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População Urbana da Vila de Itu 

Urban Population of Itu’s Village  

Población Urbana dela Villa de Itu 

RESUMO  
Através deste artigo, objetiva-se analisar a configuração urbana da vila de Itu na passagem do século 
XVIII para o século XIX. Busca-se entender a estrutura social da sociedade em formação através da 
dinâmica populacional da vila que, devido ao desmembramento da até então freguesia de Araritaguaba, 
perde parte de seu termo em 1797. Nesta data, a Freguesia de Araritaguaba passa a denominar-se vila 
de Porto Feliz, que era porto de Itu no Rio Tietê, acarretando numa diminuição da quantidade de bairros 
no termo da vila de Itu e um crescimento de sua área urbana central, verificado neste trabalho pela 
formação de suas ruas. O método de análise adotado parte da base documental dos Maços de 
População presentes no Arquivo Publico do Estado de São Paulo. Sabe-se que durante o governo do 
Morgado de Mateus (1765-1775), inicia-se a adoção de uma política de povoamento para a capitania de 
São Paulo, procurando então sistematizar os dados sobre a população que vivia nas vilas paulistas, estes 
dados censitários foram colhidos sistematicamente até 1838. Para compreensão da configuração urbana 
da vila de Itu na passagem do século XVIII para o século XIX foram escolhidos para esta análise os Maços 
de População da vila de Itu de 1796 e 1807. 
PALAVRAS-CHAVE: população urbana, configuração urbana, maços de população, Itu 
 

ABSTRACT 
Through this article, we intend to analyze the urban setting of the village of Itu in the passage of the 
eighteenth to the nineteenth century. Understanding the social structure of society through the 
population dynamics of the village which, due to the dismemberment of the parish previously 
Araritaguaba, loses part of his area in 1797. On this date, the Parish of Araritaguaba shall be called 
village of Porto Feliz, which was the port of Itu in Rio Tiete, evidenced a decrease in the number of 
districts and the growth of their central town of Itu, checked according to the streets. The analysis 
method adopted part of the evidence base of “Maços de População” (Census population data) present in 
the Public Archives of the State of São Paulo. It is known that during the government of the Morgado de 
Mateus (1765-1775), begins the adoption of a policy of settlement for the captaincy of São Paulo , then 
looking to systematize data on the population living in the captaincy of São Paulo, these were collected 
until 1838. To understand the urban setting of the town of Itu in passing century eighteenth to the 
nineteenth were chosen for this analysis the “Maços de População” of 1796 and 1807. 

 KEY-WORDS: urban population, urban setting, Census population data, Itu 
 

RESUMEN 
A través de este artículo, nos proponemos analizar el entorno urbano de la ciudad de Itu, en el paso del 
siglo XVIII al XIX. Busca comprender la estructura social de la sociedad a través de la formación en la 
dinámica poblacional de la ciudad, que, debido a la desmembración de la parroquia antes Araritaguaba , 
pierde parte de su territorio en 1797. En esta fecha, la Parroquia de Araritaguaba será llamado villa de 
Porto Feliz, que era el puerto de Rio Tietê Itu , se evidencia una disminución en el número de distritos y el 
crecimiento de centro de Itu , comprobado de acuerdo con  las calles . El método de análisis adoptado 
parte de la base de pruebas de “Maços de População” (los datos de población del censo) presente en el 
Archivo Público del Estado de São Paulo. Se sabe que durante el gobierno de  Morgado de Mateus (1765-
1775), se inicia la adopción de una política de habitación de la capitanía de São Paulo, a continuación, 
busca sistematizar datos sobre la población que vive en lo territorio de São Paulo, se trataba de recogida 
sistemática hasta 1838. Para entender el entorno urbano de la villa de Itu, de paso, siglo XVIII al siglo XIX 
fueron elegidos para este análisis los “Maços de População” de 1796 y 1807.  

PALABRAS-CLAVE: población urbana, entorno urbano, los datos de población del censo, Itu 
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Fonte: Organizado a partir dos desmembramentos apresentados por Beatriz Piccolotto, dados do SEADE e do Instituto 
Geográfico e Cartográfico. 

1 INTRODUÇÃO  

A formação inicial do primeiro oeste Paulista se deu a partir do desmembramento do território 
de Santana do Parnaíba e São Paulo, nos territórios pertencentes no século XVII às vilas de Itu 
(1654), Jundiaí (1665) e Sorocaba (1661). Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno traz em “Dilatação 
dos Confins: caminhos, vilas e cidades na formação da Capitania de São Paulo (1532 – 1822)”, 
um levantamento de 34 núcleos elevados à categoria de vila, entre eles destaca-se a data de 
1657, quando foi fundada a vila de Nossa Senhora da Candelária de Outu Guaçu (atual Itu). Em 
uma tabela a autora nos revela “núcleos mãe” e seus respectivos desmembramentos ao longo 
do século, neste verifica-se o desmembramento de Itu ao longo do século XVII assim como 
novos desmembramentos que a cidade irá sofrer ao longo do século XVIII. (BUENO, 2009, p: 
259) 

Vale citar aqui uma divergência de datas encontradas na bibliografia quanto à fundação da 
cidade de Itu. O sociólogo Otávio Ianni considera como data da fundação da cidade o ano de 
1610, enquanto que a historiadora Beatriz Piccoloto considera o ano de 1657. Isso acontece 
pelo fato de alguns autores considerarem a data de fundação da cidade no momento em que 
há a doação do patrimônio para a formação da capela; outros consideram a data de elevação 

Tabela1: Quadro de desmembramento de Itu até a segunda metade do séc. XX. 
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Tabela2: Formato de organização do levantamento demográfico de Itu de 1796, onde são assinalados para cada fogo (lar) os 
seus habitantes, com o exemplo de um morador.  

Fonte: Maços de População de Itu em 1796. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

do povoado à condição de freguesia; e outros, ainda, consideram a data de seu 
desmembramento como vila. É o que acontece com Itu na perspectiva dos autores citados, em 
1610 ocorre a doação do patrimônio para a fundação da primeira capela, data utilizada por 
Otávio Ianni, enquanto que 1657 é o momento de seu desmembramento como vila, foco dos 
estudos de Beatriz Bueno. 

A análise do Quadro do Desmembramento Territorial-Administrativo dos Municípios Paulistas, 
organizado pelo Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo em 1995, nos permite a 
verificação destes desmembramentos da vila de Itu (Tabela 1) e nos revela sua amplitude 
territorial entre os anos de 1796 e 1807. 

Para entender a configuração urbana e a estrutura social da vila de Itu na passagem do século 
XVIII para o século XIX utilizamos os Maços de População de 1796 e 1807. Os Maços de 
População são documentos censitários produzidos entre os anos de 1765 a 1850, que nos traz 
a população das vilas da capitania de São Paulo. Vale destacar que o período inicial de 
elaboração dos Maços de População corresponde ao início do governo do Morgado de Mateus 
(1765-1775). Assim, para a vila de Itu os dados sistematizados sobre a sua população têm 
início em 1765, conforme localizamos no Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

A confecção destas listas nos traz a quantidade de fogos existentes na vila, assim como o nome 
dos moradores: nome do chefe de família (geralmente vinha com sobrenome e indicação da 
patente militar à frente, juntamente com a idade), nome da esposa (nome e idade), filhos 
(apenas primeiro nome e idade), agregados (às vezes nome completo e idade) e escravos 
(apenas quantidade total em alguns). A listagem era elaborada de acordo com as esquadras 
militares da qual faziam da vila e dividida em bairros e, muitas vezes, organizadas pelas ruas, 
conforme veremos para o caso de Itu nas listagens de 1796 e 1807. Com isto conseguimos, a 
partir destas listas, estabelecer a quantidade de fogos na vila, a quantidade de habitantes e, 
através do numero de escravos, a riqueza da sociedade em formação. 

 

Fogo   Família   N° Filhos   N° Agregados   N° Escravos   TOTAL DE PESSOAS 

                      
1 

 
Capitão Mor Vicente da Costa Dona 

Habrandina e Mello Rego  
6 

 
2 

 
51 

 
61 

 

A primeira data analisada do recenseamento demográfico da vila de Itu é 1796, data na qual 
Porto Feliz (na época Freguesia de Araritaguaba), assim como Piracicaba (antiga Freguesia de 
Constituição) pertenciam ao termo da vila de Itu, sendo que foram elevadas às condições de 
freguesias, respectivamente, em 1728 e 1774. Ou seja, a vila em estudo compreendia uma 
área de abrangência muito superior à atual; a segunda data analisada é a de 1807, momento 
em que a vila de Porto Feliz já havia se desmembrado (1797), mas não a de Piracicaba, que se 
desmembrou apenas em 1822.  
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2 A REDE URBANA DE ITU NA PASSAGEM DO SÉCULO  

Em 1796, data inicial de nosso estudo, a lavoura açucareira já estava implantada na vila de Itu 
que, de acordo com Petrone, “trazia maior otimismo” para a economia agrícola da região 
resultando na formação do Quadrilátero Açucareiro (composto por Piracicaba, antiga 
Constituição, Sorocaba, Mogi-Guaçu e Jundiaí) ao longo do século XIX na província paulista. 
Dessa forma, é a riqueza do açúcar que irá contribuir para o crescimento do núcleo urbano de 
Itu e afastar a miséria que envolvia a região. Ainda de acordo com Petrone, em 1854 a vila 
apresentava 164 engenhos. (PETRONE, 1968, p: 155) 

Anteriormente a esta data, a vila de Itu teve papel importante no período das monções, visto 
que Porto Feliz (antigo Araritaguaba) era o único porto para os bandeirantes adentrarem os 
sertões em busca do ouro. De acordo com Nestor Goulart, o percurso de São Paulo à Santana 
do Parnaíba seguia pelo curso do Rio Tietê, porém em Santana do Paranaíba tornava-se 
necessário abrir o caminho por terra, contornando então o trecho mais acidentado do Tietê, 
até chegar a Araritaguaba. (NESTOR, 2013, p: 46) 

As monções eram expedições fluviais paulistas que partiam de Araritaguaba, às margens do 
Rio Tietê, em busca das áreas de mineração. Inicialmente eram expedições privadas, porém 
após a descoberta de áreas mineradoras no Mato Grosso, a Coroa também passou a 
patrocinar militares para tais expedições. Vale destacar que recebeu esse nome por conta do 
movimento de cheias e vazias dos rios (monções) que possibilitavam a navegação apenas em 
períodos determinados. As canoas levavam mantimentos, ferramentas, armas, munições, 
tecidos, instrumentos agrícolas e escravos negros, entre outras mercadorias para serem 
comercializados nos povoados, arraiais e vilas do interior. Na volta, traziam principalmente 
ouro e peles. (HOLANDA, 1945, p: 58) 

Conforme já citado anteriormente, o primeiro oeste paulista será marcado pela fundação das 
vilas de Itu, Sorocaba e Jundiaí, de forma que o termo dessas três vilas compreendia um 
território muito extenso que, muitas vezes, alcançavam o que seriam hoje os estados de Goiás, 
Mato Grosso e Paraná.  

Boa parte destes termos foram reduzidos ao serem fundadas novas vilas conforme nos mostra 
a tabela de desmembramentos (Tabela 1). Em 1796, de acordo com o recenseamento 
demográfico, a vila de Itu contava com 18 bairros rurais e um núcleo urbano central.  

O mapa elaborado por Robert A. Habersham, em 1870, sobre o que seria a representação da 
capitania de São Paulo em 1840, onde constam os nomes e a localização das vilas, freguesias e 
rios, além de caminhos, permite destacar alguns destes bairros rurais em 1796 (Figura 1): 

 Bairro de Ithaim Guapu: possuía 173 fogos e 1.240 habitantes; 

  Bairro de Ithaim Mirim: possuía 22 fogos com 107 habitantes; 

 Bairro do Taquaral: possuía 68 fogos com 373 habitantes; 

  Bairro de Penamduba: acreditamos ser este um dos bairros que compunha a 
Freguesia de Araritaguaba, pois após desmembramento desta no ano de 1797, não 
aparece mais no recenseamento de Itu; possuía 21 fogos com 116 habitantes; 

 Bairro de Anhemby: acreditamos ser este um dos bairros que compunha a Freguesia 
de Araritaguaba, pois após desmembramento desta no ano de 1797, não aparece mais 
no recenseamento de Itu; possuía nove fogos com 189 habitantes; 
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Figura 1: Mapa da região de Itu em 1840, em destaque os rios (em azul), as vilas de Itu (em vermelho), Porto Feliz (em laranja) e 
uma possível localização dos bairros rurais: Cajuru (em amarelo); Cajacatinga (1), Piragibú (2), Pirahy de Baixo (3), Pirahy de 

Sima (4), Jundiahy (5) e Putrebu (6). Vale destacar que o mapa, sendo de 1870, não corresponde a época estudada porém foi 
utilizado como base devido a demonstração de sua vasta rede de rios. 

Fonte: Mapa de Robert A. Habersham, de 1870. Arquivo Nacional. 

 Bairro de Irapota: acreditamos ser este um dos bairros que compunha a Freguesia de 
Araritaguaba, pois após desmembramento desta no ano de 1797, não aparece mais no 
recenseamento de Itu; possuía três fogos com 59 habitantes; 

 Bairro das Casterelas: acreditamos ser este um dos bairros que compunha a Freguesia 
de Araritaguaba, pois após desmembramento desta no ano de 1797, não aparece mais 
no recenseamento de Itu; possuía 49 fogos com 266 habitantes; 

  Bairro de Cajacatinga: devido à presença do Rio Cajacatinga (1 na Figura 1); possuía 33 
fogos com 237 habitantes; 

  Bairro de Pyragybu: devido à presença do Rio Pyragybu (2 na Figura 1); possuía 18 
fogos com 72 habitantes; 

 Bairro de Pyrahi de Baixo: devido à presença do Rio Pyrahi (3 na Figura 1) que, de 
acordo com IBGE, foi um dos cinco bairros que deram origem a formação inicial da 
atual cidade de Indaiatuba; possuía 47 fogos com 479 habitantes; 

 Bairro de Jundiay: devido à presença do Rio Jundiay (5 na Figura 1); possuía 5 fogos 
com 60 habitantes; 

  Bairro de Pyrahi de Cima: devido à presença do Rio Pyrahi (4 na Figura 1) que, de 
acordo com IBGE, foi um dos cinco bairros que deram origem a formação inicial da 
atual cidade de Indaiatuba; possuía 50 fogos com 449 habitantes; 

 Bayrro de Paterebú: devido à presença do Rio Paterebú (6 na Figura 1); possuía 13 
fogos com 121 habitantes; 
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 Bairro de Cayuru: até hoje se caracteriza como bairro de Itu, na área de conurbação 
com a cidade de Sorocaba; possuía 62 fogos com 216 habitantes; 

 Bairro de Pyrapitingui: este bairro não aparece nos demais recenseamentos, mas é até 
hoje um bairro de Itu, próximo ao bairro de Cayuru; acreditamos que este bairro foi 
incorporado ao de Cayuru, pois existem nomenclaturas de edifícios do bairro de 
Pyrapitingui no bairro de Cayuru, como o atual Hospital de Pirapitingui; possuía 23 
fogos com 206 habitantes; 

  Bairro do Pinhal: é possível que este bairro tenha sido incorporado ao município de 
Cabreúva quando este foi desmembrado de Itu, pois ainda hoje existe no município 
um distrito de mesmo nome; possuía 19 fogos com 90 habitantes; 

 Bairro do Pouso do Bispo: a nomenclatura do bairro sugere que um bispo possuía um 
pouso na região e ali hospedava viajantes; possuía 14 fogos com 66 habitantes; 

 Xacraz: chácaras formadas nos arredores do núcleo central da vila, no total de nove 
fogos pertencentes a duas grandes famílias e 164 habitantes;  

 Núcleo Central da Vila de Itu: composto por seis ruas que totalizavam 230 fogos e 766 
habitantes em 1796. 

O primeiro desmembramento da vila de Itu foi o da Freguesia de Araritaguaba, que se torna a 
vila de Porto Feliz em 1797, quando Itu perde boa parte do seu termo. 

A primeira povoação de Porto Feliz se iniciou logo no começo do século XVIII na margem 
esquerda do Rio Tietê, no mesmo local de uma aldeia indígena da tribo dos Guaianazes. De 
acordo com Nestor Goulart, esta era uma prática comum, pois muitos dos portugueses 
desbravadores do sertão na busca do ouro viam os índios como “parceiros menores” que os 
guiavam pelos caminhos, ajudavam na alimentação, na exploração do minério e até na escolha 
do sítio para o assentamento da população. (GOULART, 2013, p: 38) 

Com a descoberta do ouro em Cuiabá em 1719, acentuou-se o movimento monçônico de 
deslocamento pelo Rio Tietê, contribuindo para a construção da primeira Capela de Nossa 
Senhora da Penha de Araritaguaba que foi elevada a Freguesia da vila de Itu, em 1728.  

Após o desmembramento de Porto Feliz de Itu, verifica-se para o ano de 1807 a diminuição da 
quantidade de bairros na vila de Itu, que passa de 18 para 10 no total, dentre os quais três são 
novos: Bairro de Atuade, Bayrro de Ytinumduva e Bairro de Boiri. Este último foi 
provavelmente anexado a vila de Indaiatuba, pois de acordo com IBGE a formação inicial da 
atual cidade de Indaiatuba ocorre a partir de cinco bairros, sendo um deles o bairro de Buru. 

3 O NÚCLEO URBANO DE ITU: DA PRIMEIRA CONFIGURAÇÃO À CONSOLIDAÇÃO DA 
CIDADE DO AÇÚCAR 

A formação do núcleo urbano da vila será impulsionada pela cultura açucareira, de forma que 
os senhores de engenho passaram a ter casas urbanas para irem a cidade realizar suas 
atividades comerciais e nos finais de semana frequentar as festas e cerimônias religiosas. Vale 
enfatizar o citado por Otávio Ianni que, numa cultura caipira, pertencer a Igreja e participar de 
suas atividades era símbolo de grande “status” social. (IANNI, 1988, p: 10) 

Assim, a capela de N. Sra da Candelária juntamente com o Convento dos Franciscanos erigido 
em 1692 e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (construída em 1719) formaram um eixo inicial 
de fundação da vila ao longo da Rua Direita, que tinha o seu lado ocidental e seu lado oriental 
chamado Demídio Oriental. Este eixo estava localizado no divisor de águas dos córregos do 
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Figura 2: Formação do primeiro núcleo urbano da cidade de Itu em 1770, representação gráfica do Eng. 
Custódio de Sá Faria, com as Igrejas e Conventos (em vermelho), Casa de Câmara e Cadeia (em amarelo) 
e Rua Direita (em roxo) por nós destacados.  

Fonte: Nestor Goulart Reis Filho. Vilas e Cidades do Brasil Colonial, 2001. 

Taboão e do Brochado, conformando o atual “Centro Histórico” da cidade de Itu tombado pelo 
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico) em 1974.  

Numa representação gráfica elaborada pelo Engenheiro Custódio de Sá Faria em 1774, para o 
que seria a malha urbana da vila de Itu em 1770 é possível localizar os edifícios religiosos, 
institucionais e a Rua Direita. (Figura 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No recenseamento populacional para o ano de 1796 foi identificado um total de seis vias no 
núcleo central da cidade que totalizavam 230 fogos e 766 habitantes, dos quais 259 eram 
escravos. 

A primeira rua a ser citada na listagem de 1796 é a Rua Direita do Demídio Oriental, atual Rua 
Barão de Itaim, na qual se encontravam apenas quatro fogos. Apesar da baixa ocupação da via, 
apresenta-se nela um elevado número de moradores (52 pessoas, sendo 29 escravos) divididos 
em quatro grandes famílias. Destas quatro famílias, três apresentavam patente militar de 
capitão à frente do nome do patriarca da casa, são eles Capitão Eufrázio de Arruda Boff, 
Capitão Ignácio Luis Pinrado e Capitão João Figueira da Costa. 
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A família do Capitão Eufrázio da Costa, com 46 anos de idade, juntamente com sua esposa, 
Anna Joaquina de Campos, com 32 anos, seus três filhos (Seledônia, Gertrudes e Maria) e a 
agregada Dona Maria Frias da Silva, abrigam em sua residência urbana 18 escravos, revelando 
o poderio desta família e o grande lote sobre o qual se ergue a residência. 

O Historiador Carlos de Almeida Prado Bacellar analisou os censos demográficos das cidades 
paulistas do século XVIII e início do século XIX e registrou que estes nos colocam claramente o 
quão grande era o poderio dos possuidores de escravos no Brasil Colonial. Sobre estas listas 
nominativas o autor afirma que: 

... o único elemento disponível para estipular o status econômico dos reinóis é a posse de escravos. Em 
São Paulo, como em todo o Brasil, a terra era abundante e, portanto, pouco valorizada. Diferenciador era, 
isto sim, possuir escravos. Um único, em idade produtiva, já era sinal de riqueza acima da média da 
população. Afinal, a maioria dos homens livres mal conseguia ter este único escravo. (BACELLAR,2000, p.8) 

Em Itu, na Rua Direita, atual Paula Souza, nem todas as residências possuíam escravos como na 
Rua Direita do Demídio Oriental. Porém, dos 21 fogos que se apresentam na Rua Direita, 
apenas cinco não possuem escravos que são os casos dos fogos onde residiam José Frias (fogo 
6), Francisco Xavier Soares e Tereza de Jesus (fogo 18), Rita Ferreira (fogo 19), Lázaro Reis (fogo 
23) e Anna Joaquina (fogo 24). 

Nesta mesma via destaca-se a moradia do Sargento Miguel Vaz Pereira (com 45 anos), sua 
esposa Anna de Lima (com 34 anos), residentes no fogo número 5, juntamente com seus filhos 
Manoel Jozé e Jozé Manoel, o agregado José Vaz e mais dois escravos. Conforme já citado 
anteriormente, a patente militar à frente do nome do patriarca revela certo status desta família 
na sociedade em formação na passagem dos séculos XVIII para o XIX. 

Ainda nesta mesma rua, destaca-se a moradia de Dona Maria Frania (fogo 10), de 73 anos, com 
seus dois agregados Salvador da Cunha (30 anos) e Benedito (8 anos) e mais 12 escravos. 
Situação bastante interessante por ser incomum nesta época mulheres viúvas possuírem tão 
alto número de escravos. Provavelmente estes foram lhe deixados por seu marido, que teria 
alto poder aquisitivo, juntamente com o imóvel que residia. 

A Rua das Barataz, atual Rua Floriano Peixoto, que se transformou na principal rua de comércio 
da cidade na atualidade, conta também com 21 fogos e 135 moradores. Nesta reside o Capitão 
Antônio Cardozo (fogo 41), com 45 anos, e seus cinco escravos. 

Pode-se notar nesta via uma média constante de dois escravos por residência, havendo sim 
casos sobressalentes, como o de Ivanna Gibs (fogo 27) com 48 anos e sete escravos; assim 
como casos de ausência total dos escravos, como as famílias de João Correa (fogo 26), Rita 
Francisca (fogo 28), Francisca Correa (fogo 29), Eufrazia de Jesus (fogo 31), José Leite (fogo 36), 
Maria Jozzefa (fogo 43), Maria Gomes (fogo 44), Eufrázia Ribeiro (fogo 45) e Izabel de Almeida 
(fogo 48). 

Destaca-se ainda a presença de mulheres que ali viviam com nomes como Eufrázia de JESUS e 
Maria de JESUS, das quais não conseguimos referenciar e estabelecer ao certo a quais famílias 
pertenciam, pois o sobrenome JESUS toma o lugar do nome de família, demonstrando a 
devoção católica de seus progenitores assim como o poder religioso atuante na sociedade. 

A Rua de Santa Rita, que ainda hoje apresenta o mesmo nome, é a maior rua deste núcleo 
central no ano de 1796, com 40 fogos e 218 habitantes, em que a presença de escravos ocorre 
numa minoria de casas, com destaque apenas para as famílias de Salvador Muniz (fogo 59) e 
Matias de Souza (fogo 64). 
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A família de João Salvador, de 66 anos, juntamente com Anna Muniz, de 35 anos, seus sete 
filhos José, Joaquim, Maximiano, Mariano, Dométida, Anna e Miguelina e os oito escravos de 
sua posse habitavam numa residência urbana no miolo do núcleo urbano em formação. 

Enquanto que a família de Matias de Souza, com 60 anos, e Anna Francisca, com 30 anos, seus 
quatro filhos José, Joaquim, Maria e Anna e seus oito escravos, totalizando 14 pessoas 
residentes neste fogo; um número elevado de pessoas numa mesma moradia se considerarmos 
que estava localizada no núcleo central. 

A Rua Santa Cruz, que ainda hoje carrega o mesmo nome, apresentava-se como uma das 
maiores ruas presentes neste núcleo contado com 36 fogos e 161 habitantes, onde a maioria 
das famílias não possuíam escravos. Nela apenas as famílias de Ignácio Pay (fogo 98), Izabel 
Francisca (fogo 105), Maria da Costa (fogo 107), Maria Antônia (fogo 108), Maurício José (fogo 
118), José Leme de Almeida (fogo 121), Pedro Vaz de Bastos (fogo 126) e Manoel da Costa 
(fogo 108) possuíam algum escravo. 

Vale destacar apenas duas famílias com número elevado de escravos.  

A família de Pedro Vaz de Bastos, com 65 anos, sua esposa Gertrudes, com 40 anos, com suas 
oito filhas Rita, Anna, Maria, Manuella, Gertrudes, Maria, Francisca e Maria (todas mulheres e 
na qual o nome Maria, em devoção a Virgem Santa da Igreja Católica, se repete três vezes) e 
mais nove escravos compondo uma residência com 19 pessoas. 

E, a família de Maria Antônia, de 68 anos, provavelmente viúva de um homem abastado, que 
vive com sua neta Florinda de dois anos e possui sete escravos em sua residência. 

A Rua das Pedras, atual Rua Marechal Deodoro, contava apenas com 11 fogos e 43 habitantes. 
Nela destaca-se primeiro a ausência total de escravos e o elevado número de mulheres 
solteiras, sendo exceção apenas as famílias de Pedro Diaz (fogo 129), Aminoel Antônio (fogo 
130), Francisco de Arruda (fogo 132), Francisco Soares (fogo 134) e Tomé Leme (fogo 137). 

A maioria das mulheres solteiras que habitavam esta rua se encontrava numa faixa etária 
superior aos 45 anos e com filhos, significando que são viúvas ou desquitadas. Tal fato unido 
com a não presença de escravos destas residências nos revela a condição da mulher solteira no 
Brasil Colônia em que as finanças e as atividades econômicas de alto status são exercidas por 
homens. 

As ruas de Itu recenseadas em 1796 puderam ser mapeadas com o auxílio dos documentos de 
tombamento de diversos edifícios históricos pelo CONDEPHAAT em um mapa base elaborado 
para o Plano Diretor de 2001. Dessa forma, visualizamos na malha urbana atual, as vias 
existentes já em 1796, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária e os Conventos Franciscanos e 
do Carmo, que nos revelam a morfologia inicial da vila e a importância destes conventos. Vale 
destacar que, por ser uma base atual, não podemos considerar o adensamento de tal centro. 
(Figura 3) 
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Figura 3: Mapa da malha urbana atual da cidade de Itu, com destaque para as ruas existentes em 
1796. 

Fonte: Mapa Base do Plano Diretor de 2001, com dados coletados do CONDEPHAAT e Maços de 
População. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o mapeamento, em 1796 a vila contava com cerca de 30 quadras regulares, 12 
vias, a Igreja Matriz no marco central e os dois conventos na extremidade. É interessante notar 
que apenas as ruas longitudinais apresentam nomenclatura, pois a divisão da quadra em lotes 
era feita com fachada voltada para estas vias. Assim, as travessas não possuíam fachada de 
lote, consequentemente, não configuravam endereço e não foram nomeadas no 
recenseamento. 

O núcleo urbano de Itu que até 1796 delimitava-se entre a Rua Direita e o Córrego do Taboão 
teve uma expansão em direção ao córrego do Brochado entre 1796 e 1807, formando-se três 
novas vias e 10 novas quadras, totalizando o núcleo urbano em 1807 cerca de 40 quadras. 
(Figura 4) 
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Figura  4: Mapa da malha urbana atual da cidade de Itu, com destaque para as ruas existentes em 
1807. 

 

Fonte: Mapa Base do Plano Diretor de 2001, com 
dados coletados do CONDEPHAAT e Maços de 

População. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os dados presentes no recenseamento demográfico de 1807 esclarecem ainda, além dos 
nomes dos moradores e idade, a profissão destes que nos ajuda a relacionar e analisar a 
dinâmica econômica da sociedade. 

A primeira nova via surgiu ao lado da Rua Direita, a Rua da Palma, atual Rua dos Andradas, 
apresentava população de 185 habitantes abastados, de forma que de seus 27 fogos apenas 
nove não possuem escravos, são eles Gabriel Castro (fogo 16), Elias de Monte Carmelo (fogo 
19), José de Souza (fogo 20), Maria Antônia (fogo 22), Joam Joaquim (fogo 30), Cândido José 
(fogo 36), Manuel Joaquim (fogo 38) e Rosa de Lima Guinre (fogo 40). 
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Merece destaque a família do Capitão Ignácio Leite e sua esposa Dona Maria, habitantes da 
Rua da Palma que possuíam três filhos, Ignácio, Maria e Anna e oito escravos que trabalhavam 
externamente, numa espécie de aluguel, para sustento da família; assim como a família do 
Capitão Pedro Ortiz de Camargo, senhor de engenho com 48 anos, sua esposa Dona Anna 
Joaquina, com 43 anos, seus seis filhos Tenente Pedro Alexandrino, João Pedro, Anna Maria, 
Tereza e Olinda, juntamente com mais dois agregados Francisco e Rita e mais 20 escravos. A 
família carrega duas patentes militar, além de apresentar o segundo filho, João Pedro, com a 
profissão de escrevente, demonstrado a importância desta família para a sociedade ituana no 
ano de 1807. 

Apresentam-se ainda nesta via mais duas famílias com patente militar. A primeira é a família do 
Capitão Luís Antônio e Dona Constantina Maria de Arruda, com seus três filhos, Feliz, Rita e 
Maria e mais três escravos. E, a segunda, tem-se a família do Tenente José Fernandes, de 39 
anos, com sua esposa Branca Luiza, de 26 anos, seus seis filhos Luís, José, Feliciano, Joam, 
Manoel e Maria e mais 11 escravos.  

A Rua do Concelho, atual Rua do Patrocínio, apresentava 88 habitantes em 15 fogos, sendo que 
apenas cinco famílias possuíam escravos, porém uma delas encontra-se ilegível no 
recenseamento. 

O fogo 54 da rua era habitado pela família de Joam Manoel de Payo, de 60 anos, sua esposa 
Anna Bicudo, de 50 anos, seus quatro filhos Domingos, Anna, Maria e Francisca e mais seis 
escravos.  

O fogo 55, onde vivia Maria Francisca de 21 anos e mais seis escravos, apresenta a interessante 
descrição quanto à profissão: “vive de fiação”; demonstrando a possibilidade de existir nesta 
casa uma pequena tecelagem onde possivelmente o vestuário era feito e vendido, sob a 
liderança de uma jovem moça. 

Nesta mesma rua, a família de Miguel de Arruda, de 70 anos, e sua esposa Isabel de 60 anos, 
possuía dois escravos que prestavam serviços externos, num sistema similar ao aluguel, para 
assim gerar renda a família. Destaca-se no recenseamento a citação: “vive da jornada de seus 
escravos”. 

Destaque ainda nesta rua para a família de José Antunes de Matos, de 58 anos, com sua esposa 
Thereza Maria, de 54 anos, seus três filhos José Marianno, Manoel e Anna, cinco agregados 
que são mulatos, mas não são considerados escravos (oposto do que ocorre nos demais) 
Gertrudes, Maria, Jacinta, Maria Garcia e Izabel Maria e mais duas escravas, Maria e Catharina, 
que eram negras. 

A Rua de Santa Ana, atual Rua Santana, que beira o córrego do Brochado, apresentava em 
1807, 75 habitantes em seus 20 fogos. A escassez de escravos irá demonstrar o baixo poder 
aquisitivo destes moradores, de forma que ao longo de toda a via apenas as famílias de José 
Mendes (fogo 63), Joana de Almeida (fogo 64) e Escolástica Ferraz (fogo 68) possuíam escravos. 

A família de José Mendes, com 47 anos, e sua esposa Gertrudes Maria, com 48 anos, possuíam 
dois escravos. Assim como a viúva Joana de Almeida que, com seus 80 anos, possuía duas 
escravas para auxiliá-la na sua costura. 

O serviço de costureira, de acordo com o recenseamento levantado para esta via, era muito 
comum entre as inúmeras moradias em que residiam as mulheres solteiras como são os casos 
de Anna Maria Corrêa (fogo 59), Joanna de Almeida (fogo 64), Anna Maria (fogo 65), 
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Escolástica Ferraz (fogo 68), Maria da Candelária (fogo 69), Francisca Antônia da Silva (fogo 70), 
Elena Dias (fogo 74), Maria Ribeiro (fogo 75), Belianna Maria (fogo 76) e Gertrudes Maria (fogo 
77). 

Além de Joana de Almeida, conforme já comentado, a costureira Escolástica Ferraz de 48 anos, 
que vivia com a agregada Maria Ferraz, também possuía duas escravas para auxiliar em seus 
serviços.  

Houve ainda mudança de nomenclatura de duas vias de acordo com os recenseamentos dos 
anos de 1796 e de 1807. A antiga Rua das Pedras (atual Marechal Deodoro) passou a se chamar 
Rua do Ouvidor e a antiga Rua das Barataz (atual Floriano Peixoto) passou a se chamar Rua do 
Rosário. No mapeamento elaborado para o ano de 1807 segue a legenda já com a nova 
nomenclatura. (Figura 4) 

4 CONCLUSÃO 
Todas as cidades contemporâneas, sejam elas grandes ou pequenas, trazem em si uma 
paisagem arraigada à história. Assim o estudo das cidades no tempo é fundamental para 
compreender o território como objeto físico produzido pelo homem.  

Devido à vitalidade social e econômica das cidades, as transformações territoriais ocorridas de 
capela à freguesia e, posteriormente, de freguesia a vila, implicavam também em uma visão 
cultural diferenciada de acordo com sua formação original e que deixam implícitas na 
arquitetura e no desenho das suas ruas a memória. 

No presente trabalho, através do recenseamento populacional, buscou-se entender a dinâmica 
social e econômica da vila de Itu, entre os anos de 1796 e 1807, durante os quais a vila perde 
boa parte de seu termo para Porto Feliz, mas mantém crescente a urbanidade central. 

O núcleo urbano de Itu se inicia no eixo geológico mais elevado, ocupando a área entre os 
conventos e, primeiramente, se expande no sentido do córrego do Taboão para, em seguida, 
crescer em direção ao córrego do Brochado. 

Outra questão de grande relevância é a diminuição da quantidade de habitantes em cada fogo 
ao se comparar as moradias presentes no núcleo urbano da vila com as moradias presentes 
nos bairros rurais, demonstrando a diferença de tamanho da casa e, consequentemente, do 
tamanho do lote, de forma que o último acaba sendo sempre maior.  

Além disso, a diferença da quantidade de escravos nas residências rurais e nas residências 
urbanas nos revela a diferença das atividades econômicas que ali aconteciam, enquanto que 
em áreas rurais era necessária uma grande quantidade de mão de obra para trabalhar na 
lavoura e engenhos, na região central as atividades de comércio exigiam poucos 
trabalhadores. Somente as famílias mais abastadas possuíam grande número de escravos. 

Cabe aqui ainda destacar a presença de uma numeração de chácaras (no caso Xacraz). Estas 
eram assim chamadas por se configurarem como lotes rurais que se situavam muito próximos 
à região central da vila. Em geral são habitadas por famílias muito abastadas de forma que em 
nove fogos citados residem 167 pessoas, dos quais 126 eram escravos no recenseamento de 
1796. De acordo com este recenseamento, quatro destes fogos pertenciam à família Goy e 
outros dois a família Pacheco.  
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Figura 5: Foto Oblíqua de Itu em 1940, com destaque para as vias, Igreja Matriz e Conventos. 
 

Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico. 
 

Em 1870, o núcleo urbano irá transpassar a área além dos conventos e, apenas em 1954, no 
período industrial, é que a cidade irá se expandir para além dos córregos Taboão e Brochado, 
ficando até então contida no meio destes, conforme nos mostra a foto oblíqua obtida no 
Instituto Geográfico e Cartográfico para a Vila de Itu no ano de 1940. (Figura 5) 
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