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[figura 1] Vista de São Luiz do Paraitinga, 1a metade do século XX 
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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O centro histórico de São Luiz do Paraitinga, então objeto 
de estudos visando encaminhar a solicitação de tomba-
mento ao Conselho do IPHAN, foi atingido em conse-

quência das fortes chuvas e da cheia do Rio Paraitinga desde o final 
de dezembro de 2009, culminando com o dia 1º de janeiro de 2010. 
Nessa data, ocorreu a inundação de parte considerável daquela área 
histórica, danos físicos em inúmeros imóveis, alguns dos quais his-
tóricos, e a interrupção da vida social da cidade.

Desde então, órgãos de preservação do patrimônio cultural em 
níveis federal, estadual e municipal têm prestado acompanhamento 
quanto a ações e medidas de salvaguarda do patrimônio edificado 
remanescente, por meio das quais obras emergenciais como servi-
ços de limpeza e seleção de escombros, escoramentos, proteção de 
ruínas e consolidação.

dezembro de 2009, janeiro de 2010: uma nova enchente

ApresentAção

[figura 2] Durante a enchente, quando o nível da 
água atingiu o andar superior dos sobrados da Praça.
Fonte: Jornal Folha de S.Paulo, jan. 2010
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Diante desse fato, a cidade ficou submersa até aproximadamen-
te a altura do pavimento superior dos sobrados que contornam a 
praça da matriz na área central, tendo como consequência mais trá-
gica a ruína total da Igreja Matriz, da Capela de N. S. das Mercês, 
do prédio que abrigava o “Grupo Escolar” e de um sobrado secular 
localizado numa das faces desse logradouro público.

Nessa área, segundo vistoria realizada pelo IPHAN de São Pau-
lo, constatou-se que no perímetro proposto para o tombamento fe-
deral foram afetados aproximadamente 140 imóveis. Desse total de 
imóveis, definiu-se a seguinte classificação:

• Perda total: caracteriza-se pelo arruinamento de edificações 
e abrange dezoito (18) imóveis, ressaltando-se os edifícios públicos 
mencionados acima;

• Perda parcial: trata-se de danos em paredes internas e externas, 
na fachada principal e cobertura, alcançando cerca de trinta e dois (32) 
imóveis, dentre os quais se ressalta o prédio da Prefeitura Municipal.

A Defesa Civil, por sua vez, emitiu laudo de interdição para 
cerca de quarenta e nove (49) imóveis, alguns dos quais enquadra-
dos como perda parcial na classificação anterior, enquanto outros 
sem acesso possível, o que dificultou a elucidação quanto à natu-
reza do dano. 

O episódio de uma inundação como a ocorrida é raro, embora 
alagamentos no centro histórico aconteçam frequentemente todos 
os anos. Quanto às possíveis causas que podem ser atestadas como 
causadoras do episódio têm-se:

• a intensidade acima da média de chuvas na região neste pe-
ríodo do ano, ocasionando um aumento do índice de precipitação 
pluviométrica elevado;

• o aumento da velocidade do curso do rio e a implantação 
original da cidade numa cota baixa favoreceram para que o curso 
d’água, seguindo um caminho em direção reta, invadisse a área cen-
tral localizada nas proximidades das margens;

• a localização do munícipio num vale favoreceu o acúmulo 
das águas descidas pelos morros, especialmente do Cruzeiro, cuja 
ocupação mais intensa acontece na segunda metade do século XX e 
com baixa permeabilidade do solo devido às construções irregulares 
e pavimentação dos arruamentos.

Nesse sentido, a catástrofe atual é uma combinação entre a des-
proporcionada precipitação pluviométrica sobre a região e a invasão 
abrupta da cidade pelas águas do rio e por aquelas descidas pelo 
Morro do Cruzeiro em direção ao centro histórico, contribuindo 
para um cenário de destruição e comprometimento da vida cotidia-
na em São Luiz.  Quanto à atual situação, tanto quanto o patrimônio 
material, a população local também foi extremamente afetada por 
esse episódio, visto que na área histórica da cidade se concentra-
va a dinâmica socioeconômica local, pois tanto o comércio como 
inúmeras moradias e atividades institucionais foram paralisados ou 
seriamente comprometidos pelos danos dos edifícios.

Até o presente momento, dentre os trabalhos desenvolvidos 
por instituições oficiais ou civis comprometidas com a salvaguarda 

[figura 3a] Escombros da Igreja Matriz
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2010
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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do patrimônio edificado atingido, têm-se: o resgate e a classifica-
ção de materiais restantes dos imóveis; o escoramento de imóveis 
danificados; a limpeza urbana; a recuperação de documentos civis 
e oficiais; apoio à comunidade, discussões técnicas sobre o enca-
minhamento de soluções que possam reativar a vida socioeconô-
mica da cidade e formas de investimentos públicos na reconstru-
ção da cidade.

Ainda sim, e sem explorar demasiadamente o episódio no sen-
tido de transformar os efeitos da enchente no centro histórico num 
cenário irreversível – onde dezenas de edificações foram seriamente 
danificadas –, permaneceu a legibilidade urbana do conjunto edi-
ficado e do traçado regular das ruas e praças, lindeiras às quais se 
erguem sobrados ou imóveis de um pavimento que exigem uma 
urgente intervenção conservativa por terem sido danificados ou 
devido a pequenos danos facilmente reversíveis. Nesse sentido, o 
plano urbano e a condição de cidade ainda se fazem presentes e 
expressivos, permitindo subsídios de leitura espacial e morfológica 
que favorecem a reestruturação física do lugar.

Tais circunstâncias estão presentes no dossiê a seguir com o 
propósito de subsidiar a salvaguarda do Centro Histórico de São 
Luiz de Paraitinga, nestas condições expõe-se um estudo que avalia 
o significado histórico do plano urbano, as transformações e caráter 
da sua morfologia, como também da configuração tipológica das 
construções e dos espaços abertos, e a partir destes da pertinência 
do tombamento e da regulamentação da sua área de preservação. 

[figura 3b] Vista dos danos provocados pela enchen-
te. Ao mesmo tempo, a legibilidade do traçado ori-
ginal da Rua Mons. Ignácio Gióia com a Igreja do 
Rosário ao fundo
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2010
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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A cidade de São Luiz do Paraitinga foi fundada de raiz em 
1769, por determinação governamental, a partir de um 
plano previamente desenhado e entregue aos povoadores, 

juntamente com desenho do tipo de casas a serem edificadas. Qua-
tro anos depois já obtinha o estatuto de vila, constituindo assim a 
sede de um município. O local escolhido estava a pouco menos de 
50 km do eixo viário que, acompanhando vale do Rio Paraíba do 
Sul, saía da cidade de São Paulo em direção às capitanias de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. A meio caminho entre este eixo, no planalto, 
e o litoral imediato.

O interesse do IPHAN pela cidade de São Luiz do Paraitinga 
remonta a 1963, quando o dirigente regional, arquiteto Luís Saia 
(1971, p.8 e 44-5), publicou o ensaio “Quadro Geral dos Monu-
mentos Paulistas”, visando explicitamente oferecer “um quadro 
geral da evolução regional, com ênfase naqueles acontecimentos 
que originaram ‘restos’ qualificados para receber a proteção do 
poder público”. Nesse texto, Saia considerou São Luiz do Pa-
raitinga como representativa de uma nova fase aberta na antiga 
Capitania de São Paulo, a partir de meados do século XVIII, 
assinalando a importância que tiveram as fundações de novos 
aglomerados, “abrindo novas terras ao cultivo e à ocupação”; 
um novo e especialíssimo período que se abria à região de São 
Paulo, com “a fermentação de idéias que então revolucionavam a 
Europa”, cuja repercussão em São Paulo, incutiu ritmo progressista 
à população da então Capitania que quase dobra em número, entre 
1777 e 1805 (ibidem).

Mais tarde, em 1973, e com maior clareza, Saia reafirma essa 
importância que representava Paraitinga na análise da evolução ur-
bana local que elaborou para dar suporte à ação de tombamento do 
conjunto urbano-arquitetônico, colaborando com o recém-criado 
criado Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

[figura 4] Carta com o traçado urbano de S. Luiz do 
Paraitinga. A malha regular que estrutura a cidade 
aparece de forma clara na paisagem. Devido às limi-
tações físicas que oferece o sítio onde se desenvolveu 
a cidade até inícios do século XX, a expansão maior 
que vem acontecendo desde a década de 1980 se deu 
de forma descontínua em relação à malha urbana de 
origem bicentenária, ocorrendo para além do rio e no 
espigão do morro lindeiro a ela
Fonte: Plano Cartográfico do Estado de São Paulo 
(1978), códigos SF-23-Y-D-III-1-SE-E e SF-23-Y-D-
III-1-SE-F, a partir de base do Instituto Geográfico e 
Cartográfico (IGC)

introDução
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Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, como conselheiro que 
era representando o IPHAN.

Os estudos e pesquisas realizados por Luís Saia e Jaelson Trin-
dade em 1972/1974, no período indicado, assinalaram, portanto, a 
vinculação da malha urbana e do conjunto arquitetônico ali instala-
do a fenômeno de amplitude, situado na segunda metade do século 
XVIII: o projeto “pombalino”, “ilustrado”, de fundar povoações 
ordenadas, regulares, no Reino e nas Colônias e, mais diretamente, a 
um plano de estruturação territorial da Capitania de São Paulo, cuja 
testada se estendia dos limites com a do Rio de Janeiro e, noutro 
extremo, com os do “Continente do Rio Grande do Sul”.

Em relação à cidade de São Luiz do Paraitinga, tornou-se evi-
dente que o desenho da cidade resultante não “representa uma 
reprodução fiel daquele racionalismo hipodâmico que povoaria a 
cabeça do Morgado de Mateus” (Saia & Trindade, 1977, p.26), o go-
vernante “ilustrado” da Capitania de São Paulo: tudo foi acomoda-
do, alguma modificação foi feita ali pelas condições particulares dos 
povoadores. Mas também ficou claro que só à força das proposições 
desse governo, com desdobramentos no âmbito do poder local, é 
que São Luiz chegou àquela regularidade e uniformidade “acabada”, 
em meados de 1850, tanto em relação ao plano como em relação à 
arquitetura que o preenchera. Deve ter contribuído também para 
a ordenação do espaço urbano a demanda crescente por terrenos 
ocorrida na segunda década do século XIX diante do acanhado do 
sitio, constrangido por morros e pelo Rio Paraitinga. 

A partir das pesquisas realizadas, Saia pôde notar a importân-
cia da praça central como elemento gerador da malha urbana, no 
momento de ajustes do arruamento e distribuição de novos lotes, 
quando se consolidava a economia local por volta de 1820/1830.

Os trabalhos de levantamentos de campo, as pesquisas docu-
mentais e os estudos realizados entre 1973/1974, contratados pelo 
Condephaat, tiveram sempre o acompanhamento do arquiteto Luís 
Saia. Os levantamentos métrico-arquitetônico e fotográficos foram 
contratados com o arquiteto Massaioshi Kamimura; os registros fo-
tográficos, sob a responsabilidade do arquiteto Antônio das Neves 
Gameiro; as pesquisas históricas correram por conta do historiador 
Jaelson Bitran Trindade que, juntamente com Luís Saia, elaborou os 
estudos publicados em 1977 pelo próprio Condephaat/Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo, com o título São Luís do Paraitinga.

Depois do falecimento do arquiteto Luís Saia, no exercício da 
chefia regional, em meados de 1975, cessaram por completo os estu-
dos e ações do IPHAN em direção a São Luiz do Paraitinga, caso tra-
tado no 1º Curso de Restauro e Conservação de Bens Culturais (SP, 
1974) e orientados por Saia para resultar num pré-plano de preserva-
ção, sob coordenação do arquiteto Antônio das Neves Gameiro.

Até 1982, o único bem preservado no município era de alçada 
federal, a chamada casa natal de Oswaldo Cruz, inscrito em 1956 no 
Livro Histórico (n.315) do IPHAN. Trata-se de uma edificação da 
terceira década do século XIX, onde nasceu, em 1872, aquele médi-
co e cientista de renome nacional.            

[figura 5] Luís Saia (1911-1975). Ao lado, capa do 
livro São Luís do Paraitinga, publicado em 1977.
Foto: Augusto César Ramasco, s.d.
Fonte: Acervo particular do autor
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[figura 6] “Casa natal de Oswaldo Cruz”, Rua Oswal-
do Cruz, n.4, antiga Rua da Boa Vista, a cavaleiro da 
cidade, num patamar por detrás da igreja Matriz
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

Precedido do minucioso cadastro de todas as edificações do pe-
rímetro arbitrado como “Centro Histórico” realizado pelo arquiteto 
Gustavo Neves da Rocha, em 1981, no ano seguinte o Condephaat 
efetuou o tombamento da área.

O tombamento estadual estabeleceu um amplo perímetro para 
a salvaguarda do “conjunto histórico” de São Luís, dividindo-o em 
zonas a partir de “graus” de importância arquitetônica. Conforme 
consta em resumo informativo do Arquivo do Condephaat, a cidade 
foi dividida 

em dois setores: Centro Histórico I – Área de grandes sobrados, 
predominantemente do século XIX, no alinhamento do lote e com 
influências do ecletismo. O conjunto é formado por 171 edificações, em 
sua maior parte, de uso residencial. Centro histórico II – Constituído 
de 262 casas populares, de um ou dois pavimentos, de uso residencial 
e pequeno comércio.

   
Com relação à experiência dos trabalhos realizados no início 

da década de 1970, o historiador Jaelson Trindade, lotado junto a 
Regional do IPHAN, prosseguiu, em âmbito pessoal, e de modo in-
termitente, a coleta de material relativo ao fenômeno antes descrito, 
aos temas do urbanismo, da economia e do pensamento filosófico 
da época das “Luzes” nas sociedades ibérica, atentando ainda para 
ações governamentais similares em Portugal e Espanha, entre 1758 
e 1776. Por outro lado, coordenando a ação de recomposição e sal-
vaguarda do acervo histórico-administrativo de São Luiz numa ope-
ração conjunta IPHAN – Setor de Documentação da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP –, pôde, ao longo do 
trabalho, coletar numerosas informações adicionais sobre a cidade e 
seus processos de transformação.

Esse conhecimento acrescido, inclusive da dimensão nacional 
e ibérica com que se apresentavam as fundações paulistas de aglo-
merados humanos no último terço do século XVIII, em especial 
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o testemunho urbano-arquitetônico de São Luiz do Paraitinga, deu 
base consistente ao entendimento e valoração desse patrimônio, na 
atualidade. No final de 2006, por estímulo da DEPAM-IPHAN, foi 
possível retomar, no âmbito da 9ª SR/IPHAN-SP, ações no sentido 
da proteção daquele conjunto, de importância não apenas regional, 
e não apenas histórico e arquitetônico, mas também urbanístico. Ini-
ciaram-se, quando aprovado o “Plano de Ação para 2007”, trabalho 
que teve como objetivo final a constituição de uma proposição de 
tombamento, a mais completa e embasada possível.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA, UMA CIDADE SÓ 
APARENTEMENTE DESIMPORTANTE

[figura 7] A antiga Praça da Matriz (Praça Osvaldo 
Cruz) de São Luiz do Paraitinga
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

Apesar de sua aparente desimportância, São Luís do Paraitinga é, 
no quadro da ocupação do Estado de São Paulo, uma preliminar 
decisiva, na medida que expressa uma orientação que vai se firmar 
em quinhentas cidades paulistas que vão ser fundadas em função da 
economia do café. (Luís Saia, 1977, p.28) 

Com essa citação, encerrava o arquiteto Luís Saia, em 1973, o 
seu estudo sobre a “evolução urbana de São Luiz do Paraitinga”, tex-
to decisivo para fundamentar o processo de tombamento do “cen-
tro histórico” dessa cidade, em curso desde 1969, pelo Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (Condephaat). A definição do perímetro, 
quando do tombamento estadual definitivo em 1982, esteve bastante 
influenciada pelo desenho urbano, ortogonal, regular, expressando 
ideais de governabilidade presentes no próprio ato de fundação da 
cidade, no último terço do século XVIII, mais de meio século antes 
que se instalasse em São Paulo, em razão das novas regiões ocupa-
dadas pela cafeicultura, a preferência pela cidade em xadrez do tipo 
hipodâmico: quando isso começou a ocorrer, por volta de 1840, São 
Luiz já estava com a sua estrutura urbana plenamente moldada. 

Efetivamente, a conformação urbana de São Luiz do Paraitin-
ga, bem como a peculiar arquitetura e a magnífica paisagem que 
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a emoldura, constituída pelo rio Paraitinga e o “mar-de-morros” 
em grande medida desocupados1 são registros do tipo de ocupa-
ção: a cidade regular, de traçado ortogonal imposto às dezenas de 
fundações promovidas de Norte a Sul da América Portuguesa pela 
política do Marquês de Pombal (1750-1777). Nesse sentido, o da 
introdução do planejamento territorial por parte do poder públi-
co, dentro da modernidade do pensamento europeu da época, ou 
seja, sob o signo das “Luzes da Razão”, São Luiz é hoje no Brasil 
um dos exemplos urbanos mais representativos. Tais pressupostos 
orientaram a ordem governamental de fundação do povoado, bem 
como os desenhos e prescrições efetuados pelo próprio governa-
dor e capitão-general de São Paulo, D. Luís Antônio Mourão, o 
Morgado de Mateus.

O povoado de São Luiz foi criado em 1769 e instituído como 
Vila em 31 de março de 1773. Depois da década de 1790 a eco-
nomia municipal conheceu um largo período de crescimento len-
to e seguro, calcado na produção policultora comercial que desde 
sempre marcou a localidade, geograficamente contingenciada a esse 
tipo de produção.

De fato, o desenvolvimento de Paraitinga, ao longo de uma 
economia de caráter colonial, escravista, esteve condicionado aos 
projetos de povoamento, de planejamento do território, caracterís-
tico das políticas “ilustradas” desenvolvidas no reinado de D. José I 
(1750-1777), sob o comando do seu poderoso ministro, o Marquês 
de Pombal: em princípio, veio exercer um papel subsidiário em rela-
ção à rede de municípios e de circulação preexistente em São Paulo 
daquela época. A perda de impulso da sua economia ocorre no li-
miar da nossa “Era Moderna” – a da ferrovia e da industrialização, 
do trabalho assalariado.

A retração econômica que sofreu depois de 1890 fez que a 
maior parte da cidade se conservasse até o início da década de 1980, 
nos limites do sítio escolhido para a sua implantação e praticamente 
dentro do programa regulador que incidiu sobre a malha urbana e 
a arquitetura local, desde a sua fundação. E que um considerável 
patrimônio da arquitetura tradicional ainda estivesse conservado, 
sem que muitas das construções realizadas até meados do século 
XX comprometessem a ambiência de tal legado e, pelo contrário, 
vinham enriquecer a compreensão das características históricas, so-
cioeconômicas e culturais, dessa antiga cidade. 

A conformação urbana de São Luiz do Paraitinga, bem como 
a peculiar arquitetura e a magnífica paisagem que a emoldura, cons-
tituída pelo rio Paraitinga e o “mar-de-morros” em grande medida 
desocupados, são registros do tipo de ocupação: a cidade regular, 
de traçado ortogonal imposto às dezenas de fundações promovidas 
de Norte a Sul da América Portuguesa pela política do Marquês de 
Pombal (1750-1777). Nesse sentido, o da introdução do planeja-

1  A expressão “mar-de-morros” foi criada no final da década de 1930 pelo geógrafo francês Pierre 
Deffontaines, fundador da cadeira de Geografia na USP, em 1935; essa noção foi desenvolvida pelo 
geógrafo e professor da USP, Aziz Ab’Saber, que em 1966 publicou o estudo O domínio dos “mares de 
morros”. Geomorfologia, 2, IG-USP. São Paulo. Ab’Saber é natural de São Luiz do Paraitinga. 

[figura 8] São Luiz do Paraitinga e a paisagem en-
volvente
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981
Fonte: Acervo particular do autor
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mento territorial por parte do poder público, dentro da modernida-
de do pensamento europeu da época, ou seja, sob o signo das “Lu-
zes da Razão”, São Luiz é hoje no Brasil um dos exemplos urbanos 
mais representativos. 

Esse é o bem cultural a conservar e valorizar: a cidade de São 
Luiz do Paraitinga, dado o peso, a grandeza do sítio urbano tradi-
cional. O sítio que deve ser incluído entre os bens que compõem 
o patrimônio cultural da Nação corresponde a toda a área urbana 
tradicional, ou seja, a “cidade regular” contida entre o “morro da 
cidade” (Morro do Cruzeiro) e o Rio Paraitinga: o espaço onde se 
deu a implantação do plano prévio para fundar o núcleo, e conse-
quentes ajustes dele efetuados entre 1769 e 1850, assim como o 
legado arquitetônico espalhado por todo esse perímetro, constituí-
do ao longo do tempo à base da incorporação das disposições edi-
lícias que prescreviam a integração da arquitetura, via uniformidade 
e simetria, em harmonia com o traçado racional, visando obter a 
“formosura” da cidade.2

      
*    *    *

O município de São Luiz do Paraitinga está localizado no Alto 
Vale do Paraíba do Sul, na região Sudeste do Estado de São Paulo, 
distando cerca de 182 km da capital. A cidade está localizada no 
topo da Serra do Mar, a meio caminho entre Taubaté (45 km) – cida-
de à beira da Rodovia Presidente Dutra – e Ubatuba (51 km), antigo 
porto de mar. As altitudes médias são de 749 metros. A Rodovia 
Estadual Dr. Oswaldo Cruz, SP-125, que liga a cidade de Taubaté a 
Ubatuba, apenas tangencia a cidade. A população do município foi 
estimada em 11.908 habitantes pelo IBGE, cerca de seis mil deles 
concentrados na área urbana. O Rio Paraitinga, que banha a cidade, 
e o Rio Paraibuna, que nasce no município, se encontram próximo 
à vizinha cidade de Paraibuna, onde formam o Rio Paraíba do Sul. 
O Paraíba, ao fim de 1.150 km, depois de cortar os Estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, chega ao mar neste último, na 
cidade de São João da Barra.            

A cidade é pequena, ocupando a modesta planície comprimida 
pelo Rio Paraitinga e pelos altos morros por onde serpenteia o rio. 
Pouco se desenvolveu: em 1872 viviam na cidade 1.156 pessoas; em 
1945 o censo estimou a população urbana e suburbana de 1.164 pes-
soas. Cerca de dez anos depois, essa cidade, situada a apenas 45 km 
da moderna Rodovia Presidente Dutra, recém-construída, tivera a 
sua população urbana aumentada em mais ou menos 20% (Petrone, 
1959, p.84). A partir de então, nos poucos anos que se estendem en-
tre 1956 e 1970, a cidade conheceu um aumento populacional inédi-
to, com a duplicação do número de habitantes: de cerca de 1.400 em 
1956 salta para 3.092! De lá para cá (2009), teve que esperar 40 anos 
2  De fato, boa parte da arquitetura que povoa a cidade corresponde às posturas ou regulamentos 
urbanos dados no século XVIII, com reajustes estabelecidos em 1834 e 1854, prescrevendo a 
uniformidade e “harmonia” das fachadas. Em 1829 foi montada uma Comissão “encarregada de 
rever as Posturas e Provimentos antigos”, conforme informação coletada há anos por Jaelson Bitran 
Trindade nas Atas da Câmara de São Luís do Paraitinga (Livro de 1829 a 1839, fl.20).
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para que ocorresse um porcentual igual de crescimento, contando 
hoje com 6.145 habitantes, segundo a contagem da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM).3 Aos aumentos com uma taxa mé-
dia de 26% a cada década, nesse último período citado, correspon-
deu um grande esvaziamento da população rural do município.

Encravada na região paulista onde a cafeicultura teve seu início 
e alcançou números expressivos de produção – o Vale do Paraíba 
–, São Luiz apresenta um conjunto significativo de sobrados e casas 
térreas de porte erguidos datados do período de 1850-1880. São 
edificações que se destacam pela homogeneidade, pela regularidade 
e simetria, em consonância com o plano da cidade estabelecido e 
normatizado desde a fundação.  

O conjunto que circunda a área da praça central é fato que não 
encontra paralelo nas velhas cidades paulistas da era pré-ferroviária 
e escravocrata. Apesar do porte destacado que têm na cidade e do 
“embelezamento” que trouxeram para o ambiente urbano, esses “so-
bradões” de São Luiz não têm a grandeza, o apuro de materiais e ri-
queza ornamental dos congêneres que foram erguidos nas chamadas 
“cidades do café” do Vale do Paraíba paulista ou, ainda, de cidades 
como Vassouras, no Vale do Paraíba fluminense. Um ou outro re-
quinte, é certo, aparece nessas grandes construções luizenses, no que 
diz respeito a elementos decorativos de portas, janelas e forros.

No panorama da história paulista, São Luiz não foi propria-
mente uma “cidade do café”, tal como se tornaram quase todos os 
aglomerados do Vale do Paraíba criados ainda no período do Brasil-
Português (1500-1822), além dos novos municípios criados desde 
meados do século XIX, no oeste do Estado de São Paulo. Sem dú-
vida, o cultivo do café existiu no município, até com exclusividade, 
mas ocupando apenas meia dúzia de fazendas. Em ponto pequeno, 

3  Confederação Nacional de Municípios (CNM), Demografia – População Urbana. Disponível em: 
<eletrônico em: http://www.cnm.org.br/demografia/mu_dem_pop_urbana.asp>.

[figura 9] Mapa do Estado de São Paulo: Em desta-
que o Vale do Rio Paraíba paulista e o município de 
São Luiz do Paraitinga
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base do Instituto 
Geográfico e Cartográfico (IGC)

[fgura 10] Foto aérea do sítio urbano de São Luiz 
do Paraitinga
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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foi plantado, porém, por todo o município e aportou certa riqueza, 
não apenas aos lavradores, como também ao comércio local, pelo 
crescido afluxo de tropas cargueiras que passavam por ali rumo ao 
porto de Ubatuba. Tal situação gerou, sem dúvida, um aumento da 
demanda de mantimentos, trazendo maiores rendas para os agricul-
tores luizenses.  

Assim sendo, a economia cafeeira não tomou conta do municí-
pio; apenas tangenciou a localidade, pois São Luiz foi, desde sempre 
e, sobretudo, uma produtora de gêneros para o mercado interno 
– milho, feijão e suínos - acrescentando-se, no último terço do sécu-
lo XIX, a produção de tecidos de algodão, episódio de curta dura-
ção. Entretanto, foi nesse impulso dado à localidade e à região pela 
cafeicultura, nas décadas de 1840-1860, oferecendo lucros a quem 
plantava e promovendo alta demanda de gêneros de abastecimento, 
que a cidade (ganhou o estatuto de cidade em 1853) teve a sua facies 
renovada pela construção de novos edifícios, como o grande con-
junto de sobrados na praça central e outras residências de porte nas 
ruas adjacentes.

*   *   *

Na atualidade, o conjunto tradicional, a malha antiga, domi-
nante em São Luiz, mantém em boa parte, conforme foi verificado 
também no trabalho realizado em 1972, as suas funções de sempre: 
moradias, pequenas e médias casas comerciais em todos os logra-
douros, mas especialmente nas ruas 31 de Março, a parte mais baixa 
da Monsenhor Gióia e os dois primeiros quarteirões das ruas Cel. 
Domingues de Castro e Cel. Manuel Bento, a do Mercado, tal como 
se via na Planta Funcional da cidade, elaborada em 1956 por Pas-
quale Petrone, geógrafo e professor da Universidade de São Paulo. 
Os baixos dos sobrados da Praça Osvaldo ainda se caracterizam 
pelo comércio de bar e repartições públicas – cartório de registro de 
imóveis (Cartório de Notas mudou-se para a Rua Cel. Domingues 
de Castro), agência bancária, a Câmara e Prefeitura municipais.

Tendo em vista as atividades voltadas para o turismo, assim 
como em razão do crescimento da população urbana, a utilização 
de imóveis para o comércio tem se expandido, nas ruas Monsenhor 
Gióia, Cel. Domingues de Castro e Rua Barão de Paraitinga. 

Do ponto de vista da conservação, o conjunto de edificações 
tombadas pelo Condephaat acha-se aparentemente em bom estado. 
Cabe assinalar, entretanto, as alterações feitas em vários imóveis, es-
pecialmente nas esquadrias e vedações dos vãos das fachadas, o que 
se evidencia pela consulta da documentação fotográfica realizada em 
1981 por Gustavo Neves da Rocha para aquele órgão estadual, por 
sinal o único e completo registro feito do perímetro que seria logo 
em seguida alvo de proteção definitiva, por decreto de tombamento.

Para nós, voltados à proteção do patrimônio cultural, é a cida-
de em seu conjunto que importa, tanto à luz do entendimento do 
desenho da cidade e sua arquitetura, seu desenvolvimento histórico, 
como em relação a definições, princípios e objetivos exarados em 
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cartas e recomendações relativas ao patrimônio cultural, elaboradas 
em encontros patrocinados pela Unesco, pela OEA e pelo Inter-
national Council on Monuments and Sites (Icomos). Vale lembrar 
a Carta de Washington – Unesco (EUA, 1987), centrada na questão 
da preservação das “áreas urbanas históricas, grandes ou pequenas, 
incluindo cidades, vilas e centros ou bairros históricos, em conjunto 
com os seus ambientes naturais ou feitos pelo homem”, sublinhan-
do que, “para além do seu papel como documentos históricos, estas 
áreas incorporam os valores das culturas urbanas tradicionais”.4

Evidentemente, também para a população local, importa o 
acervo legado pelo passado que se acha circunscrito pela legislação 
estadual de proteção. Mas boa parte dessa população se identifica 
com viver e valorar a sua cidade como “o maior conjunto colonial 
do Estado”, a cidade da “tradição”, via “turismo cultural”, imple-
mentado por festas e eventos de apelo às massas, o que tende mui-
tas vezes a uma consideração cenográfica do ambiente urbano. De 
qualquer forma, ali é também para a grande maioria dos habitantes 
o lugar de viver, na sucessão de gerações. 

Na cidade, a questão patrimonial está associada atualmente a 
dois movimentos de ordem econômica que incidem sobre o patri-
mônio material, urbano e rural do município – e, sem dúvida, sobre 
o patrimônio imaterial: o plantio de eucaliptais em vertiginosa ex-
pansão na área rural e o carnaval de massas que cresce ano a ano. 

O grande avanço do plantio de eucaliptos se deu a partir da pri-
meira década do século XXI, com as empresas Votorantim Celulose 
e Papel (VCP), Companhia Suzano de Papel e Celulose e a Nobrecel 
investindo pesado nessa monocultura: em 2007 já ocupava cerca de 
20% da área agricultável de São Luiz do Paraitinga e já começava a 
alcançar as encostas próximas à cidade.  

Em 2006, nas discussões do Plano Diretor Participativo, um 
numeroso abaixo-assinado coletado entre a população apresentou 
Projeto de Lei regulando e restringindo o plantio dessa espécie. En-
tretanto, foi uma decisão, em março de 2008, do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que determinou “a suspensão do corte, do replantio 
e o plantio de novos eucaliptos no município”, até a realização de 
um estudo de impacto ambiental e a elaboração de um relatório dos 
danos ao ambiente da região, após ação civil pública proposta em 
novembro de 2007 pela Defensoria Pública do Estado em Taubaté, 
contra a expansão da monocultura de eucaliptos no município. Uma 
liminar em setembro de 2009   suspendeu o corte e transporte de 
eucalipto em área municipal.5 

Além da migração para a cidade, tem ocorrido uma migração 
para os centros maiores situados junto à Rodovia Presidente Dutra, 
como Taubaté, por exemplo. O descenso populacional que vem so-

4  Ver no Portal do IPHAN “Coletânea Virtual – Cartas Patrimoniais”: Disponível em: <http://
www.iphan.gov.br>.

5  ambientebrasil, Portal, acesso em maio de 2009: <http://noticias.ambientebrasil.com.br/
noticia/?id=36883>; ONG Repórter Brasil, portal, acesso em julho de 2009: <htttp://www.
reporterbrasil.com.br/exibe.php?id=1609>; JusBrasil, Portal, Notícias Jurídicas <http://www.jusbrasil.
com.br/noticias/1884963/defensoria-obtem-decisao-liminar-que-suspende-corte-e-transporte-de-
eucalipto-em-area-de-sao-luiz-do-paraitinga>.
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frendo o município é claro: em 1920, com quase 20 mil habitantes, 
era o quinto mais populoso do Vale. O censo de 1940, por sua vez, 
identificou uma população da ordem de 11.127 habitantes, supe-
rior, portanto, à atual: aproximadamente 10.496 habitantes (Fonte: 
IBGE, censo de 2007).  

O turismo tem conhecido um avanço surpreendente em Parai-
tinga. A Festa do Divino, hoje bastante procurada pelos turistas, jun-
tamente com os festejos do Carnaval, sempre foi um grande aconte-
cimento em São Luís: essencialmente devocional, atraía a população 
do município e da região – em 1969 ela foi registrada e incorporada 
ao filme O profeta da fome, como já mencionado. 

A “formatação” da cidade como espaço turístico, antecipada de 
certa forma pelo tombamento estadual do seu conjunto central, em 
1982, ficou à espera da afluência de turistas até meados da década de 
1990, com o resgate do “carnaval de rua”.   

Era visível, na década de 1970, o declínio da produção econômi-
ca do município, eminentemente rural, e que envolvia uma população 
significativa de pequenos e médios sitiantes. Ao longo da década de 
1980 trabalhou-se, localmente, para atrair turistas com a implemen-
tação do carnaval de rua, abrindo-se o caminho para um carnaval 
turístico, de massa, à maneira de velhos centros urbanos brasileiros, 
nos quais o cenário urbano-arquitetônico preservado e a paisagem 
envolvente fazem a diferença para quem quer unir o lazer à viagem.

Benito (Benedito) Campos, luizense que criou por volta de 
1982 o “Bloco do Juca Teles do Sertão”, declara numa entrevista ao 
portal “globo.com”:

Queríamos levantar a estima da cidade e manter a identidade cultural 
daqui. São Luiz do Paraitinga sempre teve uma tradição musical e 
um conjunto arquitetônico muito rico. Nossa idéia era formar novas 
gerações...6 

Há um processo de “turistificação” cada vez mais intensificado, 
incidindo sobre a cidade, embora já se comece a explorar os atrati-
vos da paisagem do município e a proximidade que tem do Parque 
Estadual da Serra do Mar – o ecoturismo tem bastante espaço para 
se desenvolver, tal como na vizinha cidade de Cunha. E os resul-
tados do turismo “na cidade” estão aí: na semana do Carnaval a 
população flutuante é muitas vezes maior do que a permanente, que 
conta com cerca de 5.500 habitantes. Pensa-se em outros eventos, 
num “calendário” anual: já está na sua terceira versão anual (2009) o 
Festival Nacional da Canção Brasileira de São Luiz do Paraitinga. 

Sobre esse carnaval de massa de São Luiz e sobre a espetacula-
rização concomitante do patrimônio urbano-arquitetônico, há dois 
textos esclarecedores no Portal Vitruvius: “Carnaval caipira em São 

6  Por Daniel Santini: “Juca Teles faz ‘incitação à farra e à folia’ em São Luiz do Paraitinga”. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/Carnaval2007/0,,AA1460855-8037,00.html>. Acesso em 17 
de fev. 2007. 
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Luiz do Paraitinga. Chuva, suor, cerveja e chita”,7 do editor, arquite-
to Abilio Guerra, e “A espetacularização do patrimônio cultural de 
São Luiz do Paraitinga/SP”, dos geógrafos Carlos Murilo Santos e 
Maria Tereza Luchiari.8 

Paraitinga tem hoje uma festa carnavalesca que se equipara, 
guardadas as devidas proporções, aos carnavais de outras cidades 
históricas como Ouro Preto, Olinda e Salvador (infraestrutura urba-
na, cenário arquitetônico tradicional, paisagem natural envolvente). 
Além de ser relativamente próxima à capital, é a única cidade paulis-
ta a oferecer os atrativos similares àquelas acima citadas.

A cidade ganhou em 2002 o estatuto de estância turística pela 
Lei Estadual n.11.197 de 5 de julho daquele ano. Esse estatuto ga-
rante ao município uma verba maior por parte do Estado para a 
promoção do turismo local.

O “caso” de Paraitinga, do ponto de vista da patrimonialização 
e do turismo, tem se tornado uma referência, ocasionando, desde 
meados da década atual, a produção de dissertações de mestrado, 
teses de doutoramento e artigos especializados em número signifi-
cativo, cuja listagem acompanha esta proposta de tombamento.  

A cidade se tornou objeto de estudos especializados desde a 
década de 1940, justamente pelas atividades tradicionais voltadas 
para o cultivo de mantimentos e a pecuária, com dezenas de bairros 
rurais e pequenos e médios sitiantes. Um mundo “roceiro”, vigoro-
so, cerca de 50 km da Rodovia Presidente Dutra, obra iniciada no 
final da década de 1940, que marca o principal eixo econômico do 
país, o eixo São Paulo–Rio de Janeiro. Numa primeira fase, desta-
cam-se os estudos do Folclore local realizados por Alceu Maynard 
de Araújo e Mário Aguiar; os de Sociologia Rural, por Carlos Bor-
ges Schmidt; e de Geografia Urbana, por Pasquale Petrone. É opor-
tuno assinalar que ali nasceu em 1924 o geógrafo Aziz Ab’Saber, 
renomado cientista (geomorfologista), empenhado há décadas nas 
causas de defesa do Patrimônio Natural e Cultural do Brasil: “‘Nas-
ci no entremeio de um mar de morros’, escreveu Aziz num poema 
da adolescência”.9

Na década de 1970, além dos levantamentos relativos ao patri-
mônio material e estudos realizados por Luís Saia e Jaelson Trindade 
sobre a formação histórica e evolução urbana do município, o muni-
cípio foi analisado em sua contemporaneidade pelo sociólogo José 
de Souza Martins (USP) e o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão 
(Unicamp). Martins (1975) estudou a bacia leiteira tradicional do 
Vale do Paraíba, como eixo de compreensão das relações entre ca-
pitalismo e tradicionalismo, aliás, título do livro publicado em 1975 
em que consta o estudo. Brandão (2007), que por uma década pes-
quisou a região de São Luiz do Paraitinga, centrou os seus estudos 

7  Vitruvius, Portal, São Paulo, SP, Minha Cidade, ano 7, vl 7, p.178, fev. 2007. Disponível em: <http://
www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc178/mc178.asp :.

8  Vitruvius, Portal, São Paulo, SP, Texto Especial 441. Disponível em: <www2.uel.br/projeto/
ternopar/tema02.htm>.

9  “Entrevista concedida a Carmen Weingrill e Vera Rita da Costa (Ciência Hoje). Publicada em julho de 
1992”. Portal IBICT – Ministério da Ciência e Tecnologia: Disponível em:   <http://www.canalciencia.
ibict.br/notaveis/txt.php?id=5>.

[figura 11a] A praça Osvaldo Cruz, durante o car-
naval de 2006, ilustrando o artigo “Carnaval caipira 
em São Luiz do Paraitinga. Chuva, suor, cerveja e 
chita”, do arquiteto Abílio Guerra
Fonte: Guerra, 2007

[figura 11b] A decoração carnavalesca
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 11c] Os bonecos do “Bloco do Juca Teles do 
Sertão”, na oficina do seu autor, Benito (Benedito) 
de Campos
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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nos rituais devocionais populares e suas relações com as formas tra-
dicionais de vida e trabalho.

A tese de doutorado de Jaime Almeida em História, defendida 
na Universidade de São Paulo em 1987, sobre Festas em São Luís do 
Paraitinga na passagem do século: 1885-1915, resgatando as folias carna-
valescas que haviam declinado na cidade desde a segunda década do 
século XX, pode ter sido um “mote” para o “ressurgimento” das 
festas carnavalescas de rua a partir de finais da década de 80, hoje o 
ponto alto da “turistificação” da cidade.

Desde então, os estudos sobre a localidade têm se centrado na 
questão da cultura tradicional, do “mundo caipira” – que permeava 
a cidade e o município – diante dos processos de turistificação e pa-
trimonialização que, por outro lado, se apoiam nos “restos” daquele 
“mundo caipira”.  

A título de exemplo, o mestrado de Fabiana do Amaral e Silva 
em Ciências da Comunicação, na Universidade de São Paulo, Identi-
dade cultural, culturas subalternas e patrimônio arquitetônico: a experiência 
de São Luis do Paraitinga (2006); o doutorado na Geografia da USP, 
de Maria Alice Oliva de Oliveira, Espaço, tempo e memória: construção 
e transformação do espaço em São Luiz do Paraitinga e natividade 
da Serra (2000); e o mestrado apresentado em 2006 ao Departamen-
to de Geografia da Unicamp, intitulado O reencantamento das cidades: 
tempo e espaço na memória do patrimônio cultural de São Luiz do 
Paraitinga/SP.

UM PATRIMôNIO DA “ILUSTRAçÃO”

O conjunto urbano-arquitetônico e paisagístico de São Luiz do 
Paraitinga é paradigmático do urbanismo planejado que pontuou a 
segunda metade do século XVIII no Brasil. Esse urbanismo “ilus-
trado”, característico da “Era Pombalina” (1750-1777), teve início, 
no Brasil, com o governo de Francisco Xavier Furtado de Mendon-
ça no Grão-Pará e Maranhão, abrangendo a Amazônia brasileira, en-
tre 1751 e 1759. Mendonça era irmão do todo-poderoso Secretário 
de Estado de D. José I, o Conde de Oeiras, depois titulado como 
Marquês de Pombal.

As fundações realizadas nesse período na Capitania de São Pau-
lo, diferentemente do que seu deu noutras partes do Brasil, surgiram 
articuladas a um plano territorial (econômico, social e político) cujas 
orientações tinham claro viés fisiocrático, fato ainda desconhecido 
dos coautores do livro São Luís do Paraitinga (1977), Luís Saia e Jael-
son Trindade, quando elaboraram seus estudos (1973/1974).    

No seu discurso político e nas suas iniciativas, o Morgado de 
Mateus expõe com clareza a ação de povoamento por motivos que 
levam em conta a riqueza do Estado e dos particulares, característi-
co do ideário fisiocrático. Visava o controle da população, domínio 
territorial e aumento dos impostos coletados; mas acoplado ao fo-
mento agrícola e pecuário e das trocas comerciais, sob o signo da 
civilização, riqueza, felicidade e progresso. Esse ideal de felicidade 

[figuras 12a e 12b] Um mutirão no Distrito de Ca-
tuçaba e o transporte de leite
Fotos de São Luiz do Paraitinga tiradas por Carlos 
Rodrigues Brandão no final da década de 1970/iní-
cio da década de 1980
Fonte: Coleção Carlos Rodrigues Brandão. Centro 
de Memória – Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Acervo iconográfico

[figuras 13 e 14] A Festa do Divino: bandeiras e a 
Dança do Moçambique
Fotos de São Luiz do Paraitinga tiradas por Carlos 
Rodrigues Brandão no final da década de 1970/iní-
cio da década de 1980
Fonte: Coleção Carlos Rodrigues Brandão. Centro 
de Memória – Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Acervo iconográfico
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e progresso está, no discurso do Morgado de Mateus, associado à 
posse de bens, fundamentalmente, a propriedade rural (DI, 1943, 
p.72). O projeto político do Morgado é nitidamente de reforma so-
cial, passando ainda por outra ideia-chave da fisiocracia: a educação 
e instrução dos povos (ibidem, p.142-5). 

O governador de São Paulo, ao contrário do que ocorreu com 
seus congêneres noutras partes da América Portuguesa (Oliveira, 
2008; Carvalho, 2008), lidou com um território cujas rotas e esta-
belecimentos de colonos eram antigos, datavam de 100, 80, 40 anos 
antes da sua missão administrativa e basicamente lidou com popula-
ções “velhas”: por exemplo, colonos que estiveram antes em Minas 
Gerais, gente sem possibilidades de propriedade rentável nas velhas 
vilas como Guaratinguetá, Taubaté e Pindamonhangaba, no Vale do 
Paraíba paulista, de onde procedeu a maioria da gente que foi povo-
ar Paraitinga (Saia & Trindade, 1977, p.13). 

Como documento e como obra, o conjunto urbano-arquitetô-
nico tradicional de São Luiz do Paraitinga tem uma dimensão brasi-
leira e ibérica. Os valores que o notabilizam remetem para um vasto 
programa de organização territorial e de povoamento no âmbito 
da política ilustrada, “racional”, que marcou a gestão do Marquês 
de Pombal nas três primeiras décadas da segunda metade do século 
XVIII, especialmente em sua vertente colonial ou luso-americana. 
No caso de São Paulo, cuja capitania tinha na época como limites a 
do Rio de Janeiro num extremo, e a do Rio Grande do Sul noutro, o 
plano das povoações foi oferecido aos novos colonos pelo já citado 
D. Luís Antônio Mourão, Morgado de Mateus (DI, 1943, p.138). 

Foi essa a dimensão que as pesquisas e estudos subsequentes 
realizados pelo historiador Jaelson Bitran Trindade reconheceram em 
São Luiz do Paraitinga: um exemplo paradigmático do urbanismo da 
“Ilustração” no Brasil-Meridonal; semelhanças, mas também as espe-
cificidades do caso “paulista” em relação aos planos territoriais leva-
dos a cabo na mesma época noutras partes da América Portuguesa. 

A cidade é um exemplo paradigmático, porque das vinte e pou-
cas fundações intentadas pelo Morgado de Mateus, dentre as que 
vingaram (a maioria), Paraitinga, por razões concernentes ao desen-
volvimento regional e às condições do sítio escolhido, preencheu e 
consolidou o plano regular a que foi sujeita já no decorrer da déca-
da de 1830, antes que as outras criadas na mesma época. Entre as 
décadas de 1850-1870, e pouco mais, atingiu certa grandeza na sua 
arquitetura, estendeu um pouco mais o seu traçado e pouco mais 
se desenvolveu daí para a frente, fato esse que torna visível ainda 
hoje, em sua inteireza, a história da sua formação – a malha urbana 
desenvolvida nos últimos 25 anos é representada por troços desco-
nexos do traçado antigo, ainda dominante no conjunto da cidade, e 
para além das suas bordas. São Luiz do Paraitinga é hoje, reitera-se aqui, 
a principal referência, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, da política territorial 
“ilustrada” da segunda metade do Setecentos.

O desenho urbano preconcebido, regular, que orientou a for-
mação do povoado em 1769, tornado vila em 1773, foi dominante 
até os dias de hoje. Os remanescentes da arquitetura tradicional – 
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grupos e conjuntos – são ainda numerosos, apesar do desapareci-
mento, durante o século passado, de uma parte das edificações que 
preencheram essa trama até o último quarto do século XIX. 

A homogeneidade volumétrica e formal que se observa no 
conjunto de sobrados no âmbito da praça central de São Luís, mas 
também visível noutros logradouros como é o caso do longo alinha-
mento esquerdo da Rua do Carvalho, comparece ainda noutras ruas, 
em grupos de edificações, construídos no decorrer do século XIX, 
desde as primeiras décadas.  

Era regra básica do urbanismo “pombalino” tratar a arquitetura 
como consequência da planificação urbana. A arquitetura é pensada 
no programa urbano, seja pelas normas e regulamentos, seja na con-
cepção de uma cidade planejada desde a origem. É o que se tem deno-
minado “arquitetura de programa”: “o programa e a malha tornam-se 
indissociáveis”, assinala José Horta Correia, historiador português da 
arte e da arquitetura no século XVIII (Carita, 1999). Regularidade, uni-
formidade, simetria, harmonia são valores presentes em boa parte das 
edificações da São Luiz tradicional. O “espaço-rua” era determinante 
para se alcançar um lugar conveniente, formoso, bonito, para “recre-
ação da vista”, como escrevia (e prescrevia) o Morgado de Mateus no 
edital que fez para se fundar o povoado de Piracicaba: “formando-lhe 
muito bem as Ruas com largueza para comodidade dos habitadores e 
recreação da vista” (DI, 1943, p.158, carta de 4.6.1767).

  Em Paraitinga, onde está o sobradão da esquina da Praça 
Osvaldo Cruz com a Rua Barão de Paraitinga antes era um terreno 
cuja casa antiga fora desmanchada e pertencia a um Domingues de 
Castro. À vista disso, a Câmara Municipal, no início da década de 
1850, solicita aos proprietários que edifiquem de novo ali porque, 
segundo declaram os vereadores, a falta de edifício naquele canto 
fazia “um total desformoseamento no Largo da Matriz”.10

A “formosura” da cidade já constava como quesito central na 
Carta Régia de 1755 ao governador Mendonça Furtado, ordenando 
a criação da Capitania do Rio Negro, atual Estado do Amazonas, e

a fundação de uma vila para sua capital – a futura Barcelos; uma das 
primeiras povoações de uma sucessão de outras fundadas em todo 

10  Cf. Atas da Câmara, São Luís do Paraitinga, livro de 1853, sessão do dia 2 de junho. 

[figura 15] A fachada da Praça Osvaldo Cruz que, à 
direita, faz esquina com a Rua Barão de Paraitinga
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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o Brasil nas duas décadas e pouco mais que se seguiram. A Carta 
estabelecia que os moradores que se assentassem nos lugares deline-
ados, com a seguinte obrigação: 

que as ditas casas sejam sempre fabricadas na mesma figura uniforme 
pela parte exterior, ainda na outra parte interior as faça cada um 
como lhes parecer; para que desta sorte se conserve sempre a mesma 
formosura na Vila e nas ruas dela a mesma largura, que se assinar 
na fundação...

São Luiz do Paraitinga é hoje uma referência da cidade “iluminis-
ta” – as da “Era Pombalina”. E não só do ponto de vista da sua especi-
ficidade paulista, melhor dizendo, como representativa do que ocorreu 
nesse âmbito da política portuguesa, no Brasil Meridional. Pois, o fato 
é que em mais nenhuma das numerosas fundações do período, Brasil 
afora, o plano e o programa urbano-arquitetônico levados a cabo es-
tão hoje presentes, visíveis como ocorre na velha cidade paulista.

A homogeneidade e o realce dos conjuntos geminados edifi-
cados na praça central de São Luiz do Paraitinga não encontram 
similar nas praças das velhas cidades paulistas, nem ontem nem hoje 
em dia. Um conjunto de sobrados em fachada corrida, correspon-
dendo aos princípios “iluministas”, todavia, mais imponente, pode 
ser visto, por exemplo, na Praça Tiradentes (antiga Praça do Palácio 
dos Governadores, em Ouro Preto – mais precisamente, o conjunto 
próximo ao antigo Palácio). Mas praças com tais características são 
fatos raros na paisagem urbana tradicional brasileira. 

São recentes os estudos do urbanismo do século XVIII em Por-
tugal e seu Ultramar. É na década de 1990 que esse veio começa a 
ser aberto pelos estudos realizados em Portugal por Manuel Teixeira 
e Margarida Valla, Walter Rossa e Renata Malcher Araújo (Teixeira 
& Valla, 1999; Araújo, 1998; Rossa, 1995), Mais recentemente, têm 
surgido estudos, no âmbito acadêmico português, sobre as “Utopias 
territoriais do Iluminismo em Portugal” – esse é o caso do mestrado 
defendido na Universidade de Coimbra, em 2006, por Ana Sofia 
Antunes Moreira. Há outros estudos mais, mesmo monográficos,

11  Entre o início de março e o início de agosto de 1774 “estava politicamente edificada a nova vila, 
ainda que o não estivesse de facto e na totalidade” (Correia, 1984, p.85-7). O conjunto inaugural 
estaria completado apenas em maio de 1776.  A foto ilustra uma informação sobre Vila Real de Santo 
António escrita por José Alberto Gonçalves para a página-web da Associação de Solidariedade Social 
dos Professores - Delegação do Algarve. Acesso em: http://sites.google.com/site/asspalgarve/vila-
real-de-santo-antonio.

[figura 16] Vila Real de Santo Antônio, no Algar-
ve. Vista parcial da praça central (Praça Marquês de 
Pombal). A vila foi instituída em 1771 e inteiramente 
construída em pouco mais de dois anos (1774/74)11
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relativos à Vila Real de Santo Antônio e Porto Covo no litoral do 
Algarve e do Alentejo, respectivamente, e sobre Manique do Inten-
dente, no Distrito de Lisboa. Essas são as poucas fundações ex-novo 
feitas no Reino durante a gestão de Pombal / D. José I.

Essas “utopias territoriais” remetem à ideia, no “pensamento 
iluminista” europeu, sobre a cidade de que a racionalidade não se 
reduzia à geometrização do espaço social, mas abrangia também a 
vida social, econômica e política. Esse viés perpassa a política terri-
torial pensada para São Paulo pelo seu governador “ilustrado”. 

A tratadística sobre o urbanismo setecentista também tem cha-
mado a atenção dos estudiosos, em especial o hoje bem conhecido 
Tratado de Ruação, de autoria de José de Figueiredo Seixas, discípulo 
de Nicolau Nasoni, artistas esses que privaram diretamente com a 
“Casa de Mateus”, em Vila Real (Trás-os-Montes), entre as décadas 
1740-1750. Os primeiros estudos sobre a urbanística da época de 
Pombal datam de meados da década de 1980, de José Eduardo Hor-
ta Correia e Rafael Moreira, se debruçam justamente sobre o “caso” 
de Vila Real de Santo Antônio e o Tratado de Ruação (Correia, 1985, 
1997; Moreira, 1984, p.131-44), de Figueiredo Seixas, e foram pre-
cedidos, anos antes (1966), pela publicação da tese de doutorado de 
José Eduardo França, Lisboa Pombalina e o Iluminismo (na 1ª ed., Paris, 
1965, tinha o título de Une ville des lumières: la Lisbonne de Pombal).

É justamente o Tratado de Ruação, oferecido ao Marquês de 
Pombal, c. de 1758, após o megassismo de Lisboa de 1755, que tem 
se prestado mais ao exame das “Utopias territoriais do Iluminis-
mo em Portugal”, pelas proposições que faz da cidade ideal e no 
qual se vislumbra também um modelo social que reflete o ideário 
fisiocrático. E reitera-se aqui a relação entre o Morgado de Mateus, 
governador setecentista de São Paulo, e Figueiredo Seixas, o autor 
do aludido Tratado.

[figura 17] Planta de Porto Covo (1794), no litoral 
do Alentejo (Marques, 2004, p.54)
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Ideias similares transpiram nos projetos de “recolonização in-
terna”, executados no mesmo período na vizinha Espanha, as “nue-
vas poblaciones de Sierra Morena” (1767-1768) (Hamer Flores, 
2009).12 A atitude “povoadora” no corpo das Reformas Burbônicas 
da monarquia de Espanha se estendeu para seus domínios america-
nos desde a década de 1770, como é o caso das novas povoações 
de Cartagena de Índias (1774-1794) (Lucena Giraldo, 1993). Mas 
a formulação de tal política no trato com populações antigas e em 
áreas de antigo domínio nasce com essas experimentações ao Sul do 
Reino de Espanha. É possível traçar paralelismos entre as formula-
ções desses projetos de “recolonização” na Espanha e a política ter-
ritorial vislumbrada para a Capitania de São Paulo, por aproximar-se 
dessa situação de “recolonização”. 

Conhecidas já de há muito, tanto essas ocorrências espanho-
las como as linhas gerais do Tratado de Ruação português, fazia-se 
necessário estabelecer a conexão desses fatos com as formulações 
dos governadores ilustrados mandados ao Brasil, em especial com a 
ação do Morgado de Mateus na antiga Capitania de São Paulo, fato 
que agora se tornou possível no âmbito desta instituição. 

É contemporânea à fundação de São Luiz do Paraitinga a fun-
dação, sob a orientação do Intendente Pablo de Olavide, das povo-
ações de La Carlota (Baroja, 1957, p.221), La Luisiana e La Carolina 
e suas aldeias ou freguesias rurais, na Andaluzia, Espanha, ao pé 
da “Autovía del Sur”, distante 30 km da cidade de Córdoba, logo a 
seguir ao plano de colonização ou “Fuero de Población”, promul-
gado em 1767 pelo rei Carlos III. O município de La Carlota, por 
exemplo, possuía em 2001 uma população similar à de São Luiz 
do Paraitinga, ou seja, um pouco superior a 10 mil habitantes, e a 
maior parte da população se dedica à agropecuária. Em 2009, sua 
população atingiu o cômputo de13.374 habitantes.13 E Paraitinga, 
na estimativa do IBGE para esse ano, não superava ainda a casa dos 
11 mil – em relação à população urbana, esperava-se que atingisse a 
casa dos 7 mil.

*   *   *
                                                             
No Brasil, a partir de 1753, foram fundadas dezenas de povoações 

de Norte a Sul, em obediência à política de povoamento e fomento 
econômico do Reino de Portugal, aproveitando-se a população pree-
xistente, especialmente a indígena reduzida a aldeias de missão evan-
gelizadora; tal fato foi facilitado, depois de 1759, com a expulsão dos 
padres jesuítas e a nova “Lei de Diretório” das reduções indígenas, 
suprimindo a direção temporal pelos religiosos (Flexor, 2002; Olivei-
ra, 2008; Araújo, 2003; Silva, 2005). Essa foi a regra. Outra regra foi 

12  A bibliografia sobre o tema das cidades e, de modo geral, do reformismo burbônico é relativamente 
extensa, desde meados da década de 1980. Não tanto talvez quanto seja necessário avançar nele. Antes 
disso, pairava solo, no que se refere ao aspecto dos aglomerados fundadas sob plano preconcebido e 
dentro dos parâmetros da ideologia reformista em voga, o estudo de Julio Caro Baroja (1957), Razas, 
pueblos y linajes.  

13  Cf. Cordobapedia, verbete “La Carlota”. Disponível em: <http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/
La_Carlota>. Acesso em: setembro de 2009.

[figura 19] La Carlota (Espanha, 1767)
Planta da vila de La Carlota
Fonte: Baroja (1957, p.222)

[figura 18] São Luiz do Paraitinga (1769)
Planta esquemática da cidade, que consta da folha 
cartográfica do município de Taubaté, com o qual 
faz limite, datada de 1928
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
(APESP), Centro de Iconografia, MAP – 01.03.03 
Folha de Taubaté, 1928, Topográfico, Comissão Ge-
ográfica e Geológica
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a aplicação de nomes de cidades e vilas portuguesas, substituindo os 
nomes nativos aos quais se acoplavam o nome santificado dos padroei-
ros. Algumas receberam o nome de importantes núcleos portugueses, 
como Barcelos, caso da povoação que devia servir de capital da nova 
Capitania do Rio Negro; outras, de pequenas vilas, muito ao gosto dos 
capitães-generais governadores numa lembrança da terra natal, como 
Leomil e Lamego, junto ao Real Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, 
ou Redinha e Extremoz, no Rio Grande do Norte, próximas a Natal.

As novas povoações receberam planos, mais ou menos elabo-
rados no seu desenho, fornecidos ou pelos “gabinetes” (Aula do 
Risco, Engenharia Militar) de Lisboa, ou pelos próprios governado-
res das capitanias e/ou militares que os auxiliavam na governança e 
visitavam os sítios.

Além disso, tal como ocorreu com São Luiz do Paraitinga e ou-
tras novas povoações paulistas, nas “ordens de fundação”, o plano 
era acompanhado de prescrições quanto à largura das ruas e praças, 
à volumetria dos edifícios, às medidas das suas envasaduras (portas 
e janelas), à simetria e uniformidade arquitetônica das casas.

O arquiteto Nestor Goulart Reis, estudioso da cidade brasileira 
colonial, ao abordar os projetos “iluministas” de fundações de vilas 
no Brasil, no decorrer da segunda metade do século XVIII, quando 
se estabelece tanto a regularidade do traçado das ruas, tiradas a partir 
da praça central, como a preocupação com a uniformização da lar-
gura desses logradouros e a fixação de padrões para as fachadas, as-
sinala que “essas tendências de padronização podem ser observadas 
ainda nos dias de hoje em determinadas ruas do centro de cidades 
como Belém, São Luís do Maranhão, Icó e Aracati no Ceará e São 
Luiz do Paraitinga, em São Paulo” (Reis, 2001, p.179).

Goulart, entretanto, esclarecia em trecho anterior a esse aqui 
citado, que as prescrições com que foram fundadas as vilas de Icó 
(1736) e de Aracati (1748) não contemplavam ainda a uniformidade 
das ruas e da aparência das fachadas. Entretanto, em São Luiz do 
Paraitinga, dentre as cidades citadas geradas pelo “urbanismo ilus-
trado”, isso ocorreu com toda a clareza, já respondendo aos ditames 
do urbanismo “pombalino”, assim chamado por ser um dos traços 
que marcam a gestão, à frente do Reino de Portugal, do todo-pode-
roso Marquês de Pombal, Ministro de D. José I entre 1750-1777. É 
a “Era do Despotismo Ilustrado”.

Assim sendo, Paraitinga, fundada na mesma época em que mais 
de uma centena de novos aglomerados foram criados no Brasil, de 
Norte a Sul, tal como ela a partir de planos previamente fornecidos 
pelas autoridades coloniais, em nome do rei, é, talvez, a única em 
que hoje podemos notar os elementos espaciais e naturais que de-
cidiram a sua implantação: os parâmetros racionalizantes, neoclássi-
cos, que definiram e orientaram a escolha do sítio, o traçado urbano 
e a arquitetura.

Esse destaque que Nestor Goulart dá à cidade de São Luiz do Pa-
raitinga – ainda que não vá além da referência – como uma obra visível 
do “urbanismo ilustrado” já fora dado por Luís Saia em 1973, confor-
me vimos, no seu estudo da “evolução urbana” dessa mesma cidade.

[figura 20] Bragança, no Pará, Brasil, fundação de 
1753, sob plano prévio, teve o plano alterado – a 
junção entre a praça e a margem do rio foi mais for-
te, mas a quadrícula de alguma forma se impôs
“Planta da vila Nova de Bragança”. Detalhe do “Ma-
ppa dos rios Guarajá e Cayté... Original manuscrito 
de E. Galuzzi, do Arquivo Histórico do Exército, 
Rio de Janeiro, 1754
Fonte: Reis (2000, p.280)
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A PROPOSTA DE PROTEçÃO

Tendo a malha urbana e a maioria das edificações de São Luiz 
do Paraitinga se constituído em situação de economia tradicional, 
eminentemente rural, até a primeira década do século XX, o con-
junto urbano formado está plenamente visível, assim como o sítio 
natural – o rio e o cenário representado pelo mar-de-morros que 
circunda a cidade. São Luiz do Paraitinga apresenta uma situação de 
caráter unitário e singular, em razão de:

1. Apresentar um traçado regular e um conjunto de edifica-
ções, orientados pelo plano estabelecido previamente, junta-
mente com normas de uniformização e harmonia das edifica-
ções, visando obter a “formosura” da cidade, disposições que 
remontam, portanto, ao “urbanismo da Ilustração” e acom-
panharam o seu desenvolvimento;

2. Uma escala e um índice de ocupação que mantêm a cidade 
ainda fortemente envolvida pela paisagem natural que a con-
tingenciou e deu suporte à sua formação e desenvolvimento; 
a maior parte da área urbana está contida pelo Rio Paraitinga 
e pelo morro que contorna a várzea em forma de “dente” es-
colhida para receber o “plano regular”, bem como pelo mar-
de-morros à base dos quais corre o rio: essa várzea ribeirinha 
e o cenário de morros que a envolvem, em sua maioria reco-
bertos de vegetação e ainda não ocupados, mostram bem a 
situação estratégica e complexa da rota de transição do planal-
to para o litoral – numa área de topografia elevada e bastante 
acidentada –  que motivou a criação da cidade, em meados do 
século XVIII. 

Assim sendo, não se trata de preservar um conjunto, uma área 
ou setor da cidade, mas o sítio urbano tradicional, com o seu traçado, 
seus edifícios públicos, seu casario e a paisagem envolvente. Não se 
valora individualmente cada uma das construções que a compõem, 
mas em relação à globalidade da cidade.

Essa conceituação do “caso” de São Luiz do Paraitinga aproxi-
ma-se daquela que orientou a preservação e a elaboração do “Plano 
de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino de Vila Real de 
Santo Antônio” (2003), no Algarve, Portugal, junto à foz do Rio 
Guadiana (Gonçalves, s. d.). Criada a partir de um plano ordenado 
pelo Marquês de Pombal, envolvendo até a arquitetura dos edifícios, 
foi inteiramente construída em menos de dois anos. A aproximação 
que se faz com relação à sua contemporânea brasileira, Paraitinga, é 
pelo fato de que esta recebeu também o plano e os desenhos indi-
cativos das casas, com a diferença de que a sua construção não era 
uma tarefa do governo. Os princípios iluministas estão na raiz de 
ambas as povoações.
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ASPECTOS A DESTACAR NO TOMBAMENTO

 A presente proposta de tombamento se atém aos seguin-
tes fatos:

1. O conjunto urbano-arquitetônico e paisagístico de São Luiz 
do Paraitinga é um testemunho paradigmático da “cidade ilu-
minista”, uma concepção que norteou a fundação de dezenas 
e dezenas de novas vilas e povoados (freguesias), criados por 
decisão política no Brasil, de Norte a Sul, na segunda metade 
do século XVIII: a cidade como elemento civilizador, como 
símbolo do “comércio entre os homens” (Bastos, s. d.). O go-
vernador da Capitania de São Paulo, que ordenou o povoamen-
to do lugar (entre outras fundações que promoveu), forneceu 
também a planta da povoação e a figura das casas pelas quais 
deviam se guiar os povoadores. Suas intenções eram claras: 

E porque uma das coisas que as Nações mais cultas costumam ter 
grande cuidado no tempo presente é a simetria, e harmonia dos edi-
fícios que de novo se levantam nas Povoações das Cidades e Vilas, 
para que de sua disposição não resulte [apenas] a comodidade pública 
mas também o agrado com que ser fazem mais apetecíveis, e hábeis, as 
Povoações, conhecendo-se da sua boa ordem com que estão dispostas a 
polícia.14 (Saia & Trindade, 1977, p.19)

2. A trama de ruas e largos existentes na cidade, que se desen-
volve na modesta várzea ou “terraço” contido entre um me-
andro de rio e o “mar-de-morros”, atingindo ainda o primeiro 
patamar do morro adjacente (Morro do Cruzeiro) se embasou 
no plano regular, preconcebido, que devia orientar os povoado-
res, ali reunidos por determinação governamental, em 1769. É 
de notar a presença de duas praças, a da Matriz e a da Cadeia 
e “Paço da Câmara”, uma característica dos planos de novas 
vilas executados a partir da década de 1760, no Brasil, caso de 
Lages, no atual Estado de Santa Catarina, cuja planta, de 1769, 
fornecida pelo Morgado de Mateus, conhecemos, ou é possível 
verificar na planta de outras “cidades regulares” tais como Vila 
Viçosa (BA, 1769), Portalegre (BA, 1772), S. José de Macapá 
(1761), entre outras. 

3. O volumoso conjunto remanescente da arquitetura tradi-
cional, datado – no que diz respeito ao casario – entre c. 1820 
e 1870, está em consonância com os pressupostos com que 
foi criada a vila em 1773, pelos quais tanto o traçado urba-
no quanto as edificações deviam ser feitos segundo a ideia de 
uniformidade e norma, para se obter a beleza e a harmonia, 
expressando assim uma regra básica do urbanismo “pombali-
no”: o predomínio do espaço-rua sobre o espaço-casa – uma 

14  Leia-se “policia”, na dupla acepção de ordem e bem-estar (apud Vaz, 1998 e Schiera, 1984) 
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“arquitectura de programa”, conforme a tem denominado a 
historiografia portuguesa. 

  4. O valor dessa arquitetura, que, além do fato de expressar um 
“programa” urbano, se notabiliza pelo ritmo e proporcionalida-
de dos vãos e o tratamento que recebem portas e janelas e suas 
esquadrias e sacadas. 

Tendo em conta o seu conjunto urbano-arquitetônico tradicio-
nal, ainda dominante e de clara leitura no sítio geográfico eleito – 
uma “vargem-grande”, conforme documentos antigos (na verdade, 
modesta para o geógrafo do mundo atual), num meandro dum rio 
entre um “mar-de-morros” a meio caminho entre a estrada São Pau-
lo – Rio de Janeiro e a orla marítima, São Luiz do Paraitinga ganha 
importância por que essa conjugação entre a malha urbana e a arqui-
tetura tradicional que ali sobressai:

1. Se refere ao contexto da política de povoamento, domínio 
territorial e fomento da economia, que resultou em dezenas de 
aglomerados – vilas e freguesias – no Brasil, de Norte a Sul, na 
segunda metade do século XVIII; fundações novas, agregando 
ou ajuntando população no local, que se sujeitam a um plano 
preconcebido e outorgado aos povoadores, com o desenho re-
gular das ruas e praças bem como do casario térreo e de sobra-
do. Sua implantação segue um “plano racionado”, no dizer do 
seu fautor, o capitão-general e governador da recém-restaurada 
(1765) Capitania de São Paulo, D. Luís Antônio Botelho Mou-
rão, o Morgado de Mateus, cujo conceito de cidade se apóia na 
ideia de regra e uniformidade.

2. Na sua ação política, o Morgado de Mateus, fidalgo de Trás-
os-Montes, Portugal, estrategista militar ligado ao Comando da 
região do Douro, veio ao Brasil atender o objetivo prioritário 
da política Josefina, orientada pelo Conde de Oeiras, o futuro 
Marquês de Pombal, ministro de D. José I, de controlar, via po-
voamento, as rotas conhecidas e exploradas pela colonização 
portuguesa até meados do século XVIII em todas as regiões 
fronteiriças com os domínios hispano-americanos, traçando os 
limites: o foco principal era, por um lado, o Brasil- Setentrional, 
a Amazônia e, por outro, o Brasil-Meridional, cujo ponto mais 
avançado e efetivamente controlado era as terras adstritas à an-
tiga Capitania de São Paulo. Na verdade, as definições políticas 
e práticas para os ajustes diplomáticos se davam nos campos do 
Sul, no entremeio do Rio da Prata e o Rio Pelotas-Uruguai: ali, a 
iminência de batalhas era algo previsível, factível, concreto, defi-
nidor (Bellotto, 2007, p.156-7). Na orla marítima correspondente 
a esse território de conflito, foi necessária a presença de um go-
verno instituído (Santa Catarina) e dum sistema de fortificação. 
Em decorrência da assinatura do Tratado de Madri, em 1750, 
toda a fronteira terrestre do Brasil teria que ser demarcada.
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EM CONCLUSÃO

1. É possível visualizar na cartografia atual de várias cida-
des brasileiras, de Norte a Sul, a quadrícula caracterizando 
a área antiga, central, expressão do plano prévio com que 
foram implantadas no século XVIII, seja, por exemplo, em 
Itapetininga, Atibaia e Piracicaba, em São Paulo, seja em 
Mazagão – AP ou Bragança – PA. Mas é raro, no país, que o 
plano “iluminista”, “racional”, setecentista, seja dominante 
no conjunto urbano atual, como em São Luiz do Paraitin-
ga. Nesse sentido, São Luiz do Paraitinga é um legado úni-
co, em termos do processo de povoamento “pombalino” 
como um todo.
2. São raros no Brasil os conjuntos de casas nas praças cen-
trais, geradoras, especialmente casas de sobrados, compondo 
fachadas corridas, mantendo a simetria da linha do telhado 
e da cumeeira como resultado de normas e princípios das “Lu-
zes”, tal como ocorre em São Luiz do Paraitinga.
3. Diferentemente da urbanização realizada no resto do Bra-
sil no tempo de Pombal, aquela representada por São Luiz 
do Paraitinga se deu basicamente em território com circula-
ção e ocupação já antiga. 
4. Diferentemente do que ocorreu na urbanização realiza-
da no resto do Brasil no tempo de Pombal, as duas dezenas 
e pouco mais de fundações na extensa Capitania de São 
Paulo não se estabeleceram com base em missões cristãs 
de indígenas e nem receberam denominação de cidades e 
vilas portuguesas.
5. Não há, no Brasil, nenhum tombamento federal que inci-
da sobre uma “cidade iluminista”, sobre o urbanismo “ilus-
trado” do século XVIII.

PROPOSTA

O perímetro de proteção traçado abrange todo sítio esco-
lhido para fundar a vila e acomodar – como de fato aconteceu 
até a primeira década do século XX – a expansão do núcleo: um 
modesto “terraço” ou patamar em forma de dente, para usar os 
termos da geografia, ocorrência rara na paisagem de “mar de 
morros” que caracteriza a topografia da região por onde serpen-
teia o rio. Do ponto de vista da morfologia, segundo a análise do 
geógrafo, os elementos “que formam o sítio urbano de São Luiz 
são apenas dois e bastante simples: um baixo terrão, acanhado, e 
os morros, com flancos às vezes suavizados por ombros de ero-
são” (Petrone, 1959, p.73). Fazem parte do sítio urbano, demar-
cando o período de consolidação do núcleo, para além do terraço 
que se estende até as faldas do morro, os “ombros de erosão”, 
nas partes mais baixas das encostas do morro que fronteia a pra-
ça central, onde se assentaram as atuais ruas do Carvalho, até a 
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Rua Benfica, Osvaldo Cruz e Mercês e a parte da Rua Monse-
nhor Gióia que se estende da lateral direita da igreja Matriz até o 
pátio da igreja do Rosário.

No que se refere aos elementos naturais do sítio onde foi 
criada a cidade, a preservação deverá incidir também sobre a 
parte do Rio Paraitinga que tangencia a cidade antiga, nas suas 
duas margens, desde os fundos do mercado municipal, a jusan-
te, até a altura da Rua Benfica, a montante; da mesma forma, 
devem ser preservadas como áreas de proteção ambiental as 
encostas do “mar-de-morros” recobertas de vegetação e ainda 
não ocupadas, que circundam a área urbanizada. Trata-se, por-
tanto, de um tombamento de caráter histórico, arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico.

A atual proposta de tombamento deverá ser acompanhada 
de uma política que implique na valorização da cidade, através de 
uma ação conjunta com a municipalidade, o Estado e, especial-
mente, com a população local. Desse modo, será elaborado um 
plano em conjunto com o poder executivo e legislativo local para 
estabelecer normas e regulamentações sobre a área tombada, e 
de proteção ambiental, bem como diretrizes de uso e ocupação 
do solo urbano. Todos esses estudos têm como objetivo princi-
pal municiar a municipalidade de instrumentos reguladores que 
valorizem o conjunto arquitetônico urbanístico e propiciem o 
necessário desenvolvimento socioeconômico. Também se deve 
levar em conta tanto o fato de que o município tem o estatuto 
de Estância Turística do Estado de São Paulo e de que é um dos 
municípios integrantes do Consórcio de Desenvolvimento Inte-
grado do Vale do Paraíba (Codivap).15

Não há como enfrentar essa complexidade de salvaguardar e 
reabilitar áreas urbanas antigas sem uma relação de planejamento 
e gestão urbana e regional. As práticas preservacionistas tendem 
a se reduzir a regulamentos administrativos e aproveitamento de 
oportunidades de promover ou requalificar espaços públicos e 
renovar algumas infraestruturas. As questões que envolvem a 
preservação devem ser tratadas juntamente aos vetores de de-
senvolvimento urbano. 

15  Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (Codivap). Disponível em: <http://
www.codivap.org.br>.

[figura 21] O sítio urbano do Município de São Luiz 
do Paraitinga, em 1928. Instituto Geográfico e Geo-
lógico de São Paulo (IGG)
Planta esquemática da cidade, que consta da folha 
cartográfica do município de Taubaté, com o qual 
faz limite, datada de 1928
Foto: Arquivo da Superintendência Regional do 
IPHAN – São Paulo
Fonte: APESP – Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, Centro de Iconografia, MAP – 01.03.03, Fo-
lha de Taubaté, 1928, Topográfico, Comissão Geo-
gráfica e Geológica
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[figura 22] Mapa de uso do solo, 2007-2008
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base cedida pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
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[figura 23] Mapa de estado de  conservação, 2007-2008
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base cedida pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
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[figura 24] Mapa de gabarito, 2007-2008
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base cedida pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
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ÁREA DE PRESERvAçÃO vISUAL

Considerando a importância da paisagem natural que circunda 
a cidade de São Luiz do Paraitinga, a preservação visual da área ur-
bana proposta para tombamento pelo IPHAN compreende o “mar 
de morros” que envolve São Luiz, formando assim uma moldura 
verde que valoriza o conjunto arquitetônico. O perímetro desse en-
torno foi estabelecido pelas cotas mais altas destas elevações.

Descrição do perímetro de preservação visual

Inicia-se no ponto 01 (cota 962 -  23°13’50”S e  45°17’59”O) 
seguindo em direção norte até o ponto 02 (cota 841 -  23°13’24”S 
e  45°18’3”O), seguindo em direção noroeste até o ponto 03 (cota 
824 -  23°13’12”S e  45°18’14”O), seguindo em direção noroeste, 
cruzando o rio Paraitinga, até o ponto 04 (cota 809 -  23°12’34”S 
e  45°18’40”O), seguindo em direção sudoeste até o ponto 05 (cota 
864 -  23°13’7”S e  45°18’57”O), seguindo em direção noroeste até o 
ponto 06 (cota 862 -  23°12’55”S e  45°19’11”O), seguindo em dire-
ção sudoeste até o ponto 07 (cota 857 -  23°13’15”S e  45°19’17”O), 
seguindo em direção sudeste até o ponto 08 (cota 847 -  23°13’36”S 
e  45°19’4”O), seguindo em direção leste até o ponto 09 (cota 812 
-  23°13’38”S e  45°18’43”O), cruzando o rio Paraitinga novamente 
em direção sudeste e fechando assim o perímetro no encontro com 
o ponto 01.

[figura 25] O perímetro de preservação visual 
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base do Instituto 
Geográfico e Cartográfico (IGC)
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ÁREA DE PRESERvAçÃO URBANA

Descrição do perímetro de tombamento da área urbana

Inicia-se na margem direita do Rio Paraitinga, no ponto 01 
(23°13’10 “S e 45°18’34”O), seguindo em direção sul pela men-
cionada margem até o ponto 02 (23°13’30”S e  45°18’40”O); 
segue em direção nordeste, cruzando o rio e passando pela vie-
la Hermenegildo Alves de Campos, até encontrar a rua Coro-
nel Manoel Bento onde se localiza o ponto 03 (23°13’27”S e  
45°18’38”O); segue em direção sudeste pela rua Coronel Manoel 
Bento, incluindo-se as edificações de ambos os lados da rua, até 
a praça Coronel Teodoro Coelho onde se localiza o ponto 04 
(23°13’32”S e  45°18’27”O); segue em direção norte pela pra-
ça Coronel Teodoro Coelho até a rua Coronel Domingues de 
Castro onde se localiza o ponto 05 (23°13’30”S e  45°18’27”O); 
segue sentido noroeste pela rua Coronel Domingues de Castro 
até o ponto 06 (23°13’26”S e  45°18’32”O), segue ainda sentido 
noroeste pela rua Coronel Domingues de Castro, incluindo-se as 
edificações de ambos os lados da rua, até encontrar o largo da 
Igreja de Nossa Senhora das Mercês, onde se localiza o ponto 
07 (23°13’24”S e  45°18’36”O); segue em direção norte até a rua 
Dr. Oswaldo Cruz, incluindo-se as edificações de ambos os lados 
da rua, onde se localiza o ponto 08 (23°13’24”S e  45°18’35”O); 
segue em direção nordeste pela Rua Dr. Oswaldo Cruz, incluin-
do-se as edificações de ambos os lados da rua, até o cruzamento 
com a rua Manoel Paulino César, onde se localiza o ponto 09 
(23°13’22”S e  45°18’33”O); segue em direção nordeste pela rua 
Luiz Antônio da Silva até a rua do cruzeiro onde se localiza o 
ponto 10 (23°13’19”S e  45°18’32”O); segue em direção noroeste 
pela rua do Cruzeiro até a rua Monsenhor Ignácio Gióia onde se 
localiza o ponto 11 (23°13’18”S e  45°18’35”O); segue em direção 
norte pela rua Monsenhor Ignácio Gióia, incluindo-se as edifica-
ções de ambos os lados da rua, até alcançar o largo da Igreja do 
Rosário onde se localiza o ponto 12 (23°13’17”S e  45°18’34”O); 
segue em direção norte pelo largo da Igreja do Rosário, incluin-
do-se as edificações de ambos os lados da rua, até encontrar 
a rua da Liberdade onde se localiza o ponto 13 (23°13’14”S e  
45°18’32”O); segue em direção noroeste até a rua do Carvalho 
onde se localiza o ponto 14 (23°13’14”S e  45°18’33”O); segue 
em direção nordeste pela rua do Carvalho, incluindo-se as edi-
ficações de ambos os lados da rua, até encontrar a rua Benfica 
onde se localiza o ponto 15 (23°13’12”S e  45°18’32”O); segue 
em direção noroeste pelo beco da rua do Carvalho até encontrar 
o ponto 01, fechando assim o perímetro.
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[figura 26] Planta cadastral de 2007. A linha laranja indica o âmbito proposto para proteção do sítio urbano pelo IPHAN
Fonte: SR IPHAN-SP, a partir de base cedida pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
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A INUNDAçÃO DE jANEIRO DE 2010: A CIDA-
DE SUBMERSA

[figura 27] Nesta foto, a água já atingiu o andar su-
perior dos sobrados da Praça. Logo, subiu cerca de 
meio metro mais
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo, janeiro de 2010

[figura 28] Escombros da velha Capela de Nossa Se-
nhora das Mercês
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

A documentação antiga da cidade de S. Luís do Paraitinga 
só acusa durante o século XVIII e XIX duas grandes enchentes 
na área urbana: a de 1864 e a de 1882. É importante notar desde 
logo que a maioria do casario antigo ainda existente em 01 de 
janeiro de 2010, edificado com as técnicas tradicionais da taipa 
de pilão e pau-a-pique, já existia na época daqueles desastres 
naturais. Um considerável patrimônio construído havia vencido 
anteriormente, portanto, situações altamente críticas relativas 
ao contato com as águas do rio Paraitinga e das chuvas: quando 
bem construídas, quanto à técnica e materiais, e bem conserva-
das, essas edificações tenderam a resistir aos transtornos natu-
rais e se conservaram até o momento.

O fato é que a documentação antiga também mostra os 
vários empreendimentos levados a cabo pela municipalidade, 
depois desses sinistros - conforme se lê nesta Proposta de 
Tombamento, em lugar próprio, para atenuar e mesmo evi-
tar o aumento das águas do rio e a força das águas da chuva 
morro do Cruzeiro abaixo, que danificavam as ruas, as praças 
e as edificações. 

No século XX ocorreram enchentes periodicamente, a 
maior delas em meados daquele século, atingindo os primeiros 
degraus da escadaria de acesso à igreja Matriz. As velhas edifi-
cações resistiram. 

Agora, no entanto, a cidade ficou submersa até a altura de 
um metro acima do pavimento superior dos sobrados da área 
central, tendo como conseqüência mais trágica a ruína total 
da igreja Matriz e da Capela de N. S. das Mercês, do sobrado 
do “Grupo Escolar”, e dum sobrado datado de 1858 que fa-
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zia parte de um dos mais importantes frontispícios da Praça 
Osvaldo Cruz.

No conjunto das casas térreas, a grande enchente do dia 1º 
de janeiro provocou, na parte baixa da cidade, a ruína total de 
algumas delas e afetou parcialmente várias outras.

Na catástrofe atual, outras causas, outros motivos geraram, 
em combinação com a desproporcionada precipitação pluvio-
métrica, a invasão brutal da cidade pelas águas do rio e as que 
desciam morro do Cruzeiro. 

E, entretanto, numerosas casas térreas e sobrados antigos 
estão salvos ou poderão ainda ser salvos, restaurados. Muitas 
das casas perdidas são de alvenaria de tijolo. Várias das constru-
ídas em terra também foram abaixo. Muitas das casas de pau-
a-pique ou taipa de pilão, ou que utilizavam as duas técnicas, 
resistiram. Outras tiveram danos parciais, que não indicam uma 
direta demolição, e sim uma ação prioritária de restauro, con-
forme se vê nas fotos abaixo.

De agora em diante deve haver uma atenção redobrada 
para com a micro-região da Bacia do Paraitinga-Paraibuna, bem 
como com a meso-região representada pela Bacia do Paraíba 
do Sul, onde se insere a primeira. Formas de ocupação agrá-
ria e industrial que possam desequilibrar o ecossistema regional 
também precisam ser averiguadas. Em termos urbanísticos, a 
mesma coisa deve ser feita em relação à densa ocupação e im-
permeabilização das margens do rio, assim como a das encostas 
do Morro do Cruzeiro.

Além das perdas pessoais, grande parte dos habitantes ain-
da vive a comoção pela perda dos dois templos centenários da 
“cidade baixa”, pela carga simbólica de “casa comum” que re-
presentam ao longo de várias gerações. 

Os trabalhos pela reconstrução da cidade e o amparo em 
geral à população vêm de toda a parte, de pessoas e instituições 
públicas e privadas, já que o poder público local está pouco mu-
niciado para enfrentar a grandeza das tarefas.

O IPHAN se fez presente desde a primeira hora. Já no dia 
05, quando as águas deixaram a cidade, deslocaram-se para lá 
grupos de trabalho provenientes das Superintendências de SP 
e Goiás para oferecer orientações técnicas e verificar a situação, visando o 
apoio contínuo à obra de reconstrução da cidade, bem como para oferecer 
à cidade a experiência da reconstrução da cidade de Goiás, Pa-
trimônio da Humanidade. Em seguida, foi instalado um escri-
tório técnico móvel do IPHAN na antiga residência de Osvaldo 
Cruz, reiterando a urgente reconstrução da cidade e agindo, as-
sim, mais enfaticamente em prol da preservação das caracterís-
ticas urbano-arquitetônicas e paisagísticas que a configuram.

 No dia 12, foi realizada uma grande reunião na cidade, pro-
movida pela Secretaria de Estado da Cultura, para discutir os 
rumos e as responsabilidades pela reconstrução do patrimônio 
cultural da cidade de São Luiz do Paraitinga, tendo participa-

[figuras 29a e 29b] Na foto superior, os escombros 
da igreja Matriz, diante da Praça Osvaldo Cruz, 
vendos-e à esquerda da imagem, a lateral da praça 
na qual ruíram os poucos edifícios antigos que se 
conservavam: uma grande casa térrea e os dois pré-
dios de sobrado. Na foto de baixo, os escombros da 
fachada e escadaria de acesso da igreja
Fotos: Anita Miriam Hirschbruch e Jaelson Bitran 
Trindade, janeiro de 2010
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 30] Lateral da Praça Osvaldo Cruz que teve 
a perda total de um dos sobrados, o prédio de n.12,  
que compunham a sua frontaria
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 31] Escritório Técnico da SR-SP/IPHAN ins-
talado em S. Luís do Paraitinga, em janeiro de 2010
Foto: Jaelson Bitran Trindade, janeiro de 2010
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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do deste encontro no tocante ao Governo Federal, o minis-
tro interino da Cultura, o presidente do IPHAN e o gerente 
de patrimônio e acervo histórico do BNDES, além de equipe 
de técnicos do IPHAN-SP e IPHAN-GO. Nessa reunião, foi 
anunciado um substantivo apoio financeiro e técnico por parte 
do MINC, IPHAN, BNDES, Caixa Econômica Federal, Go-
verno do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de São 
Luiz do Paraitinga.

É urgente a reconstrução da cidade, pelo que, torna-se ur-
gente o Tombamento da de S. Luís do Paraitinga pelo IPHAN.

[figuras 32a, 32b, 32c e 32d] As duas fotos 
superiores mostram os danos mais signifi-
cativos na Rua Barão de Paraitinga: casas de 
n.34 e 26.  Nas duaa imagens inferiores, os 
danos sofridos por algumas das residências 
na Rua Cel. Domingues de Castro: a casa 
de n. 142 e as casas de n. 200, 208 e 216 
(da direita para a esquerda da foto), que fa-
ceavam a lateral da Capela das Mercês
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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UM HOMEM DA ILUSTRAÇÃO E A CAPITANIA 
DE SÃO PAULO

A fundação de São Luiz do Paraitinga, em 1769, promovida e 
orientada pelo governador e capitão-General da Capitania 
de São Paulo, D. Luís Antônio Mourão1, o Morgado de 

Mateus, fez parte de uma ampla política de organização territorial 
e dinamização da economia, implementada por esse fidalgo 
português indicado para essa finalidade pelo Marquês de Pombal, 
em 1765. 

As práticas “modernizadoras” ou reformistas que caracterizaram 
a ação do Morgado de Mateus expressavam a política global, com 
ares de “Despotismo Esclarecido”, que marcou a gestão do Marquês 
de Pombal (1750-1777), Sebastião José de Carvalho e Melo, o todo-
poderoso ministro de D. José I, traduzida na América portuguesa 
por ações visando o controle cartográfico, demográfico, econômico 
e político/militar dos grandes domínios da Coroa e a sua expansão. 
Uma “aritmética política” instrumentou os governos “ilustrados”. 
A Enciclopédia de Diderot e d’Alembert definiam a “Aritmética 
política” como aquela que tem por finalidade “pesquisas úteis à arte 
de governar os povos” (1751) (Martin, 2001).2

O próprio Carvalho e Melo, no texto das suas “observações 
secretíssimas do Marquês de Pombal”, explicita que:

 

1  D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão era senhor do Morgadio de Mateus, um grande domínio 
rural situado próximo à Vila Real, em Trás-os-Montes, daí o seu título; o Solar ou Casa de Mateus 
ainda existe e está bastante bem conservado; é um dos mais significativos exemplares da arquitetura 
civil barroca em Portugal. Foi iniciado pelo pai de D. Luís e terminado por ele. A imagem que antecede 
o texto é reprodução  de um quadro a óleo existente na casa de Mateus; conforme consta no “Caderno 
de Imagens” à p.288 do livro de Heloísa Liberalli Bellotto (2007), Autoridade e conflito no Brasil colonial: o 
governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775).

2  No que respeita ao longo ministério do Marquês de Pombal, ver a comunicação de Santos (2006).

são Luiz Do pArAitingA, uMA CiDADe Do 
urBAnisMo ILUSTRADO

[figura 33] D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mou-
rão (1722-1798), Morgado de Mateus, fidalgo da 
Casa Real, governador e capitão-general da Capita-
nia de São Paulo no Brasil entre 1765 e 1775, exe-
cutor da “Restauração” econômica, social, e política 
da região



46 [ Dossiê são Luiz Do pArAitingA ]

os princípios que a Economia do Estado e a Aritmética Política 
estabeleceram para que por eles se possa formar uma completa idéia 
do Estado, da Civilidade, da Política, da Opulência e das Forças 
de qualquer Nação culta, se viram aparecer em público com esta 
faustíssima ocasião na Corte de Lisboa, causando assombro a todos 
os Nacionais e Estrangeiros. (Santos, 2006)

 
Segundo o “pedagogismo” das Luzes, o poder dos monarcas 

devia estar sob o domínio da Razão, comprometido com a reflexão 
filosófica. Os reis comprometiam-se assim com o “progresso”, 
estando as suas medidas “orientadas pelos ideais de bem comum 
e felicidade pública, tais quais formulados pelo Direito Natural” 
(Araújo, 2003, p.2).  

Não se pode perder de vista, entretanto, que o peso dos princípios 
de centralidade monárquica e das convenções herdadas – a mentalidade 
barroca com todo o seu arsenal de representações – reduziu o alcance 
“das estratégias de modernização” ensaiadas no âmbito da Monarquia 
portuguesa (Araújo, 2003, p.18; Silva, 2003, p.25-6). 

A “Ilustração” é – diz-nos Calazans Falcon – a forma 
concreta, histórica do pensamento “iluminista”. A Ilustração 
diz respeito a dois princípios basilares – o pragmatismo e o 
enciclopedismo, e a linguagem geral para conhecer e agir no 
mundo é a matemática, como apoio das ciências e da reflexão 
filosófica (Silva, 2003, p.2 e 21): a “Razão” deita luzes sobre o 
agente, a situação e a ação.    

As fundações de povoados, de núcleos organizados, 
consolidando a presença do Estado e o aproveitamento econômico 
das regiões com grandes vazios foram a tônica das políticas 
governamentais de “Época de Pombal” no Norte e no Nordeste 
do Brasil: muitos desses grandes “vazios” eram pontuados por 
Aldeias de Missão, com populações indígenas, portanto, e sob o 
controle de religiosos, especialmente os padres da Companhia de 
Jesus, congregação religiosa cuja política territorial e de povoamento 
chocava frequentemente com os propósitos laicos (colonos e 
Estado), a ponto de Pombal radicalizar: em 1759 expulsou os jesuítas 
de todas as terras portuguesas, confiscando seus bens.

Para realizar seus desígnios de re-erguimento do Reino 
(Portugal e Domínios Ultramarinos), o marquês necessitava contar 
com administradores coloniais capazes de governar sob o prisma 
da razão política, de impor férrea autoridade em nome de “um bem 
geral da Sociedade” a ser alcançado pela instrução e civilização 
(Araújo, 2003, p.23-5). 

Segundo Ribeiro Sanches (1699-1779), um dos porta-vozes da 
Ilustração em Portugal, no seu livro Cartas sobre a educação da mocidade 
(1760), considerava que o “verdadeiro guerreiro é hoje um misto 
de homem de letras e de soldado [...] não somente necessita da 
instrução das matemáticas e ciência náutica, mas de muitos e muitos 
conhecimentos políticos para cumprir os seus importantes cargos” 
(apud Silva, 2003, p.13). Os capitães-generais e governadores que 
cuidavam das vastas províncias da América portuguesa – onde se 
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deflagravam então graves disputas de fronteiras, com momentos 
de conflito aberto refletindo a situação de guerra com Espanha 
na Europa, mais as situações de falta de “polícia” (vida organizada 
segundo regras e leis) no mundo dos colonos – deviam ser mais 
guerreiros do que nunca. E, portanto, segundo a máxima de Ribeiro 
Sanches, “ilustrados”.

No foco mais belicoso das mal-definidas fronteiras entre os 
domínios de Portugal e Espanha na América Meridional, os campos 
ao Sul do Brasil, a única região colonial capaz de dar um efetivo 
apoio às ações e pretensões dominiais da Monarquia Portuguesa era 
a Capitania de São Paulo. Para as difíceis tarefas a desempenhar ali 
foi nomeado em 1764 o Morgado de Mateus: seja pelo sucesso das 
armas sob o seu comando obtido contra os espanhóis em Trás-os-
Montes, em 1762, seja pela sua boa formação matemática e filosófica 
(como demonstra a Livraria da Casa de Mateus), fosse pelas suas 
relações – muito próximas por sinal – com uma nobreza dirigente 
diretamente ligada a Pombal e a D. José I,3 o fato é que o Morgado 
de Mateus tinha o perfil do “homem público” da “Ilustração” que o 
momento requeria.

De fato, a situação das fronteiras entre as monarquias 
portuguesa e espanhola no interior da América Meridional, de 
Norte a Sul, estava num momento crítico depois que, em 1761, 
o Tratado de El Pardo invalidou o Tratado de Madrid, de 1750. 
Essas fronteiras interiores eram imensos territórios nos quais 
se haviam expandido os padres da Companhia de Jesus, ligados 
a ambas as Coroas. Mas tanto nas fronteiras internas como nas 
litorâneas, o palco de maior confronto estava na região do Rio da 
Prata, entre Laguna, na costa do atual Estado de Santa Catarina e 
Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata, área de extremo 
interesse comercial (couros e gado vacum e muar), campo aberto 
facilitando a circulação econômica e a de tropas militares, situação 
bem diferente do resto das fronteiras ainda indefinidas, sempre 
em plena selva. Além disso, deve-se notar que o Rio da Prata era 
uma porta para chegar, por estradas fluviais, via Rio Paraguai, aos 
limites amazônicos e, via Rio Paraná, até a Província do Paraguai, 
região também alcançada, desde São Paulo, pelo Rio Tietê.

“Restaurar” a Capitania de São Paulo como unidade 
administrativa autônoma, estatuto perdido desde 1748, quando se 
tornou dependente do Governo do Rio de Janeiro, foi a missão 
do Morgado de Mateus. Seu programa: implementar as povoações 
existentes e criar novos núcleos de povoamento e de produção, para 
consolidar e incrementar a teia de caminhos existentes e a circulação 
mercantil; garantir o abastecimento necessário para resistir a 
invasões e dar apoio às movimentações militares junto à fronteira 
com os espanhóis ao Sul, tendo em vista os conflitos contínuos 
entre os interesses da Monarquia portuguesa e os da Monarquia 
3  Por parte da mãe, D. Luís era ligado ao Marquês das Minas, do Conselho Real, gentil-homem 
da Câmara Real e Marechal de Campo do Exército português; por parte da sua mulher, D. Leonor, 
era “sobrinho” do Conde de Redondo, Fernando de Souza Coutinho Castello Branco e Menezes, 
também do Conselho Real, e Marechal de Campo, além dos cunhados que serviram a Pombal como 
embaixadores de França e Espanha.
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espanhola; recuperar e edificar fortalezas; promover cultivos para 
a exportação, como o açúcar de cana, o algodão, o anil, o fumo, 
cultivos já existentes, mas com produção diminuta.

É certo que o Morgado de Mateus tinha a incumbência de 
“restaurar” uma capitania sob todos os aspectos – político, social 
e econômico –, mas com premências no que se refere aos assuntos 
militares e diplomáticos, ligados à iminência de guerra com os 
hispano-americanos e definição de domínios territoriais, conforme 
foi dito, e, desse modo, a fundação de aglomerados humanos 
esteve também sujeitas a essas questões. Porém, consolidar as 
povoações estava relacionado com a ideia de fomento agrícola e 
extração comercial da produção. É certo, portanto, que os núcleos 
criados pelo Morgado de Mateus somente apareceram e vingaram 
em sítios que por suas próprias condições já vinham atraindo ou 
oferecendo possibilidades aos moradores, fato é que a maioria 
deles vingou, ainda que sempre atrelados à produção primária 
agrícola e pecuária.

O principal negócio dos paulistas, na época em que D. Luís 
veio assumir o governo, era o comércio de animais – gado vacum 
e muar, para fornecer à Capitania de Minas Gerais. Tal comércio, 
essencial, estava relacionado com a principal zona de conflito direto 
entre as coroas de Portugal e Espanha: a imensa área de campos 
situada ao sul do Brasil, entre os rios Pelotas/Uruguai e o Rio da 
Prata. Cabia, pois, como política central desse governador, homem 
bastante “ilustrado” em letras e armas, a consolidação dessas regiões 
meridionais do Brasil, cujo eixo de articulação era a “Estrada Geral 
de São Paulo para o Continente de São Pedro do Rio Grande do 
Sul” ou, ao inverso e como era conhecida em meados do século 
XVIII, “Caminho que vai de Viamão até a Cidade de S. Paulo”. 
Além dos Campos de Viamão, o governador D. Luís promoveu 
uma derivação para Oeste, visando à conquista da extensa Vacaria 
sita no atual Estado de Mato Grosso do Sul, seguindo o extenso 
caminho fluvial representado pelo Rio Tietê.

Em todo o seu comprimento, a Capitania de São Paulo, 
por terra, tinha precisamente como limite, ao Sul, o Rio Pelotas 
e, pelo litoral, o município de Paranaguá; e, ao Norte, limitava 
com a Capitania do Rio de Janeiro. A estrada que vinha desde os 
campos do Sul até os limites com o Rio de Janeiro derivava, na 
região da atual cidade paulista de Lorena, rumo a Minas Gerais, 
sempre acompanhando o vale do Rio Paraíba. Foi o Morgado 
de Mateus que abriu definitivamente, a partir de Lorena (na 
época, Freguesia de N. S. da Piedade), o incipiente caminho para 
a cidade do Rio de Janeiro, promovendo a distribuição de terras 
ao longo dele.

O plano de governo do Morgado de Mateus, um “Plano 
racionado”, como ele afirmava, orientou-se por todas as principais 
rotas da Capitania. Foram quatro os eixos contemplados, nos quais 
ele ordenou fundar povoações (na listagem que segue, o nome dos 
núcleos fundados começam pelos nomes atuais das localidades):
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Estrada Geral do Sul e Litoral Sul
1. Castro – PR (Santa Ana do Iapó, povoação em 1774, vila 
em 1789)
2. Lapa (povoação de Santo Antônio do Registro em 1771, vila 
em 1806), 
3. Itapeva – SP (Santana de Itapeva da Faxina, povoação em 
1766, vila em 1769) 
4. Itapetininga – SP (povoação em 1768, vila em 1770)
5. São Roque – SP (povoação em 1768, vila em 1832)
6. N. S. dos Prazeres das Lages (Lages, povoação em 1766, vila 
em 1771 – SC)
7. Apiaí Santo Antônio das Minas do Apiaí (1771, Apiaí – SP)
8. Eldorado (Xiririca)
9. Guaratuba – PR (S. Luís de Guaratuba, povoação em 1766, 
vila em 1770)
10. Sabaúna –  SP (povoação em 1767)
11. Ararapira, Distrito do município de Guaraqueçaba – PR (S. 
José da Marinha de Ararapira, povoação em 1769).

Estrada São Paulo – Rio de janeiro e Litoral Norte
1. S. Luiz do Paraitinga – SP (povoação em 1769, vila em 1773)
2. Escada (Guararema)
3. Caraguatatuba – SP (povoação em 1770, vila em 1857)
4. Paraibuna – SP (Santo Antônio do Paraibuna, povoação em 
1773, vila em 1832)
5. São José dos Campos – SP (S. José da Paraíba, aldeamento 
jesuítico tornado vila em 1767).

Caminho de Mato Grosso (vacarias do Paraguai e do 
Mato Grosso)
1. N. S. dos Prazeres do Iguatemi, fronteira com o Paraguai
2. Piracicaba (Nossa Senhora dos Prazeres do Piracicaba, 
povoação em 1767, vila em 1822).

Estrada de Goiás
1. Campinas – SP (Mato Grosso das Campinas, povoação em 
1774, vila em 1797), 
2. Mogi Mirim – SP (S. José de Mogi Mirim, vila em 1769)
3. Atibaia – SP (vila em 1769).

O aglomerado de São Luiz do Paraitinga, criado nesse contexto 
histórico, acabou florescendo, dentro das possibilidades da época, 
a partir da década de 1790, quando as medidas de implemento da 
produção e comércio iniciadas pelo Morgado de Mateus, começaram 
a frutificar. A ligação da região situada entre São Paulo e Rio de 
Janeiro / Sul de Minas Gerais e o litoral, que estava concentrada 
no porto de Parati, sob controle da Capitania do Rio de Janeiro, foi 
pouco a pouco derivando para o porto de Ubatuba, para isso sendo 
necessário seguir o caminho onde foi criada a vila de Paraitinga.
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NO CAMINHO PARA O MAR

São Luiz fica a meio caminho (45 km) entre Taubaté, no Vale 
do Paraíba, e Ubatuba (50 km), no litoral. Fica na microrregião 
configurada pelo curso do rio Paraitinga que, no município 
vizinho de Paraibuna, ao encontrar o rio desse nome, formam o 
Rio Paraíba. 

A porção interior denominada de “Norte de São Paulo” é, na 
sua maior extensão, atravessada pelo rio Paraíba do Sul, rio que 
segue em direção ao Estado do Rio de Janeiro, cruzando-o em quase 
todo o comprimento até desembocar no mar – Vale do Paraíba é 
também usualmente utilizada para denominar essa região entre a 
Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. A sua colonização começou 
nos primeiros anos do século XVII com o povoado de Mogi das 
Cruzes, cerca de 60 km de São Paulo, elevada a vila em 1611. 

Até meados do século XVII, a zona colonizada já havia 
avançado quase 150 km mais, ao longo do Vale. Três vilas tinham 
sido fundadas: Jacareí, Taubaté e Guaratinguetá – e no início do 
século XVIII, a freguesia de Pindamonhangaba, pertencente a 
Guaratinguetá, foi elevada a vila. 

Também em meados do XVII, Serra do Mar abaixo, no litoral 
fronteiro ao Vale do Paraíba, foram elevadas a vila as povoações 
de São Sebastião, Ubatuba e Parati, em distâncias que praticamente 
correspondiam às três vilas fundadas serra cima.

Por mal estudada que seja a região, pela historiografia, há 
indicativos de que o apresamento de índios (para usar a sua força de 
trabalho ou vendê-los) e a produção de aguardente e mantimentos 
marcaram o Vale no decorre do século XVII a economia do Vale 
do Paraíba paulista, ao longo do século XVII. As expedições de 
apresamento de nativos e explorações mais ao interior, d’além 
Mantiqueira, em busca de metais preciosos culminou, no final 
daquele século, nos primeiros descobrimentos de ouro na futura 
região das Minas Gerais.

A passagem ligando o Vale do Paraíba à região mineradora 
estava situada adiante de Guaratinguetá, no local onde se criou a 
freguesia de N. S. da Piedade, em 1719. O litoral mais próximo dali 
era a vila de Parati, que se tornou o principal ponto de articulação 
nos intercâmbios entre o planalto interior e a marinha. No Vale, e 
mesmo em relação à Capitania de São Paulo, tudo convergiu a partir 
de então nessa diretriz para as Minas Gerais. Até mesmo a Estrada 
do Viamão que veio unir os campos do Sul do Brasil a São Paulo, 
serviu para captar manadas de gado vacum e, sobretudo, muar, para 
levar às Minas, onde eram artigos de alta necessidade.

Em meados do século XVIII, antes da chegada de D. Luís 
Antônio para “Restaurar” a Capitania de São Paulo, cujo território 
desde 1748 ficara sujeito ao governador do Rio de Janeiro, o caminho 
que ainda guardava certa dinâmica econômica era a Estrada de 
Viamão até a cidade de São Paulo e, daí em diante, a estrada para 
Minas Gerais: o caminho das tropas. O “negócio de animais” era 
a atividade que gerava riqueza entre os paulistas, afora o comércio 

[figura 34] “Quadro urbano da capitania de São 
Paulo: 
   vilas e cidade existentes; 
  povoações oficiais iniciadas entre 1765 e 1775” 
Fonte: Derntl, 2009
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de importação de tecidos, quase todo realizado por portugueses 
nascidos no Reino (Saia & Trindade, 1977, p.10). 

Já nas primeiras duas décadas do século XVIII, o contato entre 
as Minas Gerais do Ouro e o comércio marítimo – o caminho do 
ouro e das mercadorias importadas – fora deslocado em grande 
parte para o “Caminho Novo” das Minas, direto com o porto do 
Rio de Janeiro, onde se exercia com mais eficácia o controle fiscal 
do Estado (ibidem, p.9). 

Os contatos entre Parati e Guaratinguetá, no Vale, continuaram 
existindo, se bem que bastante diminuídos. Em Parati fora posto 
um Registro fiscal. Mas escapavam a ele quem subisse por Ubatuba: 
já no alto da serra, num lugar denominado Encruzilhada, se fazia 
um desvio em direção ao lugar chamado Facão (onde se fundou 
mais tarde a povoação de Cunha), de onde seguia um caminho 
até Guaratinguetá. Porém, o tráfego foi ficando tão reduzido e o 
caminho de Ubatuba era tão precário que, em 1751, o ouvidor geral 
da Comarca de São Paulo, em carta ao governador e capitão-general 
do Rio de Janeiro, dando conta da situação das vilas litorâneas de 
São Paulo, diz que a 

A Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem está hoje 
reduzida ao estado de uma pobre Aldeia, e quase despovoada pela 
suma pobreza de seus moradores, e não ter comércio algum, e tão pobre, 
que há muitos anos tem derrubada a Igreja Matriz sem a  poderem 
reedificar, as mais padecem a mesma ruína, e miséria, com pouca, ou 
nenhuma melhoria exceto Ubatuba, que ainda não vi, mas pelo que 
me informam é pior, que a da Conceição. (DI, 1929, p.137)

Uma velha Capitania – a primeira a ser povoada no Brasil – 
a ser “ressuscitada”, no dizer de D. Luís Antônio, exagerando nas 
tintas, mas com bastante verdade:

No território paulista, condensados em torno das artérias daquele 
sistema viário já definido, vão subsistindo, malmente, os antigos núcleos 
de população. As vilas do vale do Paraíba, no pouco trato que vêm 
mantendo com seus correspondentes portos do litoral, não passam de 
pequenos aglomerados, centros de dominância de áreas mais ou menos 
amplas e de povoamento mais ou menos ralo, e “todas são pequenas, 
Ainda as de maior nome, faltas de gente, e sem nenhum modo de 
ganhar a vida, os campos incultos, tudo coberto de mata brava, a 
lavoura por mau método”. (Saia & Trindade, 1977, p.10)

A intenção de consolidar as articulações viárias preexistentes 
na capitania novamente autônoma, com vistas ao intercâmbio 
comercial e a defesa do território, fez que D. Luís, no andamento 
do seu programa “ilustrado”, não descuidasse da diretriz que ligava 
o Vale do Paraíba ao antigo e decadente porto do litoral norte 
paulista. A região da antiga Encruzilhada, no vale do Rio Paraitinga, 
devia ser contemplada na sua política de povoamento. Estimulou e 
comprometeu pessoas com essa diretriz, abrindo o acesso à terra 
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onde havia sesmarias abandonadas desde muitos anos, prometendo, 
além de isenções e privilégios, promover a exportação do que fosse 
produzido em escala significativa.

Pensou D. Luís em incrementar outra antiga ligação entre o 
Vale e o litoral ordenou ainda a transformação em vila do antigo 
aldeamento indígena de S. José da Paraíba, próximo à Estrada Geral 
junto ao Rio Paraíba, no ano de 1767, criando serra abaixo, na direção 
dessa nova vila, uma vila chamada Santo Antônio de Caraguatatuba 
(atual Caraguatatuba). Ambas não foram adiante, senão a partir da 
década de 1840.

 
O DESENvOLvIMENTO DE UM CENTRO 
POLICULTOR

O plano de política territorial traçado para o Brasil Meridional, 
em meados do século XVIII foi, em grande parte, o plano de 
“Restauração da Capitania de São Paulo”, pelo qual o governador e 
capitão-general D. Luís tinha a pretensão de transformar a capitania 
em “ruína” na “mais florescente e feliz província”, ao consolidar as 
povoações civis e suas instituições, onde, de acordo com as teorias 
fisiocráticas em voga, todas as pessoas viveriam na condição de 
proprietários de bens: esse aspecto é o diferencial de São Paulo em 
relação às demais regiões ou Capitanias do Brasil onde se aplicou o 
“urbanismo iluminista”, dito “urbanismo pombalino”.

Trabalhar sobre uma situação social e espacial delimitada há 
mais de cem, ou de 80 e 60 anos em termos de ocupação colonial, 
transformava a gestão do Morgado de Mateus numa tarefa de 
“recolonização” ou “colonização interior”, melhor dizendo; uma 
situação – que a historiografia sobre o tema não havia especificado 
até hoje – diferente, no que se refere às políticas e ações traçadas 
para o Norte e Nordeste do Brasil no mesmo período. E tal situação 
aproxima os eventos paulistas mais aos projetos exatamente 
contemporâneos de “colonização interna” em território ibérico, do 
Reino de Espanha (Sierra Morena e Andalucía) (Muñoz Jimenez, 
1991), do que àqueles gerados na Ibero-América.

No geral, as iniciativas de criação de novos aglomerados, na 
segunda metade do século XVIII, “abrindo novas terras ao cultivo 
e à ocupação”, consolidaram a capitania e contribuíram para 
política de expansão das fronteiras portuguesas, fixadas em 1777 
pelo novo Tratado, o de Santo Ildefonso. O incentivo feito pelo 
Morgado de Mateus ao plantio extensivo da cana de açúcar, num 
auspicioso momento no que se refere às demandas internacionais 
pelo produto, inseriu, passo a passo, a economia paulista na 
economia  colonial de exportação.

Assim nasce São Luiz do Paraitinga, com base em populações 
“velhas”, composta de “menos pobres” e “pobres” (Saia & Trindade, 
1977, p.10), gente sem possibilidades de propriedade rentável, 
colonos que estiveram antes em Minas Gerais ou viviam ali na região, 
nas velhas vilas como Guaratinguetá, Taubaté e Pindamonhangaba, 
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no Vale do Paraíba paulista, estimulados não só pela promessa de 
terras em rotas de interesse,4 como também de isenções e privilégios 
(Saia & Trindade, 1977, p.13).

A vila de São Luiz não passou de um povoado bastante 
acanhado nos seus primeiros trinta e tal anos de existência, com 
uma agricultura de “roça”, parte comercial, parte para consumo. No 
que se refere à venda dos produtos, esse comércio era custoso em 
razão do estado ainda precário do caminho de Ubatuba. Plantavam 
fumo e algodão, produziram toucinho, mas tinham que levá-los 
ao porto de Parati, mais distante, onde pagavam alta taxação, e era 
inconstante a venda e transporte marítimo. Queriam se aplicar a 
“gênero de sólido Estabelecimento”, mas não achavam como: em 
1798, muitos moradores reclamam que plantariam cana, algodão, 
milho e feijão em excesso se obtivessem alguma isenção fiscal no 
porto de Ubatuba e o trajeto para ali fosse melhorado. 

A população livre era formada na sua maior parte de pequenos 
proprietários e plantavam sobretudo para comer (Saia & Trindade, 
1977, p.13-14).  Os conflitos pela posse de terras no novo município, 
latentes já no início, foram deflagrados nas duas últimas décadas 
do século XVIII.

Os limites dados pela topografia bastante acidentada, pelo clima 
e pela situação intermediária no circuito exportação-importação 
decidiram a vocação dessa municipalidade pela economia policultora 
de mantimentos, com predomínio do milho e feijão e, durante o 
primeiro meio século, também do criatório suíno. O cultivo do fumo 
e a produção de aguardente tiveram também os seus momentos de 
prestígio, aumentando cabedais. O regime de trabalho escravo se 
instalou e cresceu, juntamente com o regime fundiário da sesmaria. 
Nessa economia de “roça”, porém, a população escravizada foi 
sempre inferior à população livre (na sua maior parte, de origem 
europeia, portuguesa) ao contrário dos municípios açucareiros e 
depois cafeicultores (Scot, 1986), situados na estrada São Paulo–
Rio de Janeiro, nos quais o contingente de mão de obra escrava 
superava significativamente o elemento livre no geral da população. 
Na década de 1870, em São Luiz, a população escrava era muitas 
vezes inferior à população livre: “A sua população é de 9.039 almas, 
sendo 1.452 escravos, cuja maior parte se ocupa na lavoura do 
algodão, fumo e cereais”.5

O município tem seu primeiro momento de expansão, entre 
1790-1840. A economia local começa a ganhar consistência na 
segunda década do século XIX, quando o mercado interno da 
região Sudeste começa a expandir, como resultado da transferência 
da Corte portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, com 
4  Conforme se lê no Livro de Sesmarias, v.VI, p.20, editado pelo Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, parte da família do juíz das medições de Guaratinguetá, Manuel Antônio de Carvalho, escolhido 
pelo governador de São Paulo para dirigir a nova povoação, já vinha tentando reocupar aquelas terras  
junto à “Encruzilhada velha que vai para a Vila de Ubatuba”, onde sesmarias concedidas no final do 
século XVII tinham ficado em desuso.

5  Os dados constam nos Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, Estatísticos e Noticiosos da 
Província de São Paulo seguidos da Cronologia dos Acontecimentos mais Notáveis desde a Fundação da Capitania de 
São Vicente até o Ano de 1876, publicados em 1876 por Manuel Eufrásio de Azevedo Marques (apud 
Marcondes, 2001).       
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grande demanda de alimentos naquela capital em crescimento 
e, também, em razão da abertura de todos os portos do Brasil 
ao comércio, que ocasionou maior circulação de embarcações 
no litoral. Houve investimento crescente por parte de vários 
fazendeiros e sitiantes na produção de mantimentos (cereais e 
porcos) e em engenhos de aguardente, e consequente aumento 
de mão de obra, pela aquisição de mais trabalhadores escravos. 
Com base nessa produção e ainda apostando no cultivo do fumo, 
os lavradores locais foram conformando a pequena Paraitinga, 
preenchendo-a de edificações.  

Em 1836, quando a cafeicultura já dominava quase 
completamente a economia das cidades da Estrada São Paulo–Rio 
de Janeiro, ali na porção paulista do Vale do Rio Paraíba, São Luiz 
possuía três fazendas indicadas como “de café”. A produção local, 
excluindo a área da freguesia de Lagoinha, foi de apenas 6.296 
arrobas de café (Silva, 2005, p.64). 

  Em 1854, a situação quase que era a mesma: havia apenas 
quatro fazendas de porte com exclusividade nesse cultivo, mas, 
segundo declara a Câmara local, iam “seguindo sofrivelmente” (Saia 
& Trindade, 1977, p.16). Nesse mesmo ano, as vilas de Taubaté, 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá, próximas a São Luiz lideravam 
a cafeicultura na Província de São Paulo. Na década de 1860, o 
município de Taubaté, vizinho a São Luiz, estava entre os maiores 
produtores de café do Brasil. Em 1854, quando Taubaté produziu 
quase 360 mil arrobas de café, a produção de São Luiz foi de pouco 
mais de seis mil!  

Em meados do século, quando começa a crescer a vila e são 
erguidos vários casarões em sua praça central, isso se deve aos 
lucros trazidos pela exportação de fumo, café e suínos, sempre 
através do porto de Ubatuba, alcançado Serra do Mar abaixo. Tendo 
em conta a formidável produção de vários municípios do Vale, 
os vereadores locais consideram, entretanto, que essa exportação 
era pequena, assim como a saída dos produtos tradicionais, como 
o milho, o feijão e o toucinho. A passagem de numerosas tropas 
carregadas seja de algodão e toucinhos vindos do sul de Minas 
Gerais (região de Formiga), como boa parte da produção cafeeira 
de Taubaté, Pindamonhangaba e mesmo Guaratinguetá, rumo ao 
litoral, também consomem gêneros produzidos em São Luiz, a meio 
caminho do trajeto, trazendo rendimentos adicionais.

Aqui se inicia a fase de maior riqueza da economia luizense, 
estribada principalmente no tripé milho-feijão-café, mais o aporte 
episódico do algodão entre 1870-1880. A Câmara Municipal 
informa ao Governo da Província, em 1864 que a riqueza local 
deriva, sobretudo, da tradicional lavoura comercial de milho e feijão, 
“lavoura principal deste município”, novamente implementada; 
café, fumo e aguardente eram então cultivados “em pequena escala”: 
“destes gêneros são exportados o milho, o feijão e o café [...]; a 
exportação dos dois principais gêneros monta a do milho em 50.000 
alqueires, e a do feijão, em 20.000 alqueires, sendo a do café e fumo 
em pequena escala”.
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De 1840 a 1850 a cidade se expandiu de tal forma que 
se começou a abrir arruamentos para que se pudesse ocupar, 
doravante, o “alvéolo” até o fundo, “contornando, a oeste e sul, 
o morro do Cruzeiro” (Petrone, 1959, p.315). Mas o adensamento 
se dá nas décadas seguintes. As nossas pesquisas apuraram que 
foi precisamente aquela conjugação milho-feijão-café, à qual se 
acrescenta o algodão, que permitiu a criação de um arcabouço 
urbano denso e de porte, com o embelezamento da cidade, através 
dos melhoramentos públicos e a construção e reforma de numerosos 
edifícios particulares.

Em 1877, completada a ligação ferroviária entre a cidade de São 
Paulo e a do Rio de Janeiro, a produção cafeeira do Vale do Paraíba 
do Sul e do Sul de Minas, que antes saía pelos portos do litoral 
norte de São Paulo, passa a ir diretamente para o porto de Santos, 
pela ferrovia Santos–Jundiaí, inaugurada em 1867. Praticamente 
todas as cidades situadas ao longo do Rio Paraíba do Sul passam a 
ter estações de trem. Diante da transformação ocorrida no meio de 
transporte, tanto o porto de Ubatuba como o de São Sebastião irão 
decair vertiginosamente: os navios rareiam desde então no litoral; a 
navegação mercantil quase desaparece.

O custo das operações comerciais aumenta. A saída da 
produção passa a ser por Taubaté, a cinquenta e tal km de distância 
– coberta pelas tropas de mulas carregadas – e dali segue por meio 
de ferrovia até um porto distante. Isso não impede, entretanto, que 
a cafeicultura continue no município de São Luiz. Pelo contrário, 
depois de 1880 o cultivo local de café até mesmo aumenta. Desde 
essa época até cerca de 1920 houve um incremento no plantio de 
cafezais em São Luiz, em consonância com a grande expansão dessa 
economia no Estado de São Paulo.

Após a abolição da escravatura, esse município serrano utilizou 
basicamente força de trabalho nacional – a sua agricultura tradicional 
de mantimentos, ainda muito forte, não atraiu a imigração estrangeira. 
“Esse é um dos aspectos que dão a São Luiz certa originalidade 
dentro do Estado”, escreveu Pasquale Petrone (1959, p.267 e 309), 
“é um dos elementos que justificam a inclusão de São Luiz na área 
cultural caipira do Estado”.

Ao longo da década de 1870 e início de 1880, houve 
tentativas de conseguir autorização de um ramal ferroviário entre 
São Luiz e Taubaté, por parte de influentes proprietários locais, 
alimentando entre a população esperanças de desenvolvimento 
econômico. De fato, no final dos anos 1880, uma empresa formada 
por capitalistas taubateanos obtém a concessão para construir 
uma estrada de ferro entre Ubatuba, no litoral, e Taubaté, no 
planalto. Os trabalhos decorreram de 1890 a 1892, chegando os 
empreendedores a adquirir trilhos no exterior e iniciar algumas 
obras de pontes, algumas ainda possíveis de serem vistas em meio 
ao mato. Depois de 1893, tudo parou: a concessão foi cassada, 
e faliram os capitalistas de quem dependia o negócio – o Banco 
Popular de Taubaté e a Via Férrea Taubaté–Ubatuba. Mais de 
duas décadas depois, o proprietário da antiga concessão consegue 
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do governo Venceslau Brás um decreto revalidando o privilégio 
de construção da ferrovia que, entretanto, nunca ocorreu. Era o 
ano de 1917. 

Em São Luiz o episódio do café teve o seu final no ano de 
1918. A expansão progressiva da produção cafeeira em São Paulo 
correu paralela, desde o início da República, a uma queda sistemática 
dos preços internacionais do café, problema apenas atenuado pela 
política de valorização cambial e de regularização dos estoques do 
produto (Convênio de Taubaté–SP, 1906, firmado entre São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro). Em São Luiz do Paraitinga, elo fraco 
dessa cadeia mercantil, não houve como prosseguir nesse ramo da 
economia quando o cansaço progressivo do solo salmorão que 
caracteriza a região, desprotegido de matas, se tornou mais evidente 
e as fortes geadas de 1918 no Vale do Paraíba destruíram os cafezais 
do município (Toledo, 2008, p.121-3).

Dessa época em diante, uma parte significativa das áreas rurais 
do Vale do Paraíba paulista teve os cultivos de café substituídos 
por pastagens. Futuramente, a região vai se tornar uma grande 
bacia leiteira, abastecedora da cidade de São Paulo, em crescente 
metropolização (Martins, 1975; Toledo, 2008). Já no início dos anos 
1920 chegaram à zona dos rios Paraitinga e Paraibuna imigrantes 
vindos de Minas Gerais, interessados em se aplicar na faina da 
pecuária bovina, e também da suína. Mas não é só. O negócio da 
rapadura ganhou expressão no município nas décadas de 1920 e 
1930 com a multiplicação das engenhocas, tornando-se a produção 
de rapadura luizense uma das maiores do Estado. Um fato bastante 
representativo das mudanças que ocorreram nesse meio foi a divisão 
de vários latifúndios do município em seis ou mais propriedades 
(Gonçalves, 2007, p.54).

Os dados coletados pelo geógrafo Pasquale Petrone (1959) para 
o seu estudo sobre o município informam que, em 1934, o criatório 
de suínos atingia a cifra de mais de 20 mil animais e que também se 
exportavam animais bovinos, o que indica esse criatório como fonte 
de renda não desprezível. Pouco tempo depois, visando a indústria 
do leite, cresce a pecuária leiteira que passa a caracterizar a economia 
local, estendendo-se pelos 36 bairros rurais do município, ainda 
produtores de milho e feijão.

A produção leiteira de São Luiz teve estímulo maior com a 
instalação em 1953 de uma usina da indústria de laticínios Vigor, a 
500 metros da cidade. A Vigor e a Embaré, esta com sede em Taubaté, 
exerceram o monopólio sobre o comércio do leite produzido na 
região. Essa fase da pecuária leiteira teve declínio acentuado na 
década de 1980.

Incapacitada para acompanhar a modernização do setor de 
laticínio, arcando com os custos correspondentes, a pequena 
propriedade tradicional foi sendo vendida; seus novos proprietários 
– a maioria vivendo fora do município e geralmente concentrando 
mais de uma propriedade antiga – substituíram as formas 
tradicionais de uso da terra, passando a criar gado. Desse modo, 
o caráter comunitário e autogestionário que comparecia nessas 
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formas de produção vem desaparecendo do mundo rural luizense. 
E essas transformações na paisagem rural foram acentuadas pelos 
novos empreendedores, absentistas também, que progressivamente, 
desde o início da década de 1980, compram terras para o plantio 
extensivo de eucaliptos.6

São Luiz atingiu a época da modernização do Brasil e, 
sobretudo, do Estado de São Paulo cujo parque industrial começa 
a ganhar grandes proporções e diversidade no decorrer da década 
de 1930, mantendo certa dinâmica econômica, fato pelo qual não 
se incluía entre aquelas cidades do Vale do Paraíba que o escritor 
Monteiro Lobato denominou de “cidades mortas”, como Bananal 
e Areias, por exemplo. 

Com uma produção nitidamente voltada para a policultura, 
utilizando métodos tradicionais, com uma numerosa população de 
sitiantes, desde os anos de 1930, o município, entretanto, chamava 
a atenção não só pelos traços materiais, o da sua arquitetura antiga, 
bastante preservada, como também pelos traços ditos espirituais, 
que impregnavam o meio rural e o urbano, expressando um ritmo, 
um modo de vida que tomava distância do mundo da ferrovia, das 
autoestradas, do trabalho industrial, dos mercados de consumo 
ampliados, mesmo estando nas proximidades do eixo São Paulo–
Rio de Janeiro. A alcunha de “último reduto caipira”, para São 
Luiz, começou a ganhar contornos por essa época, anos 30-40 
do século XX, atraindo desde então os estudiosos: etnólogos, 
antropólogos, sociólogos.

Pasquale Petrone, geógrafo e professor da Universidade de 
São Paulo, realizou em meados da década de 1950 uma monografia 
no campo da geografia humana, chamando a atenção para as 
especificidades da região. Pelas características da sua localização 
e economia tradicional, passado o episódio do café que agregara 
valores, São Luiz ficara mesmo, a partir da última década do século 
XIX, à margem das correntes imigratórias. Isso também explicava, 
para Petrone (1959, p.267), porque a população luizense conservava 
“muitos traços culturais, tanto sociais quanto materiais e espirituais, 
que lembram outros tempos”, daí incluir-se perfeitamente na “área 
cultural caipira do Estado”.

Na área urbana acaba se concentrando gente migrante da zona 
rural. Quem não mudou para a periferia de municípios maiores 
do Vale do Paraíba, como Taubaté e São José dos Campos, já 
industrializados, procurou se estabelecer nas periferias de São Luiz 
O adensamento do Morro do Cruzeiro, bem como a sua extensão 
na “crista”, se deve à migração da população rural do município, que 
buscou assentamento na cidade (Gonçalves, 2007, p.55-6).

As atividades voltadas para o turismo contribuíram para fixar 
parte desses migrantes. Na década de 1970, as vias de solução 
econômica no município, hoje vigentes, não estavam configuradas 
de todo e não se refletiam no melhoramento da cidade, ainda que 
por suas características efetivamente causem pouco impacto sobre a 

6  Pertencem a indústrias de papel e celulose instaladas fora de São Luiz.
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cidade. Por outro lado, estava em curso o processo de tombamento 
do conjunto urbano-arquitetônico tradicional considerado como 
“centro histórico”, por parte do Condephaat – o que só veio a 
ocorrer em 1982. Desse modo, a população urbana só podia ter 
expectativas e apostas – o que era muito comum aos velhos núcleos 
urbanos pouco atingidos pelo processo de modernização do país – 
no turismo cultural. 

Quiçá inspirando-se em locais como Ouro Preto, Salvador, 
Olinda e Recife, foi revivido São Luiz do Paraitinga, com muita 
ênfase, um carnaval de rua no cenário urbano tradicional, imerso 
numa paisagem natural pouco alterada. Os festejos, de grande 
animação, atraíram para lá um turismo jovem de massa, em busca 
de diversão num espaço “de raíz”, oriundo principalmente da 
capital paulista.

De fato, a turistificação intensiva da cidade está voltada, 
sobretudo, para o Carnaval, sem que se esqueça da secular 
festa do Divino Espírito Santo (em maio), evento de cunho 
eminentemente religioso, que possuía alcance regional (Santos, 
2008). Na atualidade, as apostas para dinamizar a vida citadina se 
voltam para a montagem de um calendário turístico, que já envolve 
o Dia Nacional do Saci, no dia 31 de outubro, sob os auspícios da 
Sociedade dos Observadores de Saci (Sosaci), associação sem fins 
lucrativos criada em 2003, com sede em São Luiz do Paraitinga; 
a Semana da Canção Brasileira, que teve a sua terceira edição 
anual em 2009, no mês de setembro; e o 1º Festival de Cinema 
de São Luiz do Paraitinga, ocorrido em maio deste mesmo ano. 
Em 2002, São Luiz foi instituída como Estância Turística pelo 
Governo Estadual.

O ambiente tradicional que a cidade apresenta, imersa entre 
morros, protegida em parte pelo tombamento efetuado pelo 
Condephaat (1982); sua vida pacata; bem como a predominância, até 
tempos recentes, de uma economia de caráter “roceiro” (mantimentos 
e pecuária), pesam no fato de se atribuir corriqueiramente a São Luiz 
“certa originalidade dentro do Estado” (Petrone, 1959, p.267). Mais 
marcante, repita-se, foi o fato de que tal ambiente se mantivesse, de 
certa forma, quando a modernidade, marcada pela indústria e pelos 
meios mecânicos de transporte, estava tão perto, no eixo ligando 
São Paulo ao Rio de Janeiro.

A pesquisa histórica mostra que o jargão de “cidade do café” 
que, com raras exceções, é utilizado para São Luiz do Paraitinga não 
se aplica a ela. O plantio de café, que se generalizou nos municípios 
do Vale do Paraíba paulista e fluminense a partir de 1830/1840, 
atingiu muito parcialmente as propriedades rurais de São Luiz. A 
força da economia cafeeira provocou um salto na economia agrária 
luizense, que expandiu a sua produção, para exportar, de gêneros 
de abastecimento, como o milho, o feijão, o toucinho, até tecidos 
rústicos; dessa produção derivava a maior parte da riqueza local, 
traduzida nas construções de maior porte, onde se concentravam 
o gosto do período, na ornamentação e nos objetos, os signos de 
abastança e status.



59[ A CiDADe, seus eiXos estruturADores e seus MArCos ArQuitetÔniCos ]

A CIDADE DO URBANISMO ILUSTRADO

Paraitinga, uma “cidade iluminista”? O conceito de “cidade 
iluminista” se refere aos aspectos racionais, salutares e estéticos 
que ela carrega, juntamente com a ideia de civilidade, riqueza e 
felicidade. A proposição de fundar cidades ou remodelar cidades, 
no decorrer do século XVIII europeu está associada a propósitos de 
reforma social, como expressão da cultura racional que preconiza a 
ação e o pensamento submetidos às “Luzes da Razão”. O Estado 
monárquico se coloca a serviço da Razão, comprometendo-se com 
o “progresso” da sociedade.

Como assinala Ana Sofia Moreira, apoiada em texto fundamental 
do historiador português José Eduardo Horta Correia (apud Moreira, 
2006, p.10),

O iluminismo representou, para o urbanismo, uma nova maneira 
de abordar o planeamento urbano. O espaço e a sociedade passaram 
a ser objectos de reformas racionais, originando uma série de planos 
de ordenamento político-territorial, que obedeceram a princípios de 
regularidade, uniformidade e programa, segundo uma organização 
racional e centralizadora do espaço. O desejo de mudança, 
conseguido de forma por vezes árdua através da revolução, é propício 
ao despertar do espírito utópico.

A “cidade iluminista” é outra coisa que a cidade ortogonal 
renascentista e aquela dos engenheiros militares. É a via utópica se 
direcionando para a prática espacial. Mais do que o uso da tradição 
racionalista clássica, os homens “ilustrados” do século XVIII 
visualizavam uma “experimentação social”.

De fato, “cidade iluminista” e “urbanismo ilustrado”, indicando 
uma dada concepção de cidade, são maneiras de se referir, nos 
estudos mais recentes,7 aos núcleos urbanos fundados em todo 
o Brasil e em Portugal na “Época de Pombal”, submetidas a um 
plano previamente desenhado, conforme se pode ler nos trabalhos 
acadêmicos, livros e artigos dos últimos 10, 12 anos, de autoria de 
Manuel Teixeira e Margarida Valla, Walter Rossa e Renata Malcher 
Araújo e outros.8 Mais recentemente têm surgido estudos, no âmbito 
acadêmico português, sobre as “Utopias territoriais do Iluminismo 
em Portugal”, como o mestrado defendido na Universidade de 
Coimbra, por Ana Sofia Antunes Moreira (2006). A grande maioria 
dos autores tem a formação de arquiteto.   

O conceito de “cidade iluminista” é utilizado desde 1982 
pelo historiador português José Eduardo Horta Correia (1985), 
com relação à Vila Real de Santo Antônio, no Algarve, planejada e 
construída inteiramente, em menos de dois anos, por determinação 
7  Em relação ao Brasil, os estudos específicos sobre povoações criadas na “Época Pombalina” 
tiveram um antecedente remoto no livro da geógrafa norte-americana Roberta Marx Delson (1997), 
publicado em 1979 nos Estados Unidos e em português somente no final da década passada – Novas 
Vilas Para o Brasil-Colônia Planejamento Espacial e Social no Século XVIII. Deve-se registrar também, entre 
os trabalhos mais antigos, o estudo de Maria Helena Ochi Flexor (1989). 

8  Ver Referências deste dossiê. Uma bibliografia extensa e atualizada pode ser vista em Reis (2007)
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do Marquês de Pombal, para centralizar dominar as atividades da 
pesca da sardinha. O mesmo sentido é dado à Baixa de Lisboa, 
reconstruída depois do megaterremoto de 1755. Ambas são 
realizações do “urbanismo ilustrado”, emanado da “escola 
portuguesa de urbanismo” (Bastos, 2006), que alguns alcunham 
também de “urbanismo pombalino” ou “cidade pombalina”. 
Por extensão, são qualificados dessa forma os numerosos 
planos desenhados para as vilas fundadas em todo o Brasil por 
determinação governamental entre 1753-1777, sob a égide do 
Marquês de Pombal, numa política de povoamento conduzidas 
pelos governadores que nomeou para diversas capitanias.  

Vila Real de Santo Antônio, em Portugal, “cidade iluminista”, 
exemplo paradigmática do “Despotismo Esclarecido”, no Reino, 
é exatamente contemporânea a São Luiz do Paraitinga: guardadas 
as devidas diferenças (Vila Real foi toda edificada sob patrocínio 
régio), ambas as vilas foram criadas com base num plano 
previamente estabelecido.

No quadro das determinações ilustradas do Marquês de Pombal, 
a ênfase no controle do território e a organização das populações do 
Reino, conforme já se disse mais atrás, teve por objeto principal o 
mundo americano, resultando na criação de cerca de uma centena 
de povoações com base em plano previamente desenhado e com 
traçado regular, geralmente em forma de xadrez, com indicações até 
mesmo de como deviam ser feitas as casas térreas e de sobrado.

 As observações de D. Luís Antônio, o Morgado de Mateus, 
em relação às novas povoações que pretendia promover exemplificam 
bem as ideias sobre a cidade que povoavam a mente desses homens 
da “Ilustração”:

E porque uma das coisas que as Nações mais cultas costumam 
ter grande cuidado no tempo presente é a simetria, a harmonia dos 
edifícios que de novo se levantam nas Povoações das Cidades, e Vilas 
para que da sua disposição não resulte apenas a comodidade pública, 
mas também o agrado com que se fazem mais apetecíveis, e hábeis as 
Povoações, conhecendo-se da sua boa ordem com que estão dispostas a 
polícia, e a cultura dos seus habitadores...

Salvo a passagem do conhecido cartógrafo, engenheiro 
militar e arquiteto José Custódio de Sá e Faria, que realizou alguns 
levantamentos do território da capitania por volta de 1772 – 
é de sua autoria o projeto para o Forte de N. S. dos Prazeres de 
Iguatemi, presídio fundado pelo Morgado de Mateus na fronteira 
com o Paraguai –, o governador D. Luís Antônio não contou com 
engenheiros militares durante o seu governo. Mas já foi dito que 
ele tinha boa formação em matemática e era leitor de tratados 
de fortificação. No mais, em alguns documentos ele declara ter 
delineado o plano desta ou daquela povoação. 

O único plano original conhecido dessas povoações da Capitania 
de São Paulo está no Arquivo Histórico do Exército (RJ) e é relativo 
à vila de N. S. dos Prazeres das Lages, atualmente cidade de Lages 
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(SC), fundação que ele considerava da maior importância por estar 
nos limites do campo do confronto bélico – o “Continente de São 
Pedro do Rio Grande do Sul”. Embora esquemático esse plano 
de Lages tenha um tratamento elaborado está em sintonia com as 
concepções da “escola portuguesa de urbanismo”.

O fato é que o “idealizador” de São Luiz do Paraitinga, 
quando ainda em Portugal, tivera trato direto com o arquiteto José 
de Figueiredo Seixas, envolvido no projeto da Capela da Casa de 
Mateus, que tem importância pelo singular texto intitulado Tratado 
de Ruação para Emenda das Ruas, das Cidades, Vilas e Lugares deste Reino 
(Moreira, 1984, p.131-57), oferecido ao Marquês de Pombal, c. de 
1758, após o megaterremoto de Lisboa de 1755.

No que se refere a São Paulo, ainda é muito minguada a 
bibliografia sobre as povoações criadas na “Época Pombalina”, 
é muito geral e pouco esclarece a respeito das suas características 
específicas. Em relação ao Norte, Centro-Oeste, Nordeste do Brasil, 
já se pode considerar extensa a bibliografia sobre o tema. A questão 
é que nos estudos existentes sobre essa urbanização setecentista não 
se podem vislumbrar as diferenças de fundo no que se refere às 
diretrizes e ao espaço social trabalhado. É preciso observar que a 
política territorial de controle, povoamento e exploração econômica 
e a regularidade imposta às novas fundações foram de certa forma 
comum a todas as regiões, mas as realidades tratadas e as formulações 
políticas guardam diferenças.

A tônica das dezenas de fundações “pombalinas” Brasil afora 
foi a tomada de controle de antigas missões indígenas dirigidas por 
religiosos – nos mais das vezes localizadas nos sertões inóspitos, 
selvas e extensos vazios litorâneos, ou até mesmos próximas a 
antigas vilas – e sua transformação em vilas buscando utilizar como 
base da população os antigos habitantes; rebatizando ou batizando 
os núcleos com nomes de povoações do Reino, como: Bragança, 
Barcelos, Soure, Santarém, Vila Nova de Arronches, Vila Viçosa, 
Crato, Vila Viçosa e Oeiras.

Sublinha-se que em São Paulo, diferentemente do que 
ocorreu em outras regiões, trabalhava-se com redes de caminhos 
preexistentes integradas, bem ou mal, à dinâmica da economia 
colonial, na maior parte das vezes nos interstícios de núcleos já 
considerados velhos, com habitantes saídos dos municípios vizinhos 
– no caso de São Luiz do Paraitinga isso é muito claro. Nessas 
condições pôde emergir mais claramente – sendo seu portador 
o capitão-general dos paulistas – um discurso e iniciativa de teor 
fisiocrático, relacionando o aglomerado urbano com desígnios 
econômicos, agrários, visando um progresso econômico e moral 
que levasse aos proprietários de terras ao ideal de felicidade, de 
civilização (Vaz, 2002). 

No caso do antigo território paulista, além de São Luiz do 
Paraitinga, boa parte das vinte e tantas fundações do tempo de D. 
Luís Antônio acabaram se desenvolvendo depois da terceira década 
do século XIX, como Lages, Itapetininga, Itapeva, São Roque, Castro, 
Lapa, Atibaia, Campinas, Mogi-Mirim, Mogi-Guassú, Piracicaba, S. 
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José dos Campos. O contrário se deu noutras regiões do Brasil, em 
que muitas das “vilas pombalinas” planejadas se extinguiram, ou 
chegaram ao final do século XIX e mesmo no começo do XX como 
pequenos arraiais, havendo certamente exceções, como Santarém, 
no Pará, entre outras.

Dentre as fundações concretizadas pelo Morgado de Mateus, 
Paraitinga teve desenvolvimento precoce: foi a que mais cedo 
completou o seu arcabouço urbano, em decorrência do crescimento 
paulatino da economia local, verificado depois de 1790.

Segundo Luís Saia, o desenho urbano resultante não “representa 
uma reprodução fiel daquele racionalismo hipodâmico que povoaria 
a cabeça do Morgado de Mateus” (Saia & Trindade, 1977, p.26). 
Entretanto, foi por força das posturas e proposições estabelecidas 
pelo governante “ilustrado”, e quiçá também pelo acanhado do sitio 
escolhido, constrangido por morros e pelo rio, que São Luiz chegou 
à década de 1850 com a certa regularidade e uniformidade, tanto 
em relação ao plano como em relação à arquitetura que até então o 
preenchera, fatos ainda visíveis nos dias de hoje.

De acordo com as recomendações feitas por D. Luís Antônio 
em cartas aos povoadores nomeados para as novas fundações 
ordenadas, era preciso 

escolher uma paragem de boas terras, acomodadas ao regalo e 
sustentação da vida humana, onde haja caça e rio para pescar, e neste 
sítio mandar lançar roças, e tanto que houver mantimento, levar os 
casais a fundar Igreja em sítio seco, alegre e desembaraçado, abrir-lhe 
praça quadrada, cordear as ruas muito direitas, com suas travessas, 
formando quadras largas para poder nas casas haver quintais, plantar 
logo estacões [mourões] e fundar nos ângulos ou cantos das ruas as 
primeiras casas, que logo fique figurada a terra na sua direitura para 
que seja mais agradável a sua vivenda. (DI, 1943, p.108, carta de 
2 de abril de 1767).

Assim sendo, remetia a cada responsável por organizar a 
povoação, o plano de como se devia “formar as quadras nas 
Povoações”, ressalvando que o “Diretor da Povoação” faria 
diminuir ou acrescentar “aquilo que vir é mais conveniente, porque 
da forma que explico no dito plano fica logo a terra formada na sua 
grandeza, e precavido que pelo tempo adiante não entortem as ruas 
como costumam” (DI, 1978, p.58-9, 142-5 (cartas de 19 de julho de 
1769, relativas às novas povoações de Santo Antonio do Registro 
[LAPA] e Lages). 

Nas novas povoações, os ângulos das quadras deviam receber 
edificações desde logo. Para isso, o capitão-general remetia um 
prospecto da figura das casas para que todas sejam feitas pela mesma planta 
para ficar a terra mais bonita (DI, 1943, p.108).

Não foi diferente com São Luiz do Paraitinga. Há indícios, nas 
solicitações de abertura de ruas e de largos durante os primeiros 
quinze anos do século XIX, de que na instauração da vila, em 1773, 
tenham sido feitos a cordeação [medição] das ruas e fincados os 
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mourões de demarcação do perímetro urbano levando-se em 
consideração a planta remetida pelo capitão-general. O “Auto de 
Ereção e Levantamento do Pelourinho da Vila” de São Luiz do 
Paraitinga, em março de 1773, parece estar em concordância com 
as recomendações feitas pelo Morgado de Mateus. Seu autor é o 
“Diretor da Nova Povoação”, Manuel Antônio de Carvalho, que 
nasceu em Portugal, na Vila de Monforte, Distrito de Portalegre, no 
Alentejo, e casou em Taubaté, São Paulo, numa antiga família local. 

A cerimônia de elevação a Vila ocorreu no

Lugar mais competente dela por ser no Lugar que se destinou para a 
Praça [...], e ser aquele Lugar destinado o melhor por ficar fronteando 
todo o circuito da Praça por se achar esta vila fundada tanto 
as Ruas como a arrumação das Casas pela direção que 
mandou o mesmo Ilustríssimo, e Exmo. Senhor, que em tudo 
se seguiu pela admirável formalidade com que o mesmo 
Ilustríssimo Senhor com a sua doutíssima idéia fundou 
no seu pensamento tão acertada, e justa fundação a qual 
se acha já com Cinquenta, e duas Casas, além de vários Lugares 
Limpos para se Levantarem avultado número de Casas, pelo gosto, e 
alegria em que na dita vila se querem Estabelecer todos os Povoadores 
pela festividade de terras, e alegria do terreno, e saúde que nele logram 
todos té o presente, coisa maravilhosa que em três anos perto de quatro 
não tem havido moléstia em todos os Povoadores, e suas famílias 
que lhes tenha causado Despesa em procurar medicinas. (Saia & 
Trindade, 1977, p.22 – os negritos são meus)9

A cerimônia de elevação a Vila terminou com a colocação do 
pelourinho, marco da autoridade do Estado, nessa praça central da 
vila. O poste de madeira lavrada tinha quatro faces, com “o cutelo 
no alto do Remate olhando para Oeste, na forma determinada pela 
Lei” e serviu de pião para se consignar o Rocio: 600 braças ao 
rumo do Sul-Sudoeste e 400 braças ao rumo do Norte-Nordeste, 
“e do mesmo pelourinho para Leste Oeste duas mil braças para 
Reditos do Concelho, dando-se de foro a quem as quiser, ficando 
Livre, e sem pensão alguma, as casas que se quiserem fazer com 
seus fundos para Quintais”. O pelourinho, é sabido, ficava defronte 
e próximo da escadaria da atual igreja matriz. Devia estar no eixo 
da atual Rua 31 de Março. 

 De todas as cartas redigidas por D. Luís Antônio com instruções 
sobre as novas povoações, a que endereçou a Manuel Antônio 
de Carvalho, em Paraitinga, em 20 de junho de 1769, quando foi 
formada a povoação, é a única que traz maior esclarecimento a 
respeito da fatura da praça principal, geradora do conjunto a ser 
delineado. Deixando transparecer até mesmo seus propósitos 
“iluministas”, denomina o pátio do aglomerado como “Praça de 
Árvores”: “Mande Vossa mercê dizer aos moradores de sorte, que haja uma 

9  Há duas cópias do auto de fundação de São Luís do Paraitinga, datadas de 31 de dezembro de 
1773, sob a classificação I – 30, 22, 14, na Coleção Morgado de Mateus, Coleção Morgado de Mateus, 
Divisão de Manuscritos, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
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grande Praça de Árvores da Igreja de donde sairão as ruas bem cordeadas (DI, 
1978, p.48, o grifo é do autor deste texto).

A documentação coletada leva a crer que o “capitão-povoador”, 
Manuel de Carvalho, e alguns outros acompanhantes já conheciam 
o único sítio compatível para construir uma vila numa paisagem 
bastante acidentada como era aquela situada entre os rios Paraitinga 
e Paraibuna, no topo da Serra do Mar, caminho mais curto para 
se utilizar de antiga trilha que demandava ao pequeno porto 
de Ubatuba, no litoral: uma “vargem (várzea) grande”.  De fato, 
segundo o geógrafo Pasquale Petrone (1959, p.309-11), na paisagem 
de mar de morros que a caracteriza a região entre o Vale do Paraíba 
e a Serra do Mar, a ser cruzada para chegar àquele porto, as várzeas 
junto ao Rio Paraitinga são extremamente raras e estreitas: ainda que 
acanhada, modesta, aquela onde se situou Paraitinga era a única capaz 
de conter uma cidade ordenada com a forma regular da quadrícula. 

O governador, entretanto, não devia imaginar que essa 
“vargem grande” era modesta e com obstáculos, um sítio que 
não comportava as grandes quadras que deviam compor a malha 
urbana, quadrícula. Em 24 de outubro junho de 1769 os povoadores 
chegavam a essa “vargem grande”, tudo mato, conforme relato que 
o “capitão-povoador” mandou ao governador. E meses antes, em 
20 de junho, o governador já havia enviado ao “capitão-povoador” 
as instruções de como deveria formar as quadras, a partir de uma 
grande Praça de Árvores da Igreja: a grandeza com que pensava delinear 
a vila era – argumenta o Morgado para que pelo tempo adiante possa 
conservar-se e ter aumento.

A chegada dos povoadores no local da futura povoação é assim 
relatada no trecho inicial da carta remetida ao Morgado de Mateus:

Em trinta de Junho recebi uma de Vossa Excelência e duas vindas 
pela secretaria em as quais vinham todas as ordens que Vossa 
Excelência foi servido mandar para se fazer a nova povoação as 
quais logo mandei fazer publicar por todas as vilas e freguesias 
destas circunvizinhanças para que se achassem no dia de dez de 
agosto no Rio da Paraitinga na passagem do caminho que vai para 
a vila de Ubatuba para daí seguirmos adonde se havia de fundar a 
referida povoação; aos onze do dito mês seguimos Rio abaixo; aos 
dezenove chegamos a uma vargem grande na mesma margem do Rio 
em dia de São Luiz do Paraitinga Bispo – a beneplácito de todos 
os povoadores que presentes se achavam, se fundou a povoação na 
referida Vargem.10   

 Somente em março de 1773, mais de quatro anos após dar 
início ao povoamento, o “diretor” da nova povoação declarou estar 
a terra em condições de receber o estatuto de vila, contando com 
o número necessário de casas para tanto, e tudo ordenado como 
prescrevera o capitão-general. Desse modo, a organização municipal 
foi estabelecida em Paraitinga, a partir do já citado “Auto de Ereção 

10  Coleção Morgado de Mateus, Divisão de Manuscritos, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
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e Levantamento do Pelourinho da Vila” (Saia & Trindade, 1977, 
p.22). Somente nesse ano é que há informação, portanto, de já estar 
montado ali algo similar a um arcabouço urbano. 

Fases de expansão urbana

Entre 1773-1800

Desse período são balizas seguras da configuração da malha 
urbana a praça central (Praça Osvaldo Cruz), a igreja Matriz, a Rua 
Barão de Paraitinga, em cujo alinhamento, já no espaço da praça, se 
fazia a quitanda de gêneros alimentícios; a Rua Cel. Domingues de 
Castro, onde ficava a ponte de acesso à vila e continuava a estrada 
que vinha de Taubaté; a capela de N. S. do Rosário e a Capela de 
N. S. das Mercês. No que se refere à Matriz, e a Capela do Rosário, 
apenas o local marca o assentamento do edifício primitivo. 

A Capela de N. S. das Mercês foi edificada num dos extremos 
da Vila, a sudeste, 

no lugar onde se deixava a Rua da Ponte, à esquerda, subindo o 
morro para pegar a Estrada de Ubatuba. Para a Capela de N. S. do 
Rosário foi escolhido um pequeno patamar, na extremidade nordeste 
do sítio urbano, donde partia a diretriz para Cunha e Parati, Rio 
Paraitinga abaixo, remontam ao final do século XVIII. A Capela do 
Rosário, que serviu de Matriz boa parte da primeira metade do século 
XIX, foi substituída na segunda década do século XX por outra com 
feição neogótica; enquanto a Capela das Mercês manteve elementos 
de sua construção primitiva, apesar de ter recebido modificações, 
como a construção do corredor, em 1814, o que motivou a fachada 
da sineira, à esquerda do templo. Apenas a Capela do Rosário acabou 
definindo um pátio, ainda que comprimido numa curva de nível.

Entre 1800-1850

Segundo informou ao governador o “capitão-povoador”, em 
março de 1773, quando se fincou o Pelourinho, a vila ultrapassara o 
número mínimo de 50 casas para ter estatuto de vila, uma vez que 
já se achava com 52, além de vários Lugares Limpos para Se Levantarem 
avultado número de Casas (Saia & Trindade, 1977, p.13).

A pequena vila só começou a arrancar somente no final do 
Setecentos, quando os proprietários locais interessados fizeram 
frequentes esforços para melhorar o caminho para Ubatuba, a saída 
mais conveniente para a produção local (ibidem, p.14).11

Em 1800, São Luiz tinha arruador nomeado pela Câmara e, 
no decorrer dessa primeira década, inicia-se a construção de uma 

11  Ver também o Livro de Vereanças (Atas da Câmara) de São Luiz do Paraitinga, de 1776-1785, 
fls.50 e 53. A coleta de informação nos livros da Câmara de São Luís foi realizada há muitos anos 
por Jaelson Bitran Trindade, quando o acervo histórico-administrativo da cidade ainda não estava 
catalogado – hoje já se encontra catalogado e microfilmado, e sob a guarda do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. Assim sendo, nas notas subsequentes em que são citados documentos do acervo 
histórico-administrativo de São Luiz do Paraitinga, examinados antes dos trabalhos de catalogação, 
não constará a indicação arquivística. 
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segunda igreja Matriz, maior que a da época da fundação. É feito 
aplainamento no terreno em cota mais elevada do que a praça, para 
comportar um adro maior. São feitos aterros na praça para evitar a 
confluência de águas, formando “lagoa” no “centro da vila”.

Entre 1800 e o começo da década de 1830, ruas foram abertas – 
isto é, tiveram lotes concedidos e alinhados; outras foram retificadas, 
como as ligações entre as capelas de Nossa Senhora do Rosário e 
Nossa Senhora das Mercês, erigidas no final do século XVIII. 
Também foram ajustados perímetros de largos e outros foram 
abertos no lugar demarcado desde o assentamento da vila.

Em 1836, o engenheiro militar Daniel Pedro Müller, que 
colhia informações para um “quadro estatístico” da Província 
de S. Paulo, refere-se a São Luiz como vila “medíocre, apesar de 
ser antiga” – Müller tinha como comparação as vilas próximas, 
de Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, que já indicavam 
ares de abastança por causa da sua produção de açúcar e café, 
ganhando feição de monocultura. Por outro lado, esse crescimento 
da economia regional já começava a incidir sobre São Luiz, que 
também vinha em crescimento, lento, mas contínuo – é  exatamente 
nesses primeiros anos da década de 1830 que a fisionomia da vila 
começa a se transformar.

Essa primeira fase de expansão deixa saturada a trama urbana, 
obrigando a abertura de ruas em lugares antes apenas demarcados. 
A Rua Nova de São Sebastião, atual Rua do Carvalho, foi aberta 
no final da década de 1820.12 Logo a seguir, houve pressões para 
que se abrisse a rua paralela e por detrás da Rua da Ponte (Cel. 
Domingues de Castro), o que só aconteceria em 1853, ampliando a 
oferta de terrenos até o limite da modesta várzea escolhida em 1769 
para a povoação e sua futura expansão. Também a parte da estrada 
para Ubatuba, no Morro da Vila, por detrás da Praça, foi arruada 
tomando o nome de Rua da Boa Vista (hoje Rua Osvaldo Cruz).

Diferentes eventos marcam esse processo de expansão da 
área urbana: o realinhamento – e concessão de lotes novos – da 
rua que unia a Capela de N. S. do Rosário e a Capela de N. S. 
das Mercês, reajustando duas vias paralelas, a de “S. Sebastião” 
(Rua do Carvalho) e a do Rosário (Rua Monsenhor Inácio Gióia); 
a abertura da Rua da Cadeia (31 de Março) e Largo da Cadeia e 
Câmara (Largo Euclides Vaz de Campos), essas últimas já previstas 
e demarcadas por antigos mourões (estacas), ligando a Rua da 
Ponte (Cel. Domingues de Castro) diretamente à praça central da 
vila, bem como o abocanhamento de pequena parcela do Pátio 
da Igreja Matriz, por alguns proprietários, no início da década de 
1830, redefinindo o perímetro da praça central; tal fato leva a ser 
criada Travessa da Matriz (atual Rua Cônego Costa Bueno), do 
lado direito do templo. 

A necessidade de se nomear arruador, tal como tivera no final 
do século XVIII, se fez premente no final da década de 1820. Além 
dessa nomeação, os vereadores locais formaram uma comissão para 

12  Cf. Atas da Câmara, São Luiz do Paraitinga, livro de 1829 a 1839, fl.31 verso.

[figura 35] Desenho da Vila de São Luís do Pa-
raitinga, datado de 1850, por Roxales de Sousa e 
Silva. Original do Arquivo Público do Estado de 
São Paulo
Fonte: AESP - Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, Ofícios Diversos da Câmara de São Luís do 
Paraitinga, Caixa com o número de ordem 1266, 
ofício de 06 de abril de 1850. Medidas: compr. 43,8 
cm x larg. 31,5 cm
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“rever as Posturas e Provimentos antigos – o que se mantinha e o 
que se devia alterar, redefinindo desta forma, o traçado da cidade.13 

Dessa primeira fase de arranque, o testemunho mais expressivo 
é a Rua do Carvalho, aberta em 1816, com remanescentes 
arquitetônicos do período da sua conformação, no decorrer da 
década de 1830-1840.14 Outros exemplos esparsos ainda hoje 
testemunham esse período: pequenos sobrados, como o prédio de 
n.82 da Praça Osvaldo Cruz, que pela sua volumetria e estilo remete 
para antigas posturas da vila. 

Na Rua Cel. Domingues de Castro podemos ver pequenos 
conjuntos dessa fase, como as casas de n.124, 128 e 132, ou casas 
isoladas, como as de n.38 e 84 e 105, por exemplo. Uma edificação 
que sobressai pelo seu porte é a da Rua Barão de Paraitinga, n.81, 
fazendo esquina com a Domingues de Castro. Visível no morro, 
por detrás da Matriz, fica a casa de residência erguida em cerca de 
1826 pelo Ajudante José Joaquim Ferreira na atual Rua Osvaldo 
Cruz. É o prédio tombado pelo IPHAN em 1956. Tem ares de 
chácara por causa do terreno amplo onde está situada, mas o 
projeto é de procedência urbana, seja pela fachada principal de feição 
nitidamente citadina, seja pelo oitão cego na fachada lateral esquerda (Saia & 
Trindade, 1977, p.26).

Em 1850, houve quem considerasse que a cidade precisava se 
expandir, mas não tinha como, a não ser criando uma urbanização 
do outro lado do rio, na área que hoje antecede a ponte de acesso 
à cidade. Ali seria reproduzida a quadrícula, conforme desenho 
mostrando a área proposta e a planta de São Luiz. O desenho com a 
proposta foi remetido à Câmara Municipal pelo morador Rochalles 
de Sousa e Silva, dono dos terrenos a serem utilizados.15 A maioria 
dos vereadores estava inclinada a defender essa expansão para fora 
da área primitivamente prevista. Na legislatura seguinte, a Câmara 
descartou a proposta, preferindo dar continuidade, em 1853, aos 
eixos primitivos, aproveitando toda a “vargem-grande” do rio eleita 
pelo capitão-povoador em 1769.

Conforme assinalou o arquiteto Luís Saia, na década de 1840,

A estrutura urbana de São Luís já estaria inteiramente moldada, 
com ruas e logradouros perfeitamente definidos, bem assim os diferentes 
setores da cidade já caracterizados na sua função citadina. Pouca 
coisa do que aconteceu dessa época em diante foi capaz de introduzir 
modificação sensível. (Saia & Trindade, 1977, p.24)

 
O projeto da “cidade iluminista” se consolidou, portanto, por 

volta da década de 1840. A documentação da época indica que tanto 
em relação à praça central, como em relação aos alinhamentos para 

13  Cf. Atas da Câmara, São Luiz do Paraitinga, livro de 1829 a 1839, fls.06 a 20 e fl.61 verso e 
seguintes. 

14  Essa rua foi aberta em 1816, com o nome de “Rua Nova de São Sebastião”, mas necessitou 
receber aterro em 1826, conforme consta no Livro de Correição da Câmara de S. Luís, de 1777-1833, 
à f.72 verso.

15  Arquivo Público do Estado de São Paulo (AESP), Ofícios Diversos da Câmara de São Luís do 
Paraitinga, Caixa com o número de ordem 1266, ofício de 6 de abril de 1850.
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edificações, como no empenho em manter a uniformidade nos 
correres de fachadas, térreas ou assobradadas, as questões relativas 
à “formosura”, simetria e regularidade, postas desde o início do 
povoado, prevaleceram na configuração do cenário urbano local 
(ibidem, p.22 e 24).

A fase de 1850 a 1890

Essa é a de maior riqueza do município, graças ao aumento da 
produção comercial de cereais, sem esquecer a adição dos lucros 
gerados pela cultura do café e algodão, embora essas não fossem 
os cultivos dominantes. É sob a égide da produção “roceira”, para 
o mercado interno, e sua importância geográfica a meio caminho 
entre o planalto e o porto exportador de Ubatuba, que São Luiz é 
elevada a cidade em 1857.

O salto econômico e demográfico dado na fase anterior – as 
décadas de 1830 e 1840 – criou a necessidade de novos arruamentos 
para onde se expandir a cidade. Em 1853, a Câmara Municipal decidiu 
completar a ocupação dos terrenos da várzea: deu continuidade ao 
arruamento da Rua da Ponte, recém-denominada de Rua Direita 
(atual Cel. Domingues de Castro), com o mesmo comprimento 
abriu a rua por detrás, correndo paralela, denominando-a de Rua 
Municipal, atual Rua Cel. Manuel Bento, ao fundo desses terrenos 
virgens, no encontro dessas duas ruas, foi formado um Largo, com 
o nome de Largo Municipal (atual Praça Teodoro Coelho).

Foram essas as alterações de monta, ainda que a ocupação de 
faixa junto ao Rio Paraitinga (Rua Cel. Manuel Bento) demorasse 
a se adensar em razão dos pontos baixos e alagadiços. Em 1884, 
entretanto, conforme mostra uma foto panorâmica da cidade, a 
ocupação dela, assim como o trecho novo da Cel. Domingues 
de Castro, já estavam densamente ocupados até as proximidades 
do Largo Municipal.

A Rua do Rosário (atual Rua Monsenhor Gióia) foi completada 
no trecho em que passava a cortar a nova Rua Municipal, indo até a 
margem do Rio Paraitinga. Tais alterações, de fato, não alteraram a 
estrutura urbana tradicional de São Luiz do Paraitinga.

Nessa década de 1850 foram abertas as ladeiras que ligavam 
a Rua do Rosário (atual Mons. Inácio Gióia) à Rua da Boa Vista, 
no Morro: as atuais ruas da Floresta e do Cruzeiro; esta última 
logo teve continuação, sob a forma de beco, ligando a mesma 
Rua do Rosário com a Rua do Carvalho. Por fim, na extremidade 
nordeste de São Luiz, ao fim da Rua do Carvalho e perpendicular 
a ela, foi aberta a Rua do Lavapés, atual Rua Benfica, que se ligava 
à Estrada para Cunha–Parati.

Com a elevação ao foro de cidade, em 1857, mudou-se o nome 
da maioria dos logradouros públicos. A Câmara, “tomando em 
consideração o aumento e formoziação desta cidade”, mandou 
arrematar a fatura e colocação dos “dísticos e numeramentos 
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das Ruas e travessas desta Cidade”.16A maioria dos sobrados e 
casas térreas de porte (“morada e meia”) existentes na cidade foi 
erguida nas décadas de 1850-1870, época de “embelezamento” 
da cidade, como expressão das elites ciosas da sua situação 
financeira, social e política. 

De fato, as linguagens neoclássicas e ecléticas se fixam nas 
novas edificações da gente enricada. O Censo de 1872, o primeiro 
e derradeiro do Império, registra esse momento: na cidade são 
encontradas sete ruas, praticamente o que já estava definido em 
1850: Direita (Coronel Domingues de Castro); Rosário (Monsenhor 
Ignácio Gióia); do Carvalho; do Comércio (Barão de Paraitinga); 
Municipal (Coronel Manuel Bento); Boa Vista (Osvaldo Cruz); da 
Cadeia (31 de Março) e Lavapés (Benfica), estrada para Cunha / 
Rio Acima, no final da Rua do Carvalho, limite da cidade junto ao 
córrego do Lavapés, aberta em 1864. Mais as travessas abertas no 
final da fase anterior: da Matriz (Cônego Costa Bueno), do Ararat 
(Rua da Floresta) e do Rosário (Rua do Cruzeiro). As praças, tidas 
como tal, continuavam sendo as duas antigas, as da Matriz e a do 
Rosário, mais a nova, a Municipal. Deve-se notar que o espaço 
onde esteve a Cadeia e Paço Municipal entre 1840 e 1864, o atual 
Largo Euclides Vaz de Campos fronteando a Rua 31 de Março, 
na época estava em abandono e era chamado popularmente de 
Largo da Cadeia Velha. 

Em 1872, a cidade já tinha 355 casas, contra as 180 casas 
existentes em 1844, no perímetro urbano, sendo 36 de sobrado 
e 12 de campo. Nela viviam 1.156 pessoas. No ano seguinte, Em 
1873, São Luiz do Paraitinga recebeu, por Decreto Imperial, o título 
honorífico de “Imperial Cidade”, título que coroava algumas cidades 
como Ouro Preto, Belém, Vassouras e Niterói; galardão esse que 
estimulou aos cidadãos luizenses em relação ao seu futuro. Nessa 
época, ainda que as elites locais não tivessem cabedal para construir 
um teatro, como ocorreu nas principais cidades cafeicultoras do Vale 
do Paraíba paulista, puderam organizar um Gabinete de Leitura e 
imprimir jornais onde emergiam as questões nacionais e, sobretudo, 
os interesses locais e regionais.  

A cidade de São Luiz do Paraitinga adensou entre as décadas 
de 1850-1890. A taipa de pilão e, sobretudo, no caso das moradas 
menores, a taipa de mão ainda são os materiais dominantes nas 
casas desse período; desde então, e pouco a pouco, foi sendo dada 
preferência à alvenaria de tijolo.

A derradeira intervenção na malha urbana ocorrida nesse período 
foi já no final da década de 1870. Foi a abertura de uma travessa 
ligando – pouco antes do Largo Municipal (atual Praça Teodoro 
Coelho) – as ruas Cel. Domingues de Castro e Cel. Manuel Bento, 
com o nome de Rua América. Atualmente, a rua é denominada Cap. 
Antônio Carlos.

Entre 1850 e 1880, foi realizada a maioria das obras que melhoraram 
as condições da vida citadina: calçadas, guias, sarjetas e pavimentação 

16 Cf. Atas da Câmara, São Luís do Paraitinga, 1857.
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de ruas, com pedras; e obras de contenção e drenagens, obras de 
alargamento do rio, visando solucionar questões relativas a decida das 
águas das chuvas às cotas mais baixas da cidade e subida das águas do 
rio; iluminação e abastecimento de água, e, por fim, em 1897, a obra da 
nova ponte dando acesso à cidade diretamente na Praça da Matriz, no 
lugar denominado “Porto do Império” ou “Beco do Império”.

A partir de 1890, a expansão urbana resultou na edificação de 
prédios públicos deslocados da área mais antiga: o Hospital da Santa 
Casa, de 1900, e o Mercado Municipal, de 1902, foram alocados na 
Rua Cel. Manuel Bento, a “Rua Nova” aberta em 1853. Mais tarde, 
na segunda década do século XX, com projeto do Departamento de 
Obras do Estado de São Paulo, também se deslocou para essa rua a 
Cadeia Pública e Delegacia.

[figura 39] Fotografia da década de 1910 ou de 
1920, sendo possível visualizar o mercado, à direita, 
e os prédios da Cadeia e do Hospital da Santa Casa, 
ao fundo; bem como a ponte ainda existente no pri-
mitivo local, a despeito de já existir a ponte nova 
com acesso direto à Praça da Matriz. No início da 
década de 1980, os quintais voltados para o rio ainda 
estavam cheios de vegetação, conforme registros fo-
tográficos existentes no Arquivo da Superintendên-
cia Regional do IPHAN - São Paulo 
Fonte: Acervo particular do autor

O Morro da Cidade (Morro do Cruzeiro)

Desde o começo da Vila, o morro da cidade, depois conhecido 
por Monte Ararat e Morro do Cruzeiro, era rumo da estrada entre São 
Luiz e Ubatuba. Sua ocupação começa num primeiro patamar, início 
da dita estrada, acessado por uma ladeira junto à Capela das Mercês.

Na década de 1820, foi construída ali uma grande casa, ainda 
existente, conhecida como “Casa de Osvaldo Cruz”, pelo fato de ter 
nascido nela, em 1872, aquele notável médico e cientista brasileiro 
– foi tombada pelo IPHAN em 1956. Tinha enorme terreno, onde 
plantava café (tinha seis mil pés em 1838) (Saia & Trindade, 1977, 
p.24). Depois de edificada a residência, cuja frontaria se volta para a 
praça central, esse trecho da antiga estrada foi denominado “Rua da 
Boa Vista”, na qual, no decorrer da década de 1830, várias pessoas 
obtiveram lotes, por concessão da Câmara.

A abertura da Rua da Boa Vista (hoje Rua Osvaldo Cruz) e a 
redefinição do traçado da rua que corre paralela, na falda do morro, 
a Rua do Rosário (hoje Rua Monsenhor Inácio Gióia), resultaram na 
ulterior abertura de becos fazendo a ligação entre ambas: as atuais 
ruas do Cruzeiro e da Floresta, esta última em 1855. 
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A ocupação das cotas mais altas do Morro do Cruzeiro se deu a 
partir da década de 1880, quando a Câmara dá permissão para que “a 
pobreza” ali se instale. A ocupação, porém, foi rala. No ponto mais 
alto, o “Alto do Cruzeiro”, a Câmara concedeu em 1903 “cartas de data 
de terras” a vários requerentes. O morro já possuía um adensamento 
significativo na década de 1950, com as edificações alinhadas e 
paralelas à Rua Osvaldo Cruz, nas cotas superiores a ela.

A ocupação se mostrou mais pronunciada no início da década 
de 1970, embora ainda fossem visíveis muitos quintais e terrenos 
vagos, com bastante vegetação. Hoje se mantém praticamente no 
mesmo perímetro, só que com extremo adensamento. É de  notar, 
entretanto, a grande faixa vegetal que se mantém no morro, seguindo 
perpendicularmente desde a “Casa de Osvaldo Cruz” até o final da Rua 
Cel. Domingues de Castro. De resto, temos, em pleno início do século 
XXI, uma cidade ainda completamente envolvida pelo magnífico e 
sempiterno cenário natural de morros sem ocupação e mais o rio.

17  JABLOVSKY, Tibor, Biblioteca do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
Brasília – DF, Fotografias, Registro n. 19112, Negativo 1806, Título - Praça antiga em São Luis do 
Paraitinga (SP), 1955, Subtítulo - Arquivo Fotográfico Ilustrativo dos Trabalhadores Geográficos 
de Campo. Acesso em :  http://biblioteca.ibge.gov.br/. A foto pode ser vista no livro de Pasquale 
PETRONE, “A região de São Luiz do Paraitinga - Estudo de Geografia Humana”, Separata da 
Revista Brasileira de Geografia, nº 3, Ano XXI, Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Geografia, 
jul./set, 1959, p. 75. 

[figura 40] Esta fotografia, datada de 1884, ilustra 
bem a fase inicial de ocupação das cotas mais eleva-
das do Morro do Cruzeiro. Note-se que as pequenas 
casas onde se alojou “a pobreza”, na encosta do mor-
ro, não seguem alinhamento algum
Fonte: Coleção particular (São Luiz do Paraitinga), 
reprodução do Arquivo do CONDEPHAAT

[figura 41] No início da década de 1950 o Morro do 
Cruzeiro ainda apresenta uma ocupação rala, mas o 
alinhamento das ruas já é bem visível.  Foto de Tibor 
Jablonsky, do antigo Departamento de Divulgação 
Geográfica e Cartográfica do IBGE, 195517
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A fase atual

A partir de 1918, houve um declínio da economia local; o 
município ficara distante dos principais canais de escoamento do 
mercado, marcadamente o ferroviário, e abatida pela queda das 
cotações do café e a decadência dessa cultura no Vale do Paraíba. 
Em 1945, a população urbana e suburbana de São Luiz do Paraitinga 
foi estimada em 1.164 habitantes, praticamente o mesmo número 
registrado pelo Censo de 1872, que era de 1.156 pessoas. Em 1956, a 
população da cidade era estimada em 1.400 pessoas, com uma “vida 
calma, pacata” (Petrone, 1959, p.84).

Em 2009, a população do município de São Luiz foi 
estimada pelo IBGE em 10.908 habitantes, com cerca de sete mil 
pessoas concentradas na área urbana. Dentre os 39 municípios 
compreendidos no Vale do Paraíba do Sul, cuja população total 
atinge agora a cifra de 2.200 milhões de pessoas, Paraitinga ocupa 
o 29o (Ceivap, s. d.).

O sítio urbano tradicional tornou-se pequeno para a expansão 
populacional que a cidade conheceu nas últimas três décadas. 
Morfologicamente, ele é um patamar, ou, no dizer do geógrafo 
Pasquale Petrone (1959, p.310), um “verdadeiro baixo terraço fluvial 
em processo de definição”, parcialmente abrigado das inundações. 

A extensão do patamar, ao longo do rio, “supera de muito 
pouco um quilômetro, principalmente na margem esquerda rio, e a 
sua largura, nas partes mais extensas, gira em torno de 200 metros 
aproximadamente. Estrangulado a montante e a jusante, o patamar 
vê-se como que rodeado pelos morros” (ibidem, p.310).

Embora exíguo, o espaço plano desse patamar foi usado pela 
cidade. Esse patamar, cuja altitude está entre 747 e 750 metros, 
é premido por morros que se elevam a mais de 800 metros, com 
“flancos às vezes suavizados por ombros de erosão” (ibidem).

Em razão das limitações físicas que oferece o sítio onde 
se desenvolveu a cidade, a expansão atual tem se dado de forma 
descontinua em relação à malha urbana de origem bicentenária. 

[figura 42] O Morro do Cruzeiro ao fundo
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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Entre as novas áreas ocupadas destacam-se as situadas para além 
do rio, junto à ponte principal de acesso à cidade, em reduzidíssima 
planície e o espigão do morro do Cruzeiro. Outras áreas são uma 
via entre morros – e sem saídas – a partir da Praça Teodoro Coelho, 
onde está o Hospital da Santa Casa; faceando exclusivamente a 
continuação da Rua do Cruzeiro, a partir do Alto do Cruzeiro, na 
crista do morro, sem outros acessos, e terminando nos morros que 
circundam a cidade, em meio absolutamente rural; uma estreita 
urbanização entre morros, na margem do rio posta à da cidade, 
separada aí por uma densa faixa de vegetação, que se estende da 
altura da Rua Barão de Paraitinga até a altura da Rua Cap. Antônio 
Carlos, sem possibilidade de expansão; e um loteamento novo, que 
se desenvolve num valezinho entre morros, ao norte da cidade, no 
outro lado do rio – entre este e a área ocupada junto à ponte de 
acesso à cidade há um vazio de quase 200 metros. 

Nesse contexto, ainda predomina na cidade a malha tradicional, 
e nas plantas e imagens aéreas, o traçado regular de São Luiz do 
Paraitinga aparece de forma clara, integrado à paisagem.

As praças, espaços de poderes

Vale destacar o caso das duas praças centrais de São Luiz. Na 
implantação da Vila de São Luiz do Paraitinga foram estabelecidas 
duas praças, espaços de forte caráter simbólico: a Praça principal e a 
do Paço da Câmara e Cadeia pública. A definição de duas praças com 
funções distintas também ocorre em planos fornecidos na mesma 
época, pelo poder público, para as novas vilas “regulares” criadas em 
várias capitanias, como Vila Viçosa, na Bahia, em 1769, e a Vila de 
São José de Macapá, no Amapá, em 1761 (Reis, 2000). 

No caso de São Paulo, a única planta até hoje conhecida, que 
serviu de base a uma povoação, é a planta da Vila de Lages, de 1769. 
Nela aparecem duas praças: uma “Praça quadrada” com 77 metros 
em quadra e, separada por uma “Rua Direita” de 66 metros de 
comprimento; outra praça, sugerindo um hexágono truncado, onde 
deveria ser construída a igreja Matriz.

Na planta de Lajes, as praças são ligadas por um eixo 
perspéctico. Não é o que ocorre em São Luiz do Paraitinga: esses 
espaços – como já sugere a documentação local do começo do 
século XIX – correspondem à atual Praça Osvaldo Cruz e ao 
Largo Euclides Vaz de Campos.

A praça central estava prevista no plano iluminista da cidade. 
Estendia-se, no comprimento, desde o lugar em que está hoje a 
igreja Matriz até a testada que dá fundo para o rio. O local é a 
parte de maior largueza e planura junto ao rio, em terrenos menos 
sujeitos a alagamentos, que havia nesse “terraço” escolhido para se 
fazer a povoação.

Ainda que condicionada à topografia, por um lado, e, por outro, 
ao traçado incontornável da estrada entre Taubaté a Ubatuba, que 
no sítio urbano seguirá retilineamente, o espaço da praça, como 
acontece nos traçados urbanos setecentistas, “é pensada como 



79[ A CiDADe, seus eiXos estruturADores e seus MArCos ArQuitetÔniCos ]

centro da cidade” e tem o papel de geradora da malha urbana, da 
quadrícula, no caso de São Luiz (Teixeira, 2006, p.12). O seu lugar 
foi escolhido também em razão disso.

O Pelourinho foi plantado na Praça diante e muito próximo à 
escadaria da Matriz, a praça ficaria com as suas quatro faces, voltadas 
para os “quatro ventos”, como se dizia, fronteando todo o circuito 
dela. O cutelo, no alto do Pelourinho, estava voltado para Oeste, isto 
é, para a atual Rua 31 de Março, antiga Rua da Cadeia e Câmara.

Em 1832, num documento local, esse espaço intermediário 
entre o “barranco” demarcado para o edifício da igreja Matriz e o 
“quadrado” da Praça é denominado “Pátio do Pelourinho”.

A documentação local relativa aos primeiros anos do século 
XIX já indica a testada ao fundo da Praça como local de realização 
da “Quitanda” dos domingos. Por isso, era chamado de Rua da 
Quitanda todo o trecho que se estendia desde a “boca da Ponte”, 
junto ao início da Rua da Ponte (atual Cel. Domingues de Castro) 
até a fachada das casas já dentro da Praça, que terminavam junto ao 
rio no local conhecido como “Beco do Império” (ali ficava a Casa 
do Divino ou do Império).

A partir das Posturas Municipais de 1834, a Quitanda sai do seu 
lugar primitivo e passa a ser realizada numa outra lateral da Praça, 
também dando fundos para o rio – a que seguia desde o “Beco do 
Império” até a Rua do Rosário (Monsenhor Gióia): o lado esquerdo 
da Praça ou “Rua da Praça”,  denominação que se aplicava, até 
as primeiras décadas do século XIX, às testadas laterais da praça 
principal da Vila, que não deixava de ser uma “rua larga”.

Na década de 1860, a Quitanda passa a funcionar no começo 
da Rua do Carvalho, junto à Praça. Somente no final da década de 
1870 a Câmara Municipal aluga casas e constrói um barracão em 
terrenos do Barão do Paraitinga, na área “periférica” ao centro, 
que mantém a ambiência da cidade, onde por fim foi inaugurado 
(1902) o Mercado Público. Na Rua do Mercado, no início do 
século XX, também se situou o Hospital (Santa Casa) da cidade e 
a nova Cadeia Pública.

Desde o início do século XIX, a maior parte dos lotes que 
compunham todo o circuito da Praça central já pertencia às famílias 
mais afazendadas e detentoras do domínio político local: Moura, 
Gomes de Gouvêa, Domingues de Castro, Pereiras, Campos, 
Figueiras. A esses sobrenomes estão associados os “sobradões” 
erguidos nos mesmos lotes a partir de 1853. 

A Praça da Vila, como de costume, era o foco da vida social e 
um espaço de poder. Ali, e em suas imediações, se faziam representar 
as elites locais, com suas moradas denotando maior abastança. 
Nessa praça se realizavam os exercícios periódicos da milícia civil 
(Companhias das Ordenanças) e as festas régias, com seus castelos 
de fogos e o palanque para a ópera. Durante muito tempo, uma 
parcela desse espaço público teve uso mercantil, acolhendo, aos 
domingos, a quitanda ou feira dominical. O ajardinamento, com 
palmeiras e depois com árvores e a colocação de um coreto, data 
das décadas de 1880 e 1890.
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Quanto à igreja Matriz, ela se torna o ponto de convergência 
visual da praça central apenas no começo da década de 1830, quando 
foi iniciada a sua reedificação. Essa nova posição, como hoje a vemos 
(ela foi toda reformada na década de 1920), representou um giro de 
90º em relação ao eixo antigo voltado para a atual Praça Euclides 
Vaz de Campos. Em 1845, estando pronta a nova igreja paroquial, 
a Câmara decidiu colocar um marco no lugar do antigo Pelourinho, 
então em estado de conservação precário, visto não ser próprio pôr-se 
outro pelourinho por ficar em frente da porta principal da nova matriz, e muito 
perto dela. Esse marco existiu até cerca de 1880. 

A obra de edificação da Casa da Cadeia e Câmara só começou 
no final do I Reinado, já no Brasil Independente. Até então, a cadeia 
da Vila havia estado em lugares diferentes, alugados pela Câmara. 
Esse primeiro prédio próprio foi construído a partir de 1829, em 
local demarcado para esse fim desde o século XVIII. Do local 
primitivo, antes mais amplo, resta a área do atual Largo Euclides 
Vaz de Campos. Quando se começou a erguer o edifício, o espaço 
público ao seu redor foi diminuído, pois um grupo de vereadores 
distribuiu terrenos entre si. Desse modo, configurou-se mais um 
espaço de uso público fazendo-se arruar, ao lado dele uma ligação 
entre a Praça principal e a Rua da Ponte (atual Rua Cel. Domingues de 
Castro), que tomou o nome de Rua da Cadeia (atual 31 de março). 

Na grande enchente de 1864, as paredes de taipa do 
edifício da Câmara foram de tal modo comprometidas que os 
vereadores resolveram fazer novo prédio em local mais alto, 
do lado esquerdo da Matriz, onde hoje está o Posto de Saúde. 
Terminado em 1877, o novo prédio público foi demolido na 
segunda década do século XX. 

Depois que ruíram as taipas e foi demolido o prédio da Casa 
de Câmara, o local ficou conhecido como “Largo da Cadeia Velha” 
e restou abandonado. Somente em meados da década de 1880, a 
Câmara resolveu urbanizá-lo, plantando árvores.
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O s  elementos que estruturam até os dias de hoje a 
malha urbana de São Luiz se fizeram presentes desde 
a fase inicial de estabelecimento e consolidação da 

vila, isto é, entre 1773–1800. Eles atendem, ou melhor, compõem 
o plano traçado em forma de tabuleiro, ou seja, com regularidade 
geométrica, delineado e dado aos povoadores pelo “Ilustríssimo, 
e Exmo. Senhor” governador e capitão-general de São Paulo, D. 
Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, 
para ser “cordeado” (medido), arruado ou demarcado com 
mourões depois que foi eleito/encontrado o sítio para povoar – era 
necessário encontrar um terrapleno suficiente para se estabelecer 
a povoação planejada.     

Além da topografia requerida, os povoadores – um deles, Manuel 
Antônio de Carvalho, na condição de “Povoador, e Fundador” (Saia 
& Trindade, 1977, p.12) – atenderam ainda outras duas prescrições 
do governador: que a povoação se fixasse ao lado do caminho entre 
o planalto e o litoral e bem próximo de rio ou ribeiros.

Desse modo, em 1773, quando a povoação recebeu o estatuto 
de vila, diz um relato que o pelourinho foi colocado no centro da 
nova vila, por ser o 

Lugar mais competente dela por ser no Lugar que se destinou para a 
Praça [...], e ser aquele Lugar destinado o melhor por ficar fronteando 
todo o circuito da Praça por se achar esta vila fundada tanto as Ruas 
como a arrumação das Casas pela direção que mandou o mesmo 
Ilustríssimo, e Exmo. Senhor.

Nesse relato, escrito pelo “Juiz fundador, e administrador” 
(Saia & Trindade, 1977, p.22), fala-se de casas, além da praça e ruas, 
porque D. Luís Antônio, tal como fez com praticamente todas as 

A CiDADe, seus eiXos estruturADores e seus 
MArCos ArQuitetÔniCos
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povoações que mandou fundar sob plano regular, ortogonal,1 se 
encarregou de mandar não só os planos, como desenhou ainda – 
ele o afirma em documentos que redigiu – prospectos e medidas 
para as casas a serem edificadas, em concordância com a largura 
das ruas, exigindo também que as casas seguissem o princípio de 
uniformidade e regularidade para se obter a harmonia do conjunto: 
a “formosura” da vila. Não só os princípios de uma “cidade 
iluminista” foram vincados aos seus povoadores, como a exigência 
de que esses aglomerados humanos vivessem em boa ordem, 
segundo os parâmetros da “sociedade civil”, tendo o plano para a 
vila como objeto-guia dessa ordem e as posturas municipais como 
instrumentos “da ação administrativa segundo as funções e os fins 
próprios do Estado” (Pereira, 2001).

O que conformou esse tabuleiro de xadrez implantado, ainda 
que a ocupação inicial fosse incipiente? De imediato, a praça da vila, 
a grande praça prescrita em carta de D. Luís Antônio. A praça é 
o elemento central nessas fundações setecentistas promovidas na 
época do Marquês de Pombal (1750-1777). A proximidade das praças 
em relação à hidrografia ou a franja de litoral, bem como em relação 
a um eixo viário principal, é visível nas plantas desenhadas e nos 
correspondentes registros escritos sobre essas fundações durante o 
governo do Morgado de Mateus em São Paulo – também faziam 
parte das prescrições estabelecidas por ele.

A praça (Osvaldo Cruz/igreja Matriz), que serviu de eixo ou 
pião da vila, se constituiu num grande retângulo estendendo-se, 
no sentido geral noroeste-sudeste, desde a beira rio até quase o 
sopé do morro. Agora, as ruas: tangenciando o morro, sentido 
sudoeste-nordeste, a linha ocupada hoje pela Rua Monsenhor 
Inácio Gióia estabeleceu o fecho da diretriz da praça, criando a 
outra face do tabuleiro. 

Criando outra quadra, corria paralela à praça, isto é, também no 
sentido noroeste-sudeste, a rua que fez continuar dentro da vila, uma 
vez cruzada a ponte, a estrada entre Taubaté e Ubatuba (planalto > 
litoral), rua que hoje tem o nome de Cel. Domingues de Castro. Já 
no primeiro momento também se fez necessário abrir uma rua – 
hoje conhecida como Rua Barão de Paraitinga – ligando a praça à 
entrada da vila, ou seja, à ponte e ao início da rua/estrada. 

Na extremidade sudeste da rua/estrada, a Domingues de Castro, 
se alcançava, ao fletir à esquerda, o morro por onde a estrada seguia 
rumo ao litoral; pouco antes do acesso ao morro o tabuleiro de 
base era fechado no encontro com a faixa de terreno no sopé do 
morro que corria por detrás da igreja Matriz, rumo da atual Rua 
Monsenhor Gióia.

Temos, na descrição feita, a estrutura básica da cidade que 
chegou até os tempos atuais. Levando-se em conta o que dizem 
os documentos locais, sabe-se que sempre esteve demarcada com 
mourões uma rua, curta, fazendo nova ligação da Praça, na quina do 

1  A vila-fortaleza ou Praça Militar de Iguatemi, nos confins do Mato Grosso/Paraguai, fundação pela 
qual tanto se empenhou o Morgado de Mateus, foi desenhada pelo engenheiro militar José Custódio 
de Sá e Faria, que teve curta passagem pela Capitania de São Paulo.
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adro da matriz, com a rua/estrada que vinha da ponte: a atual Rua 
31 de Março, fronteando o lugar demarcado para largo da Cadeia e 
Casa de Câmara. Da mesma forma, já estava demarcada outra rua, 
a atual Rua Cel. Manuel Bento, correndo paralela por detrás da rua 
que vinha da ponte. Esses espaços públicos foram apropriados em 
fase posterior, em meados do século XIX.

Na fase de expansão ocorrida entre 1800-1850, pouca coisa foi 
acrescentada, extrapolando o tabuleiro básico, como é o caso do 
alinhamento, na década de 1820, do patamar do morro ou “ombro de 
erosão” faceando a praça, por onde seguia o caminho para Ubatuba 
– a atual Rua Osvaldo Cruz. E, ainda, a abertura de uma extensa rua 
beira rio, em 1816, no sentido nordeste, permitindo acomodar um 
casario modesto, de pequenos sitiantes: a Rua do Carvalho.

Cada um desses eixos está em função do todo que é o plano 
prévio regular condicionado pela paisagem natural: o rio e o morro 
são pontos de convergência donde quer que se esteja.  

Em suma, o rio, o “morro da vila” (atual Morro do Cruzeiro) 
e o acanhado terraço com alguns patamares imediatos onde se 
acomodou, tudo isso que foi apresentado até aqui põe a estrutura 
urbana imediatamente à vista, bem como permite a compreensão do 
sítio urbano e da sua história – a da sociedade que o configurou.

O que aconteceu depois, em termos do traçado da cidade 
(desde 1857 Paraitinga passou a ter esse estatuto), nem a primeira 
fase de crescimento, entre 1800-1850, nem a fase de grande 
expansão urbana, entre as décadas de 1850-1890, atingiu a estrutura 
estabelecida desde o início. Houve, conforme foi dito, a abertura de 
espaços previstos desde o começo da vila, como as atuais ruas 31 
de Março e Largo Euclides Vaz de Campos (Largo e Rua da Cadeia 
e Paço da Câmara) e, ainda, a Rua Cel. Manuel Bento (chamou-se 
Rua Municipal, no início); mais o alinhamento da Rua da Boa Vista 
(hoje Rua Osvaldo Cruz), no morro e a abertura de dois becos 
ou ladeiras ligando essa rua do morro à parte baixa da vila, cujos 
nomes atuais são Rua da Floresta e Rua do Cruzeiro. Por último, 
no final da década de 1870, abriu-se uma pequena rua, com o nome 
de América (Rua Capitão Antônio Carlos) ligando as ruas hoje 
denominadas de Cel. Domingues de Castro e Cel. Manuel Bento, já 
próximo ao final de ambas.

 
AS EDIFICAçÕES

Além das ruas e logradouros, e o próprio rio que tangencia a 
cidade, os edifícios e obras públicas, bem como as casas de moradia 
e comércio são balizas seguras da configuração da malha urbana em 
suas diferentes fases. 

Da fase inicial de instalação da vila, entre 1773-1800, são 
elementos demarcadores a ponte nova e secundária que existe a 
sudoeste da cidade, no início da Rua Cel. Domingues de Castro; a 
igreja Matriz, a Capela do Rosário e a Capela das Mercês.

Como testemunho material dessa primeira fase só restou de fato 
a Capela das Mercês, instalada “no sopé do morro que constrangia o 
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âmbito urbano no reduzido terrapleno existente, aí, junto á calha do 
Paraitinga” (Saia & Trindade, 1977, p.21). Foi edificada na extremidade 
sudeste da Vila, no lugar onde se deixava a Rua da Ponte, à esquerda, 
subindo o morro para pegar a Estrada de Ubatuba. A capela, obra 
de fins do século XVIII, manteve elementos de sua construção e 
ornamentação primitivas, apesar de ter recebido modificações, como 
por exemplo a construção do corredor, em 1814, o que motivou a 
fachada da sineira, à esquerda do templo.

A Capela de N. S. do Rosário teve assento um pequeno patamar, 
na extremidade nordeste do sítio urbano, donde partia a diretriz 
para Cunha e Parati, Rio Paraitinga abaixo. Foi edificada no final 
do século XVIII, tal como a Mercês. E, desde 1816 até boa parte 
da primeira metade do século XIX, serviu como igreja Matriz. O 
edifício atual, em tijolo e com feição neogótica, é uma reedificação 
feita na segunda década do século XX.

A Matriz teve grande modificação no seu exterior e interior 
no decorrer da década de 1920, mantendo, porém, parte da sua 
estrutura em taipa de pilão, da edificação feita entre os anos 
1830–1840.  No mesmo lugar existiu a primitiva Matriz e as duas 
tentativas de re-edificação que acabaram arruinando, sem avançar 
as obras, razão pela qual a Capela de N. S. do Rosário fez a vez de 
igreja paroquial.

Além dos elementos demarcadores que vêm sendo apontados 
– edificações como o sobrado baixo situado na Praça Osvaldo Cruz 
n.82, que já existia no final da década de 1820 e a chamada “Casa 
de Osvaldo Cruz”, erguida por volta de 1826 na Rua Osvaldo Cruz 
(antiga Rua da Boa Vista) –, esses também funcionam como pontos 
fixos que, confrontados com a documentação primária, servem 
para a identificação dos imóveis existentes “e dão as indicações 
suficientes sobre a estrutura urbana de São Luiz do Paraitinga” (Saia 
& Trindade, 1977, p.21). 

Duradouros, a demarcar novas situações da vida da 
coletividade, sãos os edifícios públicos que já alcançaram – e há 
pouco tempo – os 100 anos de existência: o Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia foi inaugurado em 1900; portanto, no final 
da grande fase de expansão da cidade, entre as décadas de 1850-
1890. O mercado público aberto em 1902 substituiu um barracão 
que inaugurou, em 1877, um espaço central para as atividades de 
abastecimento; além disso, o projeto do prédio remonta ao final da 
década de 1890. Finalmente, o principal ponto de acesso à cidade 
com a ponte dando diretamente na praça central foi definido 
também em fins da década de 1890. Apenas o edifício da Cadeia e 
Forum, dentro dos padrões aplicados pelo antigo Departamento 
de Obras Públicas do Estado de São Paulo, data da época em 
que a economia municipal entra em declínio: o prédio, datado da 
segunda década do século XX, é uma obra estadual inserida na 
paisagem citadina.

As plantas demarcando as fases de expansão urbana, com base 
na análise histórica, que se seguem, levam em conta o traçado e o 
local dos edifícios de uso público existentes, ou já desaparecidos.
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OS CONjUNTOS REMANESCENTES EM SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA

A seguir, são apresentados, com base nos inventários, estudos 
e análises, o patrimônio construído que caracteriza os eixos 
estruturadores da cidade de São Luiz do Paraitinga.

[figura 44] Vista parcial da cidade de S. Luiz do 
Paraitinga, em 1981 (JBT). À direita da foto, no 
canto superior, percebe-se, no traçado regular, a 
massa dos telhados dos sobrados da praça e mais 
as torres da igreja Matriz. Também se destacam na 
baixa volumetria que caracteriza as edificações em 
São Luiz o prédio do antigo cine-teatro, os anti-
gos sobrados da Rua Cel. Domingues de Castro, 
o Mercado, ao fundo e à esquerda e, em primeiro 
plano, o prédio do antigo Forum e Cadeia e o do 
Hospital da Santa Casa
Fonte: Acervo particular do autor

 Na cidade de São Luiz do Paraitinga, em cujo traçado antigo 
restam numerosos exemplares da arquitetura tradicional, construídos 
em taipa de pilão e pau a pique, aos quais se integram e harmonizam 
muitos exemplares de edificações de fins do século XIX e início do 
XX em alvenaria de tijolo, sobressaem alguns conjuntos de casas. 
Dois deles se destacam não só pela homogeneidade arquitetônica, 
mas por obedecerem a princípios de regularidade, simetria e 
uniformidade que se impuseram desde a fundação, nas posturas 
municipais, conjugando a edificação com a regularidade do traçado: 
1) a Praça Osvaldo Cruz, originalmente, a Praça da Vila; e 2) a Rua 
do Carvalho. No primeiro deles avultam as construções em sobrado, 
com fachadas corridas; no segundo as pequenas casas de “meia” e 
“morada inteira”.

De resto, destacam-se os conjuntos intercalados e unidades 
remanescentes nos eixos representados pelas ruas Cel. Domingues 
de Castro e Monsenhor Gióia (originalmente Rua da Ponte e Rua 
do Rosário para as Mercês). A heterogeneidade das testadas de 
quarteirão marca essas outras áreas da cidade, tanto pela datação 
como pela tipologia das edificações: sobrado, “meio-sobrado”, “casa 
de campo”, casa térrea de porta e janela, de porta e duas janelas, 
porta e três janelas, porta e quatro ou mais janelas.

Num ponto elevado, diante da área central da cidade, sobressai 
a “casa de campo” construída por volta de 1826, onde bem mais 
tarde nasceu o cientista Osvaldo Cruz (1872). Essa casa definiu o 
alinhamento da antiga Rua da Boa Vista, o primeiro patamar do 
“Morro da cidade” a ser arruado. Ainda hoje, os vazios urbanos 
predominam no trecho inicial dessa rua – hoje denominada “Rua 
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Osvaldo Cruz” – entre a ladeira que desce para a capela de N. S. das 
Mercês e a Rua [ladeira] do Cruzeiro, que ascendia o morro já como 
“Estrada de Ubatuba”, desde a fundação do aglomerado (1769) até 
início da década de 1860.  

Os lotes eram tradicionalmente estreitos e compridos, 
especialmente nas testadas da Rua Cel. Domingues de Castro, cujos 
fundos se estendiam pela várzea até a beira do rio, como se verifica 
pelo casario térreo antigo. 

As fachadas mais dilatadas se devem à aquisição de lotes 
vizinhos, por compra e/ou herança. Além disso, com os ajustes que 
sofreu a cidade, a partir de 1830 em relação ao seu traçado primitivo, 
houve por parte da Câmara Municipal a concessão de datas (chãos) 
para edificações em alguns lugares, com larguras maiores, isto é, de 
50 (cinquenta) palmos, ou onze metros. As novas posturas de 1834, 
entretanto, mantiveram o padrão do comprimento consagrado desde 
o século XVIII, nas testadas antigas.

Sobrados & casas térreas tradicionais

Sobrados

[figura 45] Em primeiro plano, a escadaria de aces-
so à igreja Matriz, na Praça Osvaldo Cruz. Na foto 
veem-se os principais conjuntos de sobrados
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

Os mais abastados optaram pelo partido de sobrado, fazendo 
o andar térreo as funções de acesso e depósito, vez ou outra 
cumprindo função de comércio aberto. Luís Saia observa que o 
desprezo a que foi relegado nos sobrados locais o andar térreo pode 
estar relacionado com o perigo das enchentes do rio atingindo essa 
topografia baixa, como foi o caso das grandes enchentes de 1863 e 
1882. O arquiteto viu nessa arquitetura não só a influência da Corte 
como também a experiência da arquitetura urbana de Minas Gerais, 
“modelo disponível, seja pela presença dos próprios mineiros, seja 
porque havia a carência de outros modelos” (Saia & Trindade, 1977, 
p.26). Os sobrados de Paraitinga não têm, porém, magnificência; não 
apresentam o apuro arquitetônico e de materiais das moradias das 
elites nas chamadas “cidades do café” do Vale do Paraíba paulista e 
fluminense.
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Na construção dos sobrados foram utilizados diferentes 
materiais, como a taipa de pilão, o pau a pique, o adobe, a pedra 
entaipada, revestidos com saibro e cal. Como observou Luís Saia, 
com base nos levantamentos realizados em São Luiz no ano de 
1972, verificou-se nalguns dos sobrados o emprego da solução 
construtiva que foi utilizada sistematicamente “na construção 
paulista de residência do século XIX, especialmente residências das 
classes mais abastadas [...]: paredes externas e uma parede interna, 
de travamento, de taipa de pilão; paredes internas, divisórias, de pau-
a-pique”. Tal uso foi verificado não só na Praça e no sobrado que 
faz encontro com ela, na quina da 31 de Março, como também em 
sobrados edificados nas ruas Cel. Domingues de Castro, Cônego 
Costa Bueno, do Carvalho e, ainda, na velha “casa de campo” 
construída em 1828 na Rua Osvaldo Cruz (antiga Boa Vista), hoje 
Monumento Nacional, casa onde mais tarde nasceu o cientista 
Osvaldo Cruz. Segundo Luís Saia:

Nem sempre, é claro, o esquema vem aplicado na sua totalidade; 
mas na maior parte dos casos ou se trata de uma solução onde o 
pavimento térreo é de taipa de pilão e o superior de pau-a-pique, ou 
se encontram modificações acrescidas ao projeto primitivo. No demais 
das construções mais volumosas, geralmente sobrados, o embasamento 
(se é que se poderia chamar de embasamento todo o pavimento térreo) 
é de pedra entaipada, especialmente com a disposição de colunas, e o 
restante de pau-a-pique. (Saia & Trindade, 1977, p.27)

 
Em relação ao partido arquitetônico encontrado em vários dos 

imóveis, Saia fez considerações sobre a adoção do modelo ideal, que 
remete para a arquitetura residencial paulista do século XIX: 

um espaço residencial dividido em três lanços: o fronteiro, nobre, 
de salas ou quartos; o posterior, de estar, com sala de jantar; e o 
intermediário, com alcovas que se abrem para um ou outro dos lanços 
extremos, ou para ambos; como apêndice, os serviços se instalavam 
num puxado, num dos lados da face posterior. 

Esse partido também comparece num considerável percentual 
de habitações de sedes de fazendas paulistas da época da cafeicultura, 
independentemente de ser sobrado ou não. Saia cogita que 

a elaboração de tal partido tenha ocorrido no âmbito urbano, onde 
frequentemente a proibição de envasaduras nos oitões e a profundidade 
da área ocupada levariam ao aproveitamento de uma faixa 
intermediária, cuja compleição construtiva, como que forçada pelos 
apoios para a estrutura do telhado, sugeria um espaço a trabalhar.  

Essa proposição na organização do espaço interno de 
residências luizenses foi, de fato, a mais afeiçoada, dentre outras, 
no território paulista do século XIX para compor as residências, 
rurais ou urbanas. Sempre que foi possível ela se encontra aplicada 
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em inúmeras variantes: em São Luiz, a “casa de Osvaldo Cruz” é 
uma e a dos sobrados da praça central é outra. Saia chama a atenção 
para os três sobrados geminados, dois deles ainda na Rua Barão de 
Paraitinga, e o terceiro já fazendo frente para a Praça Osvaldo Cruz, 
que substituíram velhas casas no início da década de 1870. Neles 
se verifica de forma resumida o partido aqui descrito, quiçá pelo 
minguado da frontaria, apresentando

uma organização do espaço interno, no pavimento superior, 
perfeitamente enquadrada nessa fórmula: pelo caixão da escada 
estão separadas duas alcovas que ficam no miolo da construção, 
ladeadas pelo corredor e um compartimento que se abre para as duas 
salas, anterior e posterior. Nos fundos, as áreas de serviço, também 
geminadas, ocupam apenas uma parte da frontaria disponível. As 
variantes deste esquema resumido são realmente poucas.

[figura 46] Em primeiro plano, três sobrados gemi-
nados idênticos da Rua Barão de Paraitinga – Praça 
Osvaldo Cruz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 47] Plantas dos três sobrados gêmeos (Barão 
de Paraitinga, n.26 e 04 e Praça Osvaldo Cruz n.86 ) 
edificados no início da década de 1870
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 48] A mesma perspectiva da figura 46, em 2009
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 49] Cortes e alçados de um dos três sobra-
dos gêmeos (Barão de Paraitinga, n.26 e 04 e Praça 
Osvaldo Cruz n.86 ) edificados no início da década 
de 1870
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 50] “Casa natal de Oswaldo Cruz”, Monumen-
to Nacional, sita à Rua Oswaldo Cruz, n.4
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 51] Plantas e alçado (fachada) da “Casa de 
Osvaldo Cruz”
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 52] Alçados e cortes (lateral) da “Casa de Os-
valdo Cruz”
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 53] Vista parcial da Praça Osvaldo Cruz, 
em 1972, à época do 1º levantamento métrico-ar-
quitetônico e fotográfico da cidade. À esquerda, os 
três sobrados geminados da Rua Barão de Paraitinga 
– Praça Osvaldo Cruz, seguidos do sobrado “mais 
antigo” de S. Luís e do sobrado onde funciona a Pre-
feitura Municipal (com um caminhão estacionado 
defronte)
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 54] Plantas do sobrado à Praça Osvaldo Cruz, 
n.3 (Prefeitura Municipal), datado de 1859
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 55] Alçados e cortes do sobrado à Praça 
Osvaldo Cruz, n.3 (Prefeitura Municipal), datado 
de 1859
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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O sobrado de n.3 da Praça, por exemplo, ao contrário dos três 
geminados, desfruta “de frontaria mais generosa, dando margem 
a uma sequência de camarinhas, se observa que todo o problema 
gira em torno do aproveitamento do espaço que sobra entre salas 
anterior e posterior” (Saia & Trindade, 1977, p.28). Nele “se constata 
a aplicação mais ortodoxa do esquema paulista de construção no 
relativo aos edifícios de taipa de pilão, a disposição das camarinhas 
em série é apenas obstaculada pelos corredores de passagem e pelo 
caixão das escada” (ibidem).          

Além do continuum de sobrados que caracterizam algumas das 
testadas da praça central, na face norte da mesma praça ainda se veem 
dois sobrados e um “meio-sobrado” geminados, na porção que faz 
quina com a Rua do Carvalho. O “meio-sobrado” perdeu a sua face 
voltada para a praça, na grande enchente do início de janeiro deste 
ano. Os outros dois, assim como a casa térrea de “morada-e-meia” 
que antecedia os sobrados ruíram completamente. De todas essas 
casas citadas foram levantadas plantas e alçados em 1972 (Arquivo 
do IPHAN em São Paulo).

[figura 56] O sobrado da Prefeitura Municipal.
Praça Osvaldo Cruz, n. 3
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 57] Os únicos sobrados na lateral da Praça 
Osvaldo Cruz que faz esquina com o início da Rua 
do Carvalho
Foto: Anita Miriam Hirschbruch,, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figuras 60a e 60b] Sobrados do início da 
Rua Cel. Domingues de Castro
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 61] Sobrados, na parte final da Rua 
do Carvalho. 
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 58a e 58b] Alguns dos sobrados da 
Rua Mons. Gióia, situados entre a Igreja 
Matriz e o Largo do Rosário
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 59a e 59b] Alguns dos sobrados do 
final e do início da Rua Cel. Domingues 
de Castro
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

“Casas grandes”

As moradias térreas chamadas de “casas grandes”, geralmente 
atingiam três lanços de frontaria, como é o caso da residência sita à 
Praça Osvaldo Cruz, n.278, quando menos, dois lanços e meio. E 
como já observou Luís Saia em relação à chamada “Casa de Osvaldo 
Cruz”, essas residências luizenses tinham a mesma proposição que 
os sobrados na organização do espaço interno.

                        



94 [ Dossiê são Luiz Do pArAitingA ]

[figuras 62a e 62b] Rua Barão de Paraitinga, n.34, 
em fotos de 2007 (acima) e 1981 (abaixo)
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007 e Gustavo Ne-
ves da Rocha, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo e arquivo do CONDEPHAAT

[figura 63] Rua Barão de Paraitinga, n.34. Planta, 
corte e elevação
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 64] Praça Osvaldo Cruz, n.278, casa térrea de 
três lanços, já existente em meados do século XIX, 
reformada em 1864, conforme data na bandeira em 
ferro da porta principal
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 65] Praça Osvaldo Cruz, n.278. Planta, corte 
e elevação
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 66a e 66b] Outras “casas grandes” em São Luiz do Paraitinga: 1) Rua Monsenhor 
Ignácio Gióia, n.159.  2) Rua Monsenhor Ignácio Gióia, n.72
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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Casas térreas

Para além dos sobrados da praça central, ainda se mantém na 
cidade um extenso conjunto de casas tipo térrea. Até a década de 
1840, as casas térreas eram a generalidade das edificações urbanas, 
até mesmo na praça central de São Luiz. Aliás, nesse e noutros 
logradouros imediatos, como as ruas Barão de Paraitinga ou na 
rua de trás, a Cel. Domingues de Castro, ainda restam exemplares 
remanescentes das primeiras décadas do século XIX, muitos deles 
bem pouco alterados. O maior conjunto, porém, dessa tipologia, está 
preservado na Rua do Carvalho, que sai da quina da Praça Osvaldo 
Cruz e se dirige à antiga igreja de N. S. do Rosário.

Além dos exemplares remanescentes, a documentação local (a 
de caráter cartorial sobretudo) nos mostra a existência por toda 
a antiga Vila de São Luiz (o estatuto de cidade virá somente em 
1857), dessas casas de “meia-morada”, as pequenas construções 
de porta e janela; mas desde o começo do século XIX já eram 
encontradas nas áreas baixas como a Praça da Vila (Praça Osvaldo 
Cruz) ou a Rua da Ponte (Cel. Domingues de Castro), coexistindo 
com as pequenas moradias de um só lanço, as “moradas inteiras”, 
pequenas (duas aberturas), e as casas térreas médias e grandes, com 
dois ou três lanços de paredes na fachada, contendo três ou mais 
aberturas, todas construídas no tempo em que ainda eram ausentes 
os grandes sobrados.

As casas térreas de aparência mais singela são mais perceptíveis 
nos remanescentes da Rua do Carvalho e na antiga “Rua Acima 
do Rosário”, uma pequena fieira de “meias-moradas” situada num 
patamar fronteiro a uma das laterais do antigo Largo do Rosário. 
Esses logradouros são caracterizados por fachadas de porta de 
uma ou duas janelas. Essas construções seguem as dimensões 
do lote, com pequena largura de frente, está no seu alinhamento 
e é geminada. O sistema construtivo era simples, em estrutura de 
“gaiola”, com paredes de pau a pique e cobertura de duas águas, 
uma delas voltada para a rua e a outra para os fundos do lote, com 
beirais e entelhamento de barro.

[figura 67] conjunto de fachadas da Rua do Carvalho)
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 68] Casas da “Rua Acima do Rosário”
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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As construções eram geminadas constituindo um conjunto 
uniforme e adaptado à topografia, coberto por telha cerâmica tipo 
capa-canal, com duas águas, cumeeira paralela ao alinhamento e 
beiral aparente. Nestas casas, também identificadas como populares, 
“a pobreza e a pouquidão de compartimentos não impõem uma 
complexidade maior na organização do espaço, tudo se resume, 
na prática, a duas salas do extremo anterior e posterior e mais um 
compartimento intermediário, cego, ventilado pela telha-vã” (Saia 
& Trindade, 1977, p.28). Normalmente, apresentam como partido 
arquitetônico três compartimentos: sala na frente; alcova no meio 
ladeada por corredor, o qual conduz à cozinha, originalmente este 
cômodo era um alpendre, que depois foi incorporado à residência 
mediante o fechamento de suas paredes. Não existia banheiro, que 
pode ter sido um compartimento no fundo do lote, e posteriormente, 
tornar-se-ia incorporado à residência.

Luís Saia, como os demais analistas da arquitetura antiga 
paulista o fazem, à falta de trabalhos sistemáticos em arquivos, 
escreveu no texto analítico sobre São Luiz que eram lanços de 

[figura 69] Em primeiro plano, da esquerda para a di-
reita, as casas n. 187, 193, 199 da Rua do Carvalho
Foto: Anita Miriam Hirschbruch,, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 70] Plantas das casas n. 187, 193, 199 da Rua 
do Carvalho
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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uma moradia as “casas” ou “quartos” existentes sob o telhado 
da edificação, no sentido perpendicular à fachada. Não eram. 
Os lanços são os panos da fachada (casa ou morada de casas), a 
medida deles (lanço, lanço grande, lanço pequeno, lancinho, lanço 
e meio, meio lanço). 

A documentação paulista dos séculos XVII e XVIII sobre 
edificações, tanto de caráter rural quanto urbano, que temos 
consultado, só reforça aquilo que encontramos na documentação 
luizense (escrituras de compra e venda e inventários post-mortem, 
1800-1880): os lanços dão a medida das fachadas – moradas de 
um, dois, três lanços de casas (quartos): as edificações térreas ou de 
sobrado possuem maior número de vãos e planta alargada conforme 
o número de lanços (medida tirada dos padrões de taipais (formas 
para pilar paredes) que a frente do terreno permite.

Na Rua do Carvalho e no largo do Rosário, mas com inúmeros 
exemplares por todo o perímetro da “cidade antiga”, especialmente 
no eixo representado pela Rua Cel. Domingues de Castro, essas 
casas pertenciam a pequenos proprietários rurais que as utilizavam 
como apoio quando de suas idas à cidade nos fins de semana para 
comerciar, assistir às missas ou festas nos dias santos.

Desse modo, chama a atenção o extenso conjunto de fachadas 
térreas corridas, com muitos dos seus prédios remontando à primeira 
metade do século XIX, que ainda remanesce na Rua do Carvalho, 
que sai da quina da Praça Osvaldo Cruz e se dirige à antiga igreja de 
N. S. do Rosário.

As construções mais antigas, que remontam pelo menos 
às décadas de 1830/1940, têm a sua ambiência mantida pelas 
construções, reconstruções e reformas de épocas subsequentes nos 
pequenos lotes, caracterizadas por modelos muito simplificados que 
repetem a escala e volumetria das mais velhas.

Ornamentação externa e interna nos sobrados e “casas 
grandes” de São Luiz

Externamente, predomina nos sobrados da Praça Osvaldo 
Cruz – o conjunto mais significativo dessa arquitetura na cidade – o 
emprego de verga reta nos vãos, com a porta principal de acesso em 
arco-pleno. As fachadas, formando um pano único, no alinhamento 
da calçada, são valorizadas com o uso da bandeira de ferro fundido 
no arco dessas portas principais, onde ganham maior altura; além 
disso, utilizam geralmente uma sobreverga nos vãos, em ressalto, 
num dos sobrados tomando a forma de frontão clássico, triangular 
ou de friso e cornija. Outro elemento de valorização, de adorno, é o 
desenho dos caixilhos das bandeiras de vidro das portas e janelas das 
fachadas. E as sacadas com grades de ferro fundido: hoje em dia, as 
portas-janelas dos pavimentos superiores levam cada uma um guarda 
corpo gradeado, mas as fotos antigas que conhecemos, do começo 
do século XX, mostram que a sacada de ferro desses sobrados era 
inteiriça, corrida. Nos cantos de cada sobrado, os cunhais demarcam 
os limites da fachada.

[figura 72] Casario térreo da primeira metade do sé-
culo XIX. Rua Cel. Domingues de Castro, n.124, 
128 e 132
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 73] Casa térrea da segunda metade do século 
XIX  Rua Mons. Gióia, n.143
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 71] Rua do Carvalho, vista parcial
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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A cobertura corrente é de telhas capa-canal, com os beirais com 
forro e cimalha em madeira. A estrutura de madeira que dá sustentação 
ao telhado do corpo principal é composta por frechais, pontaletes, 
cumeeira; uma das águas do telhado sempre voltada para a rua.

Os pisos dos sobrados receberam assoalho de taboado, 
assentado sobre barroteamento de madeira falquejada; em alguns 
sobrados o mesmo tratamento foi dado ao pavimento térreo. Em 
vários sobrados sobressai o tratamento requintado do forro de 
madeira das salas nobres, circundadas por cimalha e com decoração 
em relevo nas quinas e no centro, formando um medalhão donde 
pende o lustre. Em alguns, há armários com entalhes na madeira e 
vidraça, embutidos nas paredes das salas. Em muitos deles ainda se 
encontram, tanto nas janelas como na portas internas e nas que dão 
para o exterior, as antigas bandeiras decorativas em vidro. 

[figuras 74b e 74c] Várias das casas de so-
brado e térreas ainda conservam a caixi-
lharia antiga das bandeiras de janelas e de 
portas-janelas
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 75] Armário numa das salas do 
sobrado que serve de sede da Prefeitura 
Municipal
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 74a] A uniformidade, com o uso das vergas 
em linha reta, predomina nos sobrados erguidos 
na Praça Osvaldo Cruz no decorrer da década de 
1850. O sobrado mais baixo, ao fundo, anterior 
a 1830, também usa as vergas retilíneas como pa-
drão. Os pórticos de entrada, porém, são sempre 
em arco-pleno
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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Portas e janelas: sobrados, “casas grandes”, pequenas moradas

[figuras 76a, 76b e 76c] Forros das salas de al-
guns dos sobrados de São Luiz do Paraitinga. 
Fotos: Antônio das Neves Gameiro (1972) 
e Jaelson Bitran Trindade (2008)
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo.

[figura 78] Portas-janelas do andar superior do sobra-
do da Rua Cel. Domingues de Castro, n.110 e 116
Foto: Jaelson Bitran Trindade (2008)
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 77] As janelas dessa casa de “meio-sobrado” 
que se vê à esquerda, com essa fachada lateral dando 
para a escadaria da igreja do Rosário, têm a sobrever-
ga  em forma de frontão triangular “clássico”, estilo 
com aceitação em várias casas de São Luiz
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 79] Rua Cel. Domingues de Castro, 
n.32. Tem a porta central com verga em 
arco-pleno, e bandeira de vidro com cai-
xilharia de madeira; as demais janelas são 
de verga reta, como a vizinha à direita, mas 
têm uma cornija ou cimalha sobre elas, um 
ornamento compatível com o estilo “clás-
sico” buscado. A casa pode ser datada da 
década de 1870
Fonte: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 80] Os detalhes “neoclássicos” – ci-
malhas de sobreverga e bandeiras de vidro 
nas janelas, porta de entrada em arco-ple-
no com bandeira, encontrados em casas da 
segunda metade do século XIX, se repetem 
nessa outra, mais requintada, com plati-
banda dispensando o telhado com beiral, 
à Rua Cel. Manuel Bento n.164, já do iní-
cio do século XX. Entretanto, essa difere já 
nos materiais e na organização do espaço 
interno e implantação no lote, com entra-
da pelo jardim
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 81a, 81b e 81c] À esquerda, a porta prin-
cipal da casa sita à Rua Barão de Paraitinga, n.81, 
esquina com a R. Cel. Domingues de Castro. Na 
verga da porta, cuja curva do arco é rebaixada, só 
a parte de baixo de apoia nas ombreiras ou laterais, 
e a curva, na parte superior, termina nas quinas em 
ângulo reto, como se fosse o termino ou capitel das 
ombreiras – é solução de mais antiguidade do que a 
adotada na foto do centro (Rua do Carvalho, n.187);  
denota um gosto antigo, que vem da segunda meta-
de do século XVIII. À direita, notar a fina cimalha 
que arremata a verga.porta interna (sala) da “Casa de 
Osvaldo Cruz”, edificação de cerca de 1826.
Fotos: Antônio das Neves Gameiro (1972); Jaelson 
Bitran Trindade (2007 e 2010)
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

Obras públicas – ruas, calçadas, muros de contenção e 
iluminação

Nas artérias da cidade antiga ainda restam trechos significativos 
de obras públicas realizadas no decorrer da segunda metade do século 
XIX, como o paredão (muros de contenção) do Largo do Rosário e 
pavimentação de ruas e, especialmente, calçadas, em lajes de pedra e as 
guias/cintas. Além das calçadas visíveis, em muitas outras, o calçamento 
antigo aparece quando o cimento que o reveste sofre perdas.
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[figura 82] O leito calçado da Rua da Floresta. 
Foto: Jaelson Bitran Trindade
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 83] O calçamento antigo da Rua do Cruzeiro
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 84] Notar, nessa velha fotografia 
da atual Rua Cel. Domingues de Castro, 
as calçadas, guias (meios-fios) e sarjetas do 
século XIX, de que há remanescentes na ci-
dade ainda hoje

[figura 85] Calçada de pedra da Rua do 
Carvalho
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 86] Algumas calçadas do “Centro” já recebe-
ram esse tipo de calçamento geométrico, que desde 
o início da década de 1970 tem sido adotado para 
pavimentação de vias e calçadas da cidade
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 87a, 87b e 87c] Há pelo menos dois suportes 
antigos de lampiões fixados em paredes externas de 
casas locais, iguais aos que se vê nesse detalhe da foto 
antiga que inicia o texto sobre este conjunto urbano. 
A casa com lampião que se vê no detalhe de foto 
antiga, ainda existe, embora alterada por reformas; 
fica na Rua Cel. Domingues de Castro, defronte à 
Rua Barão de Paraitinga
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O eixo “Praça da Matriz de São Luiz do Paraitinga”

[figura 88] Praça Osvaldo Cruz, na confluência com 
a Rua Barão de Paraitinga
Foto: Antonio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 89] Praça Osvaldo Cruz, fachada entre as 
ruas 31 de Março e Barão de Paraitinga
Foto: Antonio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

Com exceção de São Luiz do Paraitinga, em nenhuma das 
praças das cidades paulistas antigas, isto é, do período colonial 
e imperial, restou um conjunto significativo dos sobrados que 
comumente eram levantados nelas, como centro da sociabilidade e 
da representatividade social. Nesse sentido, essa cidade é singular. 
No campo de visibilidade da praça principal – delineada desde a 
fundação do núcleo, em 1769 – aparecem dezesseis sobrados, 
construídos com as técnicas tradicionais da taipa de pilão e pau a 
pique; a maior parte desses sobrados (treze) se concentra em três 
faces do quadrado da praça, compondo correres de fachadas.

A homogeneidade e a imponência dos conjuntos geminados 
aí edificados não encontram similar nas praças das velhas cidades 
paulistas, nem ontem nem hoje em dia. Um conjunto de sobrados em 
fachada corrida, com essa presença, podemos ver, por exemplo, na 
Praça Tiradentes (antiga Praça do Palácio dos Governadores), em Ouro 
Preto. Mas é fato raro na paisagem urbana tradicional brasileira.

A grande maioria dos sobrados desse conjunto foi edificada 
entre 1858 e o início de 1870. As exceções são justamente dois deles, 
marcos do alavancamento da economia municipal e regional e da 
proeminência de algumas famílias nesse processo: o sobrado de 
n.82, anterior a 1830 e provavelmente o primeiro prédio de dois 
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andares edificado na cidade, e o sobrado de n.40, datado de 1853, 
isolado dos conjuntos existentes naquele logradouro, desdenhando 
as posturas em vigor à época bem como a ulterior, de 1854 (seu 
gabarito ultrapassa o dos demais), mas que consiste no primeiro 
exemplar da fase de constituição dos renques de sobrados que hoje 
ali estão, conforme se trata mais adiante neste texto. Geralmente, 
eles foram edificados em terrenos tornados vagos ou, onde ainda 
existiam casas térreas, demolidas em virtude de nova edificação, 
unindo lotes-padrões. O investimento em sobrados, além do mais, 
valorizava o bem imóvel, o que significava também deixar quinhões 
mais valiosos de herança.

Tal conjunto resulta, por um lado, de uma regulamentação 
ou “plano racionado de Governo”, interferindo na ordenação do 
espaço, na tipologia arquitetônica, na volumetria dos edifícios, na 
dimensão dos vãos, logo que a povoação foi formada; regras e 
normas acolhidas nas posturas municipais durante largos anos; por 
outro, remete para processos peculiares de apropriação dos lotes. Na 
praça, a família mais proeminente entre 1780 e 1820 – os Gomes de 
Gouvêa – e os indivíduos que se aliançaram a ela, matrimonialmente 
e na gestão do poder local, receberam a maioria das “datas de terras” 
outorgadas pela Câmara de Vereadores.

As duas vertentes acima apontadas se mesclaram quando 
eclodiram as questões relativas ao reordenamento dos logradouros 
urbanos e à demanda por novos lotes para edificação, por volta dos 
anos finais da década de 1820. Teve efeito, ao que tudo indica, o “o 
vírus instilado pelo racionalismo do Morgado de Mateus” em São 
Luiz, como observa Luís Saia em seu estudo da evolução urbana. 
Mas a manutenção de um “status” conquistado no espaço urbano ou 
de acesso a um quinhão privilegiado desse mesmo espaço também 
se fez presente, conforme mostra a documentação relativa aos 
arruamentos e reorganização dos espaços destinados à igreja Matriz 
e à Casa de Câmara e Cadeia – o Paço da Câmara.

Tudo indica que estavam previstas no plano inicial de São Luiz, 
outorgado pelo Morgado de Mateus, duas praças, uma característica 
dos planos das novas cidades criadas no Brasil, especialmente a 
partir da década de 1760, separando a igreja Matriz dos edifícios da 
Cadeia e Paço Municipal. 

De fato, a discussão feita no início da década de 1830, a 
respeito de garantir a elegância da praça principal da vila, acenando 
com a planta e a disposição que aquele capitão-general fornecera 
aos fundadores em 1769, mostra que algo pesou na arquitetura. 
Além das plantas ou planos e disposições enviadas aos diretores 
das novas povoações, o Morgado de Mateus enviava juntamente 
prospectos das casas térreas e de sobrado a serem feitas, para dar 
uniformidade, harmonia e formosura às vilas, termos esses que 
utilizava em suas cartas.

Numa das suas cartas relativas a essas fundações novas, o 
Morgado de Mateus escreve: “E as primeiras casas que se fizerem 
devem ser nos ângulos [tal como instruiu ao diretor da Povoação de 
Paraitinga], para o que remeterei a Vossa mercê um prospecto da 

[figura 90] Confluência da fachada da Praça Osvaldo 
Cruz com a Rua 31 de Março
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 91] Confluência da fachada da Praça Osvaldo 
Cruz com a Rua Barão de Paraitinga
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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figura das casas para que todas sejam feitas pela mesma planta para 
ficar a terra mais bonita”.

Não se encontraram, até hoje, os prospectos de casas que o 
Morgado de Mateus diz ter enviado para orientar as edificações nas 
novas vilas que mandou fundar de raiz. Temos sim o desenho de 
casas de sobrado para compor conjuntos uniformes que propõe o 
arquiteto e pintor José de Figueiredo Seixas em seu Tratado da Ruação 
para Emenda das Ruas, das Cidades, Vilas e Lugares deste Reino, oferecido 
ao Marquês de Pombal, então ainda Conde Oeiras, “Secretario de 
Estado dos negócios do Reino”, c. 1762.

Figueiredo Seixas, que vivia na cidade do Porto, privou com a 
Casa de Mateus, nas décadas de 1740/1750, pois esteve envolvido, 
juntamente com o pintor e arquiteto Nicolau Nasoni – seu mestre 
nas artes que professava – na construção do magnífico Palácio de 
Mateus, em Vila Real (Trás-os-Montes) e sua grande capela, além da 
igreja de São Pedro Novo, no centro de Vila Real. Além disso, antes 
de vir governar São Paulo, o Morgado de Mateus estava sediado no 
Porto, onde exercia funções militares de comando.

Os três experimentos portugueses de estabelecer núcleos 
previamente concebidos, “vilas iluministas”, carregam intenções 
que remetem para a “cidade ideal”, regular, harmônica, simétrica: 
Vila Real de Santo Antônio (1773), no Algarve, construída de raiz 
em poucos meses, é exatamente contemporânea de Paraitinga; 
Manique do Intendente (1791) e Porto Covo (1796), além, é claro, 
do exemplo antecedente de reurbanização da Baixa de Lisboa, após 
o terremoto de 1755.

Na “Época de Pombal”, os governadores nomeados por esse 
poderoso ministro de D. José I para as diversas capitanias em que 
estava dividida a América portuguesa, e não apenas o governador 
e capitão-general de São Paulo, cuidaram também de fundar vilas 
a partir de planos previamente concebidos e de ordenar que se 
fizessem as casas com uniformidade e simetria. Um exemplo disso é 
a Capitania do Rio Negro (atual Estado do Amazonas), fundada em 
1755 por ordem do governador do Grão-Pará e Maranhão Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, irmão do futuro Marquês de Pombal, 
criando a vila de Barcelos sobre uma antiga aldeia de missão dos 
padres carmelitas, prescrevia-se que se determinasse

2  É o mais recente estudo sobre o manuscrito que se acha na Biblioteca Nacional de Lisboa. Acesso 
eletrônico ao Repositório do ISCTE, em março de 2009: http://hdl.handle.net/10071/298; Tratado da 
Ruação – Do Aspecto Gráfico e da Organização Geral do Texto. Com acesso em: https://repositorio.
iscte.pt/bitstream/10071/298/10/08.pdf. 

[figura 92] Tratado da Ruação estampa 2; figura 6 
(Martins, 2007, p.154).  O texto prescreve que o chão 
de cada sobrado tenha 25 palmos de largo (5,5 m)2

[figura 93] A vila de Manique do Intendente, construí-
da inteiramente a partir de um plano previamente con-
cebido, em 1791 (Marques, 2004, p.11)
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lugar mais próprio para servir de Praça fazendo levantar no meio 
dela o Pelourinho; assinando Área para se edificar uma Igreja capaz 
de receber hum competente numero de fregueses quando a Povoação 
se aumentar, como também as outras Áreas competentes para as 
casa das Vereações e Audiências, Cadeias, e mais Oficinas publicas; 
fazendo delinear as casas dos moradores por linha reta, de sorte que 
fiquem largas e direitas as ruas. Aos oficiais da câmara que saírem 
eleitos e aos que lhe sucederem ficará pertencendo darem gratuitamente 
os terrenos, que se lhes pedirem para casas e quintais nos lugares 
que para isso se houverem delineado só com a obrigação de que as 
ditas casas sejam sempre fabricadas na mesma figura uniforme pela 
parte exterior, ainda que na outra parte interior as faça cada um 
conforme lhes parecer para que desta sorte se conserve sempre a mesma 
formosura na Villa e nas ruas dela a mesma largura que se lhes 
assinar na fundação. (Teixeira, 2006, p.11)

                                       
*     *      *

Similar aos sobrados prescritos por Figueiredo Seixas é o 
de n.83 da Praça Osvaldo Cruz, em São Luiz, parte do conjunto 
que compõe a testada da praça que dá fundo para o rio, oposta à 
matriz. É seguramente da primeira metade do século XIX. Ali já 
residia em 1830 o português Manuel José Pereira, negociante que 
deixou ao morrer (1846) uma fortuna bem superior à média local. 
Sua arquitetura difere visivelmente do resto do conjunto a que está 
unido, além de ser um metro e pico mais baixo no que se refere 
à linha da cimalha: obedece a antigas posturas municipais – ele é 
condizente com essas posturas sistematizadas entre 1832 e 1834, 
que vigoraram até 1854, quando se permitiu a elevação do pé-direito 
das edificações térreas e de sobrado. As posturas disciplinavam não 
apenas em relação ao gabarito, mas ainda quanto a altura e largura 
dos vãos (portas e janelas).

Esse sobrado mais baixo, antes citado, apesar das alterações no 
material construtivo e, mais anteriormente, a transformação de uma 
das três portas em janela, no pavimento térreo e mais a criação de 
uma platibanda em ameias (ver fotos datadas de 1972), parece ter 
sido o único prédio de dois andares edificado na praça (e na vila) até 
meados do século. Pois parecem ter predominado ali, conforme a 
documentação local, casas de porta e janela, e algumas casas térreas de 
maior porte, moradas inteiras com número maior de vãos, denominadas 
antigamente de “casas grandes”, como a que em 1820 pertencia aos 
herdeiros do Cap. Manuel Pereira de Castro, na Rua da Quitanda (atual 
Barão do Paraitinga), a poucos metros do “centro da vila”, e as do 
antigo capitão-mor José Gomes de Gouvêa e Castro, na testada da 
praça que dá fundos para a atual Rua Cel. Domingues de Castro.

De fato, até o início da década de 1830, o quadro da economia 
local permitia que somente alguns poucos proprietários alcançassem 
uma relativa abastança. O período de maior acumulação de 
cabedais, entre agricultores e negociantes começa só a partir da 
década de 1840.

[figura 94] No centro da foto, o sobrado n.83, o 
mais antigo da Praça e da cidade de São Luiz do 
Paraitinga
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 95] Vista interna do sobrado n.83 da Praça 
Osvaldo Cruz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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Algumas das antigas casas térreas, predominantes na Praça 
antes de 1850, podem ser vistas numa rara foto do início do século 
XX (c. 1906). Eram similares a outras que ainda remanescem em 
outros pontos da cidade. Nessa citada fotografia, as casas térreas 
mais antigas que ainda permaneciam em 1906 são as que têm portas 
e janelas de verga curva ou em arco-abatido. A casa a seguir ao antigo 
sobrado (1853) de residência de Jacinto Domingues de Castro é 
térrea também, com porta central em arco-pleno e quatro janelas e 
um portão no canto direito, tudo mais visível noutra foto que deve 
ser do início da década de 1930 – o telhado (pé-direito) dessa casa, 
elevado à altura do guarda corpo das sacadas gradeados do sobrado, 
não obedecia certamente aos padrões edilícios antigos, vigentes nas 
posturas municipais anteriores a 1854.

 As novas posturas editadas em 1854 consolidaram as mudanças 
que se avizinhavam com a construção em 1853 do grande sobrado 
de Jacinto Domingues de Castro (1810-1887), futuro Barão de 
Paraitinga (o título é de 1871). O sobrado está algo isolado dos 
demais dessa testada da Praça. Duas casas térreas, substituindo outras 
mais antigas, sempre o separaram do conjunto. A data de 1853 está 
grafada na tarja posta no centro da cornija, sobre as portas-janelas 
do sobrado. Um novo padrão arquitetônico de casas de sobrado é 
inaugurado com essa casa feita para acolher na então Vila de São Luiz, 
a família de um dos abastados fazendeiros da família Domingues de 
Castro, cujo patriarca foi o pedreiro Antônio Domingues de Castro, 
avô desse Jacinto, que emigrou de Minas Gerais para ali, quando a 
povoação começou.

Conforme foi dito, a maioria dos sobrados edificados na Praça 
nas décadas de 1850 e 1860 possui portas no pavimento térreo. Com 
exceção do “Sobrado do Barão”, o de 1853, justamente o primeiro 
da série de grandes sobrados: uma foto datada do início do século 
XX (c. de 1906) indica esse fato. Além disso, documento cartorial 
datado de 1887 (inventário post-mortem) indica realmente haver na 
fachada dez vãos, entre portas e janelas. O levantamento promovido 
em 1972 pelo Condephaat já encontrou os vãos do térreo do edifício 
no formato de portas. À época, desconhecia-se essa foto de c. 1906 
mostrando que quase 70 anos antes ali se viam janelas. 

O tratamento ornamental desse sobrado é o mais requintado de 
todos os edifícios antigos existentes na Praça. Os cunhais, nas quinas 
do prédio, são duplos e de ordens distintas, a do andar térreo é de 
ordem toscana, a mais simples, “a mais grosseira e pesada segundo 
os teóricos do século XVI” (Sumerson, 1994, p.136); e a arquitrave 
correndo sobre os capitéis desses cunhais do andar inferior é 
seccionada parcialmente, para ganhar destaque como “bacia” das 
sacadas isoladas de cada porta-janela do pavimento superior. A 
ordem seguinte, a da parte principal do prédio, é jônica e completa, 
ou seja, com os capitéis e o entablamento sobre eles, correndo sob o 
beiral do telhado e sobre as portas-janelas do sobrado. A arquitrave 
que corre essa parte de arremate da fachada, de capitel a capitel 
(quina a quina), é sem decoração, já os elementos superiores, o friso 
e a cornija, são decorados: o friso é todo ornamentado pela fieira 

[figura 96] Ao fundo, no conjunto de sobrados da 
Praça Osvaldo Cruz (Praça da Matriz), destoando da 
volumetria das fachadas, pela sua altura e ausência de 
tratamento das esquadrias, vê-se o sobrado construí-
do anteriormente a 1830
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 97] Detalhe de uma vista parcial da Praça 
da Matriz (Praça Osvaldo Cruz), datada de cerca de 
1906. A reprodução aqui utilizada se encontra no 
Arquivo do Condephaat. Nota-se que em algumas 
das casas da calçada à esquerda da foto tiveram os 
vãos parcialmente alterados para vergas retas ou, 
como acontece com a última casa, na quina, o pé-
direito bastante alteado, por uma reforma ou cons-
trução feita após as posturas de 1854

[figura 98] Nesta foto, do final da década de 1920, 
numa tomada mais geral, vê-se, à direita, depois do 
“Sobrado do Barão”, a casa térrea de pé-direito alto, 
com porta central e quatro janelas: a última janela, 
para o lado do beco onde está a ponte atual, é de 
verga curva com vidraça de guilhotina. Importa no-
tar que o coreto, no centro da praça, com formato 
heptagonal, foi deslocado para a Praça Euclides Vaz 
de Campos, o antigo largo da Cadeia
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[figura 99] O sobrado construído por Jacin-
to Domingues de Castro, futuro Barão de 
Paraitinga, em 1853, na Praça da Matriz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 102] Detalhe de fotografia com vista 
parcial da Praça da Matriz (Praça Osvaldo 
Cruz), datada de c. de 1906.  À esquerda, 
mais próximo da ponte, vê-se o sobrado 
construído por J. Domingues de Castro 
com janelas no andar térreo ladeando o 
pórtico em arco pleno e os balcões de saca-
da isolada gradeados em ferro, no sobrado

[figura 100] Detalhe do arremate decorativo 
da antiga residência (1853) de Jacinto Do-
mingues de Castro, na Praça Osvaldo Cruz. 
Notar também o friso e a cornija iniciada 
com dentículos, servindo de sobreverga às 
portas-balcão e as janelas (hoje, portas) do 
andar térreo desse edifício. Na verdade, esse 
apuro ornamental será adotado nos vãos de 
vários dos sobrados edificados em seguida
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 103] À falta de se estabelecer cla-
ramente os valores artísticos que definiam 
esse edifício, vários elementos registrados 
ainda em 1972 e que ainda permaneciam 
em 1982, quando do tombamento do 
“Centro Histórico” pelo Condephaat, já 
foram eliminados. São, entretanto, reversí-
veis, caso seja determinado. Até mesmo a 
exuberante paleta de cores hoje utilizada na 
fachada, que oculta tais valores em vez de 
realçá-los
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 101] A bandeira em ferro trabalha-
do, da porta principal desse sobrado, tam-
bém demonstrado um apuro inusual na ci-
dade, com o formato de um arco-conopial, 
referência neogótica, com rendilhado den-
tro e fora do arco
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 104] Sobrados da década de 1870. 
Rua Barão do Paraitinga, números 26 e 4 e 
Praça Osvaldo Cruz n.86 (o terceiro, à di-
reita). Foto de 2007
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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de folhas de parreira e as barras da cornija com dentículos uma e, a 
outra, acima, com óvulos.  

Os três edifícios idênticos, geminados, com três vãos em baixo 
e três em cima, são os mais tardios dentre os sobrados existentes 
na praça central de Paraitinga. Na verdade, dois deles fazem 
parte da Rua Barão de Paraitinga (n.4 e 26) e somente o terceiro 
entra na numeração da Praça Osvaldo Cruz, com o n.86. Esse no 
alinhamento da praça foi considerado como novo em 1873, ocasião 
em que se arrolaram os bens do seu proprietário, recém-falecido. No 
inventário post-mortem está indicado que o sobrado tinha uma porta e 
duas janelas no térreo, diferentemente do que hoje se vê.

É interessante notar nesses sobrados mais tardios do conjunto 
da Praça que o pavimento térreo já possui janelas, definindo 
funções residenciais também nesse nível da edificação, tal como 
no andar superior, conforme deixa claro um texto inscrito em 
1878 num Livro de Notas e Escrituras, relativo ao primeiro dos 
sobrados, à esquerda; naquele ano, o prédio ainda estava por 
acabar e a proprietária vende ao genro uma parte do que detém na 
propriedade, por não ter rendimentos suficientes para arcar com as 
obras, assim descritas: 

forrar, assoalhar, pintar e empapelar a sala e as duas alcovas dos 
baixos, na frente; forrar, pintar e empapelar o corredor da escada; 
pintar e empapelar o corredor do sobrado; pintar e empapelar a sala 
de visitas e as suas alcovas; forrar e pintar uma alcova e corredor da 
cozinha; caiar a área, retelhar o telhado; e fazer o feixo do quintal, 
bem como envidraçar as janelas da sala de jantar, corredor e cozinha 
e pintar a óleo a frente do sobrado.

Além daqueles três sobrados do início da década de 1870, e do 
já tratado sobrado baixo, com ameias, fazem parte ainda do correr 
de sobrados dessa testada da Praça entre a Rua Barão de Paraitinga 
e a Ponte da cidade, na sequência, um com dez vãos na fachada, 
datado de 1859, onde funciona há tempos a Prefeitura Municipal, 
e mais outro, também geminado, com oito vãos, todos em arco-
pleno com bandeiras de vidro, com as mesmas características dos 
três prédios aqui citados que iniciam esse correr de fachadas – uma 
construção provavelmente da década de 1870.

O exemplar mais antigo dos sobrados que enchem a Praça 
a partir de meados do século XIX também está nessa testada; 
formalmente, se parece com o da Prefeitura e, como esse, tem 
cinco aberturas no térreo e cinco no sobrado. Data de 1853. É 
aquele que não está geminado com os demais, e que tem requintes 
ornamentais na fachada que o distingue de todos os outros: o do 
Barão de Paraitinga, mostrado em página anterior. Recentemente, 
entre ele e a esquina junto a ponte de acesso à cidade, construiu-
se um sobrado que falsifica, de modo inaceitável, a arquitetura 
tradicional luizense.  

No final desse alinhamento da Praça ficava, conforme 
documentos antigos datados desde o século XVIII, o estreito beco 

[figura 105] Os mesmos sobrados – notar as cores 
então utilizadas nas fachadas
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 106] Sobrado (Prefeitura Municipal) datado 
de 1859, à Praça Osvaldo Cruz, n.3
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 107] Em 1841, no local onde está o sobrado 
da Prefeitura, era a casa (térrea) de n.18 da “Rua da 
Quitanda”, propriedade de Joaquim Pereira de Cam-
pos, que construiu mais tarde este sobrado (1859), 
conforme indicam as iniciais na bandeira de ferro da 
porta principal
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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denominado “do Império” – ele dava acesso à casinha onde ficava 
exposto o “Divino Espírito Santo”, durante as festas dedicadas ao 
culto do “Império do Divino”.

*    *    *

[figura 108] Testada da Praça Osvaldo Cruz, entre as 
ruas Barão de Paraitinga e 31 de Março
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981. O sobrado do 
canto direito da foto faz esquina com a Rua Barão 
de Paraitinga. Foi erguido em 1861 por José Do-
mingues de Castro, em terreno onde até o final da 
década de 1840 existira a casa paterna

[figura 109] Sobrado que pertenceu ao Cel. José 
Domingues de Castro. Praça Osvaldo Cruz, n.27, 
esquina com a Rua Barão de Paraitinga.
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 110] Pintura mural no corredor de entrada 
do sobrado de n.27 da Praça Osvaldo Cruz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

O outro grande conjunto é o que ocupa a testada que dá fundos 
para a Rua Cel. Domingues de Castro, primitivamente chamada de 
Rua da Ponte. O rol dos prédios taxados pela décima urbana, em 1840, 
indica apenas dois proprietários nessa testada, ou “Lado Direito da 
Rua da Praça”. Um deles era o filho do patriarca da família Gomes 
de Gouvêa, capitão-mor da vila entre as décadas de 1790 e 1820, 
que ali tinha a sua morada de casas erguidas em 1801. Em 1851, 
uma vez aberta e alinhada a Rua da Cadeia, os descendentes (netos) 
do antigo capitão-mor que herdaram os terrenos, vagos na ocasião, 
que faziam a quina da praça com essa nova rua (prevista desde há 
muito), vendem-nos a terceiros: nesses terrenos e no que estava a 
antiga “casa grande” avoenga, térrea, serão construídos alguns dos 
cinco sobrados que ali estão até hoje.

O sobrado dessa testada, sito à esquina com a Rua Barão 
de Paraitinga foi erguido em 1861 pelo Cel. José Domingues de 
Castro, em terreno onde antes existira a casa do seu pai. O Cel. 
Domingues de Castro, fazendeiro abastado, foi quem na década 
seguinte impulsionou a cultura algodoeira, montando em 1875 
a Fábrica de tecidos Santo Antônio, numa de suas fazendas. 
No corredor da entrada do sobrado Castro fez pintar a óleo 
na parede da esquerda de quem entra, cena retratando a sede 
da Fazenda Santana, a propriedade rural onde habitava com 
frequência. Trata-se de uma pintura ingênua, mas que expressa 
muito bem o conjunto rural: casa de morada, terreiro, senzalas 
e outras instalações.

O sobrado datado de 1858 (data na bandeira de ferro), n.112 
da Praça, também pertenceu a membro da família Gomes de 
Gouvêa. Diferentemente dos demais do conjunto da praça, nos 
quais predominam as sobrevergas ou cimalhas dos vãos com 
linha retas, nesse a cimalha é arrematada por sobreverga triangular 
que, em combinação com a portada arrematada em arco-pleno, 
acentua um pretendido viés neoclássico na frontaria. O desenho 
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da caixilharia da bandeira de vidraça das portas-balcão do sobrado 
ainda é da época da construção, tal como acontece com vários 
dos sobrados e “casas grandes” de São Luiz. Podemos observar 
o mesmo viés neoclassizante nos elementos ornamentais, em 
sobrados e até em casas térreas de porte na cidade de São Paulo 
da mesma época em que foi construído o de São Luiz, por meio 
das conhecidas fotografias que Militão de Azevedo tirou da capital 
paulista entre 1862/1863. 

No decorrer da década de 1850, essas sobrevergas do tipo 
frontão clássico eram sinais de modernização da cidade, da sua 
arquitetura, como mostram as fotos da capital paulista feitas 
por Militão. Em grande parte do Brasil, a arquitetura com 
esses elementos plásticos ornando as aberturas dos edifícios já 
desapareceu, mas está presente em quatro exemplares do conjunto 
urbano tradicional de São Luiz do Paraitinga: o sobrado da Praça, 
a casa térrea na Rua Cônego Costa Bueno, e um sobrado na 
esquina dessa rua com a Rua Monsenhor Gióia e no sobrado (ou 
“meio-sobrado”) da Rua do Carvalho esquina com a ladeira do 
Largo do Rosário.  

[figura 111] Vista parcial dos sobrados com fundos 
para a Rua Cel. Domingues de Castro, em fotografia 
tirada na época da “Revolução Constitucionalista de 
1932”. O sobrado da esquina, da família Domingues 
de Castro, impressiona pelo seu tamanho: com dez 
vãos na fachada fronteira, tem, na lateral que olha 
para a Rua Barão de Paraitinga, 18 vãos – nove portas 
embaixo e nove portas-janelas em cima. Uma sacada 
corrida com gradeado de ferro trabalhado perpassa 
as aberturas tanto da fachada principal como da la-
teral.  Aliás, por essa foto se vê que, também nesses 
sobrados, o usual era a colocação de sacadas corridas, 
elementos que bem mais tarde foram substituídos 
em todos os sobrados de São Luiz por sacadas isola-
das, individuais, também em ferro
Fonte: Coleção particular (São Luiz do Paraitinga)

[figura 112] À direita da imagem, o segundo sobra-
do, o de fachada verde, data de 1858. É o n.112 da 
Praça Oswaldo Cruz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 113] Rua da Esperança, esquina da 
travessa de Santa Teresa, São Paulo, Capi-
tal, em 1862/1863, em foto de Antônio 
Militão de Azevedo. À esquerda, o sobrado 
de “canto cortado”, reedificação que fez no 
local, em 1856, Demétrio da Costa Nasci-
mento, com os frontões triangulares como 
sobrevergas das portas 
Fonte: Campos, 2007

[figura 114] O sobrado, à esquerda da ima-
gem, no antigo Pátio de São Francisco, na 
cidade de São Paulo, tem as sobrevergas em 
frontão nas portas das sacadas, no andar 
principal e, no térreo, mantém nos vãos a 
forma de arco-abatido
Foto: Antônio Militão de Azevedo, 1862/ 
1863
Fonte: Campos, 2007

[figura 115] À esquerda, o sobrado adapta-
do em 1899 para funcionar o “Grupo Esco-
lar” de S. Luiz do Paraitinga. Rua Cônego 
Costa Bueno, n.29. À direita, casa térrea 
sita nessa mesma rua
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 116] Sobrado na Rua do Carvalho, 
n.26, onde funciona a “Casa paroquial” da 
igreja Matriz de São Luiz do Paraitinga
Foto: Anita Miriam Hirschbruch , 2010
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 117] Sobrado na Rua do Carvalho, 
26, onde funciona a “Casa paroquial” da 
igreja Matriz de S. Luís do Paraitinga
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 118] Os sobrados na confluência da Praça da 
Matriz com a Rua do Carvalho. O da esquina tem 
hoje o seu acesso principal na fachada lateral, na Rua 
do Carvalho. Foram edificados entre fins da década 
de 1860 (o que está na praça) e início da de 1880. 
Notar, no meio da quadra a casa térrea com o por-
tal e cinco janelas, tendo anexa, à direita, mais duas 
portas. A construção data de 1863, conforme data 
na bandeira de ferro do arco do portal. No mesmo 
terreno, já existia na década de 1830 uma casa térrea 
com seis portas e mais uma casa anexa.
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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A maioria dos sobrados da Praça, quase todos com certo aparato, 
pertencia a famílias que alcançaram proeminência econômica e 
política no município; no geral eram pessoas ligadas aos antigos 
povoadores, tais como os Pereira de Castro, Pereira de Campos, 
Domingues de Castro e Gomes de Gouvêa. 

Dentre as casas térreas que compuseram a praça até meados do 
século XIX, havia várias de porta e janela, especialmente na testada 
que encontra com a Rua do Carvalho, como acusam os documentos 
locais antigos.

Em 1841, a testada entre a ponte atual da cidade e a Rua do 
Carvalho, conforme mostra o rol da cobrança das Décimas dos 
Prédios Urbanos, estava toda ocupada. Tinha onze propriedades, 
todas térreas, como era comum na então Vila de São Luiz do 
Paraitinga. Várias delas, conforme a documentação cartorial 
consultada, eram casas de “meia-morada” (porta e janela). Mais 
tarde aparecem alguns sobrados nesse alinhamento. Poucos. 
Dois ainda existem, ficam no final da quadra, no encontro com 
a Rua do Carvalho. São geminados e não apresentam aparato 
algum na construção. Foram edificados no último quarto do 
século XIX. Na quina onde está o acesso à ponte da cidade 

[figura 119] Pequenas casas térreas na Pra-
ça Osvaldo Cruz, na testada lateral com 
fundos para o rio. Provavelmente refor-
mas ou reconstruções de casas anteriores 
à metade do século XIX.  A que está no 
centro da foto, é o n.306 da Praça: as casas 
que a ladeiam obedecem à altura do pé-
direito prescrito em posturas municipais 
mais antigas
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 121] À esquerda da foto, os sobrados na 
confluência da antiga “Travessa da Matriz” (Cônego 
Costa Bueno) e da Rua 31 de Março com a Praça 
da Matriz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 120] Na sequência das casas da foto 
anterior, no sentido da igreja Matriz, se des-
taca a casa de n.278. Traz a data de 1864 na 
bandeira de ferro da porta em arco-pleno. 
Tal data deve indicar uma grande reforma 
em edificação anterior, pois a documentação 
cartorial consultada revela existir antes dessa 
data, nesse lado da Praça, uma propriedade 
térrea com o mesmo número de vãos
Foto: Olívia Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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existiu um sobrado, demolido na década de 1890 em razão da 
escolha do chamado beco e porto “do Império” (devoção ao 
“Império do Divino Espírito Santo”) para ser o novo local de 
passagem sobre o rio.

Fazem parte do visual da Praça os sobrados construídos no 
final da década de 1850/início da de 1860, alinhados no encontro 
da Rua 31 de Março, antiga Rua da Cadeia, com a Praça Osvaldo 
Cruz. O que está na quina com a praça (Figura 123, abaixo) é térreo 
na travessa lateral da Matriz (Rua Cônego Costa Bueno), e ocupa 
terreno antes pretendido para maior largueza do adro da igreja, 
terreno esse que foi causa de disputas nos primeiros anos da década 
de 1830. Na esquina oposta dessa pequena travessa que fronteia a 
lateral esquerda da igreja Matriz – e já não visível desde a Praça – há 
como que uma duplicação desse “meio-sobrado” como se vê no 
canto esquerdo da Figura 125, mais adiante.

  
A Praça da vila e o Pátio da Cadeia (Praça Euclides vaz de 
Campos) 

Essa rua que sai perpendicularmente à Praça Osvaldo Cruz, 
no sentido da Rua Cel. Domingues de Castro, primitivamente “Rua 
da Ponte” ou “Direita”, estava demarcada para ser aberta desde o 
princípio de São Luiz, conforme mostra a documentação local. Da 
mesma forma, e sem prejuízo dessa interligação, esteve demarcado 
o terreno e pátio para a “Cadeia e Paço da Câmara”: a construção 
da Cadeia só teve início no final da década de 1820 e, a abertura 
da rua (antes beco), com definição, nas testadas novas, dos lotes 
sobrantes das esquinas, só na década de 1840. Com exceção desse 
conjunto de sobrados mostrados antes e mais a extensa lateral 
fronteira do sobrado da Praça que faz quina também com ela, as 
edificações do século XIX desapareceram quase todas. O espaço 
dessa praça, antigo Largo da Cadeia ou da Forca, demarca, portanto, 
uma situação espacial bicentenária.

[figura 123] Esse sobrado, que tem as portas com 
sacadas voltadas para a praça, leva o n.10 da Rua Cô-
nego Costa Bueno.
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 124] Praça Euclides Vaz de Campos
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 122] A casa de n.278 da Praça tem, na parte 
posterior, esse pórtico envidraçado
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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O terreno que serviu ao edifício da Cadeia e seu Pátio ou Largo, 
depois que ruiu o prédio por motivo da grande enchente de 1864 
que comprometeu as taipas de sustentação do prédio, virou “Largo 
da Cadeia Velha”, mais tarde, “Largo da União” e, já no século XX, 
Praça Euclides Vaz de Campos. Na década de 1880, esse largo recebeu 
arborização, tal como ocorreu com a praça vizinha, a da Matriz. A 
lateral esquerda da Praça Euclides, mais próxima ao adro da Matriz, 
é fechada pela lateral do sobrado que tem o número 7, da Rua 31 
de Março. Nesse prédio funciona há décadas um estabelecimento 
hoteleiro, no andar superior, e um bar-lanchonete, no térreo.

Depois disso, um novo projeto para a Casa de Câmara e 
Cadeia local foi traçado em 1871. Ela foi edificada numa área vaga 
– adquiridos os terrenos aos proprietários – ao lado direito da igreja 

[figura 125] Vista do conjunto Praça-Igreja Matriz, 
tirada da Rua Osvaldo Cruz, em que se vê, à esquer-
da, as palmeiras da Praça Euclides Vaz de Campos
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 126] O coreto e casario do fundo da Praça 
Euclides Vaz de Campos. A partir de 1881 esse lar-
go até então chamado “da Cadeia Velha” recebeu 
o plantio de árvores a passou a chamar-se Largo 
da União.
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 127] Nesse detalhe da vista de São Luiz da-
tada de 1884, vê-se o prédio da Câmara e Cadeia 
inaugurado em 1877, ao lado da Matriz
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Matriz, conforme se vê na foto panorâmica de São Luiz datada de 
1884. Esse prédio foi demolido na década de 1920.

Há, na Praça Euclides Vaz de Campos, alguns remanescentes 
do século XIX, além do sobrado que fecha uma das laterais da 
praça: são algumas das casinhas na testada do fundo e um portão, 
ao fim dela. O portão consta num contrato de obras feito em 1875, 
relativo à construção da moradia de Antônio Carlos da Silva Braga, 
com frente para a Rua Direita, atual Cel. Domingues de Castro e 
fundo para o Largo da Cadeia Velha. A esse proprietário pertenciam 
também algumas das casinhas de porta e janela situadas na praça, 

[figuras 128a e 128b] Casas de n.31, 33, 
39, 45, s/n. (portão), 51 e 55. 
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 129] à esquerda o sobrado de n.07, 
fazendo esquina com a Praça Osvaldo Cruz. 
À direita, o sobrado vizinho, que faz quina 
com a Praça Euclides Vaz de Campos
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 130] O prédio do antigo Cine-
Teatro de S. Luiz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 131] Casa de comércio na esquerda da Rua 
Cel. Domingues de Castro com a Rua 31 de março. 
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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que hoje se apresentam mais ou menos alteradas. As reformas e 
o casario edificado entre as primeiras décadas do século XX até 
meados do mesmo, entretanto, dão ideia clara do processo de 
ocupação desse antigo logradouro, tornando-o bastante peculiar. 
E a predominância de uma mesma escala ao fundo, a das pequenas 
casas térreas, o que praticamente se repete na lateral direita da Praça, 
lhe dão maior amplitude.

Na Rua 31 de Março, destacando-se na calçada fronteira à Praça 
Euclides, ainda existe o prédio do antigo cine-teatro de São Luiz, 
construção do século XX, com pequena alteração na fachada, que 
hoje é ocupado por uma agência do banco do Brasil. 

Rua Barão de Paraitinga

Deixando aquela perpendicular à Praça Osvaldo Cruz, a Rua 31 
de Março, arruamento demarcado desde o início do povoamento, 
mas aberto como rua (distribuição de lotes nas testadas) somente 
na década de 1840, voltamos para a via que fechava uma das 
“cabeceiras” do quadrado inicial – a antiga Rua da Quitanda, mais 
tarde Rua do Comércio (a partir de 1854) e hoje Rua Barão de 
Paraitinga. Apesar das duas denominações primeiras ela foi uma via, 
curta é certo, essencialmente residencial, com poucas exceções: nela 
tinham moradia gente da família de colonos estabelecidos no último 
quartel do século XVIII que disputavam os lotes da praça central, 
como os Lopes, Figueira, Toledo e Pereira de Castro. O número de 
propriedades existentes na atualidade é quase a mesma relacionada 
em 1840 para a cobrança da taxa das Décimas dos Prédios Urbanos 
de São Luiz do Paraitinga.

O casario remanescente é heterogêneo, em tamanho e altura (o 
pequeno sobrado reformado, já em 1972, com vergas curvas, que 
tem o n.74, será antigo?), como um dia muito remoto foi a da Praça 
Osvaldo Cruz: casas de porta e janela, duas janelas e uma porta, um 
pequeno sobrado, casa de porta e quaro janelas (dois lanços)...

Duas das casas mais antigas que restam em São Luiz estão nessa 
rua, numa e noutra calçada. A de porta e janela está no alinhamento 
em cuja esquina estava o acesso à antiga ponte da vila e cidade (atual 
Rua Cel. Domingues de Castro). O outro, um total de nove janelas 
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[figura 131] Entre os mais antigos prédios 
remanescentes nesta rua, está essa casa de 
residência sita à esquina com a Rua 31 de 
Março (antiga Rua da Ponte)
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 132] Vista da lateral da rua que ter-
mina na velha casa térrea que tem o n.81 
da Rua Barão
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 133] Vista parcial da Rua Barão de 
Paraitinga, tendo ao fundo a Rua Cel. Do-
mingues de Castro
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 135] Vista das mesmas fachada da 
foto acima, em foto datada de 2008
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 134] A situação em 1981 das casas 
da calçada de número par, próximas à es-
quina com a Cel. Domingues de Castro
Foto: Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte: CONDEPHAAT

[figura 136] Reconstituição das fachadas que com-
põem calçada de número par da Rua Barão, come-
çando da esquina com a Cel. Domingues de Castro 
(a primeira casa, de sobrado, pintada de azul, é ab-
solutamente recente) até chegar ao n.26, o primeiro 
dos três sobrados gêmeos; dois deles já têm numera-
ção na Praça Osvaldo Cruz
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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nas duas fachadas, fica precisamente na outra esquina do encontro 
da Barão com a Cel. Domingues de Castro. É a casa de n.81. 

Na atualidade, essa rua é exemplar para observarmos que a 
arquitetura produzida no decorrer do século XX, até a década de 
1950, conviveu sem maior conflito até a época em que o Condephaat/
IPHAN (1972, 1981) registraram todo o seu conjunto, com vistas 
à proteção pública. Mesmo numa testada bastante alteradas, como 
o lado esquerdo da rua, se destacam facilmente à vista as três 
edificações de padrão tradicional remanescentes. Estão intercaladas 
entre casas reformadas ou reconstruídas nas décadas de 1920, 1930, 
1940 e 1950, também térreas, marcadas pela variedade formal, que, 
entretanto, mantêm praticamente o mesmo gabarito. 

Na variedade discreta do conjunto, os exemplares tradicionais se 
fazem notar justamente pelas suas fachadas moduladas, beirais retos 
e salientes, proporcionalidade entre vãos e parede, mais o colorido 
sobre as esquadrias de madeira: nem se faz necessário pintar o 
exterior de amarelão e ocre, como ocorre com a hipervisível casa da 
esquina da Barão com a Domingues de Castro; essa casa, cuja porta 
e as janelas da fachada lateral ainda mantêm a verga em curva, existe 
no local desde os primeiros anos do século de 1800.

Eixo “Rua Cel. Domingues de Castro (antiga rua da ponte)” 

Uma fotografia datada do final do século XIX, quando muito dos 
primeiros anos do XX, mostra a densa ocupação dessa rua, uma das 
formadoras da malha urbana ”primitiva” de São Luiz com o nome de 
“Rua da Ponte”. Essa rua dava continuidade à estrada que vinha de 
Taubaté e se dirigia ao porto de mar mais próximo: a vila de Ubatuba. 
A capela de N. S. das Mercês fazia a extremidade oposta à ponte: à 
esquerda da capela subia-se uma ladeira e ali tinha continuidade o 
trajeto em direção ao litoral. Era de uso não só dos viajantes como 
também dos habitantes dos bairros sitos “Rio Abaixo”.

Há 200 anos, a Rua da Ponte, chamada de Rua Direita a partir de 
1853, juntamente com a Rua da Quitanda (Rua Barão de Paraitinga) 
e a Praça da Vila concentravam as principais moradas de São Luiz. 
Como nos demais logradouros, ela também sediava um numeroso 
casario pequeno, de “meia-morada” (porta e janela) e de um lanço 
(porta e duas janelas).  

Até meados do Oitocentos a rua estava toda ocupada até um 
pouco adiante da Capela das Mercês. A capela, erguida no final do 
século XVIII, demarcava praticamente o final desse lado da malha 
urbana. Por meio do seu pequeno largo, à esquerda do templo, se 
ascendia à Rua da Boa Vista (atual Rua Osvaldo Cruz), onde logo 
se iniciava a estrada que demandava a Ubatuba – depois de 1860, 
esse deixou de ser o acesso ao caminho do litoral. A antiga “Rua da 
Ponte”, até a década de 1840, se comunicava com as demais áreas do 
aglomerado apenas por meio da “Rua da Quitanda” (atual Barão de 
Paraitinga), próxima à “Ponte” da Vila” e, do percurso entre a Capela 
das Mercês e a do Rosário, erguida também em fins do século XVIII. 
A ligação por meio da atual Rua 31 de Março, mostram os documentos 
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[figura 137] Foto antiga da Rua Cel. Domingues de 
Castro, datada do final do século XIX / início do 
XX. Ela mostra a rua em toda a sua extensão, tendo 
como primeiro plano o trecho entre o local da antiga 
ponte da cidade (“boca da ponte”) e a atual Rua 31 
de Março (Condephaat). A “casa grande” com porão 
que se vê imediatamente à esquerda e, o primeiro so-
brado que aparece à direita, já desapareceram; a mes-
ma coisa ocorreu com a maior parte dessas casinhas 
à direita da foto – foram reedificadas ou reformadas. 
Ainda resta na cidade um desses braços de sustentar 
lampião, fixados na parede externa das casas, como 
se vê na foto

[figura 138] A Rua Cel. Domingues de Castro vista a 
partir do seu início, junto ao rio Paraitinga: esse co-
meço era denominado nos documentos mais antigos 
como “boca da ponte” – aí esteve a única ponte de 
acesso direto a S. Luiz desde a fundação do povoado 
até 1897, quando se inaugurou a nova, com acesso 
pela Praça Osvaldo Cruz
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 139] Ao fundo, as casas de n.5, 16 e 
26, defronte a Rua Barão de Paraitinga
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 141] Casas de n.38 e 33. Mesmo 
após o tombamento definitivo pelo Conde-
phaat, em 1982, o proprietário da pequena 
casa de porta e janela verdes da foto superior 
de 1981, alterou as vergas e os vãos dessa 
rara moradia quase bicentenária, o que é 
comprovado na foto inferior, de 2007
Foto: Gustavo N. da Rocha, 1981; Olívia 
Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: CONDEPHAAT e Arquivo da Su-
perintendência do IPHAN em São Paulo

[figura 140] A base cadastral para o tom-
bamento definitivo do “Centro Histórico”, 
permite perceber algumas alterações que 
hoje apresentam essas casas térreas, com a 
numeração 88, 84, 80, 76 e 68 da Domin-
gues de Castro
Foto: Gustavo N. da Rocha, 1981
Fonte CONDEPHAAT
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que esteve sempre demarcada – para abrir e conceder lotes – desde os 
tempos da fundação de São Luiz; entretanto, só com a construção da 
primeira Casa de Câmara e Cadeia, em 1830/1840 efetivou-se ali um 
beco, o “Beco da Cadeia” e, desde 1850, a Rua da Cadeia.

Entre a “boca da ponte” e a Capela das Mercês estavam, 
portanto, edificações antigas, datadas de finais do século XVIII 
e princípios do XIX. O surto econômico da segunda década de 
1800 deve ter levado a remodelações e reconstruções. Pelo menos 
é isso que transparece pela fotografia indicada, que contém em 
primeiro plano o trecho que vai da ponte antiga e esquina com a 
atual rua Barão de Paraitinga até defronte a atual Rua 31 de Março. 
Algumas dessas casas, reformadas ou não em suas fachadas, ainda 
permanecem no local – numas, a verga curva das portas e janelas 
denota construções do primeiro terço do século XIX. A maioria 
era de três ou mais vãos, entremeadas de “meias-moradas”, com 
uma porta e uma janela na fachada. O número de casas com apenas 
porta e janela é maior, dentre os remanescentes da segunda metade 
do século XIX, nas fachadas adiante da Capela das Mercês; nessas, a 
verga reta dos vãos é predominante.

[figura 143] Capela de Nossa Senhora das Mercês, 
erguida nos anos finais do século XVIII
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 142] Da esquerda para a direita, as casas de 
n.88, 84, 80, 76 e 68
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 147] Sobrados que pertenceram à família do 
Barão de Paraitinga, edificados na década de 1870. 
Rua Cel. Domingues de Castro, n.116, 110 e 92, 
contando da esquerda para a direita da foto
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 148] Estado atual dos sobrados, em 
foto de 2008
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 144] Casa térrea, c. primeiro terço do 
século XIX, na Rua Cel. Domingues de Cas-
tro, 132, encostada à “casa de campo” que faz 
esquina com a Rua. Monsenhor Gióia
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 149] Sociedade Recreativa Olheanen-
se – Olhão, Algarve, Portugal, na Avenida da 
República, logradouro cujo trecho onde está 
esse edifício foi aberto em 1873

[figura 145] O conjunto de casas térreas do 
qual faz parte a pequena casa de n.132. Foto 
para ultimar o processo de tombamento do 
“Centro Histórico”, pelo Condephaat
Foto: Gustavo N. da Rocha, 1981
Fonte: CONDEPHAAT

[figura 146] Os três sobrados dos Domingues de 
Castro, ao fundo, em foto do final do século XIX/
início do XX
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Os três sobrados geminados, de número 92, 110 e 116, os 
mais antigos dessa rua, foram construídos na década de 1870 pelo 
Barão de Paraitinga e seu irmão o Cel. Manuel Bento.3 No local, 
por volta de 1810, já morava no local, numa construção térrea, o 
pai de ambos, Antônio Domingues de Castro, povoador chegado a 
Paraitinga ainda no século XVIII, vindo de Sabará, Minas Gerais, 
pedreiro de profissão, e patriarca de uma família numerosa e 
poderosa em bens, que também construiu sobrados na Praça da 
Matriz, nas décadas de 1850.

Essas propriedades dos barões, construções da década de 
1870, na rua então recém-nomeada de 31 de Março (não confundir 
com a atual 31 de Março), eram e são ainda as mais suntuosas das 
edificações tradicionais remanescentes nessa rua. Dois dos sobrados 
possuem oito vãos na fachada, no total; as portas de entrada são 
geminadas e têm verga ogival – as portas e janelas-portas possuem 
a verga com formato de “arco-conopial” (arco com quatro centros 
de circunferência), de que há exemplos contemporâneos – ainda que 
raros – em Barbacena (Vasconcellos, 1979, p.113), Minas Gerais ou 
no Algarve, em Portugal (Magalhães, s. d.).

Os sobrados de n.116, 110 não são a única ocorrência em São 
Luiz com esse formato inusual de verga. Um antigo casarão térreo, 
nessa mesma rua, tinha o pórtico em arco-pleno, mas as nove janelas 
da fachada principal tinham a verga em forma de arco-conopial. 
Outro exemplo desse viés ornamental goticizante é a bandeira em 
ferro do “Sobrado do Barão” na Praça Osvaldo Cruz, já registrado 
na apreciação daquele logradouro e, ainda, o pórtico da casa sita 
à Rua Capitão Antônio Carlos, n.75. Por fotografia, sabe-se ter 
existido à Rua Cel. Domingues de Castro uma grande casa térrea 
com numerosas janelas arrematadas por esse formato de verga. 

Dos três sobrados dos Domingues de Castro, aqui citados, dois 
são idênticos (os do barão). O sobrado de Manuel Bento, à direita 
deles, difere bastante do ponto de vista estético. É maior, tem a 
linha do telhado e a cumeeira mais altas do que a dos outros dois 
e é mais largo, contendo dez aberturas na fachada. Além disso, foi 
construído em técnica mista de tijolo e pedra.

3  Há documentação local da década de 1870 que fala em “casa nova do Barão” no mesmo ponto em 
que estão esses sobrados.

[figura 150] Casa na Rua Cel. Domingues de Castro 
(já desaparecida) onde funcionava em 1931 o Hotel 
Central. Todos os vãos têm verga em arco-conopial, 
com exceção do pórtico, em arco-pleno 
Fonte: Santos, 2006, 65

[figura 151] Centro Cultural Garcia Guillén.  Rua 
Capitão Antônio Carlos, n.75, esquina com Cel. 
Manuel Bento
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 152] Bandeira em ferro trabalhado, do pór-
tico da antiga residência (1853) de Jacinto Domin-
gues de Castro, na Praça Osvaldo Cruz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figuras 153a e 153b] Dois exemplos da arquitetura antiga portuguesa: à esquerda, a porta 
axial da Igreja Matriz de Vila Franca do Campo, Açores, edifício da primeira metade do sé-
culo XV, é em forma de arco-conopial terminado por um cogulho; à direita, a portal lateral 
sul da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz, em Tavira, Algarve, no estilo “manuelino”, 
com arremate em arco-conopial, obra do primeiro quarto do século XVI

[figura 154a] Em primeiro plano o sobrado do Co-
ronel Manuel Bento Domingues de Castro, que leva 
o n.92 da rua
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 154b] O entablamento com acrotério, segun-
do a ordem dórico-romana
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 155a e 155b] Mais uma casa dos Domingues 
de Castro: a “casa de campo”, no n.142, logo adiante 
dos três sobrados da família, fazendo esquina com 
a Rua Monsenhor Ignácio Gióia. A fachada lateral 
repete a principal, da Cel. Domingues de Castro. 
Hoje, dividida em duas moradias, essa lateral leva o 
n.142 da Mons. Inácio Gióia
Fotos: Antônio das Neves Gameiro, 1972 e Jaelson 
Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

O sobrado de n.92 é o mais rico dos três, a fachada tem tratamento 
neoclássico, simplificado em sua composição, com entablamento 
arrematando a parte superior do prédio, à guisa de platibanda, com 
friso dórico-romano com tríglifo, encimado por acrotério com barra 
decorada em “ponta de diamante” e acantos estilizados; janelas e portas 
com sobreverga triangular e a parte do térreo com tratamento rusticado: 
esse tratamento nobre resulta na adoção inusual aos sobrados locais, 
dos quais é o mais tardio, da alvenaria de tijolo. Na década de 1870 
começa a funcionar na rua de trás, a Rua dos Fazendeiros (atual Cel. 
Manuel Bento), uma grande olaria pertencente a Higino Joaquim dos 
Santos, que passa a aproveitar a argila dos terrenos alagadiços da beira 
do Paraitinga.4 Tal empreendimento deve ter facilitado a nova solução 
construtiva com esse tratamento neoclássico. Encontra-se bastante 
modificado internamente, conforme planta levantada em 1972.

Essa ornamentação obedece à mesma ordem clássica, dórica, 
utilizada por Bramante, no século XVI, ou pelo neoclassicismo inglês 
de William Chambers, no final do século XVIII, para construções 
palacianas, com a parte inferior em pórticos, tratada com rusticação 
e a parte superior com portas-sacadas entre colunas e, arrematando, 
o edifício, um entablamento com friso em tríglifo, encimado ou não 
por acrotério.

Adiante dos três sobrados do barão, na mesma calçada e fazendo 
esquina com a Rua Monsenhor Ignácio Gióia, está uma grande casa 
térrea com porão, que na documentação antiga é chamada de “casa 
de campo”: foi comprada pelos barões de Paraitinga, ainda falta de 
vários acabamentos, em meados da década de 1870. A casa, com um 
portal e seis janelas na fachada principal, tinha um grande quintal 
que ia até o Rio Paraitinga, como acontecia, aliás, com todos os lotes 
da testada direita dessa rua. A partir de 1853, esses terrenos foram 

4  Cf. Atas da Câmara Municipal de São Luís do Paraitinga, 1874-1875, fl.16.
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[figura 156] Na sequência desse alinhamen-
to, depois da “Casa de Campo”, a outra casa 
que faz quina na Cel. Domingues de Castro 
(n.392) com a Mons. Gióia é essa edificação 
com três portas pintadas em azul
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 159] Originalmente, essa casa de 
esquina, a casa tinha sete portas (uma cen-
tral, a que aparece com arco e ogiva). Ela 
é descrita sumariamente numa escritura de 
compra e venda datada de 1876: casa “com 
sete portas nesta rua e cinco na frente da 
Rua do Rosário, com um portão”. Como 
os terrenos iam até a rua detrás, entrava no 
negócio outra casa, nos fundos dessa, com 
seis portas, fazendo frente para a Rua dos 
Fazendeiros, atual Cel. Manuel Bento
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 157a e 157b] A mesma casa, à Rua. 
Cel. Domingues de Castro, n.392, esquina 
com a Mons. Inácio Gióia. O sobrado de-
trás da casa, com frente para a Rua Mons. 
Gióia, é antigo, mas posterior à casa térrea, 
feita para comércio
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007 e 
Antonio das Neves Gameiro, 1972, respec-
tivamente
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 158] Notar, no cunhal do sobrado 
ligado à casa casa n.392 da Rua. Cel. Do-
mingues de Castro, o detalhe do capitel 
com voluta, estilizado

[figura 160] Depois da esquina com a Mons. 
Gióia (a casa onde está o boneco com vio-
lão), desenvolve-se uma extensa quadra até 
encontrar a Rua Cap. Antônio Carlos: são 
diversos os remanescentes do casario anti-
go, datados desde o último quarto do sécu-
lo XIX até o princípio do século XX

[figuras 161 e 162] Na foto superior, o tre-
cho compreendido entre os n.200 e 234 (a 
casa do canto esquerdo da foto). Na sequ-
ência, a imagem aproximada das casas de 
n.216 (em primeiro plano), 208 e 200
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[figuras 164a, 164b e 164c] Na testada que 
vem sendo mostrada vale ressaltar o caso 
da residência de n. 258, edificada prova-
velmente no princípio do século XX. Até 
o tombamento definitivo ela mantinha em 
grande parte o padrão tradicional de facha-
da, com janelas altas e com sobreverga. De-
pois, sofreu alteração sensível, como se vê 
na foto à esquerda.
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007 e 
Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte: CONDEPHAAT e Arquivo da Su-
perintendência do IPHAN em São Paulo

[figuras 163a e 163b] No sentido contrário, essas 
casas, do 342 ao alto, voltando até o n. 234, acima 
da legenda e à direita, fazem parte dessa comprida 
testada da Rua Cel. Domingues de Castro entre a 
entre as Ruas Monsenhor Gióia e a Rua Cap. An-
tônio Carlos
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

trespassados ao meio pela Rua Municipal (atual Cel. Manuel Bento) 
aberta naquele ano pela Câmara.

Retomando o início da rua Cel. Domingues de Castro, a partir 
da esquina com a Rua Barão de Paraitinga, as testadas da face oposta 
à que vem sendo mostrada até agora apresentam edificações e 
grupos de prédios de alto interesse para a identificação da arquitetura 
tradicional na cidade, em suas diferentes fases.

Fronteando essas calçadas da direita de quem entra nesta rua a 
partir da Rua Barão de Paraitinga, o pequeno trecho de calçada, à 
esquerda, até a Rua 31 de Março já foi bastante alterado. Sobressai 
apenas a lateral com as janelas em verga curva da casa da esquina 
da Barão, o n.81. Na verdade, conforme vemos na foto de final do 
século XIX que inicia este conjunto urbano-arquitetônico do Eixo – 
Rua Cel. Domingues de Castro, essa testada era ocupada pela lateral 
da aludida casa, seu pequeno quintal e, a seguir, duas casas térreas 
altas, com porão, uma delas com pórtico e seis janelas.

Iniciando a quadra a seguir, a velha casa comercial, de esquina 
(Rua Cel. Domingues de Castro n.105), ainda permanece: na fachada, 
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teve alterada as vergas em arco-abatido, característico das primeiras 
décadas do século XIX, até os anos 1840; elas são mantidas apenas nas 
duas portas que estão voltadas para a Cel. Domingues de Castro.

A partir da casa de comércio situada na Rua Cel. Domingues de 
Castro n.105, esquina com a Rua 31 de Março, 

Na sequência de prédios (fig. 167a e 167b), da Rua Domingues 
de Castro, alguns deles foram reformados em parte; o terceiro, com 
porta e duas janelas já estava presente aí em meados do século XIX. 
Os dois primeiros, da esquerda para a direita são simétricos na linha 
do beiral, e os dois seguintes, também, porém, têm o pé-direito 
mais elevado que os anteriores, porque aí o terreno entra em ligeiro 
declive, resultando em degraus internos de acesso.

Os sobrados de n.251 e 267, com fachada corrida, alinhados no 
beiral, ocupam basicamente o terreno pedido à Câmara em 1822 pelo 
Alferes e fazendeiro Agostinho Lopes Arouche.  Pediu, e lhe foram 
concedidos, cento e vinte palmos de chãos (26,40 m.) em frente, 
com seus fundos competentes, “na Rua da Senhora das Mercês, nos 
fundos da Capela, adiante das casas de Antônio Joaquim dos Santos 
(o protetor da Capela), pegado a elas”. Esses sobrados, entretanto, 
paracem ter sido edificados no último terço do século XIX.

[figura 165] O trecho entre a esquina com 
a Rua Barão de Paraitinga e a 31 de Março, 
num detalhe de foto de fim do século XIX. 
Em primeiro plano, a casa que hoje tem o n. 
81 da Rua Barão de Paraitinga, esquina com 
a Cel. Domingues de Castro.  Com exceção 
dessa casa, tudo mais foi alterado nessa pe-
quena testada
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 166a e 166b] Rua Cel. Domingues 105, esquina com Rua 31 de março. O conjun-
to tradicional que compõe esta quadra é interrompido pela construção de dois pavimentos, 
pintada de rosa, onde funcionam residência e padaria conjugadas e, mais adiante, pelo 
prédio de n. 13
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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[figuras 168 e 169] Na continuação da 
testada esquerda da rua, cruzando a Rua 
Mons. Gióia, começa essa calçada que ter-
mina logo adiante no largo da Capela das 
Mercês. Somente esse prédio da esquina e o 
seu vizinho são remanescentes do conjunto 
antigo da cidade: último quarto do século 
XIX; primeiras décadas do século XX. De-
pois do prédio, recente, do Hotel do Barão, 
do qual se vê a antena parabólica, já é o lar-
go da capela
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 170] A Capela de N. S. das Mercês 
tem o seu adro na via denominada Rua das 
Mercês, que em aclive chega até a Rua Os-
valdo Cruz
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 171] Em 1981 assim se apresentava 
essa sequência de casas térrea em seguia à 
Capela das Mercês. Hoje, há alterações nas 
esquadrias da terceira e quarta casa, contan-
do da esquerda para a direita
Foto: Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte: CONDEPHAAT

[figura 167b] Até a esquina com a Rua Mons. Gióia 
- a construção com duas portas, pintadas de mar-
rom, tem o n. 246 daquela rua – são três prédios 
comerciais. O que destoa do conjunto é, sem dúvi-
da, o dobrado de cor rosa (padaria), sobretudo pela 
marquise-varanda
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 167a] A casa à esquerda da foto, situado à 
Rua Cel. Domingues, n.105, esquina com Rua 31 
de março data de quando esta última rua foi aberta. 
O conjunto tradicional que compõe esta quadra que 
vai até a Rua Monsenhor Inácio Gióia é interrom-
pido por essa construção pintada de rosa, no canto 
direito da foto, onde funcionam residência e padaria 
conjugadas
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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Rua Osvaldo Cruz, antiga “da Boa vista”: continuação da 
Estrada de Ubatuba

Essa rua esteve durante quase 100 anos associada diretamente 
à Rua Cel. Domingues de Castro, antiga Rua da Ponte, depois Rua 
Direita, que representava no plano da vila a continuação da estrada 
que vinha de Taubaté em direção a Ubatuba, no litoral. A ladeira 
à esquerda da Capela das Mercês tinha sequência no morro, num 
patamar depois alinhado e definido como rua no início da década 
de 1830. A rua teve como edificação mais expressiva a moradia que 
primeiro se implantou ali, hoje denominada de “Casa de Osvaldo 
Cruz”, junto a um extenso terreno onde inicialmente se plantou 
um cafezal. As demais construções de valor histórico-arquitetônico 
estão bem junto ao encontro com a ladeira: o sobrado construído 
na década de 1870 pelo padre Calassancio e o correr de pequenas 
moradas, fronteiro ao sobrado. 

[figura 172] Entre a parte posterior da Capela das 
Mercês e os grupos de sobrados que se sucedem até o 
final da rua, estão essas pequenas casas, em terrenos 
onde esteve situada a casa dos administradores da 
mesma Capela (n.176, 177, 178 e 179)
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 173a e 173b] Sobrados de n.251 e 
267 (foto da esquerda). Os que aparecem 
em primeiro plano na foto da direita, todos 
servidos por esse patamar gradeado, vão do 
n.296 ao 317
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 174] A última construção ainda ali-
nhada com o leito da rua é esse sobrado que 
tem o n.54
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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[figuras 175a e 175b] Sobrado Rua Dr. 
Oswaldo Cruz, n.15, na esquina da ladeira 
das Mercês
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 176a e 176b] Moradias de n.46 e 
38, junto ao alto da ladeira das Mercês
Fotos: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

Rua Coronel Manuel Bento [Domingues de Castro] – a antiga 
“rua detrás da Rua da Ponte”

Em 1814, diversos moradores querendo ocupar a várzea nas 
proximidades da “praça principal” da Vila de São Luiz, área já 
toda loteada, tentaram forçar os governantes locais a abrir a rua 
já demarcada, por detrás da Rua da Ponte (atual Cel. Domingues 
de Castro).  Não conseguiram. Essa rua, com o nome de Rua 
Municipal, foi aberta somente em 1853, cortando ao meio os 
compridos quintais das propriedades que então existiam na dita 
Rua da Ponte, com fundos para o rio. No final dessa rua, nos 
limites da “Vargem grande” – ou “alvéolo” para os geógrafos – 
escolhida para conter a povoação, em 1769, encontrando com 
o final de linha da antiga Rua da Ponte, foi criado, também em 
1853, o “Largo Municipal” (hoje Praça Teodoro Coelho): nesse 
logradouro situou-se, depois, o hospital da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia, inaugurado no ano de 1900. 

Pela disponibilidade de terrenos, essa Rua Municipal, chamada 
de Rua dos Fazendeiros depois de 1870 e hoje Cel. Manuel 
Bento, acolheu os novos prédios públicos locais, nessa fase de 
desenvolvimento da cidade: nas proximidades da área central, o 
Mercado Público (desde 1877) e, no final dela, a Cadeia e Fórum, 
depois de 1910. 

Ela não apresenta nenhum sobrado residencial, mas 
algumas “casas grandes” das décadas de 1870 em diante, num 
desdobramento da renovação edilícia que ocorria na Rua 
Cel. Domingues de Castro, com a qual seguia paralela, quase 
acompanhando o Rio Paraitinga a jusante. De resto, o casario 
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[figura 177] Mercado Municipal, um pro-
jeto de final do século XIX, inaugurado em 
1902. À direita, o pórtico do edifício
Foto: Olivia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 179] O edifício do Fórum e Cadeia 
de São Luiz, da segunda década do século 
XX. Hoje funciona a delegacia de Polícia, 
Rua Coronel Manoel Bento, 60
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 180] Santa Casa de Misericórdia, 
inaugurada em 1900, na atual Praça Coro-
nel Theodoro Coelho, em terreno onde se 
dá o encontro da Rua Cel. Manuel Bento 
com a Cel. Domingues de Castro
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 178] A fachada do Mercado Muni-
cipal, um projeto de final do século XIX, 
inaugurado em 1902. À direita, o pórtico 
do edifício
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

que ocupa essa testada que vai desde a altura da Santa Casa até 
o Mercado Público – alguns conservando a arquitetura antiga, 
outros reformados em épocas mais recentes – mantém a mesma 
escala das construções tradicionais, contribuindo com a ambiência 
da velha São Luiz. 

No alinhamento oposto ao do Mercado há menos 
edificações remanescentes: as reformas ou reedificações, 
como geralmente aconteceu em São Luiz, foram se 
incorporando à cidade sem quebrar a ambiência, sempre 
reforçada por antigas construções. 
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[figuras 181a e 181b] Vista da quadra de nú-
mero par entre as casas de número 326, no 
canto direito da foto e a de n.454, ao fundo
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 183a, 183b e 183c] As casas de 
n.326, 12, e 164
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007 
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 184a, 184b e 184c] Essas edifica-
ções, com os n.136, 132 e 126, estão logo 
adiante do Mercado, na mesma calçada dele
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 182] Algumas residências se destacam 
no alinhamento que se estende desde o  final 
da rua, defronte a Santa Casa, até o Mercado, 
conforme mostra esta composição. À esquer-
da, a casa de n.454  e à direita uma casa s/n
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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[figura 187a, 187b, 187c, 187d e 187e] Rua 
Coronel Manoel Bento, n.187, 195 e  01
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 185] Casas da Rua Cel. Manuel 
Bento, em quadra já próximas ao fim da 
rua. A da direita, na esquina da Rua Capi-
tão Antônio Carlos com Cel. Manuel Ben-
to, é hoje a sede do Centro Cultural Garcia 
Guillén. A Rua Cap. Antônio Carlos foi 
aberta cerca de 1880, entre a Manuel Bento 
e a Cel. Domingues de Castro
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 186a e 186b] Casas de n. 209  
e 219
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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[figura 188a, 188b e 188c] Outros exemplos de 
edificações, porém já bem próximas ao Mercado, 
erguidas em terrenos onde por longo tempo foram 
somente quintais de antigos e abastados proprietá-
rios da rua de cima, a Cel. Domingues de Castro. As 
composições iniciam no alto, no sentido da esquerda 
para a direita, isto é, no sentido Rua Mons. Inácio 
Gióia – Rua Capitão Antônio Carlos
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

O conjunto da antiga Rua do Rosário, atual Monsenhor 
Inácio Gióia

A faixa de terreno na falda do Morro da Cidade, por detrás da 
elevação onde foi edificada a igreja Matriz serviu de rua, já no século 
XVII, ligando a capela de Nossa Senhora do Rosário e a capela de 
Nossa Senhora das Mercês, nas extremidades opostas dessa face da 
Vila de São Luiz.

Toda a numerosa documentação local consultada, não o 
suficiente, é claro, mostra como foi difícil ajustar a ocupação dessa 
faixa beirando o morro. Há notícias de aplainamentos de terrenos 
nessa zona do núcleo. Encontram-se ali, tendo em conta a dita 
documentação, tanto moradores numa “Rua do Rosário que vai para 
as Mercês” como numa “Rua das Mercês que vai [ou “indo”] para a 
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Capela do Rosário”; ora algum morador está na “Rosário de cima”, 
ora é um morador que vive na “Rosário de baixo”. 

Entre 1830 e 1838, há muitos pedidos de alinhamento para 
casas na “nova Rua do Rosário” ou no “novo alinhamento da Rua 
do Rosário”. Moradores, taxados pela Décimas dos Prédios Urbanos 
em 1841 numa rua intitulada “do Catumba”, foram encontrados nas 
nossas pesquisas em documentos datados de pouco tempo antes 
ou pouco tempo depois, como moradores na Rua do Rosário ou 
na das Mercês para o Rosário. Mas naquele ano de 1841 não estão 
arrolados na rua definida como “do Rosário” para cobrança da 
décima urbana.

[figura 189] Nesta planta (detalhe) datada de 1850, 
o eixo da Rua do Rosário, retificada, já aparece bem 
definido, alcançando inclusive o rio Paraitinga (à es-
querda da imagem) direto desde o largo da capela 
até o rio
Fonte: AESP - Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, Ofícios Diversos da Câmara de São Luís do 
Paraitinga, Caixa com o número de ordem 1266, 
ofício de 06 de abril de 1850. Medidas: compr. 43,8 
cm x larg. 31,5 cm

De qualquer forma, quase toda a área da rua que se chamou 
“do Rosário” até as duas primeiras décadas do século XX, hoje 
denominada de Monsenhor Inácio Gióia, pelo menos desde o 
quarteirão que antecede os fundos da igreja Matriz e até o Largo do 
Rosário, foi eminentemente residencial, com exceções, é claro. Os 
dois sobrados de pé-direito baixo (tal como o mais antigo da Praça 
Osvaldo Cruz), situados logo depois da Rua da Floresta, que sobe 
para a Rua da Boa Vista, passada a Matriz, são peculiares da fase de 
novo alinhamento (1830-1838). Eles aparecem na foto de 1884 da 
cidade, bem visíveis desde a praça central.

Da metade da quadra que vai da esquina com a Rua Cel. Domingues 
de Castro até a igreja Matriz, e desde aí até o Largo do Rosário, se 
concentrou um casario de maior porte. Do meio desse quarteirão, 
mas no sentido do Rio Paraitinga, para onde a rua se estendeu depois 
de aberta a Rua Cel. Manuel Bento em 1853, as pequenas moradas e 
pequenas casas comerciais forma tomando lugar.

O prédio de sobrado,  ou “meio-sobrado”, onde foi instalado em 
1895 o Grupo Escolar de São Luiz do Paraitinga, com entrada pela 
rua ao lado da Matriz, a Rua Cônego Costa Bueno, e a face lateral (o 
sobrado) voltada para a Rua Mons. Gióia articula-se com o conjunto 
do Pátio da Matriz – Praça Osvaldo Cruz – e faz a passagem para o 
conjunto formado pela antiga Rua do Rosário. Tipologicamente, ele se 
integra (juntamente com a casa térrea no meio da testada) ao grupo dos 
grandes sobrados da praça central. Tanto a ocupação dessa testada de 
rua lateral à Matriz como o realinhamento da Rua do Rosário ocorreram 
no início da década de 1830. O sobrado, que já aparece na foto de 1884 
da cidade, foi adquirido pela municipalidade e adaptado para Grupo 
Escolar. O estabelecimento aí funcionou até poucos anos atrás.

[figura 190] Casas n.288 e 289, antigos sobrados vi-
síveis desde o centro da Praça Osvaldo Cruz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência Regional do 
IPHAN em São Paulo
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[figura 192] Outra foto do edifício do “Grupo Esco-
lar” (à esquerda da imagem), mostrando a sua cor-
respondência com o conjunto de sobrados da Praça 
Osvaldo Cruz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência Regional do 
IPHAN em São Paulo

[figura 191] O sobrado do “Grupo Escolar”, fazendo 
quina com os fundos da igreja Matriz e a RuaMon-
senhor Gióia, em foto datada de 1972. Na verdade, 
é um “meio-sobrado”. A porta principal está na Rua 
Cônego Costa Bueno. Na mesma calçada onde está 
o portal , vê-se ao fundo a fachada de outro “meio-
sobrado” que faz esquina com a Praça da Matriz
Foto: Antônio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência Regional do 
IPHAN em São Paulo

O alinhamento da Rua Mons. Gióia que contém maior número 
de edificações antigas começa a partir dos fundos da igreja Matriz 
até o Largo do Rosário, com fundo para a Rua do Carvalho, num 
percurso de terreno ascensional.

No quarteirão entre a esquina com a Cel. Domingues de Castro 
e o sobrado do “Grupo Escolar”, na esquina com a Cônego Costa 
Bueno, predominam edificações recentes: até mesmo um correr de 
casas possivelmente construídas na década de 1950 foi quase todo 
transformado, a ponto de se fazer coisas inaceitáveis como o “falso 
antigo” da casa de n.216, como se percebe comparando as fotos 
feitas dessas casa em 1981 com fotos atuais. 

[figura 193] Reconstituição das testadas entre os 
n.26 e 72
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 198] Trecho imediatamente anterior à esqui-
na com a Rua da Floresta
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 195] A calçada entre a Rua do Cru-
zeiro e a Cel. Domingues de Castro
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 194] a quadra entre a esquina com a 
Rua Odair Santos e o Largo do Rosário
Foto : Jaelson Bitran Trindade,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 196a e 196b] O lote que antecede a casa de n.26 e faz quina com o Largo do Rosá-
rio, é a parte traseira da casa, de meio-sobrado, da Rua do Carvalho
Fotos : Jaelson Bitran Trindade
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo

[figuras 197a e 197b] Passando por detrás da Matriz, runo ao Largo do Rosário, essa é a 
primeira edificação da calçada da direita da Rua Mons. Gióia.  Foto de 2007 No pórtico da 
casa a bandeira de ferro traz as iniciais do seu primeiro morador JBGG - José Basílio Gomes 
de Gouvêa. As fotos mostram o edifício em ângulos diferentes
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007; Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte : Superintendência do IPHAN em São Paulo
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[figuras 199a, 199b, 199c, 199d, 199e e 199f ] No alinhamento da direita de quem sobe, 
desde onde fazem esquinas a Rua da Floresta e a Rua do Cruzeiro, o percurso das fotos se 
dá ao contrário: vai da esquina com o Largo do Rosário até o meio da quadra entre Cel. 
Domingues de Castro e a Rua da Floresta, atrás da Matriz. Mais próximo ao Largo da ne-
ogótica capela de N. S. do Rosário, se concentra a maioria dos sobrados da Mons. Gióia. 
Fotos: Rua Mons. Gióia, n.56, 296, 295, 294, 293. Esses dois sobrados acima, na esquina 
com a Rua da Floresta, são edificações de meados do século XIX
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo

[figura 200] Vista da Rua no início do século XX, des-
de a parte detrás da Matriz até o Largo do Rosário.
Foto: Autor desconhecido
Fonte: Coleção de D. Cinira dos Santos (São Luiz 
do Paraitinga)
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[figuras 201] Rua Mons. Gióia, n.210, 204, 
216, respectivamente, da esquerda para a 
direita, em fotos de 2007. Notar a comple-
ta alteração da fachada da casa de n.216, na 
comparação com a foto anterior
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007; 
Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo e CONDEPHAAT

[figuras 203a, 203b, 203c, 203d e 203e] 
Rua Mons. Gióia, n.210, 204, 216, respec-
tivamente, da esquerda para a direita, em 
fotos de 2007. Notar a completa alteração 
da fachada da casa de n.216, na compara-
ção com a foto anterior. Fotos: Olívia Mal-
fatti Buscariolli, 2007; Gustavo Neves da 
Rocha, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo e CONDEPHAAT

[figura 202] Reconstituição de testada da rua Mon-
senhor Ignácio Gióia
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figuras 204a, 204b, 204c e 204d] Rua 
Monsenhor Ignácio Gióia, n.192, 186, 180 
e, na foto do canto direito, a  lateral da casa 
de n.29 da Rua Cônego Costa Bueno
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

A Rua Monsenhor Inácio Gióia em suas relações com a zona 
comercial/Mercado Municipal

Nas duas testadas da rua no espaço que vai da igreja Matriz 
até a Cel. Domingues de Castro, bem como na continuação da 
rua até o Rio Paraitinga, a proximidade com a área comercial de 
São Luiz, ainda no século XIX e, com mais ênfase, no século 
XX, fez que esse percurso apresentasse pequenas residências 
e, sobretudo, permanentes alterações do casario ou de quintais 
para receber casas comerciais de pequeno porte. Somente nas 
esquinas com a Domingues de Castro e com a Cel. Manuel Bento 
é que os edifícios de comércio e moradia foram construídos por 
gente abastada.

O encompridamento da antiga Rua do Rosário, hoje Monsenhor 
Inácio Gióia, fez a ligação direta entre o arcabouço urbano tradicional 
e a rua nova perpendicular a ela, aberta em 1853 com o nome de 
Rua Municipal, acompanhando o rio a jusante, zona do futuro 
Mercado Público. Esse trecho novo, que se estendeu adiante, até a 
margem do rio Paraitinga, não resultou em uma ocupação imediata 
ou quase das duas quadras novas abertas a partir do tradicional 
encontro com a Rua da Ponte, atual Coronel Domingues de Castro. 
Toda essa área nova estará atrelada às obras voltadas para evitar 
as enchentes na parte mais baixa, próxima ao rio e à instalação do 
Mercado Público (o “Barracão”) em 1877, no lugar onde está o 
atual, construído em 1902.
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[figura 205] Vale atentar para essa ocupação de pe-
quenas edificações desde o meio da quadra entre a 
Rua da Floresta e a Cel. Domingues de Castro. Al-
gumas delas são ainda do século XIX ou do início 
do século XX
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 207a, 207b e 207c] Trecho entre a Rua Cel. 
Domingues de Castro e a Cel. Manuel Bento, ter-
minando na esquina que fronteia o Mercado Mu-
nicipal
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007.
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo.

[figuras 206a e 206b] Vista da rua desde 
o encontro com a Cel. Manuel Bento. Ao 
fundo, a igrejinha de N. S. do Rosário
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007 e foto 
de 1906, de autor desconhecido, da Co-
leção de D. Cinira dos Santos (S. Luiz do 
Paraitinga)
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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O conjunto da Rua do Carvalho

A Rua do Carvalho apresenta um notável conjunto de pequenas 
moradias, pela sua extensão, sua homogeneidade, e antiguidade; 
muitas delas são datadas, com bastante probabilidade, das décadas 
de 1830-1840. É o mais extenso conjunto de casas térreas de feição 
tradicional, num continuum, existente no Estado de São Paulo.

Essa extensa via sai da quina da Praça Osvaldo Cruz, ao lado 
direito da igreja Matriz, atinge e ultrapassa a ladeira de acesso ao 
Largo do Rosário. Em terreno em aclive, acompanhando o Rio 
Paraitinga a montante, com o nome de “Rua Nova de São Sebastião”, 
em 1816, ela se dirigia a uma outra elevação, onde estava a Capela 
de São Sebastião, logo depois de ultrapassado (cruzando a atual Rua 
Benfica) o córrego do Lavapés.

Em 1830 a Rua de São Sebastião ainda é citada nos documentos 
públicos. A cobrança da Décima dos Prédios Urbanos, para o ano 
de 1841, traz, além da Praça da Matriz, das Ruas da Ponte, Rosário 
e Quitanda, apenas mais uma, com a denominação de “Rua do 
Catumba”, bastante populosa, e tudo indica haver uma identidade 
entre essa e a Rua do Carvalho, denominação criada em 1853 
para a “Rua onde atualmente mora Tibúrcio José Moreira”. Num 
documento local, da década de 1840, é citada em São Luiz uma 
“Rua do Bumba”, sem maiores informações. De qualquer forma, 
o culto de São Sebastião, o Boi Bumbá, a expressão Catumba 

[figuras 208a, 208b e 208c] Na calçada oposta, a 
casa de esquina, com o n.59 da Cel. Manuel Bento 
(fotos a esquerda) e, desde os fundos dela, as edi-
ficações de n.316, 298,  306, 310 da Monsenhor 
Gióia, todas de uso comercial, que encontram com 
o quintal da “casa de campo” com frente para a  Cel. 
Domingues de Castro
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 209a, 209b e 209c] Casa de n.70 
da Cel. Manuel Bento, esquina com a 
Monsenhor Gióia, na esquina que dá para a 
lateral do Mercado Municipal
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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estiveram e ainda estão algures associados a manifestações 
religiosas afro-brasileiras.

Nota-se, em boa parte dessa rua, que houve a preocupação, tal 
como ocorreu na praça central, de manter as cumeeiras no mesmo 
nível, buscando regularidade e simetria: na casa que aparece na foto 
anterior no canto da direita é bem visível a elevação do baldrame 
em pedra para manter a simetria com a casa anterior, quando o 
terreno começa a declinar, o mesmo ocorrendo com as casas que 
sucedem a ela; tal fato provoca a colocação de um a dois degraus 
na estreita calçada – em 1874, uma postura da câmara municipal 
proibiu a colocação de degraus externos. Entre as casas mais antiga 
predominam as de lanço inteiro, com porta e duas janelas.

As casas térreas da Rua do Carvalho exibem uma tipologia 
variada do que existe ou existiu dessa forma de vivenda ou edificação 
comercial nos demais logradouros da cidade. De fato, sabe-se – 
por meio de antigos documentos locais e de alguns exemplares 
remanescentes – que no primeiro terço do século XIX predominavam 
também as pequenas edificações de “meia-morada” e as de porta 
e janela ou porta e duas janelas, quer na praça principal, quer nas 
ruas lindeiras, como a Barão de Paraitinga e a Rua Cel. Domingues 
de Castro. Nessas, porém, também assomavam prédios de maior 
porte, com dois ou três lanços de paredes na fachada, contendo 
três ou mais aberturas: era a área mais nobre da cidade, ainda que 
coexistisse ali com essas “casas grandes” de um só pavimento as 
pequenas moradias de um só lanço, todas elas construídas no tempo 
em que ainda eram ausentes os grandes sobrados.

Desse modo, chama a atenção o extenso conjunto de fachadas 
térreas corridas, com muitos dos seus prédios remontando à primeira 
metade do século XIX, que ainda remanesce na Rua do Carvalho. 
No correr de fachadas, ora predominam as moradias de um lanço, 
de porta e janela, ora as de dois lanços, com três vãos na fachada – 
porta e duas janelas.

Esse conjunto de moradias populares se estende quase que 
exclusivamente – e praticamente sem divisão de quadra – na testada 
da rua que dá fundos para o rio. A testada oposta, a da direita, se 
compunha basicamente dos quintais de casas voltadas para a Rua do 
Rosário, atual Rua Monsenhor Gióia. É só excepcionalmente que 
ocorre na calçada da direita – e logo depois da Praça uma vivenda 
como a de n.46, na esquina da Carvalho com a Rua Odacir dos 
Santos, uma continuação (beco) da Rua do Cruzeiro que descia 
desde a antiga Rua do Rosário, em direção ao rio.

Ou, ainda, o caso do lote que faz quina com o Largo do Rosário, 
junto à pronunciada ladeira que aí se forma, tem a parte dos fundos, 
térrea, naquela rua, e a frente da morada, que é de sobrado, dá para 
a Rua do Carvalho. Nessa mesma testada, mas já ultrapassado o 
comprido paredão lateral do conjunto da igreja do Rosário (pátio, 
capela e cemitério nos fundos), localizam-se os poucos sobrados 
que tem essa rua. Há outras construções – pequenos sobrados – 
nessa quadra que termina na quina com a ladeira do Rosário, mas 
não tão antigos como esse.
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[figura 210] Vista parcial da rua, desde o 
chamado “paredão do Rosário (muro lateral 
de contenção” até as proximidades da igreja 
Matriz
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 212a, 212be 212c] Casa “assobra-
dada” ocupando toda a ladeira defronte ao 
largo do Rosário.  Obra da segunda metade 
do século XIX, há décadas funciona como 
“Casa Paroquial” da Matriz de São Luiz do 
Paraitinga. No canto à esquerda da fotografia 
nota-se o início do “paredão” (obras de con-
tenção) de pedra lateral à igreja do Rosário, 
obra da década de 1860
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figura 211] Rua do Carvalho, n.46, esqui-
na com a Rua Odacir dos Santos
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo

[figuras 213a e 213b] O expressivo grupo 
de antigas “meias-moradas”, assentados 
acima do Largo da igreja do Rosário e com 
plena visibilidade desde a Rua do Carvalho 
na altura da ladeira onde está a “Casa Paro-
quial”. Essas moradias têm bastante afini-
dade com o conjunto aqui exposto
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do 
IPHAN em São Paulo
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[figuras 215a, 215b, 215c, 215d, 215e, 215f, 215g e 215h] Essas imagens registram o início 
da ascensão, a partir da Praça e pela calçada da esquerda, até a descida que encontra a Rua 
Benfica, em fotos datadas de 2007. Mais abaixo, uma sequência de fotos individuadas das 
edificações, tiradas no mesmo ano, dá conta melhor desse extenso trajeto
Fotos: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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[figura 214] Alto da Rua do Carvalho, sobrados da 
calçada do lado direito, depois do paredão da igreja 
do Rosário
Foto: Olívia Malfatti Buscariolli, 2008
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 216a e 216b] Reconstituição de testadas da 
Rua do Carvalho (grupos)
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 217a e 217b] Rua do Carvalho, n.241, esquina com a Rua Benfica
Fotos : Gustavo Neves da Rocha, 1981; Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: CONDEPHAAT e Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo

[figuras 218a e 218b] Rua do Carvalho, n.242, esquina com a Rua do Benfica, na calçada 
da direita
Fotos : Olívia Malfatti Buscariolli,  2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em São Paulo
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Os edifícios de uso público

Igreja Matriz devotada a São Luís de Tolosa

Inicialmente, a matriz foi construída com a face voltada 
para Oeste, isto é, voltada para a quadra em que hoje está o largo 
Euclides Vaz de Campos; e a lateral esquerda para o logradouro 
então denominado de “Praça da Vila”. O terreno onde foi erguida 
era inclinado e foi necessário um árduo trabalho envolvendo a 
população para aplainá-lo.

Construída a partir de 1840, numa época em que o crescimento 
econômico e populacional da localidade estava em avanço, foi 
então possível elevar um templo de razoáveis proporções, ainda 
pelo sistema de taipa apiloada. Em pouco tempo, o Santíssimo 
Sacramento, símbolo paroquial, pôde ser traslado da Capela de N. 
S. do Rosário (Matriz provisória desde 1816!) para ali. No início da 
década de 1850 já estava em pleno uso.

[figura 219] O edifício da Matriz que aparece nes-
ta foto datada de 1884 é a terceira construção feita 
no mesmo local, com a diferença de que este sofreu 
um giro de 90o, ficando com a face voltada para o 
antigo Pátio do Pelourinho, faixa de terreno plano 
logo abaixo do “barranco” em que está a Matriz. No 
início da década de 1830 tomou-se essa decisão pelo 
novo posicionamento da igreja
Fonte: Coleção particular (São Luiz do Paraitinga), 
reprodução do Arquivo do CONDEPHAAT

[figura 220] A antiga igreja Matriz, antes da reforma 
do século XX que lhe deu o aspecto atual. Detalhe da 
foto panorâmica de São Luiz do Paraitinga, datada 
de 1884
Fonte: Coleção particular (São Luiz do Paraitinga), 
reprodução do Arquivo do CONDEPHAAT
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A igreja seguia o partido vigente nas igrejas luso-brasileiros 
de maior porte, a partir do século XVIII: frontão triangular com 
óculo no centro, cimalha corrida estendendo-se ás torres laterais, três 
janelas na altura do coro, sobre o portal; na mesma linha das janelas 
da fachada, cada torre, no primeiro andar, relativo aos corredores 
laterais da igreja, recebeu uma janela cada. A preciosa foto datada de 
1884, pertencente à Coleção Luís Salinas (local), mostra que, na época, 
a torre da direita ficara por fazer, tendo na linha acima da cimalha 
apenas dois pináculos com gradeado entre eles, ornamentando e 
demarcando uma futura obra. Só a torre sineira da esquerda, lado 
do batistério, é que estava completada, tendo como coroamento 
uma cúpula com óculo, de feição barroca, ladeada por coruchéus nas 
quinas e no coroamento e óculo vazado, similar às cúpulas das igrejas 
setecentistas portuguesas de Mafra, Necessidades e Estrela (essas em 
Lisboa). As janelas dessa igreja de meados do XIX eram de verga 
reta, com friso e cornija (sobreverga) e portal em arco-pleno.

Nos anos finais da década de 1920 a Matriz teve toda a fachada 
e decoração interna refeitas,5 ganhando externamente a feição 
“neomaneirista”, simplificada em suas linhas, que se inspiram em 
parte na famosa igreja de Gesù, em Roma, como se poder notar 
pelos nichos de santos e a edícula (arremate superior) com frontão 
triangular, e arremates laterais (aletas) em volutas, a ornamentação 
com pilastras de ordem jônica; fachada essa acrescida de torres 
gêmeas. Internamente, as alterações também correspondem a obras 
de ornamentação efetuadas já no século XX.

Não é de admirar a ocorrência desse projeto “revivalista”, já 
adentrado o século XX, orientado e capitaneado pelo Monsenhor 
Ignácio Gióia, vigário de São Luiz, nascido na Itália. No início 
dos anos de 1930 vemos ocorrer projeto similar – inda que mais 
elaborado, mais complexo – na cidade de Lavagna, litoral da 
Ligúria, Itália: a igreja matriz de Santo Estevão, reconstruída em 
meados do século XVII, na época do Barroco, teve a sua fachada 
inteiramente modificada depois da Segunda Guerra Mundial, num 
estilo “tardomaneirista”.6

Monsenhor Gióia, aliás, já era vigário da paróquia da Matriz 
em 1908, quando decidiu transformar a capela “colonial” de Nossa 
Senhora do Rosário, no topo da rua que hoje leva o seu nome, em 
templo “neogótico”.7

As reformas de fachadas realizadas em velhas igrejas paroquiais 
de taipa de pilão, nas diversas cidades do Vale do Paraíba paulista, 
nas primeiras décadas do século XX, acrescentaram elementos 
classicizantes, mas retiveram elementos da arquitetura original, como 
vergas curvas, arcos-abatidos e guarda-corpos com balaustrada 
recortada, entre outros. A Matriz de São Luiz foi a única a ter a 
fachada redesenhada completamente com um partido revivalista.

5  Portal “Paraitinga Turismo - Aventura & Cultura - São Luís do Paraitinga”. Disponível em: <http://
www.paraitinga.com.br/services/view/0000000088>; Santos (2006, p.30 e 151).

6   Comune di Lavagna – Arhitetture Religiose, Basilica di Santo Stefano. Disponível em: <http://
www.comune.lavagna.ge.it/index.php?idservice=599>. Acesso em: junho de 2009. 

7  Idem. 

[figura 221] Basílica de Santo Estevão, em Lavagna, 
itália. Fachada nova de composição “neomaneirista”, 
feita após os danos sofridos duante a Segunda Guer-
ra Mundial7
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*        *        *

A devoção escolhida para patrocinar a povoação foi a de São 
Luís, bispo de Tolosa – príncipe que recusou uma coroa, exemplo 
de nobreza a serviço de um “Rei Celestial”. Mas segundo as 
orientações de D. Luís Antônio, o Morgado de Mateus, governador 
que promoveu a fundação da vila, a igreja Matriz, deveria estar sob 
a advocação de N. S. dos Prazeres. Essa era uma especial devoção 
daquele governador: ele ordenou que se pusesse sob a sua proteção 
ainda a capela da nova fortaleza que mandou fazer na Ilha do Mel, na 
baía de Paranaguá (PR), a atual cidade de Lages (SC) (Vila de N. S. dos 
Prazeres das Lages); Itapetininga (SP) (Vila de Nossa Senhora dos 
Prazeres de Itapetininga) e o famoso núcleo fortificado de Iguatemi 
que mandou fundar nas selvas do atual Estado de Mato Grosso do 
Sul. Não é de estranhar, pois, sob a proteção dela, segundo crença 
antiga, os portugueses teriam vencido a grande batalha contra os 
espanhóis em Aljubarrota, no século XIV (1385). O Morgado de 
Mateus, antes de ser escolhido para atender às belicosas situações 
no sul do Brasil, notabilizou-se como militar na guerra com a 
Espanha de 1762-1763, alcançando sucesso na defesa das fronteiras 
transmontanas (tomada do passo do Rio Tua, em Mirandela).

[figura 222] Igreja Matriz reformada, em fotos da 
década de 1930
Fonte: Coleção de D. Cinira dos Santos (S. Luiz do 
Paraitinga)
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[figuras 223a e 223b] O ecletismo tem lugar na parte 
interna da Matriz, onde o retábulo “neogótico” da 
capela-mor convive com as tribunas e arcos em listas 
alternadas características do estilo “otônico” (româ-
nico), do século XI
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007 e Anita Miriam 
Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 224] Croqui esquemático da fachada lateral
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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[figura 225] Croqui esquemático da planta-baixa
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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[figura 226] Croqui esquemático da estrutura do telhado da nave principal
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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Capela de Nossa Senhora das Mercês

A fachada da capela segue o esquema das igrejas portuguesas 
construídas no século XVIII, em especial as luso-brasileiras, com 
o óculo no centro da empena ou frontão, e duas janelas na altura 
do coro, sobre a porta de entrada. Em Portugal, pelo contrário, 
até mesmo no século XVIII avançado, era mais comum encontrar 
capelas e igrejas de freguesias e vilas – templos sempre erguidos em 
pedra – com apenas um vão sobre a porta principal, fosse um óculo, 
fosse uma janela ou uma porta-janela. 

Ela foi edificada nos últimos anos do século XVIII. O edifício é 
provido de nave e capela-mor sob telhado único, mais um corredor 
lateral com a sineira na parte externa, construído em 1814.8 O 
telhado do corpo lateral, o corredor, é mais baixo do que o da 
nave da capela, como era frequente acontecer, mas a fachada desse 
corpo que alinha com a da capela, onde está a abertura da sineira, 
foi propositalmente elevado, criando uma falsa inclinação no seu 
telhado: cria a ilusão de que está sob o mesmo telhado da capela 
e, ao mesmo tempo, provoca uma quebra que relação à empena 
do edifício, ao descrever uma suave curva, solução que enriquece o 
conjunto da singela construção.

Os vãos, mesmo o da sineira, são de arco-abatido, elementos 
que também quebram a monotonia da fachada esquemática, lisa e 
de linhas retas.  Vale assinalar que o telhado não avança formando 
beiral, como de costume, coincidindo com a linha das paredes, 
que terminam arrematadas por estreita cimalha. Ainda em relação 
à fachada, sobressaem os cunhais, com socos pronunciados na 
parte inferior, demarcando os cantos do edifício, da mesma forma 
que a pilastra entre a capela e o corredor; ao alto essas faixas são 
arrematadas por pináculos em forma piramidal. Uma foto da 
cidade, datada de 1884, mostra a capela com a mesma frontaria 
que hoje apresenta.

No interior, o coro é guarnecido por guarda-corpo com 
balaústres de madeira recortada, igual à grade de comunhão que 
separa a nave da capela-mor; na parede do lado do Evangelho 
(o direito, em relação ao altar-mor; lado do campanário), está 
adossado um pequeno púlpito de base pentagonal. O forro da 
nave é firmado nos caibros que sustentam a cobertura; na capela-
mor ele tem três faces constituídas de taboado, sendo mais estreita 
a faixa central, mais elevada, criando uma semicircularidade: é um 
forro em gamela, em cujas extremidades é fechado pelas próprias 
paredes (a da fachada e a do arco-cruzeiro), comum em igrejas 
de Minas Gerais, como na Capela de N. S. do Ó, em Sabará, e 
na Matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. A esse forro chama 
Sylvio de Vasconcellos de forro em gamela (Vasconcellos, 1979, 
p.87). Para Affonso Ávila e colaboradores do Glossário de Arquitetura 
e Decoração do “Barroco Mineiro”, trata-se de uma “abóbada 
facetada” (formada por planos).

8  Cf. Livro de Vereanças, São Luís do Paraitinga, 1800-1814, fl.250 e verso.

[figura 227] A imagem da padroeira, sobre o trono, 
no altar-mor
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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Não há retábulo: o altar é composto da banca do sacrário; sobre 
esse, um nicho engastado no taboado de madeira que cobre a parede 
do fundo da capela. O nicho é também forrado de madeira e tem as 
ilhargas decoradas com madeira recortada e um dossel de madeira 
como arremate. A imagem da padroeira do templo está no cimo 
de um trono de três degraus assentado no nicho; é feita de barro 
e policromada, é atribuída ao santeiro Boaventura dos Santos, que 
atuou no Vale do Paraíba no final do século XVIII / início do XIX, 
datada possivelmente daquele período.

Esse tipo de capela tem semelhança com as capelas de algumas 
regiões de Minas Gerais erguidas no último quarto do século XVIII, 
particularmente aquelas estudadas pela arquiteta Selma Miranda na 
região do vale do Rio Piranga. Sabe-se que a protetora (mantenedora) 
da Mercês no final do século XVIII [responsável pela edificação?], 
e seus filhos, que sempre residiram vizinhos ao templo, vieram de 
Caeté, Minas Gerais. 

O Vale do Paraíba, por onde se traçou o primeiro acesso aos 
sertões denominados depois de “Minas Gerais do Ouro”, serviu 
por longo tempo aos fluxos de gentes e comércio em direção 
às áreas mineradoras, tanto habitantes de São Paulo como de 
outras partes do Brasil e do Reino. Além dos periódicos contatos 
inter-regionais, houve, sobretudo depois que a captação do 
ouro declinou, desde os anos de 1760, fluxos migratórios para a 
Capitania de São Paulo.

A capela de N. S. do Pilar, em Taubaté, com planta hexagonal, 
é dos anos 1740, e foi projetada por um mestre-carpinteiro da 
região que estivera residindo por vários anos em Sabará (MG). A 
da Senhora das Mercês, em Paraitinga, também leva mais o jeito 
mineiro na sua conformação.

9  Galeria pública de Cristina. Sinos Serro, MG. Foto de 28/03/2007
Disponível em: http://picasaweb.google.com.br/lemecris/SinosSerroMG#5161282212257950354

[figura 229] Igreja de N. S. dos Prazeres, Matriz de 
Milho Verde, Distrito do Serro (MG), construída no 
século XVIII9

[figura 228] Capela das Mercês
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 1981
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 231] Vista parcial do interior da Capela
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 230a e 230b] Capela das Mercês
Fotos: Olívia Malfatti Buscariolli, 2007; Anita Mi-
riam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 232] Croqui esquemático dos vãos
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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[figura 233] Croqui esquemático do retábulo-mor
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário

No final do século XVIII já existia no local uma capela dedicada 
ao culto de N. S. do Rosário. Por degradação das taipas com que 
se pretendia erguer uma segunda e maior igreja Matriz, as funções 
paroquiais passaram a ser exercidas, a partir de 1816, na Capela do 
Rosário. Somente com a inauguração da nova Matriz de Paraitinga, 
no final da década de 1840, é que a capela voltou a servir apenas à 
Irmandade de N. S. do Rosário. 

Uma fotografia da cidade, tirada em 1884, permite visualizar, 
ainda que sem muita definição, a capela em sua forma anterior à 
grande reforma que lhe deu características de igreja “neogótica”: 
um templo com tipologia similar à da Capela das Mercês, só que de 
proporções médias, com fachada ampla. 

Outra foto, presumidamente do início do século XX, mostra 
ao fundo da antiga Rua do Rosário (Monsenhor Inácio Gióia) 
uma ampla fachada vazada, com andaimes, com pequeno frontão 
triangular e um grande óculo central ladeado por duas portas-
janelas; e também estão levantadas as paredes para torre sineira 
em cada lateral da nave, na linha do frontão central. Essa grande 
parede frontal em obras, como se vê pelos andaimes armados em 
toda a superfície, não se concluiu. O templo que hoje existe, de 
“vestidura” revivalista gótica, é obra inaugurada em 1921 e que 
– conforme as informações coletadas (a averiguar) – foi iniciada 
no ano de 1908.

Na Capela do Rosário deve-se ressaltar não apenas o desenho 
cuidadoso, agenciado – segundo testemunhos do falecido padre 
Tarcísio, coroinha da Matriz na época dessa reforma – por Monsenhor 
Gióia e um mestre-construtor de nome Pedro (Santos, 2006, p.148), 
como também os vitrais das janelas, com cenas sacras. Vale notar, 
entretanto, a adoção do arco-pleno para as janelas e porta da capela, 
em vez do arco-apontado (ogiva), característico do estilo e que está 
sempre presente nas edificações, como é o caso da Santa Teresinha 
de Taubaté e tantas outras.  10 11

Na região, o mais antigo templo neogótico é a igreja de 
São Benedito, em Lorena, projeto de 1873 do arquiteto Carlos 
Peyronton.  Há ocorrências do revivalismo gótico em outras 
cidades do Vale do Paraíba paulista, como Cruzeiro, Redenção da 
Serra e Taubaté. Entretanto, a igreja do Rosário, em Paraitinga e a 
de Santa Teresinha de Lisieux, em Taubaté, a cuja diocese pertence 
São Luiz, edificada entre 1923-1929, são os exemplares neogóticos 
em que a linguagem do estilo revisitado se faz mais presente. Na 
Rosário de Paraitinga, o neogoticismo está definido pelo pórtico 
de volta perfeita, em arcos concêntricos, inserido num gablete 
(remate em forma triangular apontado); a ampla janela com 
vitral na fachada, em arco-perfeito (substituindo a usual rosácea) 

10  Igreja Sta Terezinha , Taubaté , SP , Santa Terezinha de Lisieux. Fotos de Tonioleto. Acesso em 
janeiro de 2009: www.panoramio.com/photo/13037556 .

11  Conhecer: Igreja de Santa Cecília. Disponível em: http://blog.rostev.com/2009/04/conhecer-
igreja-de-santa-cecilia.html. Foto: Rodrigo Teófilo.

[figuras 234a e 234b]  Santa Teresinha de Lisieux, 
em Taubaté, a cuja diocese pertence São Luiz. Deta-
lhe dos arcos-botantes da lateral e vista da fachada. 
Foi edificada entre 1923-192910

[figura 235] Igreja de Santa Cecília, inaugurada em 
1896. Cruzeiro (SP), no Vale do Paraíba11
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também tendo como remate um gablete; a torre central, com 
estreitas janelas em arco-pleno inseridas em gabletes, e rematada 
por cúpula em agulha, com pináculos nas laterais, assim como as 
pequenas torres do mesmo estilo rematando as quinas do gablete 
superior e as dos corpos laterais.

O neogoticismo no Estado de São Paulo é tema muito pouco 
estudado: não se acha publicado, ainda, o trabalho desenvolvido 
no âmbito da Unicamp, pela Profa. Cristina Meneguelli e alunos-
bolsistas sob a sua orientação, entre 2000-2001; foi divulgado apenas 
ao público um resumo concluindo, após a análise de numerosos 
projetos de igrejas existentes no Arquivo da Arquidiocese de São 
Paulo, que bem poucas edificações “neogóticas” desenvolveram a 
linguagem do estilo.12

12  O neogótico nas igrejas de São Paulo – Um estudo a partir dos Arquivos da Cúria Metropolitana 
da cidade de São Paulo.

[figura 236] Fotografia do início do século mostran-
do obras na antiga capela
Fonte: Coleção de D. Cinira dos Santos (S. Luiz do 
Paraitinga)

[figura 237a] Detalhe de foto de 1906 mostrando a 
igreja de N. S. do Rosário em sua feição antiga
Fonte: Coleção de D. Cinira dos Santos (S. Luiz do 
Paraitinga)
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[figura 239] Igreja de N. S. do Rosário
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 238] A igreja vista ao fundo da rua
Foto: Antonio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 237b] Foto de 1906 mostrando a igreja de 
N. S. do Rosário em sua feição antiga no final da rua 
Monsenhor Ignácio Gióia
Fonte: Coleção de D. Cinira dos Santos (S. Luiz do 
Paraitinga)
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Antiga Cadeia e Fórum

O edifício, onde hoje funcionada a Delegacia de Polícia, 
é similar a alguns ainda existentes em cidades paulistas, cujo 
projeto foi produzido pela antiga Secretaria de Viação e Obras 
Públicas do Estado de São Paulo, entre 1912 e 1916.  O uso 
de ameias na platibanda, numa ligeira referência neogótica, é 
o que mais imediatamente aproxima os projetos de São Luiz 
aos de Ilhabela e Sertãozinho, tombados pelo Condephaat, 
exemplares, porém, de maior apuro arquitetônico. De resto, 
eles apresentam uma arquitetura eclética e apresentam uma 
tendência decorativa já anunciada no projeto do arquiteto 
Ramos de Azevedo para o Quartel da Luz, em São Paulo, 
datado de 1888. 

Conhece-se o arquiteto da Diretoria de Obras Públicas 
que projetou o de Ilhabela e o do edifício de Sertãozinho: G. 
B. Maroni, para o primeiro deles (1913) e Manuel Sabacter, 
para o segundo (1913). Um pouco posterior, mas do mesmo 
grupo tipológico, é o antigo Fórum de Porto Feliz, edificação 
ainda bem conservada. A atual Prefeitura de Paraibuna, 
município vizinho de Paraitinga, funciona na antiga Cadeia e 
Fórum local, prédio que sofreu adaptações e ampliações, mas 
guarda na fachada as características desse padrão eleito pela 
antiga Diretoria de Obras Públicas do Estado, no decorrer da 
segunda década do século XX.

13 . Skyscrapercity – Fóruns Brasileiros. Foto: Edu Brasilis, 1985. Disponível em: http://www.
skyscrapercity.com/showthread.php?t=1088271&page=2.

[figura 241] Antiga Cadeia e Fórum, à Rua Coronel 
Manoel Bento, n.60
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 240] Antiga Cadeia e Fórum de Ilhabela 
(SP)13
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[figura 242a] O edifício da Santa Casa, foto atual. 
Praça Coronel Theodoro Coelho,  s/n.
Foto: Anita Miriam Hirschbruch, 2009
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 242b] O edifício da Santa Casa
Foto: Gustavo Neves da Rocha, 1981
Fonte: CONDEPHAAT

Santa Casa de Misericórdia

O edifício da Santa Casa de Misericórdia, de arquitetura eclética, 
de linhas simples, é um amplo conjunto construído nos primeiros 
anos do século XX. Ele se destaca na volumetria urbana, pelas suas 
dimensões, juntamente com outros dois prédios públicos erguidos 
no início daquele século nas áreas de expansão da cidade antiga, 
abertas em 1853 por decisão da Câmara – o Mercado Municipal 
(1902) e a antiga Cadeia e Fórum (191...), atual delegacia de polícia. 

Resta muito pouco da arquitetura hospitalar antiga no Estado, 
especialmente no que se refere às Santas Casas de Misericórdia 
criadas em numerosas cidades paulistas no decorrer da segunda 
metade do século XIX. Entre os poucos remanescentes, mais ou 
menos alterados, especialmente no que se refere ao espaço interior, 
estão a de Bananal (1851), também no Vale do Paraíba paulista, hoje 
sede da Prefeitura local e, fora da região, as de Itu (1867), Campinas 
(1876) e a de São Paulo (1884-1895). Depois desses, o mais antigo 
edifício hospitalar com as características externas de sua arquitetura 
preservadas é o de São Luiz (1906).
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Mercado Municipal

A atividade de abastecimento dos chamados “gêneros da terra”, em 
São Luiz, foi regulamentada pelas posturas municipais desde o século 
XVIII – era “quitanda” dominical. Primeiramente, essa “quitanda” 
ocorria na “Praça da Vila”, defronte a testada de casas que hoje 
termina na ponte de acesso à cidade. Por isso, esse trecho, mesmo na 
sua continuidade até a Rua Cel. Domingues de Castro, primitivamente 
chamada de Rua da Ponte, era denominado de “Rua da Quitanda”.  
Com a revisão das Posturas, concluída em 1834, a quitanda passou a 
ser realizada na fachada lateral da Praça que dá para o rio, até encontrar 
com a Rua do Carvalho.

No início da década de 1860, um particular ofereceu à venda um 
terreno de sua propriedade, à Câmara Municipal, na recém-aberta “Rua 
do Lavapés”, atual Rua Benfica, para que a atividade de mercado não 
mais incomodasse os proprietários da Praça central, que ali iam erguendo 
grandes sobrados. A Câmara não fez o negócio; mais tarde, em 1877, ela 
alugou do Barão de Paraitinga um terreno e “barracão” situado na “Rua 
dos Fazendeiros” para servir de local público de mercado. Logo (1879) 
comprou o terreno do chamado “Barracão do Mercado”, porém, só no 
final daquele século iniciou a construção de grande prédio, um pátio central 
descoberto ladeado por galerias em arcadas e, inaugurado em 1902.

O Mercado é o centro das atividades de confecção e distribuição do 
famoso “afogado”, prato de carne cozida feito em grandes quantidades e 
distribuído à multidões no tradicional festejo do “Divino Espírito Santo”.  
Essa grande “consumação” popular em São Luiz serviu de fundo ao 
filme O profeta da fome (1969), do falecido diretor Maurice Capovilla.14

Essa edificação preservada até hoje em suas características 
essenciais enriquece o conjunto urbano tradicional de São Luiz, e é 
um dos mais antigos mercados públicos remanescentes no Estado, 
juntamente com o de Paraibuna (1886), Cunha (1913), São José dos 
Campos (1896, com grande ampliação entre 1921-1923) e Salesópolis 
(final do século XIX). Do antigo mercado municipal de Guaratinguetá, 
também no Vale do Paraíba, construído em 1889, restam apenas, após 
o incêndio de 1958, os arcos internos, a “galeria clássica toscana” que 
dava acesso ao pátio central, onde funcionava um chafariz, tal como no 
Mercado de Paraitinga. O pátio foi coberto após a reconstrução levada 
a cabo em 1971. Fora da região, vale assinalar os antigos mercados ainda 
preservados de Itu (1905) e Campinas (1908).

Questões ligadas à salubridade, iluminação e ventilação, e aos 
recursos tecnológicos e financeiros disponíveis levavam essas edificações 
de maior envergadura a ter pátios centrais descobertos, para o comércio 
de carnes. Alguns dispuseram de chafariz no centro do pátio para a rápida 
limpeza das instalações, como era o caso do mercado de Guaratinguetá, 
também no Vale do Paraíba paulista, construído em 1889. 

O edifício do antigo mercado da capital paulista, um enorme 
14  Roteiro de autoria de Maurice Capovilla, Fernando Peixoto e Hamilton Almeida; fotografia de 
Jorge Bodanzky. Cenografia de Flávio Império. No elenco: José Mojica Marins, Maurício do Valle, 
Sérgio Hingst, Júlia Miranda, Jofre Soares, Adauto Santos, Heládio Brito, Flávio Império, Mario Lima, 
Lenoir Bitencourt, Angelo Mataran, Wilson Evangelista, Luiz de Abreu, Jean-Claude Bernardet, 
Fuxico, Hamilton Almeida.
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retângulo construído entre 1859-1867 e demolido em 1907, também 
continha um pátio central. Eram do formato os quadriláteros dos antigos 
mercados de Manaus e Belém do Pará, que nos quatro corredores em 
forma de alpendre abrigavam compartimentos destinados ao comércio 
de hortaliças, aves, tecidos, gêneros comestíveis e produtos do artesanato 
e artefatos industriais de pequeno porte e no pátio as instalações de 
madeiras para comércio de carnes.

A cobertura desses espaços centrais ocorre somente nos anos 
finais do século XIX. O mercado de Manaus adquire em 1883 um 
pavilhão de ferro, vazado e com grades, cobertura de telha e parte em 
chapas de vidro para colocar no pátio. O de Belém do Pará terá solução 
similar em 1908. A mais antiga praça de mercado no Brasil a eliminar 
o espaço aberto foi, porém, o São José do Recife, edifício prefabricado 
em ferro e importado da Europa, que teve inauguração em 1875. Em 
São Paulo, o recurso à solução de estruturas prefabricadas, em ferro, 
ocorreu na capital com a construção do mercado de hortaliças, na atual 
Avenida São João, funcionando a partir de 1890, concomitantemente 
ao “mercadão” da Rua General Carneiro. Dentre os mercados de pátio 
descoberto remanescentes no Estado de São Paulo, o de São Luiz é não 
apenas um dos poucos, como também é o de maior porte.

15  Folclore em São Paulo, textos selecionados por Rossini Tavares de Lima, Secretaria da Cultura, 
Ciência e Tecnologia, 1978 (não registra a autoria das fotos). 

[figura 244] Festa do Divino Espírito Santos, década 
de 1960. O preparo do “afogado”, sob as arcadas do 
mercado15

[figura 243] Vista parcial da cidade, com o Mercado 
Municipal em primeiro plano
Foto: Antonio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 245] A fachada do mercado e a esquina com 
a Rua Monsenhor Inácio Gióia
Foto: Jaelson Bitran Trindade, 2007
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figuras 246a e 246b] Vistas do pátio central, em 
1972 e 2008. Na foto de 1972, notam-se o local de 
fixação e, derrubada no solo, a coluna do chafariz do 
pátio do Mercado, já então em desuso
Fotos: Antonio das Neves Gameiro, 1972 e Jaelson 
Bitran Trindade, 2008, respectivamente
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo
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[figura 247] Vistas do espaço interno, sob as arcadas
Foto: Antonio das Neves Gameiro, 1972
Fonte: Arquivo da Superintendência do IPHAN em 
São Paulo

[figura 248]  Croqui esquemático da arcada
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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[figura 249] Croqui esquemático da planta-baixa
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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[figura 250] Croqui esquemático de detalhes da cobertura
Fonte: Desenho de Antônio Luís Dias de Andrade, s. d.
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