser vendida na vila. Para a sua “tenda de ferreiro” Felipe comprou “5 
arrobas de ferro  e algum asso e fez desmanxar por seus escravos em varias hobras 
que extraio nesta villa”.  
 
A partir de 1804, Francisco mudou-se para a casa da irmã e do cunhado, passando 
a ser seu agregado. Neste ano compraram “de sosiedade nesta villa 70 potros por 
670$000 nelles tiverão prejuízo grande”. Nos anos de 1805 e 1806, Felipe só 
apresentou o ganho de seus escravos ferreiros. Em 1807, os sócios voltaram a 
comprar fazenda seca no Rio de Janeiro, lá gastaram 2:000$000. Nos anos de 1808 
e1809 a sociedade rendeu bons lucros. Mas a derrocada de Felipe deu-se em 1810, 
quando morreu seus 2 escravos ferreiros. Neste ano não apresentou rendimento, 
pois estava em cobrança das “fazendas que vendeu”. Foi também o último ano que 
Francisco morou com eles, pois no ano seguinte, passou a compor fogo próprio. 
Francisco continuou negociando e no ano de 1814, estava em cobrança. No ano 
seguinte, 1815, estava ausente. Depois desta data, não aparece mais nas listas 
nominativas da vila. 
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Nos anos de 1812 a 1814, Felipe consta nas listas nominativas como “agenciante” 
com um rendimento anual de 40$000. A partir daí, quem vai apresentar rendimento 
é sua esposa Rita, como costureira, ganhando cerca de 20$000 por ano. Em 1816, 
morreu Felipe aos 78 anos. Daí em diante Rita, com suas costuras e o filho Bento 
vão compor o rendimento da casa. O filho, como o pai, começou comprando fazenda 
seca no Rio de Janeiro para vender na vila, porém em uma proporção menor, 
gastando cerca de 300$000 em suas compras. Mais tarde, tornou-se “negociante de 
tropa solta” tendo um ganho anual de 100$000. Ao casar-se, o outro filho do casal, o 
padre Felipe Vieira, em 1828, assumiu o fogo, tendo como agregadas a sua mãe 
Rita, de 59 anos e quatro irmãs solteiras de 25 a 38 anos. Com o rendimento de 
“suas  Ordens”, cerca de 80$000 anual, mantinha a casa .  
 
Em 1786, Joze do Amaral, 5º filho de Anna e Venceslau, aos 19 anos, apareceu pela 
última vez nas listas nominativas. Só reapareceu em 1830, no inventário de sua mãe 
Anna Albernas, como ausente para sul, onde se fixou e formou família.  
 
Em 1789, a filha Maria Antonia da Silva, 2ª filha de Anna e Venceslau, de 30 anos, 
apareceu nas listas nominativas casada com Joaquim Velozo de Aguiar, de 40 anos. 
Tiveram cinco filhos e moraram sempre na vila, primeiro na rua da Igreja e depois na 
rua das Flores. Em 1798, Joaquim aparece como arreador de uma tropa de bestas, 
ganhando anualmente 30$000 e possuía uma casa na vila. Em 1799, Joaquim era 
ferrador e vivia “de seu ofício de ferrar e ganhou neste ano 25$600”. Além do ganho 
anual destas famílias pobres serem insuficientes,  requerendo a ajuda de todo o clã 
familiar para garantir a sua manutenção, havia também uma constante exigência, 
pelas autoridades locais, de licenças para exercerem suas ocupações, o que 
implicava em pagamento de impostos. Isto pode ser verificado através das Atas da 
Câmara de 1790, em que constava: “os ditos senhores do Senado mandaram se 
passasse Edital para os ofícios mecânicos e tirem suas licenças para terem suas 
portas abertas, para exercerem suas ocupações e não tirando licença na primeira 
Câmara se fecharem às  portas de suas casas”.66 Com estas condições só restavam 
como alternativa tentar burlar o sistema vigente, porém algumas vezes isto não dava 
certo, como o caso de Francisco Barros Rodovalho, condenado em trezentos réis 
por trabalhar no ofício de sapateiro sem licença, ou de Jacinto Barbosa, condenado 
pelo mesmo valor por vender na sua venda com licença alheia.67 Pena maior levou 
Inácio Carvalho das Silva “por vender na venda sem ter os gêneros almotaçados”, 
ou seja, sem taxar os preços, e por “medir tudo com falta”, condenado a pagar a 
quantia de quinhentos réis.68 Pode-se observar que a população pobre vivia sob 
constante pressão, primeiro pela luta diária de sua sobrevivência e segundo, pelas 
constantes fiscalizações e exigências do poder local. Em 1802 Maria já estava viúva, 
com cinco filhos entre 3 e 14 anos idade. Neste ano, na lista nominativa, constava a 
informação de que “vive de suas costuras e de algumas esmolas que lhe fazem”.  
Morava na rua da Igreja, próxima a dois irmãos, Joaquina Policena e Claudiano.  
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Maria  passou por muitas dificuldades, pois entre os anos de 1803 a 1807 apareceu 
como mendiga. Cabe ressaltar aqui que mendigo não tem a mesma conotação de 
hoje e no século XIX, mendigo era a pessoa que vivia de auxílio de outrem. Duas de 
suas filhas se casaram no ano de 1806, Ana Faustina com o paulistano Joaquim 
Viegas e que trabalhava em Lorena, e Maria Jesuína com Bento Joze Labre, da vila. 
Em 1807 as duas filhas estão de volta como agregadas na casa da mãe, pois seus 
maridos se ausentaram. A partir de 1808, Maria Antonia apareceu como costureira, 
com o ganho anual de 12$000. Durante o período que trabalhou, seu ganho variou 
em torno de 20$000 ao ano.  
 
Ana Faustina já estava viúva em 1812 e continuou morando com a mãe. Neste 
mesmo ano, Maria Jesuína retornou a sua casa, com o marido Bento. Ele era 
“agenciante”, e “ganhou com suas agencias 25$600 reis”. O único filho homem de 
Maria Antonia, Francisco, estava ausente para Curitiba no ano de 1813 e não esteve 
presente nas listas nominativas dos anos de 1814 e 1815.  
 
Em 1816, a família de Maria Antonia estava novamente reunida, o filho Francisco 
estava de volta, morando com sua mãe e irmãs em novo endereço, na rua das 
Flores. Neste ano, as mulheres ganharam 20$000 como costureiras e Francisco 
30$000 em suas viagens. Segundo Marco Pólo, Francisco, de 28 anos, se casou 
com sua prima irmã Mariana, de 15 anos, filha de Catarina Ozoria e Gabriel 
Francisco Nogueira, mas logo se separaram. Observa-se que em 1820 ambos 
estavam solteiros morando com os pais e, já em 1822, aparecem nas listas 
nominativas como casados, porém morando cada um na casa de seus pais. Esta 
situação perduraria para Francisco até 1825, último ano em que o fogo de Maria 
Antonia, sua mãe, apareceu nas listas nominativas. Após esta data, os filhos  
formaram fogo próprio.  
 
Ainda no ano de 1825, Joaquina Pulicena Veloza, de 29 anos, solteira, filha de Maria 
Antonia, apareceu em fogo próprio, na rua do Comércio, com três filhas, de idade 
entre 8 meses e 6 anos. Ela era costureira e tinha o ganho de 30$000. Em 1828 
estava casada com Lucio Ribeiro da Silva, do Rio de Janeiro, negociante de fazenda 
seca que ganhou 100$000. Segundo Marco Pólo, Joaquina já havia tido antes dois 
filhos naturais de pais diferentes. O primeiro filho era de Antonio da Cunha Salgado 
Silva, que meses depois do nascimento do filho se ordenaria padre, e o segundo 
filho, ela omitiu o nome do pai na escritura de reconhecimento. Lúcio já estava 
morando na vila de Taubaté desde 1822 e provavelmente as filhas já seriam dele. 
Na lista nominativa de 1828 constava que eles tinham cinco filhas.  Segundo Mary 
Del Priore, o concubinato possibilitava às mulheres solteiras e viúvas uma opção de 
matrimônio, constituindo em espaço para a reprodução e para solidariedades 
materiais e afetivas. 69 
 
Em 1793, Ignacia Ozoria do Amaral, a 8ª filha de Anna e Venceslau, de 21 anos, 
estava casada com Manuel Ribeiro Pinheiro, 48 anos, negociante e agricultor de Vila 
Rica de Minas Gerais. Era também guarda mor “sem ocupação”. 
 
Ignacia morou sempre distante da família, desde que se casou. Na vila, ela morava 
na 4ª esquadra, no Bairro da Água Sahi (bairro afastado do núcleo urbano) onde 
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ficou até 1806. No ano seguinte, mudou-se para a 3ª Companhia das Ordenanças, 
formada pelos Bairros de Trememé, Tietequera, Poço Grande e Piracoama. Lá  
ainda estava em 1830.  
 
Em 1799, quando Ignacia e o marido ainda estavam na vila, constava que eles  
tinham “hua chacra em que planta mantimentos com some em sua caza”. Em 
relação aos negócios do marido, constava que ele “comprou 500 bois. Extraio para a 
cidade do Rio de Janeiro onde largou a pasto inda não pode perseber lucro”. Neste 
ano estão listados no fogo da família sete escravos  adultos (seis mulheres e um 
homem) e duas crianças. 
 
Em 1801 percebe-se que os negócios de Manuel Ribeiro tomavam uma grande 
proporção. Entre eles estão listados: 

- “550 bois que comprou o anno pasado ao coronel Joze Vas ainda seachão 
por dispor.” 

- “Nas 78 bestas que comprou no dito anno a Thomas A. de Viamão e os 
extrahio na cidade do Rio de Janeiro perdeu 43$800.” 

- “Comprou este anno na dita cidade do Rio de Janeiro 4 mil e tantos cruzados 
de fazenda seca a varias pesoas que exportou para a cidade de São Paulo a 
qual ainda senão extrahio” 

- “Comprou mais na dita cidade do Rio de Janeiro ouro e prata lavrada que 
seacha em São Paulo por extrair 2:100$800 reis” 

- “Comprou no Valongo da mesma cidade, 20 escravos de varias nacoinz por 
2:000$000  os quais dispôs na mesma cidade he Curitiba a varias pesoas e 
nelles perdeu 20$000” 

- “Comprou na Villa de Tapetininga ao Capitam Américo 330 bois por ....18$000 
os quais seachão por extrahir” 

- “Comprou mais na mesma Villa o prezente.........Sargento Mor Manoel 
Fabiano 102 bois por preso de 450$000 que tão bem seachão por extrahir” 

- “Acreceu em sua caza o escravo Ilario que comprou nesta Villa a Pedro 
Theodoro de Freitas” 

- “Acreceu mais o escravo Ventura que comprou ao Sindeiro dos frades” 
- “Falta o escravo Manuel Rebolo que vendeu a hum pasageiro da.....”70 
 

Nos anos de 1802 e 1803 se repetiu a proporção de negócios com bois, escravos, 
fazenda seca, ouro e prata lavrada. O mesmo não ocorre em 1804, quando “teve 
perjuizo grande”, seja nas boiadas vendidas, como nas bestas que deixou com 
Manuel Marcondes (marido da sobrinha Maria Correia) para vender no Rio de 
Janeiro, e o mesmo sumiu “sem dar contas do dinheiro”. 

 
Em 1805, Manuel Ribeiro aparece listado como agricultor, com dez escravos 
adultos. “Colheu milho, farinha e arros, sevou tres capados e tudo com sumio em 
sua caza”.71 Em 1809 já estava  com a família formada, mulher e seis filhos e 
                                                 
70 Maços de população anos 1799 a 1801 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.201, Seção de microfilmagem. 

Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e 
Arquivo Histórico de Taubaté. 

 
71 Maços de população anos 1805 a 1806 - Arquivo do Estado de São Paulo nº 1.203, Seção de microfilmagem. 

Material pertencente ao Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho, Divisão de Museus, Patrimônios e 
Arquivo Histórico de Taubaté. 

 



 32 

morando na 3ª Companhia das Ordenanças (Trememé, Tietequera, Poço Grande e 
Piracoama). Neste ano reapareceu nas listas nominativas como negociante de 
bestas e fazenda seca, e também como fazendeiro, criando gado e plantando 
mantimentos.  

 
A sorte de Manuel não durou muito tempo, pois em 1809 encontrava-se em uma 
situação difícil. “Axace auzente e a mulher não sabe de seus negócios, porque 
senão da contas de nada. Os escravos todos que faltam foram penhorados, e 
conduzidos pella fazenda Real”.72 A partir do ano de 1810 a 1817, passou a ser 
listado somente como agricultor que “planta mantimentos para sua casa”. Na lista 
nominativa de 1812 tinha a seguinte informação: “acrece as escravas Faustina e 
Benedicta, que foram rematadas em Prassa nesta villa e dadas por esmola a sua 
mulher”.  Em 1817, Manuel, aos 60 anos, morreu e Ignacia passou a ser a “cabeça 
de fogo”. Diferentemente de suas irmãs que se tornaram costureiras, até 1830  
constava nas listas nominativas como quem “tem sitio e planta para sua casa”. Tinha 
na época duas escravas de 15 e 18 anos. 
 
Em 1794, Manuel do Amaral, de 22 anos, o 9º filho de Anna e Venceslau não 
apareceu mais no fogo de seus pais. Em 1796 ele apareceu morando na vila, no 
fogo 223, casado com Gertrudes da Silva de 26 anos. Segundo as informações da 
lista nominativa de 1798, ele tinha casa na vila e vivia de “suas viagem para o Rio de 
Janeiro com gado. Ganha anualmente 30$000”. 
 
Em 1801, Manuel era soldado miliciano e encontrava-se ausente da vila. No ano 
seguinte, morando na Rua da Igreja, foi listado como negociante que “ganhou em 
seus negócios 24$000 que com sumiu”. De 1803 a 1804, trabalhava como “viageiro”,  
e ganhava uma média de 16$000 por ano. Foi a partir de 1805 que Manuel assumiu 
o ofício de ferrador que duraria até 1825, última vez que aparece nas listas 
nominativas da vila. Seu ganho girava em torno de 20$000 a 60$000.  
 
Manuel e Gertrudes tiveram sete filhos, porém dois morreram ainda crianças. A 
maior parte de suas vidas foi passada na Rua da Igreja (ou Rua do Comércio). Em 
1830, Gertrudes, aos 46 anos está de volta à vila, à Rua do Comércio, como 
fiandeira, morando no fogo 20, com o filho caçula Manoel.  
 
Em 1795, Joaquina Policena do Amaral, de 18 anos, 10ª filha de Anna e Venceslau, 
estava casada com o paulistano Joze Caetano Rangel, de 24 anos. Moravam na 
vila, na rua das Flores e nesta época viviam “a favor em cazas alheyas”. Ele era 
oficial de alfaiate e ganhava anualmente 25$600. O casal gerou oito filhos, mas 
somente seis sobreviveram, os outros dois morreram ainda crianças.   
 
Joze esteve ausente do seu fogo no ano de 1799, retornando às listas nominativas 
em 1802. Em 1804, a família mudou-se para a Rua da Igreja, “caza nova que veyo 
da Rua das Flores para esta”. Joze, além de alfaiate, exercia a função de soldado 
miliciano e, em 1806, foi promovido para sargento. Durante todo período que viveu 
na vila de Taubaté seu ofício foi o de alfaiate e, em 1807, estava listado como 
mestre de alfaiate, com ganho de 90$000 anual.  
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Em 1813, Joze, aos 40 anos, e seu filho Lorenzo, aos 16 anos, se ausentaram “para 
o Caminho Novo”. Joaquina, aos 28 anos, assumiu a liderança do fogo como 
costureira. Ela ainda tinha quatro filhos menores, com idades entre 2 a 9 anos, e seu 
ganho neste ano foi de 6$400. Obviamente sem o auxílio de familiares e sem a 
complementação de alguma outra renda, esta família não teria sobrevivido. Sendo 
assim, a camada pobre da população se articulava de diferentes modos, de acordo 
com a necessidade imposta em cada momento. Táticas relativas à sobrevivência, 
solidariedade entre familiares, amigos e vizinhos, se tornaram necessárias  no 
cotidiano destas pessoas. No ano seguinte, em 1814, o filho mais velho do casal, 
Antonio, de 18 anos, ausente desde 1809, retornou ao fogo dos pais. Ali 
permaneceu com a mãe e os irmãos até 1817.  
 
Joaquina com suas costuras apresentava um ganho médio anual de 16$000 e, o 
tempo que o filho Antonio esteve com ela, não apresentou nenhum ganho extra para 
o fogo. A última vez que Joaquina e sua família aparecem nas listas nominativas da 
vila foi em 1818, pois em 1820 tinha a seguinte informação: “falta a caza de 
Joaquina Policena”. Durante este período, seu marido e filho não retornaram a casa. 
Segundo Marco Pólo,  a família de Joaquina estaria morando a partir de 1820 fora 
da vila e 1830 já estava morta. 
 
Em 1795 foi o último ano em que apareceram o 6º e o 12º filho do casal Anna e 
Venceslau. Antonio, de 27 anos, soldado auxiliar e Clara, de 14 anos, ambos 
solteiros. Antonio já não morava com os pais desde 1796 e segundo Marco Pólo, em 
1816 já era defunto. Clara morreu em 1796. É interessante a morte de Clara, em 
uma idade já considerada adulta para a época. Segundo Sheila de Castro Faria, 
neste período havia uma alta taxa de mortalidade infanti l.73 A mortalidade de 
mulheres jovens estava, geralmente, associada a partos. O que ocorria na vila, 
devido às condições precárias de vida na época, eram surtos de doenças, como a 
“bexiga”, nome vulgar da varíola, doença infecciosa aguda, citada nas Atas da 
Câmara. Em 1780, a vila de Taubaté estava em alerta, pois “estava a terra 
contaminada de bexigas, mal contagioso, pelo que se requeria se fizesse Ranchos 
em paragem suficiente arredado da vila, onde estivessem com comodidade os 
bexiguentos”. Na verdade o que as autoridades locais queriam era isolar as pessoas 
doentes, pois o texto prossegue: “como as bexigas se haviam principiado na rua de 
Manuel Jaques e Manuel Antonio, onde se achavam a maior parte dos bexiguentos 
e naquela parte se passasse mandado para que os donos das casas  daquela rua 
(...) as despejarem para irem  para elas aquelas pessoas que fossem adoecendo do 
mal (...) e aos donos das casas se lhes dariam outras (...) e que os que fossem 
adoecendo se fazer público haviam de se recolher naquele lugar destinado e os que 
assistisse aos doentes não andassem pelas ruas com penas de serem presos e 
pagarem de cada seis mil réis de condenação”.74 No final de 1791, novamente outro 
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surto, desta vez as pessoas acometidas pelo mal deveriam ir para “a casa de 
Cavarú Cangoera”,75 bairro afastado do núcleo urbano. 

Em 1798, o 7º filho do casal Anna e Venceslau, Claudiano Joze de Andrade, de 20 
anos, estava ausente para Curitiba. Em 1801 era solteiro e morava em fogo próprio 
na Rua das Flores, próximo aos pais e aos irmãos casados. Ele era negociante e 
mantinha sociedade com o cunhado Tenente Felipe Vieira de Toledo, casado com 
sua irmã Rita. Juntos, compraram fazenda seca no Rio de Janeiro para vende-las na 
vila de Taubaté e em Curitiba, compraram bois, estes, vendidos em Sorocaba. Seu 
rendimento em 1801 foi de 75$000. 
 
No mapa econômico da vila apresentado neste ano (1801), além de conter as 
localidades com as quais Taubaté mantinha relação comercial, como Rio de Janeiro, 
Sorocaba e Curitiba, cita  a cidade de São Paulo. Observa-se também que a vila 
mantinha estreito laço de comércio com Curitiba, de onde vinham bois, bestas e 
cavalos. Neste ano vieram de Curitiba 3838 bois, 95 cavalos e 172 bestas, que 
foram vendidos no Rio de Janeiro, Sorocaba e na própria vila. Segundo Enrique 
Peregalli, em fins do século XVIII e começo do XIX, São Paulo conquistou, dentro do 
quadro brasileiro, uma posição de destaque em relação à “industria do transporte” a 
partir da abertura do caminho para o sul, alimentando os mercados de Minas, Rio de 
Janeiro e São Paulo. A interiorização de fortes setores da economia brasileira no 
século XVIII garantiu ao gado proveniente do sul um mercado consumidor 
apreciável.76 Talvez seja esta a explicação da formação da fortuna de Claudianno, o 
único filho  que prosperou economicamente.   
 
Em 1802, Claudianno, ainda sócio de seu cunhado Felipe, fez mais negócios com 
fazenda seca comprada no Rio de Janeiro e bois comprados em Curitiba. Os bois 
foram vendidos na vila de Taubaté ao negociante e também cunhado, Manuel 
Ribeiro Pinheiro, marido de sua irmã Ignacia. O rendimento de Claudiano, neste ano, 
foi de 175$000.  
 
Novamente ausente estava Claudiano em 1803. “Axa-ce em Curitiba com seu 
negocio de fazenda seca”.77 Em seu fogo constava somente o agregado Manuel, de 
14 anos, solteiro, pardo, da vila e “que ganha salario”. Ainda no ano seguinte, 
Claudiano não dava “contas por estar auzente em Curitiba a seu negocio”. Quanto 
ao agregado Manuel, “sumiu”.  
 
Claudiano estava de volta à vila de Taubaté em 1805, morando na Rua da Igreja (ou 
Rua do Comércio) e como Guarda Mor. Negociava com bois, bestas e fazendas 
secas, ganhando em média 200$000 ao ano. Em 1807, estava casado com Anna 
Antonia de Abreu, de 20 anos, natural da vila. O casal gerou dez  filhos, porém nove 
chegaram à idade adulta. Até 1830 continuava como negociante.  
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Em 1806, a 13ª filha do casal Anna e Venceslau, Catarina Ozoria do Amaral, de 15 
anos, estava casada com o “agenciante” Gabriel Francisco Nogueira, de 29 anos, de 
Guaratinguetá. Eles moravam na vila, nesta época com 357 fogos e 2126 pessoas, 
especificamente na rua da Igreja que mais tarde passou a chamar rua do Comércio, 
próximos a família de Catarina. Em 1830, eles foram encontrados morando no 
mesmo local.  
 
Gabriel trabalhava como agenciante e ganhava em média 40$000 por ano. Em 1810 
ele constava como negociante nas listas nominativas da  vila. Seu ganho neste ano 
foi 80$000. Em 1812 voltou a ser listado como agenciante, ganhando anualmente 
40$000. Isto se repetiu por vários anos. Em 1816, ainda como agenciante, seu 
rendimento sofreu uma redução. A situação piorou ainda mais e, em 1818, não teve 
rendimento algum, sendo encontrado nos maços de população como mendigo.  
 
A situação voltou a melhorar para Gabriel em 1820, quando se apresentou 
novamente como negociante, tendo um ganho 100$000 anual. No ano de 1825, 
como negociante de fazenda, Gabriel dobrou o seu ganho, e recebeu 200$000. O 
mesmo se manteve até 1830.  
 
O casal Catarina e Gabriel teve quatro filhos. A filha mais velha,  Mariana, foi casada 
com seu primo irmão Francisco Velozo, filho de Maria Antonia, irmã de sua mãe. Em 
1830, aos 22 anos, Mariana morava com os pais e ainda se encontrava nas listas 
nominativas na condição de casada. Mariana manteve relacionamento com o primo 
em 2º grau, o padre Francisco Marcondes do Amaral e Sá, filho de sua prima irmã 
Maria Correia. Deste relacionamento tiveram cinco filhos, reconhecidos em 
testamento que só foi aberto após a morte  do padre Francisco, em 1876. Segundo 
Luciano Figueiredo, a instabilidade social do cotidiano das camadas pobres iria 
encarregar-se de atenuar drasticamente as obrigações morais subjacentes às 
instituições. Logo, o casamento, tanto para a mulher quanto para o homem, não 
significava empecilho algum para a constituição de relacionamento com outra 
pessoa. 78 
 
O fogo de Anna Ferreira Albernas existiu até 1829, embora nos anos que se 
antecederam, os filhos foram saindo de casa, seja por casamento ou por se 
ausentarem a trabalho. Durante alguns anos (no final do século XVIII), as listas 
nominativas deixaram de informar a respeito dos bens, das profissões e dos 
rendimentos dos habitantes da vila. Estas informações retornaram aos maços de 
população a partir de 1798.  
 
Portanto, nos anos de 1798 e 1799, a família de Venceslau vivia a favor do seu 
cunhado e as mulheres costuravam para “sevistirem”, apresentando o ganho de 
20$000 anual.  A partir da expressão: as mulheres trabalhavam para se vestirem, 
pode-se interpretar que o ganho era ínfimo, pois a vestimenta das camadas 
populares nesta época era muito simples. Paulo Garcez faz uma menção a Saint 
Hilaire  que em 1822 visitou a região valeparaibana e registrou em seus 
apontamentos a vestimenta de mulheres pobres em Guaratinguetá. Segundo ele, 
estas mulheres andavam com as pernas e muitas vezes os pés nus, usavam saias e 
camisas de algodão e levavam aos ombros uma capa ou um grande pedaço de 
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pano azul, tendo na cabeça um chapéu de feltro. Quanto aos homens, os tipos mais 
populares, usavam chapéu de palha, calças e camisas simples. 79 
 
Em 1798,  o município de Taubaté, então dividido em 7 companhias, possuía 1426 
fogos e 8121 habitantes, sendo cerca de 72,5% (5887) brancos, 12,5% (1013) 
pretos (928 cativos) e 15% (1221) mulatos (330 cativos). Destes habitantes livres, 
1632 estavam ligados a atividades produtivas, sendo que a maior parte se 
encontrava como: agricultores/fazendeiros – 55,3% (902), corpo militar – 19,8% 
(323), jornaleiros – 9,3% (151), ofícios mecânicos – 7,7% (126), comerciantes – 
4,2% (69), transporte – 1,3% (21), trabalhos burocráticos – 1,4% (23) e clero – 1% 
(17). A 1ª Companhia, a vila, tinha 310 fogos. Neste ano, a “Parochia de Taubathe e 
seu Destrito”, produziram e consumiram: algodão, arroz, farinha de mandioca, 
madeiras, couro de boi, porcos, gados, cavalos, éguas, milho, feijão, aguardente. E 
exportou para o Rio de Janeiro: açúcar, tabaco, café, e toucinho. Neste ano, nos 
relatórios econômicos da Vila e seus distritos, aparece pela primeira vez à produção  
de café, 68 arrobas. 
 
Ainda nas listas nominativas de 1798, seguem os mapas, ou seja, relatórios 
econômicos com informações sobre o comércio entre Taubaté e outros portos, além 
dos já citados (Porto, Lisboa, Madeira). Dentre eles estão o de Moçambique e do 
“Pais extrangeiro”(?). Os produtos comercializados e que foram listados, são: meias 
de seda, chapéus, tecidos de seda, panos de algodão, de “lam”, de linho, vinhos e 
sal. Embora o município de Taubaté fosse composto de uma expressiva camada 
pobre, verifica-se que havia comércio na vila com artigos considerados de luxo para 
a época. Segue também neste documento a informação de que “este mapa não foi 
preenchido porque os mercadores não trouxeram declarados de que portos vieram 
os gêneros”. Taubaté importava de Lisboa, Porto, e Madeira, vinhos e panos de 
linho fino e ordinário que chegavam à vila via Rio de Janeiro.  
 
A partir de 1801 as esquadras da 1ª Companhia, a vila, foram divididas  por ruas. 
Neste ano, a vila tinha 376 fogos e estava dividida em 6 esquadras:   

• 1ª Esquadra – Rua das Flores; 
•  2ª Esquadra – Rua do Gil e Rua do Tanque; 
•  3ª Esquadra – Rua do Castelhano e Rua das Tropas; 
•  4ª Esquadra – Bairro do Barranco; 
•  5ª Esquadra – Bairro da Água Sahi; 
•  6ª Esquadra – Subúrbios da Vila. 

 
Anna Ferreira Albernas, marido e filhos, moravam neste ano na 1ª esquadra, na rua 
das Flores, no fogo 48. Venceslau, seu marido, aos 77 anos, voltou à ativa e 
apareceu na lista nominativa como ferrador. O orçamento do fogo se completava 
com o ganho dos filhos.“Vive de seu oficio de ferrar em que ganhou esse anno 2580. 
O filho Francisco ganhou este anno 4600. A filha Anna tão bem em suas custuras 
ganhou 4000 que tão bem com sumiu em sua caza”. 
 
No ano de 1802, o município de Taubaté e seus distritos, somavam 1468 fogos e 
8986 pessoas, e estavam divididas em 7 Companhias das Ordenanças:80 
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- 1ª Companhia, à Vila (o núcleo urbano); 
- 2ª Companhia o bairro de Huna; 
- 3ª Companhia o bairro de Mato Dentro; 
- 4ª Companhia o bairro de Piracangagá; 
- 5ª Companhia o bairro de Capapava; 
- 6ª Companhia o bairro de Itatauba e Capam Grosso; 
- 7ª Companhia o bairro da Parahiba.  
 

Neste ano, Venceslau e Anna,  sem rendimentos, estavam listados como mendigos, 
vivendo novamente “a favor de seu cunhado Francisco Ferreira de Abreu e de seus 
filhos”. Nas listas nominativas constava também que “Acrecerão os escravos 
Faustino e Catharina que foram do dito seu cunhado Francisco Ferreira”. Fato 
interessante, pois o escravo Faustino, pardo, constava como sendo de Anna e 
Venceslau desde 1794, a primeira vez que aparece nas listas, com apenas 1 ano e 
em 1830, ainda pertencia à família, como consta no inventário.  
 
No núcleo urbano constavam ao todo 380 fogos e 2221 pessoas. Neste ano de 
1802, a vila produziu 1429 arrobas de açúcar. A maior parte exportada para Rio de 
Janeiro, e uma pequena parte vendida na vila (91 arrobas). Compraram 80 potros e 
1520 bois em Curitiba, e mais 50 potros foram comprados em Sorocaba. Os 
negociantes e taberneiros da vila compraram na vila de Parati: sal, vinho, 
aguardente do Reino, azeite doce e vinagre. 
 
Foi em 1803 que Anna Ferreira Albernas, aos 63 anos, assumiu a chefia do fogo. 
Juntamente com suas filhas Anna Delfina e Catarina, foram listadas como 
costureiras. Anna Delfina, solteira, era a filha mais velha do casal e permaneceu 
toda sua vida ao lado da mãe. Catarina, a filha caçula, se casaria dois anos mais 
tarde. Venceslau estava com 79 anos. Neste ano “as mulheres ganharam em suas 
custuras 20000 que com sumiu em sua caza”. No orçamento da casa também era 
adicionado o ganho do filho solteiro que morava com os pais. “O filho Francisco esta 
extraindo nesta vila de sociedade com o Tenente Vieira fazenda seca 1:200$000 
para repartirem os lucros”.81  
 
Em 1804, Francisco, o irmão de Anna, novamente viveu como seu agregado. Como 
alfaiate, ajudou a compor a renda do fogo. “Ganhou em seu officio 12000”. Como 
costureiras, “as mulheres ganharão em custuras 16$000”.  A partir deste ano, o filho 
Francisco, que ajudava no orçamento da casa, foi morar com o cunhado, Tenente 
Felipe, do qual era sócio. 
 
Venceslau morreu em 1806, aos 80 anos. O fogo de Anna Ferreira Albernas, de 65, 
passou a ser composto por ela, pela filha Anna, de 47 anos, solteira, e o irmão 
Francisco, de 75 anos, solteiro. Neste ano somente as mulheres apresentaram 
rendimentos, como costureiras, ganharam 12$800.   
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Arquivo Histórico de Taubaté. 
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Em 1806 ainda predominava dentre os habitantes da vila as ocupações ligadas ao 
artesanato (104 pessoas) e ao comércio (41 pessoas). No comércio sobressaíam os 
taberneiros, e no artesanato os carpinteiros, os sapateiros, as fiandeiras e 
costureiras. Anna Ferreira Albernas e sua filha Anna Delfina, estavam incluídas no 
grupo das costureiras.  
 
Em 1807, Anna Ferreira e sua filha Anna Delfina, passaram a ser listadas como 
fiandeiras, com o rendimento de 8$000 anual. O irmão Francisco Ferreira de Abreu, 
de 76 anos, faleceu. Elas declararam como seus escravos: Faustino, pardo de 15 
anos; Thereza benguela  de 22 anos; e Maria,  negra, de 9 anos.   
 
Em 1814, o município encontrava-se com 1822 fogos e com 9015 habitantes. Ainda 
permanecia com sete companhias, porém, invertendo a ordem de algumas e 
trocando os bairros de outras. 

- 1ª Companhia a Vila (o núcleo urbano); 
- 2ª Companhia o bairro do Una; 
- 3ª Companhia o bairro de Piracoama, Poço Grande e Tremembé; 
- 4ª Companhia o bairro de Caraguatá, Itatauba e Capão Grosso; 
- 5ª Companhia o bairro de Caçapava; 
- 6ª Companhia o bairro de Piracangaguá e Boracea; 
- 7ª Companhia o bairro de Mato Dentro.  

 
A Vila, neste ano de 1814, com 411 fogos e 2198 habitantes, mantinha sua 
característica dos anos anteriores, com a maioria de sua população ligada a 
atividades comercial e artesanal. Entre negociantes de fazenda seca, agenciantes e 
vendeiros, cerca de 82 pessoas estavam envolvidas neste ramo. Quanto ao 
artesanato, estavam envolvidas mais de 140 pessoas. Este valor foi obtido através 
dos ofícios com maior número de representantes, como: carpinteiros, sapateiros, 
alfaiates, costureiras, tecelões de pano de algodão e fiandeiras. Só no ofício de fiar 
havia 51 mulheres. Anna Ferreira Albernas e sua filha, Anna Delfina, este ano, 
faziam parte deste  grupo. O núcleo urbano, apresentou alteração, aumentando seu 
número de esquadras  para nove, o que demonstra a ampliação da vila. 

• 1ª esquadra rua Direita (Rua das Flores); 
• 2ª esquadra rua do Comercio (Rua da Igreja); 
• 3ª esquadra rua dos Gizes; 
• 4ª esquadra rua do Tanque; 
• 5ª esquadra rua do Castelhano; 
• 6ª esquadra das Tropas; 
• 7ª esquadra Bairro do Barranco; 
• 8ª esquadra Bairro da Água Sahi; 
• 9ª esquadra Subúrbios da vila. 

 
Anna Ferreira e sua filha permaneceram listadas como fiandeiras até 1815, 
apresentando um ganho médio de 20$000 anual. Nos anos de 1816 e 1817, elas  
foram listadas como vivendo “dos jornais de seos escravos que lhes rendeu 
30$000”. Nesta época, Anna se “achava inferma deitada em huma cama porém em 
seu perfeito juiso e entendimento”, como é relatado pelo tabelião Luiz Monteiro de 
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Queiros, presente em sua casa na aprovação do seu testamento, realizado no 
período em que se encontrava doente 82.  
 
O ano de 1818, foi um ano de grandes mudanças para Taubaté e seus distritos. 
Talvez pela proporção que tenha alcançado sua extensão territorial e 
conseqüentemente, o aumento de seus habitantes. As 7 Companhias das 
Ordenanças se desdobraram em 11. Só o núcleo urbano, a vila, foi dividido em duas 
companhias, a 1ª e a 2ª.  Provavelmente  o crescimento de Taubaté e seus distritos, 
neste momento, já estariam sendo impulsionados pela cafeicultura, pois esta 
começava a dar os primeiros sinais de sua existência, aumentando lentamente sua 
produção nas duas primeiras décadas do século XIX. 
 
Assim como a Vila se desdobrou formando 2 companhias, o mesmo pode ter 
ocorrido com alguns bairros os quais não foi possível identificar. Aqui também 
ocorreu a inversão da ordem de algumas companhias e outros bairros foram 
acrescentados. As 11 companhias (Figura 3) somavam 1821 fogos e 9214 pessoas. 
 

- 1ª Companhia a Vila (o núcleo urbano); 
- 2ª Companhia a Vila (o núcleo urbano); 
- 3ªCompanhia os Bairros de Piracoama, Poço Grande, Tremembé, Tietequera 
- 4ª Companhia o bairro do Una; 
- 5ª Companhia o bairro de Mato dentro; 
- 6ª Companhia os bairros de Piracangaguá e Boracea; 
- 7ª Companhia - não foi identificada; 
- 8ª Companhia o bairro de Caçapava; 
- 9ª Companhia - não foi identificada; 
- 10ª Companhia os bairros de Caraguatá, Itatauba e Capão Grosso; 
- 11ª Companhia - não foi identificada.  

 
Em 1818, a vila, estava dividida em duas companhias. A 1ª Companhia, com 213 
fogos e 1006 pessoas,  encontrava-se subdividida em quatro esquadras: 
 

• 1ª esquadra rua da Igreja; 
• 2ª esquadra rua dos Gizes; 
• 3ª esquadra rua do Tanque; 
• 4ª esquadra Subúrbios da vila. 

 
A 2ª Companhia, com 151 fogos e 751 pessoas,  também se encontrava subdividida 
em quatro esquadras: 
 

• 1ª esquadra rua do Comércio; 
• 2ª esquadra rua do Comércio; 
• 3ª esquadra rua do Castelhano; 
• 4ª esquadra rua do Gado (onde ficava o Convento Santa Clara). 

 
 
 

                                                 
82 Inventario de Anna Ferreira Albernas, ano 1830. Arquivo Histórico Dr. Felix Guizard Filho. Divisão de 

Museus, Patrimônios e Arquivo Histórico de Taubaté. 
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Figura 3  –  Divisão espacial da Vila  de Taubaté e seus bairros e a configuração das companhias das 

ordenanças na segunda década do século XIX.                                     . 
Este mapa, fruto do estudo do professor José Bernardo Ortiz83 e referente ao século XVII, foi 
adaptado para poder dar uma noção da divisão espacial da vila de Taubaté e seus bairros e 
como estavam distribuídos entre as companhias das ordenanças por volta de 1818. Sendo 
assim, foram acrescentados os novos bairros e a disposição das companhias das ordenanças. 
Faltam a 7ª, a 9ª e a 11ª Companhias que não foram identificadas. Provavelmente deveriam 
ser um desdobramento das já existentes, pois algumas companhias eram compostas por 
vários bairros. 

                                                 

83 ORTIZ, José Bernardo. São Francisco das Chagas de Taubaté. Taubaté: Prefeitura Municipal de Taubaté, 
1996. Coleção Taubateana Nº 10 Livro 2º - Taubaté Colonial. 2ª edição, págs. 50 e 51. 
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Anna Ferreira Albernas, aos 65 anos, juntamente com sua filha Anna Joaquina de 46 
anos, morava na 2ª Companhia, na rua do Comércio, antes rua das Flores. Moravam 
também nesta rua seus filhos: Claudiano Joze, negociante; Catarina Ozoria casada 
com Gabriel, listado este ano como mendigo; Joaquina Policena, costureira; Manuel, 
ferrador; Francisca Thereza, costureira; Maria Antonia, costureira; e a neta, Maria 
Jesuína, casada com Bento Joze Labre, negociante de tropa. Em 1818, Anna 
Ferreira Albernas e a filha, estavam listadas como mendigas. Não apresentavam 
rendimentos, mas continuavam com os três escravos: Faustino 24, Maria angola 20 
e Quitéria 5. Segundo Maurício Martins Alves, na sociedade escravocrata,  por 
natureza já excludente, a parcela da população pobre vivia sempre em luta pela sua 
manutenção física, por vezes em situação não tão diferente dos escravos que 
possuía.84 
 
Nesta época a vida das camadas pobres era regida por uma instabilidade muito 
grande, saltitavam de ocupação quase que ano a ano, obviamente pressionados 
pela situação. Basta verificar o caso de Gabriel, genro de Anna, casado com 
Catarina, sua filha. Em 1816 apareceu listado como agenciante, em 1818 como 
mendigo e, em 1820, estava como negociante. O mesmo ocorreu com Anna 
Albernas, listada em 1815 como fiandeira, em 1816 e 1817 como vivendo dos jornais 
de seus escravos, em 1818 como mendiga e, em 1820, como costureira.  
 
Em 1820, a vila, somando as duas companhias, apresentava 347 fogos e 1711 
pessoas. Neste ano foram produzidas 120 arrobas de café, 250 arrobas de açúcar. 
Foram vendidos 250 capados e marcados 140 animais vacum e 142 cavalares. 
Dentre as ocupações dos habitantes do núcleo urbano, este ano, os taberneiros, 
representavam a atividade com o maior número de pessoas e foi também o mais 
alto índice alcançado desta ocupação na vila no período pesquisado. Observando o 
número de indivíduos que se dedicavam a atividades comerciais, pode-se afirmar 
que a vila tinha forte caráter comercial. 
 
O restante da população estava distribuída nos seguintes afazeres:  

- 23 negociantes de fazenda seca; 
- 10 negociantes de comprar e vender; 
- 4 negociantes de tropa solta; 
- 39 taberneiros; 
- 35 costureiras; 
- 27 fiandeiras; 
- 12 sapateiros; 
- 10 carpinteiros; 
- 9 jornaleiros. 

 
De 1820 a 1829, Anna Ferreira Albernas e sua filha Anna Joaquina firmaram como 
costureiras, com um ganho médio de 40$000. Em 1829 além dos escravos já 
citados, acrescentaram: Silvério de 14 anos, pardo e Victoria de 20 anos, negra, 
solteira. Em 1830 Anna Ferreira morreu, com cerca de 86 anos. 
 

                                                 
84 ALVES, Maurício Martins. Caminhos da Pobreza: a manutenção da diferença em Taubaté (1680-1729). 

Taubaté: Prefeitura Municipal de Taubaté, 1998, pág. 175. 
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A partir de 1825  a produção de café na vila começou a aumentar e daí em diante 
não parou mais. Em 1830, a vila produziu 3750 arrobas de café e não mais 
apresentou a produção de açúcar e derivados. Esta produção refere-se somente à 
vila, sem contar  com as outras companhias que compunham o município de 
Taubaté.(Figura 4) Pode-se afirmar que a partir desta data a economia cafeeira se 
firmara na região. Nesta época, a vila e seus distritos estavam divididos em 13 
companhias, com 10941 habitantes e 2075 fogos. A vila, ou seja, o núcleo urbano, 
tinha 335 fogos e 1921 habitantes. A partir de 1831 a vila e seus distritos passaram 
a ser divididos em quarteirões A, B, C, D, E, e eram chamados  pelos nomes dos 
bairros e freguesias e não mais por companhias.  
 

 
Figura 4   - As listas nominativas da Vila de Taubaté e seus distritos começaram a apresentar os mapas 

econômicos contendo suas produções a partir de 1798, porém os dados não especificavam a 
produção individual de cada bairro e sim o total. Já em 1798 a vila e os bairros produziram 
68 arrobas de café e 500 arrobas de açúcar. Estes dados tornaram-se mais claros a partir de 
1803 e 1804. Através do gráfico observa-se que  as produções de açúcar e café tiveram 
desempenhos semelhantes na vila e nos bairros. Pode -se verificar que o açúcar adentra o 
século XIX com uma produção significativa para Taubaté. A partir de 1805 começa a 
decrescer e não reergue mais, mesmo assim, permanece nos relatórios econômicos, em menor 
proporção, até 1830. Quanto ao café, através do gráfico, pode -se confirmar que os vinte 
primeiros anos do século XIX, corresponderam à fase de sua gestação na região. A partir 
desta data sua produção ganhou grandes proporções, tanto na vila como em seus bairros.  
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A Vila e a Família: um espaço de relações e tensões sociais 
 
A família de Anna Albernas, durante os 64 anos pesquisados, permaneceu sempre 
morando próxima, mais precisamente nas duas principais ruas da vila, a rua das 
Flores e da Igreja que eram paralelas. Com a ampliação da vila e os 
desmembramentos das Companhias das Ordenanças, a rua da Igreja tornou-se o 
marco divisório entre as duas companhias, 1ª e 2ª, que compunham a vila. A rua da 
Igreja foi divida  em duas partes, uma com o mesmo nome, e a outra, como rua do 
Comércio. A rua da Igreja pertencia a 1ª Companhia, assim como a rua dos Gizes, a 
rua do Tanque e o Subúrbio da vila. A rua do Comércio, por sua vez, pertencia a 2ª 
Companhia, juntamente com as ruas do Castelhano e do Gado. Esta mudança 
ocorreu em 1818, data em que a rua das Flores deixou de aparecer nos maços de 
população. Este fato provocou a alteração de alguns endereços, como foi o caso do 
Convento Santa de Clara, antes pertencente à rua das Flores e partir de 1818, 
passou a fazer parte da rua do Gado. O Convento não mudou de lugar, mas por 
possuir uma grande área, o acesso a ele se dava tanto pela rua das Flores como 
pela rua do Gado. O mesmo, provavelmente, ocorreu com Anna Ferreira Albernas e 
todos os seus familiares moradores da rua das Flores. Neste mesmo ano, passaram 
a ser listados pela rua do Comércio. As famílias não se mudariam em massa, para o 
mesmo local e no mesmo ano. As duas ruas são paralelas, e provavelmente os 
terrenos das casas se estendiam de um quarteirão ao outro, já que para época era 
necessário um espaço para manter uma pequena horta e para a criar pequenos 
animais. (Figura 5) 
 
A rua do Comercio era habitada pela maioria dos negociantes de fazendas seca e 
poucos artesãos, como eram considerados na época os alfaiates, costureiras, 
ferradores, fiandeiras, ferreiros, tecelões, louceiros, rendeiras, etc. Eram poucos, 
porém não inexistentes, pois “diferentes camadas sociais e diversas categorias 
profissionais conviviam em um mesmo espaço urbano”.85 
 
Os membros mais pobres da família, pareciam estar sempre juntos, morando em 
fogos bem próximos, como foi o caso de Anna Albernas, de seu irmão Francisco e 
da mãe Ignacia. Durante os anos que estiveram vivos, alternaram morando ora 
juntos, ora separados. Nos anos de pesquisa, a média anual de ganho da família  de 
Anna e o irmão, giravam em torno de 30$000. Nas listas nominativas, por diversas 
vezes, constavam que Francisco, o irmão solteiro alfaiate, mesmo morando 
separado, ajudava no orçamento da casa da irmã e do cunhado. Como já foi citada 
nesta pesquisa, segundo Maria Odila, a quantia mínima necessária para a 
subsistência nesta época seriam salários de 40$000 anualmente. Famílias com 
ganhos inferiores a esse só sobreviveriam com a assistência de parentes e vizinhos. 
 
 

                                                 
85 MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. O Visconde de Guaratinguetá: um fazendeiro de café no Vale do 

Paraíba. São Paulo: Studio Nobel, 2002, pág.15. 
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Figura 5 – Planta da Vila de Taubaté, feita em 1821 por Arnaud Julien Palliére, e alterada segundo 

informações obtidas nos maços de população da mesma época.  A mesma fonte foi utilizada para 
propor a localização de Anna e seus familiares na vila, porém utilizando dados de 1825,  período em 
que se encontrava a maior parte dos familiares morando na vila. 
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Tudo indica que o marido de Anna Albernas, Venceslau, era tropeiro, pois vivia de 
suas “agencias” e trabalhava na serra de Parati com sete cavalos. Nesta época, 
havia intenso fluxo de tropeiros, levando e trazendo mercadorias entre as vilas de 
Taubaté e Parati. Os negociantes e taberneiros de Taubaté, costumavam comprar 
produtos como: sal, vinho, aguardente do reino, azeite e vinagre em Parati, como 
consta nos mapas econômicos, contidos nos maços de população do ano de 1802. 
Através da documentação investigada, nota-se que o comércio era uma forte 
atividade exercida por boa parte dos moradores da vila de Taubaté. Os 
comerciantes estavam divididos em várias categorias. Os vendeiros e taberneiros, 
que eram a mesma coisa, possuíam uma pequena venda e não apresentavam 
grande rendimento. No ano de 1805, a vila tinha 22 taberneiros que juntos ganharam 
482$400 no ano. Isto daria uma média de ganho de 21$927 por  taberneiro. O 
agenciante, ocupação de muitos moradores da vila, estava ligado a pequenos 
negócios e também não apresentava grandes ganhos. No mesmo ano de 1805, a 
vila tinha 10 agenciantes que juntos ganharam 294$800 no ano, o que faz uma 
média de 29$480 para cada um. Quanto ao negociante, este tratava com negócios 
de grande proporção. Em 1805 a vila tinha 11 negociantes que juntos ganharam 
2:090$000, o que faz uma média de 190$000 por pessoa, isto era uma boa soma 
para a época. Com o decorrer dos anos estes valores citados foram aumentando, 
mas sempre mantendo a diferença entre cada categoria de trabalho.  
 
O transporte também parece ter sido uma atividade de grande importância para os 
taubateanos, seja para escoar ou trazer  mercadorias para a vila, seja como fonte 
geradora de trabalho para muitos moradores. Anna Albernas teve marido, filhos e 
netos ligados a esta atividade. Manuel Amaral, seu filho, apareceu nas listas 
nominativas de 1804 como viageiro e “ganhou em varias viages 12$000”. Nesta 
época, além do viageiro, incluíam-se também a atividade de transporte o tropeiro e o 
carreiro. Segundo consta nos maços de população da vila, o carreador ou carreiro, 
“vivia de carrear com seus bois e carro” e ganhava em média 25$200 por ano, e os 
tropeiros, ganhavam “com seos animais em conducçoens de cargas, livres das 
despesas” uma média de 25$000 anual. O tropeiro, aqui tratado, era o condutor de 
tropas que tinha seus serviços contratados por outrem.  
 
Venceslau, marido de Anna Albernas, durante o período em que viveu na vila de 
Taubaté, exerceu várias ocupações, como consta declarado nas listas nominativas. 
Primeiro vivia “de suas agências”, depois trabalhava com seus cavalos na serra de 
Parati e por último, como ferrador. Segundo Sergio Buarque de Holanda, “poucos 
indivíduos sabiam dedicar-se à vida inteira a um só mister sem se deixarem atrair 
por outro negócio aparentemente lucrativo. E ainda mais raros seriam os casos em 
que um mesmo ofício perdurava na mesma família por mais de uma geração, como 
acontecia normalmente em terras onde a estratificação social alcançara maior grau 
de estabilidade”.86  
 
Na família de Anna Albernas, parece-me que todas as mulheres já ajudavam seus 
maridos no orçamento de seus fogos,  exercendo o ofício de costureira. Tal 
informação não era expressa nas listas, mas observa-se que assim que se tornavam 
viúvas, logo apareciam nas listas como costureiras. Ao pesquisar os fogos das 
mulheres da vila, observei que quando o marido morria e a mulher não exercia 

                                                 
86 HOLANDA, Sergio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhias das Letras, 1995, pág. 59. 
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nenhuma ocupação, vivia um tempo com o que havia lhe restado, ou dispunha de 
algum bem, como escravos, ou vivia de auxílio de parentes e vizinhos até arrumar 
alguma atividade. Ignacia, diferentemente das mulheres da família, “plantava para 
seu sustento”. Ela morava em um sítio, distante do núcleo urbano e da família.  
 
Anna Albernas e sua filha Anna Joaquina, solteira, passaram a vida  inteira juntas. 
Apareceram nas listas nominativas  pela primeira vez como costureiras, depois por 
um período de oito  anos como fiandeiras e, mais tarde, retornaram como 
costureiras. As filhas Francisca Thereza e Maria Antonia, embora trabalhassem, sem 
a ajuda do marido, passaram por muitas dificuldades. Moraram sempre nas 
proximidades dos parentes, “em casas alheias”, mas sempre dependeram do auxílio 
de outrem.   
 
Quanto aos filhos homens de Anna Albernas, parecem ter tido sortes diferentes. 
Francisco e Claudiano prosperaram, eram negociantes de gado e fazenda seca, 
com ganhos que chegaram a ultrapassar a 200$000. Já Manuel, ao contrário dos 
irmãos, permaneceu  pobre. Nas listas nominativas apareceu pela primeira vez como 
viageiro e depois como ferrador. Seu ganho durante toda sua vida na vila não 
ultrapassou a 30$000.  
 
Os genros de Anna também tiveram sortes diferentes entre eles. Gabriel Nogueira, 
Felipe Vieira e Manuel Ribeiro, eram negociantes. Manuel Ribeiro, além de fazendas 
secas e gado, negociava também com escravos, ouro e prata. Porém Felipe e 
Manuel Ribeiro não conseguiram manter o padrão que conquistaram por muito 
tempo. Ambos “quebraram” e não conseguiram se reerguer, morrendo algum tempo 
depois. Gabriel, ao contrário, começou como agenciante, chegou até ser listado 
como mendigo, mas chegou em 1830 como um negociante bem sucedido. Já os 
genros Joaquim Velozo e Joze Caetano, eram respectivamente ferrador e alfaiate, 
ou seja, artesãos, trabalho destinado à camada pobre da população. O primeiro, 
durante sua vida na vila, não ganhou mais que 30$000 anual, e o segundo, chegou 
a ser mestre de alfaiate com ganho médio de 50$000. Joze Caetano dedicou boa 
parte de sua vida na vila na ocupação de alfaiate e, a um certo ponto arriscou, 
partindo com o filho para “o Caminho Novo”, e não mais voltou.  
 
No período pesquisado, a maior parte dos familiares, inclusive dos netos, morava na 
vila em fogos muito próximos, conforme já citado. Fora os parentes que se 
ausentaram para o sul ou outras partes e não mais voltaram, a família não 
apresentou grande mobilidade dentro da vila. As filhas que ficaram viúvas, ou foram 
abandonadas pelos maridos, logo vieram habitar em fogos próximos aos dos pais e 
dos parentes (tio, avó e irmãos). Observou-se que as netas casadas, na ausência 
dos maridos, retornavam à casa da mãe, tendo algumas nunca mais saído dela. 
Esta proximidade entre familiares é interpretada nesta pesquisa como uma 
estratégia de sobrevivência, caso contrário, com os baixos ganhos anuais 
apresentados nestes fogos, sem a ajuda da parentela, estas famílias não 
subsistiriam.  
 
O número de indivíduos que compunha a família de Anna Albernas era atípico 
dentre as famílias de Taubaté. Quando Venceslau, seu marido, era vivo, o grupo  
familiar era formado por 15 pessoas, sem contar com sua mãe Ignácia e seu irmão 
Francisco, que alternavam morando juntos ou separados de Anna. Na pesquisa que 
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foi levantada sobre os fogos liderados por mulheres da vila, descobriu-se que estas 
famílias mantinham uma média de cinco pessoas por fogo. Segundo Armênio de 
Souza Rangel, que levantou em sua pesquisa dados pormenorizados sobre as 
famílias da vila no mesmo período, os domicílios do município de Taubaté 
caracterizavam-se pela presença de pequeno número de pessoas: em média, 
coabitavam 5,5 pessoas por domicílio e o menor tipo de domicílio reunia 4 pessoas. 
Os domicílios com no máximo 6 pessoas representavam 67,5% do total, enquanto 
que os domicílios de tamanho mediano, de 7 a 10 pessoas, representavam 27,6% 
do total. Já os domicílios com elevado número de  pessoas, acima de dez, 
participavam com 4,8% no total. 87 Portanto famílias como a de Anna Albernas, era a 
minoria na vila de Taubaté.  
 
Todas as filhas de Anna Albernas se casaram, exceto Anna Joaquina que ficou 
solteira e Clara que morreu adolescente.  Ao contrário de suas netas, pois algumas 
mantiveram relacionamentos de concubinato, sendo alguns, com parentes. Segundo 
Fernando Torres Londoño, mulheres honradas empobrecidas, sem muitas 
alternativas de casamento, por problemas de dotes ou por falta de pretendentes, 
ante uma situação incômoda de viver solteira ou de buscar arrimo em casas de 
familiares, acabavam por consentir relações que as levavam à perda da virgindade, 
a um envolvimento efêmero, a uma gravidez ou ao concubinato. “Cediam essas 
mulheres às pressões e seduções dos homens que tinham por perto, como 
parentes, vizinhos ou clérigos e religiosos”.88 
 
Talvez este tenha sido o caso de Joaquina Pulicena Veloza, neta de Anna Albernas, 
que morava com sua mãe Maria Antonia.  Ainda solteira, saiu de casa e formou fogo 
próprio, vivendo como costureira e acompanhada de três filhas. Três anos mais 
tarde apareceu casada com o negociante Lucio Ribeiro. Provavelmente as filhas já 
eram dele. Antes porém, Joaquina já havia tido outros dois relacionamentos do qual 
gerou mais dois filhos homens. Neste período, final do Brasil colônia, segundo 
Londoño, havia uma certa tolerância do adultério discreto e que, apesar de 
conhecidos, não chegavam a ser públicos e escandalosos.89 O mesmo observou 
Alzira Lobo de Arruda Campos em São Paulo, para o mesmo momento. Segundo 
ela, a moral religiosa também se adequou ao meio, criando uma ampla margem de 
tolerância.90 
   
Outro caso bastante interessante na família de Anna Albernas e que nos revela um 
pouco os relacionamentos amorosos vividos no interior de uma família colonial, 
urbana, branca e pobre, é o da neta Mariana Nogueira. Ela foi casada com seu 
primo irmão, Francisco Velozo. O casamento não durou muito, pois logo os dois 
estavam separados, sem filhos e cada um na casa de seus pais. Mariana manteve 
um relacionamento com o seu também primo, mas de 2º grau, o padre Francisco 

                                                 
87 RANGEL, Armênio de Souza. op.cit. pág. 77. 
 
88 LONDOÑO, Fernando Torres . A outra família: Concubinato, Igreja e escândalo na Colônia . São Paulo: 

Loyola, 1953, pág. 90. 
 
89 Idem, ibidem, pág. 88. 
 
90 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e Família em São Paulo Colonial: caminhos e descaminhos. 

São Paulo: Paz e Terra, 2003, pág. 417. 
 



 48 

Marcondes do Amaral e Sá, do qual gerou cinco filhos, um dos quais, por sua vez, 
foi ser padre. O padre Francisco morava próximo a casa dos pais de Mariana. 
Segundo Londoño, o fato das mulheres que incorriam em adultérios morar com seus 
familiares, pais ou parentes, além de ser um recurso de camuflagem, também podia 
responder a interesses econômicos ou de segurança ou mesmo a solidariedade e 
compreensão dos parentes.91 Para ele o padre não tinha a possibilidade de oferecer 
casamento, mas podia proporcionar estabilidade à mulher e segurança aos filhos da 
união.92 O padre Francisco reconheceu todos seus filhos em testamento, deixando 
sua herança para eles e Mariana. Porém o filho padre do casal a recusou, assinando 
termo de desistência, como consta no inventário de seu pai de 1876.93 Tal fato nos 
leva a crer que na época do inventário, segunda metade do século XIX, o 
relacionamento entre mulheres e religiosos, havia passado a ser visto com “outros 
olhos”, diferentemente do início do século, impelindo o filho padre a tomar esta 
decisão. 
 
Alzira Campos, ao estudar a família paulista no período colonial, levantou a hipótese 
de que era possível, que muitos lares solitários, masculinos ou femininos, 
intercruzassem-se criando casais clandestinos, apenas separados pela geografia 
dos fogos.94 Assim se encontrava outra neta de Anna Albernas, Antonia Correia, 
solteira e que após morar 37 anos com a mãe, Francisca Thereza, formou seu 
próprio fogo, na rua do Comércio, número 66. Ela mantinha relacionamento com o 
Reverendo Miguel José de Araújo que morava na mesma rua, no fogo 61. O casal 
gerou cinco filhos.  
 
Segundo Londoño, a situação de precariedade geral da Igreja colonial fez com que 
os controles emanados do Concílio de Trento, regimentados pelas Constituições da 
Bahia, pouco funcionassem. A liberdade que conferia uma grande distância entre os 
padres e o bispo, e a vida autônoma que muitos levavam procurando seu sustento 
como capelães ou tomando conta de bens familiares, criaram um pano de fundo que 
facilitava a quebra do celibato em que viviam muitos padres. Nas comunidades e 
freguesias onde moravam esses padres amancebados, as pessoas estavam 
acostumadas a vê-los vinculados a mulheres que podiam ou não viver com eles. 
Mulheres que, mesmo pobres, eram mulheres retas, das quais tinham filhos 
conhecidos por muitos da freguesia. Vivendo uma vida discreta e regrada como 
padres casados, os eclesiásticos podiam passar muitos anos e ter numerosos filhos, 
incluídos alguns que poderiam chegar a ser sacerdotes como eles.95 Como o caso 
do Reverendo Francisco Marcondes do Amaral Rodovalho, filho da neta de Anna 
Albernas,  Mariana Nogueira com o seu bisneto padre Francisco Marcondes de 
Amaral e Sá.  
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Eliana Goldschmidt explica que os padres eram especialmente atingidos pela 
censura popular quando falhavam em sua função de propiciar a vida eterna aos fiéis, 
não tanto quando descuidavam da sua própria redenção, cometendo transgressões 
sexuais.96 O mesmo garante Mary Del Priore, que alega que a presença dos filhos 
nessas uniões que envolviam clérigos, indica a estabilidade que só vinha a ser 
perturbada quando da chegada de algum bispo visitador; ou quando ao concubinato 
somavam-se outras irregularidades que afetavam a piedade popular. A mais 
invocada era a falta de sacramentos.97    
 
Após  a morte de Anna Albernas, em 1830, a “ala rica” da família e “a ala pobre” 
entrou em conflito na divisão dos poucos bens que a mãe havia deixado, como: uma 
morada de casa de um lanço grande avaliada por 300$000; três escravos avaliados 
em 500$000 cada, um escravo avaliado em 350$000, um menino escravo avaliado 
em 100$000, e um cobertor usado avaliado em 2$400. Deste monte deveria ser 
subtraído 114$095 do funeral, segundo consta no inventário, pago por Lúcio, 
negociante casado com a neta Joaquina Policema; e algumas dívidas que Anna 
havia contraído com parentes, como o bisneto Padre Francisco Marcondes do 
Amaral e Sá a quantia de 6$080, e o filho negociante, Claudiano Joze a quantia de 
84$020. Havia também alguns bens que já estavam em poder dos herdeiros e que 
também foram avaliados: uma canastra velha por 1$000, uma Senhora da 
Conceição por $640, uma baeta preta por $800, uma São Francisco por $640, uma 
lamina por 1$000, dois livros por $480, dois lençóis de algodão por 1$600 e um 
Santo Antonio por $400.  
 
Se compararmos os bens deixados por Anna Albernas e o valor que ela e a filha 
Anna Joaquina ganhavam anualmente em suas ocupações, seja como fiandeira ou 
costureira, declarados nos maços de população, verificaremos que dificilmente elas 
conseguiriam montar o patrimônio descrito no inventário, embora fosse pequeno. 
Provavelmente o que acontecia nas camadas pobres da população era declarar 
somente parte do ganho do fogo, ou o ganho da principal ocupação, omitindo outras 
atividades que poderiam ser eventuais e apresentar ganhos extras. Outro fato  
interessante de se observar eram as dívidas que Anna Albernas tinha com seus 
parentes, não pelo montante em dinheiro, mas pela quantidade de dívidas. Em seu 
testamento, Anna declarava dever ao filho Claudianno “o que constar de hum credito 
que lhe passei assim mais quatro mil reis que se devia ao Manoel Ribeiro e se 
passou para mão delle Claudianno. Declaro que devo a meo filho Francisco Ferreira 
de Abreo a quantia que elle disser pelo conseito que delle faço e sempre o conheser 
com inteireza em seos negócios”. Devia também ao seu bisneto, o padre Francisco 
Marcondes do Amaral e Sá.  Dentre os parentes citados, os filhos e o genro são 
negociantes, o que nos leva a deduzir que ela provavelmente deveria manter algum 
tipo de negócio com eles, do qual lhe proporcionara os bens que tinha.  Quanto à 
casa deixada por Anna Albernas, avaliada em 300$000, deveria ser uma modesta 
moradia, destinada às camadas pobres da população, se compararmos com as 
deixada por seu filho, o negociante bem sucedido Claudianno Joze. Inventariado em 
1838, oito anos mais tarde que a mãe, Claudianno possuía casas de alto padrão 
para a época, pois para “uma morada de casas de 4 lanços, com seu quarto de loja”  
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a avaliação foi de 1:400$000; para outra “morada de um lanço e meio na rua direita 
com sua cozinha”, a avaliação foi de 1:200$000; e para uma casa igual esta última, 
a avaliação foi de 1:000$.   
 
Nos chama a atenção também no inventário de Anna o alto valor gasto com as 
despesas do seu funeral, 114$095, o que representava quase a metade do valor de 
sua casa e 19% do valor de um bom escravo (600$) em 1830. Creio que a 
explicação para tal fato tenha uma dimensão religiosa, a salvação da alma, não 
importando o que isto custaria, pois era o caminho para a redenção ete rna. Existia 
um procedimento comum para a execução destes funerais, obviamente cada um 
executava conforme suas possibilidades, com mais ou menos pompa. No 
testamento de Anna Abernas,  feito em 1816, ela declarava “que no dia do meo 
falecimento quero se me digão por todos os Sacerdotes que se acharem prezentes 
assim nesta Villa como no convento Santa Clara missa de corpo prezente e não 
podendo ser no mesmo dia si digam no segundo  ou terceiro dia e se dará a cada 
hum nas missas que se diserem a Esmola custumada de duas patacas = Declaro 
que o meo corpo seja amortalhado no habito da Religiam Franciscana recomendado 
pello meo Reverendo Vigário e por elle acompanhado com seos dois qua dijuntores 
e meo Padre cumissário conduzido no Esquife da Venerável ordem Terceira desta 
Villa acompanhado pellos meos Irmãos terceiros e sepultado na capella da mesma 
ordem terceira onde sou professa e se dará a todos nomeados que acompanharem 
sera do custume porem sem solenidade de muzica, cujo funeral será pago dos beins 
do monte na forma da Lei (..)”.98 O texto prossegue com ela pedindo missas na sua 
intenção e a vários santos de sua devoção, assim como para  seus parentes e para 
as almas do purgatório. Tudo isto implicava em custos. Esta preocupação com as 
missas para a sua alma era levada tão sério que Anna já havia negociado parte da 
sua morada de casa com a neta Maria Correia, do qual ela já havia recebido 4$000 
reis para os “seos gastos” e a neta estava “mandando dizer huma capella de missas 
a metade por minha tençam e outra metade pellas almas de meo marido, mai e 
irmam das quais missas aprezentará certidão a meo thestamenteiro para elle levar 
em conta no preço que forem avaliadas as mesmas cazas”.99 O funeral de Anna 
Albernas estava longe de ser um funeral de luxo, pois este implicaria em ter 
músicos, coro, alugueis de tocheiros, pagamento para o repicar dos sinos da matriz 
e do convento Santa Clara, maior valor de dinheiro distribuídos de esmola na missa, 
etc. 
 
Zona de densa afetividade, o parentesco apresentava inevitavelmente uma face 
perversa, em especial quando interesses materiais entravam em jogo. Segundo 
Alzira Campos, os interesses econômicos formavam um poderoso pólo de tensões. 
As partilhas patrimoniais entrechocavam herdeiros, antagonizando irmãos, filhos e 
pais. Os inventários e testamentos prolongavam-se, não raro, por disputas 
intermináveis.100 É o que contemplamos na família de Anna Albernas. O 
desentendimento na família vai dividi-la entre Claudiano e o restante dos irmãos e 
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sobrinhos. Claudiano era o membro da família que se encontrava em melhor 
situação econômica, conhecido na vila como negociante de  fazenda seca. Do 
restante dos familiares, poucos tinham vida estável. O confronto se deu, a maior 
parte, entre Claudiano e a sobrinha, Anna Faustina, costureira, viúva, e um filho. Em 
1830, ela tinha a renda anual de 20$000. 
 
A discussão começou na avaliação dos escravos de Anna Albernas. Segundo a 
neta, Anna Faustina, por interesse de alguém, um escravo havia sido avaliado  com 
baixo valor. “(...) o mullato Faustino se acha em diminuta quantia, talves por 
condessendencia particular, mesmos os  demais escravos, a vista do estado actual 
em que se acha este gênero (...)101”. O fato acabou desencadeando todo o processo 
de desentendimento da família e se agravou ainda mais quando Claudiano pediu ao 
juiz a abertura do testamento da mãe, feito em 1816, período em que Anna Albernas 
encontrava-se doente e acamada.  
 
No testamento, Anna Albernas declarava dever aos filhos Claudiano e Francisco, e a 
outros parentes (genros e bisneto). Ela declarava também que “toda e qualquer 
quantia que haja de me tocar de terem depois de satisfeitas todas as minhas 
desposiçoins neste meo Testamento” passasse ao filho “Claudiano Joze de Andrade 
por negócio e contrato que com elle fis”.102 É neste ponto que Anna Albernas 
declarou deixar a terça103 para Claudianno. Ainda no final deste testamento, segue 
uma retificação: “Declaro que a quantia que pagou por mim meo filho Claudiano 
Joze de Andrade e a Manoel Ribeiro não sam só quatro mil  réis como declarei 
assima por ingano, sim sam doze mil e oitocentos réis como seve do pertence e 
recibo de que tem o dito meo filho”.104 
 
Este testamento gerou muita discussão entre os familiares que desconfiavam do 
valor devido a Claudianno e da terça deixada para ele. Mesmo após vários protestos 
dos herdeiros contra  Claudianno e anexados no inventário de Anna Albernas, nada 
foi feito que pudesse mudar a situação. Os bens de Anna foram para leilão e 
arrematados pelos próprios membros da família, Claudianno, Lucio (casado com a 
neta Joaquina Policena) e o bisneto, o padre Francisco Marcondes, os mais 
abastados.  Após a venda dos bens, Claudianno exigiu a quitação de sua dívida com 
a mãe e seus direitos que no testamento havia sido determinado. A família alegou 
que “não deve ter lugar a requizição do herdeiro Claudianno em seo benefício por 
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isso que o monte partível não se axa obrigado pella divida por elle pretendida e 
muito menos pello remanescente da terça de que quer intitular legatário por quanto 
que o testamenteiro além de ser considerado caduco, jamais pode apurar em tal 
caso os legítimos herdeiros athé porque todo o contrato celebrado entre pays e 
filhos, he nullo por direito expresso, acrescendo ainda o ser a finada inventariante de 
idade decrepta quando celebrou o trato...”105 
 
Claudianno também entrou com o pedido de libertação do escravo Faustino, que 
segundo ele “tinha feito digno da estima que goxava da sua Senhora dita em 
ventariada, quer o suplicante que aquela quantia (350$000) seja adjudicada em seo 
pagamento de legitima dívida, ou legado, (...)”.106 Anna Faustina, apoiada pelos 
familiares, respondeu à solicitação do tio com o seguinte protesto: “não posso 
assumir-me à vontade do Suplicante pois está bem conhecido o engano com que 
nos pretende iludir na sua proposta caridade que quer praticar com o Escravo 
Faustino, não só porque tenho dúvida na dívida que alega, e terça que pretenda, 
mas tão bem por que esse escravo não está avaluado segundo o seu merecimento 
e por isso já requeri no Inventario  que fosse novamente avaluado; de pois de se dar 
comprimento ao meo requerimento então poderá praticar essa caridade exibindo em 
Juízo o seu competente valor.107” 
 
Após este fato, o litígio entre Claudianno e o restante dos familiares se acirrou ainda 
mais. Durante dois anos houve protestos de ambos os lados. Em abril de 1832, os 
herdeiros começaram a receber seus quinhões. O líquido do monte maior foi de 
1:810$991, divididos pelos dez filhos.  Qual era a intenção de Claudianno com 
relação ao escravo Faustino, não foi possível decifrar, mas o seu perfil de 
negociante bem sucedido ficou bem evidente. Com suas artimanhas ou não, 
conseguiu tudo o que pleiteava. A terça, o pagamento da dívida e a libertação do 
escravo Faustino. O processo se estendeu até 1849, pois até esta data não havia 
sido dada a quitação das partes dos ausentes.  
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CAPÍTULO III 
 

A condição da mulher pobre livre no final do século XVIII e início do 
XIX na vila de Taubaté 

 
 
Ao primeiro contato com as listas nominativas da vila de Taubaté do início do século 
XIX, me surpreendi com o número de fogos liderados por mulheres. Mais surpresa 
fiquei quando percebi que grande parte destas mulheres tinha uma ocupação e 
apresentavam rendas. Resolvi investigar desde o início desta documentação, em 
1765, e cheguei até 1830, data limite da minha pesquisa.108 Este período 
compreende o final do Brasil colônia e o início do império, e coincide também com a 
implantação da cafeicultura na região do Vale do Paraíba, inclusive na vila de 
Taubaté.  
 
Os 65 anos de dados levantados sobre as mulheres chefes de domicílios ou 
“cabeças de fogo”, revelaram um outro universo em que a mulher do período 
colonial, pobre e livre, estava inserida.  Através destas documentações é possível 
perceber o sufoco, a tensão e até mesmo o desespero que muitas mulheres 
viveram. Criativas, espertas, cheias de contradições, criaram diferentes tipos de 
mecanismos para burlarem o sistema colonial vigente, ou seja, para sobreviverem.  
 
Segundo Eni de Mesquita Samara, a visão estereotipada da condição feminina e o 
quase desconhecimento da sua atuação na colonização do Brasil serviram para 
mistificar por gerações a atmosfera rígida e autoritária “das famílias patriarcais” e a 
exclusão das mulheres dos processos de tomada de decisão.109 Este quadro porém, 
aos poucos, está mudando. Segundo Samara, as análises historiográficas recentes 
foram sensíveis na identificação dos diversos perfis sociais das mulheres, 
estabelecendo nitidamente as diferenças entre a norma e a prática social. De um 
lado, o discurso oficial e as regras prescritas no sistema de dominação e, de outro, o 
cotidiano dos papéis sociais continuamente improvisados.110  
 
Segundo a historiadora Maria Odila, a mulher colonial, desempenhava papéis 
informais, não oficialmente reconhecidos nem socialmente muito valorizados, 
embora fossem importantes no processo concreto da vida quotidiana. A historiadora 
revela que  era uma esfera de atividades de pouca importância do ponto de vista do 
funcionamento do sistema colonial e, normalmente, relegadas para escravos como 
cargos aviltantes. “Roceiros, quitandeiros, vendilhões eram atribuições com 
conotações pejorativas, de menosprezo social. Socialmente prestigiados na colônia 
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eram os senhores de engenho, lavradores de produtos de exportação, capitalistas, 
banqueiros, mercadores, burocratas e funcionários administrativos ou eclesiais”.111 
 
Em Taubaté,  no ano de 1765, em 153 fogos existentes na vila, 43 (28%) eram 
liderados por mulheres. As ocupações das mulheres neste ano ainda não 
constavam, pois as primeiras listas nominativas eram muito simples, com poucas 
informações e sem uma seqüência das mesmas, o que dificulta o trabalho do 
pesquisador ao tentar padronizar uma amostra específica para cada ano.  Dados 
como naturalidade, estado civil, cor, ocupação, ganho, foram sendo acrescentados 
aos poucos. Portanto, para este caso, os dados foram colhidos no ano seguinte, em 
1766. A vila apresentava 152 fogos, destes 39 eram liderados por mulheres. Houve 
neste ano uma ligeira redução no número de fogos femininos em relação ao ano de 
1765. Estas mulheres estavam inseridas em algumas ocupações. A maior parte vivia 
de esmolas (mendigas) 14 (36%); seguida das que viviam de suas agências 7 
(18%); depois das que viviam da lavoura (agricultora) 4 (10%); e por último, das que 
viviam de sua venda (taberneira) 1 (3%).  O restante, 13 (33%) mulheres, não 
apresentava informação quanto às ocupações. (Figura 6) Das que constavam 
ocupação, somente quatro apresentavam ganho, dentre elas “Francisca da Cunha 
Portes, 60 anos, viúva, vive de lavoura. Possue 8 mil cruzados”; e “Ignácia Correia 
de Andrade, viúva, 1 filho, vive de suas  agências. “Possue 8$000”.  
 

Figura 6 

Em 1770, a vila tinha 152 fogos, sendo que 31 (20,3%) eram liderados por mulheres. 
A maior parte das mulheres listadas vivia de esmolas (14), seguidas pelas que 
viviam de: sua venda (5); sua lavoura (5); suas agências (5); e suas costuras (2). 
Quanto ao rendimento, a maior parte segue a informação, “possue nada”. (Figura 7) 
Em 1775 as listas nominativas estavam mais preocupadas em levantar o número de 

                                                 
111 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. op.cit. pág. págs. 52/53 
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homens da vila para mandá-los para as campanhas militares do sul. Portanto as 
informações das mulheres tornaram-se mais escassas ainda, constando apenas os 
seus nomes quando “cabeça de fogo”. 
 

Figura 7 

É a partir de 1799 que as informações sobre as mulheres, contidas nas listas 
nominativas, se tornaram mais completas, apresentando a naturalidade das 
mesmas, sua idade, cor, estado civil, ocupação, ganho e seus dependentes ou 
agregados. Através destas informações foi possível observar a formação destes 
fogos e o perfil de suas líderes.  
 
Em 1799, a vila de Taubaté tinha 320 fogos, destes 100 (31%) eram liderados por 
mulheres. Dos 100 fogos liderados por mulheres e listados nos maços de população 
deste ano 21 (21%) eram de meretrizes, 13 (13%) eram de mendigas, e apenas 4 
(4%) eram de mulheres que viviam a favor. A mesma quantia, 4 (4%), não se referia 
à ocupação de suas moradoras. Portanto a grande maioria, ou seja, as líderes dos 
58 (58%) fogos restantes, estavam todas inseridas em alguma ocupação. Destas, 19 
(19%) eram fiandeiras; 12 (12%) eram agricultoras; 11 (11%) eram costureiras; e o 
restante destas mulheres, estava dividido, em menor proporção, em varias 
atividades, como: 4 (4%) “extraio pessa de pano” (venda de pano, algodão bruto); 3 
(3%) vendeiras/taberneiras; 3 (3%) vivem dos jornais dos escravos; 2 (2%) tecelã; 2 
(2%) caixeira; 1 (1%)  louceira; 1 (1%) “tem campus de animais” (fazendeira, a que 
cria animais). (Figura 8) 
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Figura 8 

O interessante é que muitas mulheres, mesmo com idade avançada, exerciam mais 
de uma atividade para complementarem suas rendas; ou simplesmente, somavam 
suas rendas com a de outros membros da família, como os filhos; ou contavam com 
a colaboração de todo o clã familiar para a execução de certas tarefas. Como é o 
caso de  Anna Marta de Soiza, viúva, 69 anos, 2 escravos (um rapaz de 17 anos e 
uma mulher de 72 anos). “Tem seu citio planta mantimento consome em sua caza. 
Extraio na parochia 10 milheiros de telhas que vendeo a 4000 rz  = 40$000”. Anna 
Marta, embora de idade avançada, administrava o plantio de mantimentos, 
necessários para a sobrevivência,  além das transações comerciais de suas telhas. 
Já Brizida Antonia da Conceiçam, viúva, 63 anos, com 3 filhos e 3 escravos; 
necessitava da ajuda do filho para compor o seu orçamento doméstico. “Tem cazas 
na vila. Extraio na parochia hua pessa  de pano de algodam por 14000. Seu filho 
Joaquim ajuda no seu oficio de sapateiro com 16000. Soma=30000”. Outro caso, 
diferente dos acima citados, era o de Quitéria Cardoza. Mulata de 70 anos, 1 filha de 
39 anos e 1 neta de 10 anos. “Vive de fiar algodão e de ser caixeira em hua venda. 
Ganhou este anno 4000”. Provavelmente a caixeira era a filha, e a atividade de fiar 
algodão era seguramente compartilhada por todos os membros do fogo. 
 
Segundo Maria Odila, as mulheres alternavam atividades de ganho efetivo com 
atividades penosas, demoradas e imprescindíveis de subsistência doméstica. “Os 
dias de trabalho de ganho efetivo não ultrapassariam quatro por semana, cerca de 
212 dias úteis por ano, pois é preciso somar outros tantos dias de trabalho de 
subsistência, tais como trato de animais, moendas, processamento de farinhas, 
toucinhos, banha, sabão, atividades de complementação vitais para a manutenção 
do grupo doméstico. Era uma vida de trabalho contínuo, que ignorava domingos e 
feriados”.112 
                                                 
112 DIAS, Maria Odila Leite da Silva op.cit. pág.  216. 
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A maioria dos fogos femininos em 1799, não apresentava rendimento algum, como o 
das mulheres que viviam a favor, com o auxílio de parentes; ou como as que 
“plantam mantimentos e consome em sua caza” (agricultora); ou como as mendigas 
e meretrizes. Casos de extrema miséria eram comuns na vila de Taubaté, mesmo 
para aquelas que exerciam alguma ocupação, como Maria Roiz de Miranda. Viúva 
de 63 anos, 1 filha de 41 anos, viviam “de fiar algodam para comerem”; ou como o 
de Anna Dias Cardoza.  Mulata de 20 anos que “fia algodão para poder passar”. Em 
contrapartida, considerável parcela de fogos liderados por mulheres, apresentava 
rendimento que variavam entre 3$200 a 40$000 réis anuais. Este último ganho, 
40$000, só se apresentou em 2 fogos.  O de uma fazendeira que vendeu 10 
cabeças de gado a 4000 réis cada, e o da telheira, que vendeu 10 milheiros de 
telhas a 4000 réis cada. A grande maioria destas mulheres recebia menos de 
20$000 réis anuais, que era um baixo valor, tendo estas mulheres de se 
desdobrarem em outras atividades para complementar uma renda mínima 
necessária para a sobrevivência, o que segundo Maria Odila, seria em torno de 
40$000 anuais. 
 
Em 1805, a vila de Taubaté tinha 366 fogos, destes 156 (42,6%) era liderado por 
mulheres. Neste ano, a maior parte das mulheres da vila se dedicava à ocupação de 
fiandeira 27,5% (43); seguida pelas costureiras, 20,5% (32). O restante do grupo 
feminino estava pulverizado em diversas atividades, nas seguintes ocupações: 
agricultora 5,1% (8), quitandeira 3,2% (5), oleira 1,3% (2), fazendeira 0,6% (1), 
taberneira 0,6% (1), telheira 0,6% (1). As listadas como mendigas representavam 
22,4% (35) e como vadias 4,5% (7). As que viviam a favor representavam 4,5% (7) e 
as que viviam dos jornais de seus escravos 3,8% (6). O restante, 5.4%, não se 
referia a atividade. (Figura 9) 
 
Somente a partir de 1801 é que a naturalidade das mulheres se faz presente nas 
listas nominativas, portanto a primeira amostragem de suas procedências foi colhida 
em 1805. Destas mulheres, 75,6% (118) eram naturais da vila, seguidas por 5,8% 
(9) de Guaratinguetá, por 5,1% (8) de Pindamonhangaba e por 4,5% (7) de São 
Paulo. O restante, 9% (14), era de varias localidades: Jacareí, Cunha, Parati,  
Lorena, Atibaia, Sorocaba, Curitiba, Minas Gerais, Paranaguá, Benguela e Aldeia de 
Bahi ou Bohi (?). 
 
O quadro não mudou em 1825, quando havia 153 fogos liderados por mulheres, pois 
destes, 133 (87%) eram de mulheres naturais da vila e 20 (13%) das localidades em 
torno a Taubaté. Os locais mais distantes permaneciam Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo.  



 58 

Figura 9 

A partir de 1805 tornou-se mais fácil identificar a localização dos fogos de mulheres 
na vila, pois as listas nominativas apresentavam a distribuição de toda a população, 
rua a rua. Nos anos anteriores, a população de mulheres listadas como meretrizes 
se concentravam a maior parte na rua do Castelhano e das Tropas, ambas com 
saída, uma no sentido para São José dos Campos e no outro, para 
Pindamonhangaba.  Portanto deveria ser zona de intenso tráfego de tropeiros e 
viajantes.  
 
Em 1802, na rua do Castelhano, em 13 fogos de mulheres, 9 pertenciam a 
meretrizes (69,2%). Para o mesmo ano, na rua das Tropas, em 14 fogos de 
mulheres, 7 pertenciam a meretrizes (50%). As meretrizes também são encontradas 
com freqüência nas ruas do Gil e do Tanque, porém em menor proporção, 
respectivamente, 23% e 31,5%. As mulheres, assim denominadas, estavam 
presentes por toda vila, porém, em menor concentração.   
 
A denominação meretriz desapareceu em 1805, mas surgiu a de vadia, sendo 
porém o ultimo ano em que ambas denominações apareceram nas listas 
nominativas. Neste ano aconteceu um fenômeno interessante, pois o alto índice de 
meretrizes na vila de Taubaté diminuiu. Em 1799 elas representavam 21% dos fogos 
femininos e em 1805 caiu para 4,5%. A maior parte das mulheres que foram listadas 
como meretriz, neste ano, apresentaram uma profissão. Conseqüentemente os 
índices de costureiras e fiandeiras subiram. Basta observar o caso de Marta 
Francisca. Em 1802, ela era moradora do fogo 217, na rua do Castelhano, natural da 
vila, 46 anos, solteira, parda, com 5 filhos, sendo as três primeiras moças de 21, 18 
e 12 anos. Juntamente com as filhas, foram listadas como meretrizes. Em 1805, 
Marta e suas filhas estão como fiandeiras nas listas nominativas, com o ganho anual 
de 10$000 réis e os filhos homens, neste ano com 12 e 15 anos, como “viageiros” 
em que ganharam 12$000 réis. O mesmo aconteceu com Maria Joaquina de 
Andrade, moradora da mesma rua. Em 1802, morando no fogo 232, Maria Joaquina, 
natural de Pindamonhangaba, 26 anos, casada, branca,  morava em companhia de 
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2 filhos pequenos e 2 agregados. Dentre estes agregados, uma mulher negra de 32 
anos. Maria Joaquina e a agregada negra foram listadas como meretrizes, com a 
seguinte observação: “falta seo marido que seaxa auzente em Pinda apartado”.  Em 
1805, Maria Joaquina estava listada como viúva, com 3 filhos, sem agregados e 
como costureira, com ganho anual de 12$800 réis.  
 
Como elas muitas mulheres seguiram o mesmo caminho, dedicando-se a uma 
ocupação, porém a grande maioria escolheu entre o fiar ou coser. Estas eram 
atividades comuns a todas as mulheres,  acessível por ser de baixo custo, já que 
não necessitava de muitos instrumentos de trabalho, e sim, dependia mais da 
habilidade da pessoa, podendo ser executado em qualquer idade, jovem ou velha.  
Seguramente este fator colaborou para aumentar, ainda mais, o índice de mulheres 
dedicadas a estas ocupações. 
 
O baixo custo destas atividades, como o caso de fiar, deve-se também ao fato de 
que a maioria das fiandeiras fiava “algodão alheio”. Provavelmente alguém 
repassava o algodão bruto para ser fiado por estas mulheres pobres, pagando pelo 
seu trabalho ou quantidade produzida. Observe o caso de Maria do Carmo, natural 
da vila, 52 anos, solteira, parda. “Fiandeira, ganhou em fiar algodam alheyos 
10$000”. O mesmo se repete com Maria Vieira Albernas, natural da vila, 83 anos, 
viúva, branca, 1 filha de 26 anos e 1 escravo. “Fiandeira, vive de fiar algodão 
alheyos em que ganhou 12$800”. A situação diferia quando a pessoa que fiava era 
dona do material, pois executava o serviço até o final, como o caso de Mariana dos 
Santos Roza, natural de Mogi das Cruzes, 50, viúva, branca, 1 filha, 1 agregado e 1 
escravo. “Fiandeiras. Fiaram algodão e teceram 2 pessas de pano que extraio nesta 
vila por 24000”. 
 
Quanto à costureira, parece-me existir um número superior à necessidade da vila, 
pois é sabido que as pessoas neste período (início do século XIX), tinham no 
máximo uma troca de roupa. Então surge a questão: para que tantas costureiras? 
Enfim, a justificativa que encontro para esta questão é que, sendo Taubaté um dos 
principais núcleos urbano da região na época, e também por ser zona de passagem 
obrigatória para tropeiros, local de comércio, provavelmente essas mulheres 
poderiam prestar serviços para as regiões vizinhas e ao mesmo tempo, prestar 
serviços a esta população flutuante. Por outro lado, Alzira Lobo de Arruda Campos  
nos atenta que é preciso notar que a prostituição feminina permanece oculta nos 
recenseamentos. È muito provável que se adequasse a profissões socialmente 
aceitas: fiação, tecelagem, costuras, etc.113 Creio que quando questionadas sobre 
sua ocupação, estas mulheres optavam sempre por uma profissão e as mais 
comuns, como fiandeira e costureira, pois não poderiam ser contestadas já que 
eram atividades comuns a todas. 
 
Como já foi dito, o fiar e coser eram atividades comuns entre as mulheres, sendo 
assim havia uma flexibilidade entre as duas ocupações. Nas primeiras décadas do 
século XIX, a vida era muito incerta e instável, era muito comum a pessoa ser listada 
em uma determinada ocupação em um ano e no outro ter mudado. Este era um 
caso freqüente entre as fiandeiras e costureiras e vice-versa. Provavelmente quando 
                                                 
113 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento de Família em São Paulo Colonial: caminhos e descaminhos. 

São Paulo: Paz e Terra, 2003, pág. 280. 
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não conseguiam o rendimento necessário em uma determinada ocupação, saltavam 
logo para a outra atividade que tinham em comum. Como foi o caso de Anna 
Ferreira Albernas, objeto desta pesquisa.  Listada em 1804, juntamente com sua 
filha Anna Delfina, como costureiras, em 1807 estavam listadas como fiandeiras.  
 
Nos anos em que sucederam à pesquisa, 1810, 1815, 1820, 1825, e 1830, a maioria 
das mulheres chefes de domicílios se dedicaram à atividade de fiar e costurar. 
(Figura 11 a Figura 14) As outras atividades tiveram um número de representantes 
bem menor. Fato contrário relata Maria Odila para o mesmo período na cidade de 
São Paulo. Segundo a autora, com o tratado de 1810 que permitiu a entrada de 
panos ingleses importados na colônia, com preços que não cessavam de baixar 
deste a época da Independência, fez com que houvesse uma concorrência com o 
artesanato doméstico, no caso as fiandeiras. Este fato, porém, não levou ao 
desaparecimento desta ocupação em São Paulo, mas gradativamente reduziu o 

número de mulheres envolvidas nesta atividade.114 As mendigas, ou seja, as que 
viviam de esmolas, também apresentaram altos índices durante estes anos. O que 
nos leva a perceber o grau de miséria em que viviam estas mulheres. Em 1815, na 
rua das Flores, morava Francisca Maria, natural da vila, 57 anos, viúva, branca, vivia 
em companhia de uma irmã, três sobrinhas e uma agregada. Não apresentavam 
rendimento e na lista vinha a seguinte observação: “vivem da providência divina”.  

 

 

 

                                                 
114 DIAS, Maria Odila Leite da Silva op.cit. págs.  135 e 136. 
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Figura 11 

 

 

Figura 12 

Distribuição das Ocupações das Mulheres Chefes de Fogo em 1815
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Figura 13 

 

Figura 14 

 

 

 

Distribuição das Ocupações das Mulheres Chefes de Fogo em 1825
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Distribuição das Ocupações das Mulheres Chefes de Fogo em 1830
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A partir de 1825, o índice de mendigas começa a baixar, e já é possível observar a 
introdução das mulheres da vila de Taubaté na cafeicultura. Em 5 agricultoras 
listadas neste ano, 3  plantavam café. Como o caso de Maria Francisca, natural da 
vila, 55 anos, viúva, branca, 13 escravos. “Planta para a sua sustentação. Tem café 
6000 pés, vendeo 80@ a 1$600 que somma 128$000. Consumiu em sua caza 10@. 
Tem vacum de ventre 20, marcou 7”. Outro caso, o de Thereza Antonia, natural da 
vila, 53 anos, casada, branca, 6 escravos. “Planta para a sua sustentação. Tem café 
1000 pés, vendeo 28@ a 1$280 que somma 35$840. Consumio 2@”. Outro ainda, 
Margarida Coutinha, natural da vila, 55 anos, viúva, negra, 2 filhas e 3 agregados 
(um casal com um filho). “Planta para sua sustentação. Tem café 200 pés inda não 
dá rendimento”. 

Segundo Marcondes, a cafeicultura no Vale do Paraíba paulista se deu de forma 
heterogênea. Embora grande  número de povoações participasse desta atividade, a 
intensidade do cultivo do café apresentou distinções significativas no espaço, no 
volume de produção e na estrutura produtiva (porte dos cafeicultores). Durante a 
introdução do cultivo da rubiácea na região, permitiu-se a participação de 
agricultores com poucos recursos. Para o autor os produtores de café 
compreendiam três grupos: os fazendeiros, aqueles que possuíam cerca de vinte mil 
pés de café; os sitiantes, que possuíam ao redor de dez mil pés; e os lavradores 
pobres, que detinham um número próximo a dois mil pés. Os últimos formariam o 
segmento dos homens livres pobres. Exceto Maria Francisca, que não chega à cifra 
de uma sitiante, as outras duas mulheres, Thereza e Margarida, estariam neste 
último grupo, dos pobres livres.115 
 
As mulheres chefes de domicílios, durante estas três primeiras décadas  do século 
XIX, integraram-se em diversas atividades, desde as mais simples até as mais 
inusitadas. Em 1830, Mariana Justina, natural da vila, 41 anos, viúva, branca, 6 
filhos e 2 escravas, estava listada como “Sacristam da Igreja”, função tipicamente 
masculina. E Maria da Fonseca, natural da vila, 37 anos, solteira, branca, morava 
em companhia de 3 irmãs, de 1 agregada e de 1 escrava. Estava listada como :“Tem 
hum pequeno hospital”.  
 
Quanto ao ganho destas mulheres, entre 1799 até 1830, período  em que se tem os 
dados sobre os ganhos destes fogos, a maioria ganhava anualmente de 20$ mil réis 
para baixo. Os ganhos anuais variavam muito, os mais baixos ficavam entre 4$ e 6$ 
mil, pertencentes às fiandeiras e costureiras, e os mais altos giravam em torno de 
120$ e 200$, ganho de agricultoras ou daquelas que viviam dos jornais de seus 
escravos. Enquanto que o valor menor de ganho permaneceu durante os anos 
indicados, os valores expressos como os ganhos mais altos, além de raros, surgiram 
somente a partir de 1825. Em 1830, das 147 mulheres listadas, 21% (31) não 
apresentaram rendimento, dentre elas 17,7% (26) eram mendigas. Portanto, das 116 
mulheres que apresentaram rendimento, 71,5% (83) ganhavam de 20$ mil réis para 
baixo.  
  
 A inserção das mulheres no mundo do trabalho é um fato comprovado. Sujeitas à 
repressão do fisco e das autoridades locais, integraram-se principalmente às 
atividades do comércio e do artesanato. Nas estratégias de sobrevivência, um dos 
                                                 
115 MARCONDES, Renato Leite. op. cit. págs. 21/23/26. 
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caminhos possíveis era ocupar os espaços que eram deixados pelos escravos como 
também acontecia entre a população livre e pobre.116 
 
Durante os 65 anos pesquisados, a média de fogos liderados por mulheres na vila 
de Taubaté se manteve acima de 30%. (Figura 15) Para Samara, as dificuldades 
econômicas, a urbanização incipiente e a migração masculina para abertura de 
novas áreas de lavoura seriam as maiores razões para explicar a presença feminina 
nas chefias das famílias, na cidade de São Paulo, no final do século XVIII e início do 
XIX.117  

Figura 15 

Em suas pesquisas, que tratava da mulher de um modo geral e não exclusivamente 
das pobres,  Samara identificou que os domicílios em São Paulo eram formados por 
mulheres que tinham uma vida familiar independente, viviam sós ou cercadas de 
escravos e agregados. Outras constituíam famílias com seus filhos ilegítimos, por 
vezes, incorporando outras mulheres na mesma situação.118 Em Taubaté, a 
organização domiciliar não foi muito diferente. Havia os fogos das mulheres sós, 
porém, de uma maneira geral, os fogos da vila apresentavam em média 5 pessoas 
morando no mesmo local. Geralmente mães e filhos, ou a chefe do fogo 
acompanhada por agregados, mãe e/ou irmãs, ou escravas. As “cabeças de fogo” 
eram mulheres de todas as idades, da mais tenra, 18 anos, à mais avançada, 96 
anos, mas a grande maioria tinha entre 30 e 60 anos.  
 

                                                 
116 SAMARA, Eni de Mesquita. op.cit. pág. 54. 
 
117 Idem, ibidem, pág. 50. 
 
118 Idem, ibidem, pág. 52. 
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Durante todo o período pesquisado sobre a vila de Taubaté, foram as viúvas a 
liderarem os fogos femininos, seguidas pelas solteiras. (Figura 16) Exceto nas duas 
primeiras amostragens, dos anos de 1765 e 1770, onde a liderança ficava com as 
solteiras. De 1775 a 1799, vários motivos serviram para aumentar o índice das 
mulheres que não apresentavam seu estado civil. O primeiro, já alegado neste texto, 
era o fato de não haver uma seqüência dos dados entre os anos, sendo omitidas 
certas informações, dentre elas o estado civil. O segundo fato era que a maior parte 
das vezes, o estado civil das mestiças e negras, era omitido. O terceiro, quando 
surgem as meretrizes nas listas nominativas, o estado civil das mesmas também não 
era apresentado. Sendo assim, no ano de 1799, a somatória entre meretrizes (21%) 
e as que não referiam o estado civil (33%) computaram 54% das mulheres. Em 
1775, só foram computadas as viúvas, o restante não apresentou o estado civil. Não 
vejo explicação obvia para isso, talvez, pelo simples esquecimento do coletor de 
dados ou por que não era importante no momento.  
 

Figura 16 

Os fogos liderados por mulheres na vila de Taubaté não eram somente formados por 
viúvas e solteiras, mas por casadas também. Mesmo na ausência dos maridos, 
estas mulheres assumiam seus fogos e a responsabilidade com o sustento familiar 
por tempo indeterminado e às vezes, para sempre. Como o caso de Francisca 
Thereza de Jesus, filha de Anna Ferreira Albernas, objeto desta pesquisa. Nas listas 
nominativas consta que “fa lta seo marido que a muito se auzentou”. Em 1805, 
Francisca, de 44 anos, costurava para manter a sua casa, composta por uma filha  e 
uma escrava, tendo por ganho anual 10$000. O caso se repete com Fabiana 
Portella, natural da vila, 49 anos, casada, branca, 3 filhos, e também costureira. 
“Falta seo marido que a muito se auzentou para Viaman”. Em 1805 Fabiana ganhou 
12$000. Segundo Alzira Lobo de Arruda Campos, as ausências costumazes dos 
maridos, que se tornavam eventualmente definitivas, deveriam ser forte tentação 
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para que algumas mulheres encetassem novos matrimônios.119 Ou tentassem novos 
relacionamentos.  
 
Luciano Figueiredo verificou que, em Minas Gerais, o caráter itinerante da população 
permitiu a larga proliferação do meretrício, sem dúvida também deu margem à 
ocorrência de grande número de relacionamentos esporádicos entre moradores dos 
núcleos urbanos.120 Provavelmente o mesmo pode ter ocorrido em Taubaté, no final 
do século XVIII e início do XIX, pois em seu território costumava-se  trafegar 
tropeiros e viajantes com destino a Minas Gerais, ao litoral (Ubatuba e Parati) e a 
São Paulo. Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, houve um proliferar de 
pequenas vendas neste período, provavelmente para atender a demanda deste 
contingente masculino. 
 
Em 1799, dos 100 fogos liderados por mulheres da vila de Taubaté, 21 (21%) eram 
de meretrizes. Este foi o primeiro ano em que aparece esta classificação nas listas. 
As mulheres, quando assim denominadas, não apresentavam seu estado civil. Dos 
21 fogos de meretrizes, 10 eram de brancas, 10 eram de mulatas, e 1 era de negra, 
com idades entre 19 e 53 anos. A maior parte destes fogos era composta por mães 
com 1 ou 2 filhos pequenos, seguidos por  fogos de mulheres solitárias. Somente o 
fogo da mulher negra diferia dos outros, pois apresentava 10 pessoas residindo no 
local. A “cabeça de fogo” era Gertrudes Maria do Rozário, negra, 43 anos, 2 filhos e 
7 agregados. Neste fogo estava indicado: meretrizes. Os agregados eram: Joze 
negro, 18 anos; Manuel mulato, 8 anos; Ignácio mulato, 4 anos; Ângela mulata, 28 
anos; Maria negra, 28 anos; Clara Maria de Jesus mulata, 21 anos e Emerenciana 
mulata, 18 anos.   
 
Luciano Figueiredo, ao estudar as mulheres em Minas Gerais no final do século 
XVIII, observou que nos domicílios nem sempre habitavam meretrizes solitárias. 
Eram comuns os casos de mais de uma meretriz coabitando no mesmo domicílio, 
tendo às vezes laços de parentesco próximo.121 Segundo o historiador, o meretrício 
em geral, servia para complementar a renda de pequenas atividades comerciais de 
gêneros quase sempre por elas mesmo produzidos, como eram os sabões, doces e 
comestíveis variados. Para Luciano, raramente o meretrício servia com único meio 
de vida.122 De qualquer forma, a extrema e acentuada pobreza iria se constituir em 
um traço comum à situação de vida de todas as prostitutas.123 Como é o caso de 
pobreza e miséria em que se encontravam Luzia Leme Barboza, moradora da vila 
de Taubaté. Luzia, de 53 anos, branca, natural de Guaratinguetá, morava em 
companhia de seus filhos e netos, no total 7 pessoas. Em 1799 foi listada como 
mendiga e meretriz.   
 

                                                 
119 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. op.cit. pág. 482. 
 
120 FIGUEIREDO, Luciano. op.cit. pág. 118. 
 
121 Idem, ibidem, pág. 90. 
 
122 Idem, ibidem, pág. 78. 
 
123 Idem, ibidem, pág. 79. 
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Para a mesma época, Eliane Goldschmidt afirma que a cidade de São Paulo 
apresentava um grande contingente feminino sem parceiro e as vilas que a 
rodeavam eram marcadas por intensos deslocamentos masculinos. Solteiras, viúvas 
ou casadas abandonadas na faixa etária mais ativa do ciclo de vida feminina, 
desamparadas pelo pai e pelo marido, providenciavam seu sustento exercendo, no 
centro urbano ou nas estradas, atividades que, muitas vezes, favoreciam o contato 
com homens estranhos. Para estas mulheres, o fato de lutar pela própria 
sobrevivência fazia com que fossem vistas como meretrizes e, caso abrigassem 
outras mulheres, fossem denunciadas como alcoviteiras.124 
 
Segundo Rachel de Soihet, as mulheres pobres precisavam trabalhar e para isso 
deviam sair às ruas à procura de possibilidades de sobrevivência. 125 E no mundo do 
trabalho, embora mantidas numa posição subalterna, as mulheres populares, em 
grande parte, não se adaptavam às características dadas como universais ao sexo 
feminino: submissão, recato, delicadeza, fragilidade. Eram mulheres que 
trabalhavam e muito, em sua maioria não eram formalmente casadas, brigavam na 
rua, pronunciavam palavrões, fugindo, em grande escala, aos estereótipos 
atribuídos ao sexo frágil.126 
 
Para Mary Del Priore, as árduas tarefas que ocupavam as mulheres pobres com a 
dupla jornada de trabalho, doméstico e extra lar, somadas à ausência de maridos ou 
companheiros, obrigavam-nas, mais das vezes, a distribuir seus filhos entre 
parentes, amigas ou comadres para criar. A rotatividade de crianças, sobretudo das 
tidas fora do matrimônio consagrado pela igreja, era bastante comum, na medida em 
que estas sobrecarregavam as casas mantidas por mulheres sós.127 A neta de Anna 
Ferreira Albernas, Antonia Correia, solteira, como consta no segundo capítulo desta 
pesquisa, teve cinco filhos de um relacionamento que manteve com o padre Miguel 
José de Araújo. Morou até 1816 com sua mãe, Francisca Thereza, ano em que as 
crianças foram listadas como expostas.  Em 1822,  quando Antonia passou a 
compor fogo próprio, seus filhos apareceram listados em seu fogo, com idades entre 
6 meses e 14 anos. Já em 1825, as crianças não estavam nem no fogo da mãe e 
nem no do pai, mas no fogo da avó, Francisca Thereza de Jesus, onde apareceram 
como agregados. Percebe-se que essas crianças “flutuavam” de um fogo para outro, 
ora sumiam, ora apareciam. Segundo Alzira Campos, a família e parentela 
prolongavam-se pela vizinhança, criando solidariedades semelhantes àquela do 
sangue.128 
 
Segundo Rachel Soihet, a autonomia das mulheres pobres no Brasil da virada do 
século é um dado indiscutível. Vivendo precariamente, improvisavam continuamente 
suas fontes de subsistência, lavando ou engomando roupas, fazendo e vendendo 

                                                 
124 GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Rea. op.cit. pág. 106. 
 
125 SOIHET, Rachel. “Mulheres pobres e violência no Brasil urbano” in: PRIORE, Mary Del (org). História das 

Mulheres no Brasil.  Coordenadora de textos Carla Bassanezi. São Paulo: Contexto, 1997, pág. 365. 
 
126 Idem, ibidem, pág. 367. 
 
127 PRIORE, Mary Del. op.cit. pág. 74. 
 
128 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. op.cit. pág. 461. 
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doces e salgados, bordando, prostituindo-se, porém sempre davam um jeito de obter 
alguns trocados.129 Para esse mesmo período, Mary Del Priore alega que a garantia 
de sobrevivência não era dada pelo peso da instituição matrimonial, mas pela 
possibilidade de repartir, com um companheiro, tarefas e ocupações que mantinham 
a maioria das populações coloniais nos limites da existência.130 Pois o sagrado 
matrimônio – reservado, na prática, às mulheres da elite branca – traduziu-se, nas 
esferas mais pobres da sociedade em uniões consensuais, duradouras ou não, mas 
que garantiam às mulheres um espaço para a realização da maternidade e da vida 
conjugal.131  
 
Durante todo período pesquisado na vila de Taubaté, grande parte das mulheres 
solteiras, chefes de fogos, tinha filhos. Joaquina Pulicena Veloza, filha de Maria 
Antonia da Silva, outra neta de Anna Ferreira Albernas, teve filhos em diferentes 
relacionamentos, como consta no segundo capítulo desta pesquisa. No primeiro 
relacionamento ela teve um filho com Antonio da Cunha Salgado Silva, no segundo 
ela teve um filho cujo nome do pai ela omitiu, e no terceiro, após terem três filhas, 
ela e Lúcio Ribeiro da Silva passaram a compor fogo juntos. Para Mary Del Priore, 
situações como estas nos revelam que as mulheres do período colonial eram 
contrárias às predicas que condenavam as práticas sexuais fora do matrimônio, e 
imunes às ameaças de excomunhão que costumavam acompanhar tais 
condenações. As quase insuperáveis dificuldades de ordem financeira para o 
casamento, fossem custos da cerimônia ou de dotes, adicionadas à mobilidade 
espacial dos homens, resultante das dispersivas atividades econômicas da colônia, 
deixava nesses arranjos uma possibilidade de vida sexual e familiar para ambos os 
sexos raramente desperdiçada.132 
 
Dentre os autores aqui citados e que dedicaram suas pesquisas sobre a família em 
São Paulo ou Minas Gerais, no final do século XVIII e início do XIX, unanimemente 
alegaram que o concubinato foi o arranjo familiar alternativo deste período e 
bastante costumeiro. Provavelmente, muitas mulheres recenseadas como chefes de 
família, deveriam ser mantidas a distancia por um homem. Frutos de uniões 
esporádicas ou de concubinatos de público conhecimento, os filhos ilegítimos 
proliferaram nas vilas e nas cidades. 
 
Enfim, como afirma Alzira Campos, o estereótipo da mulher “flor de estufa”, indolente 
e inútil, não se acomoda ao controle documental. As mulheres em fins do século 
XVIII e início do XIX encarregavam-se da casa, dos filhos e marido, participando da 
responsabilidade pela manutenção do lar.133 Na realidade, as mulheres chefiaram 
famílias, geriram negócios e trabalharam em suas casas e no mundo fora delas. 
Solteiras, viúvas, casadas e separadas do marido, revelaram faces que muitas 
vezes o viajante estrangeiro não vivenciou ou não soube mostrar. A imagem dos 

                                                 
129 SOIHET, Rachel. op.cit. pág. 379. 
 
130 PRIORE, Mary Del op.cit. pág. 58. 
 
131 Idem, ibidem, pág. 61. 
 
132 Idem, ibidem, pág. 48. 
 
133 CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. op.cit. pág. 330. 
 



 69 

rostos velados, da clausura, do debruçar na janela fica para aquelas em que o status 
econômico de sua família requeria que fossem protegidas.134 Pois foi através de 
uma ativa participação econômica e social que a mulher soube conciliar seu lugar 
tradicional com novos e dinâmicos papéis.135 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134 SAMARA, Eni de Mesquita. op.cit. pág. 54. 
 
135 FIGUEIREDO, Luciano. op.cit. pág. 201. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Através da vivência da família de Anna Ferreira Albernas, esta pesquisa pretendeu 
levantar os aspectos da vila e da vida da população pobre livre de Taubaté, na 
virada do século XVIII para o XIX, período de transição, marcado pelo final da 
extração de ouro em Minas Gerais,  pelo plantio de cana de açúcar e a introdução 
da cafeicultura na região, mostrando que tal influencia econômica atingia 
diretamente suas vivências, pois a manutenção de suas vidas estava ligada 
diretamente com a economia local. 
 
Taubaté era uma vila de caráter comercial e prestadora de serviços, atendendo os 
tropeiros e viajantes que passavam por seu território com vários destinos, dentre 
eles: Minas Gerais, Rio de Janeiro, marinha norte de São Paulo e São Paulo. A vida 
urbana se desenvolvia em torno da agricultura de subsistência, dos ofícios 
mecânicos e do comércio, que girava em torno dos pequenos negócios, realizados 
pelos agenciantes e taberneiros, ou os de maior vulto, como o comércio de fazenda 
seca, de produtos exportáveis (algodão, fumo, açúcar, café) e de animais (porcos, 
cavalos, bestas e gado). 
 
Através de Anna Abernas, podemos observar a vila com o olhar de uma família livre 
e pobre e, na vivência de seus membros, constatar a instabilidade gerada pelas 
adversidades da vida colonial. As constantes trocas de ocupações, os negócios 
subentendidos realizados entre mãe e filho, sogra e genro, avó e netos,  irmãos e 
cunhado, e as brigas pela partilha de bens, enfim, nos mostraram os arranjos 
necessários para a sobrevivência neste meio em que a estabilidade não existia. 
 
Diante das dificuldades e incertezas de sobrevivência, a vida amorosa se 
desenvolvia. Entre a estreita convivência familiar e de vizinhança, diversas formas 
de relacionamentos surgiam, entre parentes, desconhecidos e religiosos, revelando 
o interior destes lares. A proximidade dos fogos propiciou estes relacionamentos, 
pois o auxílio mútuo foi a forma necessária de garantir a manutenção do grupo 
familiar. 
 
Assim como Anna Albernas, algumas filhas e netas assumiram a liderança de seus 
fogos, forma como considerável número de lares em Taubaté eram encontrados. 
Respeitando necessariamente as peculiaridades regionais, traço que marcou 
profundamente o Brasil colonial, a mulher em Taubaté desempenhou um papel ativo 
na sociedade local, mesmo que formalmente fossem excluídas. Pobre ou rica, elas 
administraram bens, geriram negócios, conciliando os trabalhos domésticos, a 
criação dos filhos e o sustento de suas famílias. Abandonadas por seus maridos, 
solteiras ou viúvas, suas vivências foram marcadas por lutas, discriminação e 
trabalho. Muito trabalho! 
 
 



 71 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
FONTES 
 
Fontes Manuscritas 
 
Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté: 
 

• Maços de População da Vila de Taubaté, 1765 – 1830, microfilmes nº: 1.196 
a 1.210. Arquivo do Estado de São Paulo, Seção de microfilmagem. 

• Inventário de Anna Ferreira Albernas, 1830 
• Inventário de Claudiano José de Andrade, 1838 
• Inventário do Padre Francisco Marcondes do Amaral e Sá, 1876 
• Inventário de Lucio Ribeiro da Silva, 1876 
• Livro de Registros de Testamentos de 1852 a 1861, cartório do 2º Ofício, pág. 

153, Testamento de Ignácia Ozória do Amaral – 1859. 
 
 
Fontes Impressas 
 
Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté: 
 

• Atas da Câmara de Taubaté 1780 -1798 e 1823 – 1837. Publicadas por Félix 
Guisard Filho (documentos para a história do Vale do Paraíba), 1944. 

• SILVA, Marco Pólo T. Dutra P. A família Faria de Albernaz, Originária de 
Taubaté. Brasília: Edição particular, 2003. 

 
Jornais da época 
 
Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico de Taubaté: 

 
• Jornal Taubateense, 1861 a 1863 

 
Artigos e Periódicos 
 
ALMEIDA, Monsenhor Luiz Castanho de. Pormenores sobre o povoamento. In: 

MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org). Vida cotidiana em São Paulo no 
século XIX: memórias, depoimentos, evocações. São Paulo: Ateliê Editorial - 
Fundação Editora da Unesp, Imprensa Oficial do Estado - Secretaria de Estado 
e Cultura, 1998. 

 
BOLETIM HISTÓRICO CULTURAL DA DIVISÃO DE MUSEUS,  PATRIMÔNIO E 

ARQUIVO HISTÓRICO DE TAUBATÉ. Taubaté, Ano 1 – Número 016 – 
Novembro de 1996. 

 
D’INCAO, Maria Ângela. “Mulher e Família Burguesa” in: PRIORE, Mary Del (org). 

História das Mulheres no Brasil.  Coordenadora de textos Carla Bassanezi. São 
Paulo: Contexto, 1997. 



 72 

FENELON, Déa Ribeiro. Cultura e História Social: Historiografia e Pesquisa. Revista 
do Programa de Estudos Pós – Graduados em História e do Departamento de 
História da PUC, São Paulo, nº 10, Projeto História 10, Dezembro/93. 

 
HERMANN, Lucila.  O ciclo do café em Guaratinguetá - 1805 – 1930. In: Sociologia 

Revista Didática e científica, São Paulo, 1945, vol. VII, nº 3 e 4, págs. 119-134. 
 
KUZNESOF, Elizabeth Anne. A Família na sociedade Brasileira: Parentesco, 

Clientelismo e Estrutura Social (São Paulo, 1700 – 1980). Revista Brasileira de 
História, São Paulo, 9 (17): 37 – 63, set. 88/fev. 89. 

 
LEITE, Miriam Moreira Lifchitz. Mulheres e Famíliasl. Revista Brasileira de História, 

São Paulo, 9 (17): 143 – 178, set. 88/fev. 89. 
 
MARCONDES, Renato Leite. A pequena e a média propriedade na grande lavoura 

cafeeira do vale do Paraíba. In: Lócus: Revista de História, Juiz de Fora, 1998, 
vol. 4, n. 2, págs. 35 – 54. 

 
MARCONDES, Renato Leite.  O comércio e o crédito no Vale do Paraíba paulista 

durante o século XIX. In: Cadernos CERU, Série 2, nº 9, 1998, págs. 135 – 170. 
SAMARA, Eni de Mesquita. A história da família no Brasil. Revista Brasileira de 

História, São Paulo, 9 (17): 7 – 35, set. 88/fev. 89. 
 
, Mulheres Chefes de Domicílio: uma análise comparativa no Brasil do 

século XIX. História, São Paulo, V. 12: 49 – 61, 1993. 

SLENES, Robert W. Senhores e Subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, 
Luiz Felipe de (org). História da vida privada no Brasil: império.  Coordenador 
geral da coleção Fernando A Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
Volume 2. 

 
SOIHET, Rachel. “Mulheres pobres e violência no Brasil urbano” in: PRIORE, Mary 

Del (org). História das Mulheres no Brasil.  Coordenadora de textos Carla 
Bassanezi. São Paulo: Contexto, 1997. 

THOMPSON, Edward P. “As Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos” in: 
NEGRO, Antonio Luigi / SILVA, Sergio (org). Tradução de Folklore, 
Anthropology and Social History, The Indian Historical Review, nº 2, 1977. Este 
artigo é uma versão revista da palestra do autor no Congresso de História da 
Índia, em Calicute, Kerala, em 30/12/1976. Tradução: Antonio Luigi Negro. 

 
 



 73 

Livros e Teses 

AB’SABER, Aziz Nasib/ BERNARDES, Nilo. Vale do Paraíba Serra da Mantiqueira e 
arredores de São Paulo. Rio Grande do Sul: Conselho Nacional de Geografia, 
1958. 

ABREU, Maria Morgado/ ANDRADE, Antonio de Argôllo. História de Taubaté através 
de textos. Taubaté: Prefeitura Municipal de Taubaté, 1996. Coleção 
Taubateana nº 17. 

 
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org). História da vida privada no Brasil: império.  

Coordenador geral da coleção Fernando A Novais. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1987. Volume 2. 

ALVES, Maurício Martins. Caminhos da Pobreza: a manutenção da diferença em 
Taubaté (1680 – 1729). Taubaté: Prefeitura Municipal de Taubaté, 1998. 
Coleção Taubatena nº 19. 

BURKE, Peter. A Escrita da História. Novas Perspectivas.  Ed. UNESP. 

CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. Casamento e Família em São Paulo Colonial: 
caminhos e descaminhos. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade 
no sudeste escravista – Brasil séc. XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995. 

, e SCHNOOR, Eduardo (Org.). Resgate: uma janela para o oitocentos. Rio 
de Janeiro: Topbooks, 1995.              

COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1989. 3ª 
edição. 

 
CUNHA, Luiz Antonio. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil 

escravocrata. São Paulo: Editora UNESP, Brasília, DF: Flacso, 2000. 

DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tradução e notas de 
Sergio Milliet, notícia biográfica de Rubens Borba de Moraes. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1972. Tomo I. Volume I e II. 

 
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX. 

São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
FARIA, Sheila de Castro. A Colônia Brasileira: economia e diversidade. São Paulo: 

Moderna, 1997. 

FERREIRA, Manuel Rodrigues. As Repúblicas Municipais no Brasil: 1532 – 1820. 
São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de 
Cultura, 1980. 

 



 74 

FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em 
Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília – DF: 
Edunb, 1983. 

 
FLEIUSS, Max. História Administrativa do Brasil. São Paulo: Companhia    

Melhoramentos de São Paulo, 1922. 
 
FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São 

Paulo: Ática, 1974. 

GINSBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. O cotidiano e as idéias de um moleiro 
perseguido pela inquisição. Tradução: Maria Betânia Amoroso. Tradução dos 
poemas: José Paulo Paes. Revisão Técnica: Hilário Franco Jr. 7ª Reimpressão. 
Ed. Companhia das Letras. 

GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Rea. Convivendo com o pecado: na sociedade 
colonial paulista (1719 – 1822). São Paulo: Annablume, 1998. 

 
HAHNER, June Edith. A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850 – 

1937. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

HERMANN, Lucila. Evolução da Estrutura Social Guaratinguetá num Período de 
Trezentos Anos. São Paulo: IPE/USP, 1986. 

 
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 

1995. 

HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

LINDLEY, Thomas. Narrativa de uma viagem ao Brasil. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1969. Coleção brasiliana. 

 
LONDOÑO, Fernando Torres. A outra família: Concubinato, Igreja e escândalo na 

Colônia. São Paulo: Edições Loyola, 1999. 
 
MACHADO, Maria Helena. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas 

lavouras paulistas (1830 – 1888). São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

MAIA, Tom / MAIA, Thereza Regina de Camargo. O folclore das tropas, tropeiros e 
cargueiros no Vale do Paraíba. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura: 
Univ. Taubaté, 1981. 

MARCONDES, Maria Thereza Ramos. Tempo e Memória. Taubaté: Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 1998. Coleção Taubateana nº 5. 

MARCONDES, Renato Leite. A arte de acumular na economia cafeeira: Vale do 
Paraíba século XIX. Lorena: Ed. Stiliano, 1998.  

MARTINS, Gilberto. Taubaté nos seus primeiros tempos: aspectos de sua história 
colonial. Taubaté: Empresa Gráfica Editora de Taubaté Ltda, 1973. 

 



 75 

MATOS, Odilon Nogueira de. Café e ferrovias: a evolução ferroviária de São Paulo e 
o desenvolvimento da cultura cafeeira. São Paulo: Alfa-Omega, 1974. 

MATTOS, Clarence José de/ NUNES, César A. Novo Manual Nova Cultural. História 
do Brasil. São Paulo: Nova Cultural Ltda, 1998. 

MOURA, Denise A. Soares de. Saindo das Sombras: homens livres no declínio do 
escravismo. Campinas: Área de Publicações CMU/Unicamp, 1998. 

MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org). Vida Cotidiana em São Paulo Século 
XIX: Memória, depoimento, evocações. São Paulo: Ateliê Editorial – Fundação 
da UNESP, Imprensa Oficial do Estado, Secretaria do Estado da Cultura, 1998. 

 
, O Visconde de Guaratinguetá: um fazendeiro de café no Vale do Paraíba. 

São Paulo: Studio Nobel, 2002. 

MÜLLER, Nice Lecocq. O Fato Urbano na Bacia do Rio Paraíba, Estado de São 
Paulo. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1969. 

 
OLIVEIRA, José Sebastião de. A evolução do conceito de família à luz do Direito       

Civil e do Direito Constitucional brasileiro, ao longo dos períodos históricos: 
colonial, imperial e republicano, e o reflexo deles na constituição da família 
contemporânea. Tese (Doutorado em Direito das Relações Sociais) – PUC, 
São Paulo, 1999. 

ORTIZ, José Bernardo. São Francisco das Chagas de Taubaté. Taubaté: Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 1996. Coleção Taubateana Nº 10 Livro 2º - Taubaté 
Colonial. 2ª edição. 

PAPALI, Maria Aparecida. Escravos, Libertos e Órfãos: a construção da liberdade 
em Taubaté (1871 – 1895). Tese (Doutorado em História) -  PUC, São Paulo, 
2001. 

 
PEREGALLI, Enrique. O Exército Colonial na Capitania de São Paulo (1750 – 1777). 

Dissertação (Mestrado em História) – PUC, São Paulo, 1984. 

PRIORE, Mary Del. Mulheres no Brasil colonial. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
QUINTANEIRO, Tânia. Retratos de mulher: a brasileira vista por viageiros ingleses e 

norte-americanos durante o século XIX. Petrópolis – RJ: vozes, 1995. 

RAMOS, Agostinho Vicente de Freitas. Pequena História do Bananal. São Paulo: 
Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas, 1978. Coleção História nº 19. 

RANGEL, Armênio de Souza. Escravismo e Riqueza: Formação da Economia 
Cafeeira no Município de Taubaté (1765 – 1835). Tese (Doutorado em 
Economia) – USP, São Paulo, 1990. 

RODRIGUES, Gama. O Conde de Moreira Lima. São Paulo: Publicações do Instituto 
Genealógico Brasileiro, 1942. Vol. 2. 



 76 

SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília:INL, 1985. 

SETUBAL, Maria Alice (coord.). A  formação do Estado de São Paulo, seus 
habitantes e os usos da terra. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária, São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2004. Volume 1. 

,Modos de vida dos paulistas: identidades, famílias e espaços domésticos. 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, 
São Paulo: CENPEC, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004. Volume 
2. 

SOBRINHO, Alves Motta. A Civilização do Café (1820 – 1920). São Paulo: 
Brasiliense. 2ª edição.  

SOUZA, Laura Mello e (org). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida 
privada na América Portuguesa. Coordenador-geral da coleção Fernando A. 
Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, Volume 1.  

SOUZA, Gilda de Mello e. O Espírito das Roupas – A moda no Século XIX. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

SPIX, Johann Baptist von. Viagem pelo Brasil: 1817 – 1820 |por| Spix e Martius; 
tradução de Lúcia Furquim Lahmeyer, revista por B. F. Ramiz Galvão e Basílio 
de Magalhães, que a anotou; em colaboração com o Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. 3ª edição. Ed. Melhoramentos, São Paulo; INL Brasília, 
1976. 

 
STEIN, Stanley J. Grandeza e Decadência do café no Vale do Paraíba. São Paulo: 

Brasiliense, 1961. 

ZALUAR, Augusto Emílio. Peregrinação pela província de São Paulo (1860-1861). 
São Paulo: Itatiaia, 1975. 

 
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: escravos 

e forros em São Paulo (1850-1880). São Paulo: Hucitec/História Social USP, 
1998. 

 

 


