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Resumo 

O artigo desenvolve-se a partir da combinação de fontes documentais primárias tendo em vista a 

caracterização e a forma de disposição no território dos habitantes da cidade de São Paulo em 1776, bem como a 

composição de suas casas e da relação dessa composição com os ofícios e ocupações dos indivíduos. As fontes 

utilizadas são a Lista Geral da População de São Paulo de 1776 e a Planta da Cidade de São Paulo de 1810. 

A constituição dos fogos (casas) varia desde um formato estritamente familiar (chefe do domicílio, esposa 

e filhos) até arranjos com mulheres na posição de chefia ou homens solteiros e seus dependentes. Tais 

possibilidades não se distribuem homogeneamente pelo território, havendo concentrações de um ou outro tipo 

em determinadas áreas. Da mesma forma, observamos os ofícios praticados pelos habitantes, tanto em termos 

numéricos absolutos, como em sua ocorrência em cada região da cidade. Assim como a composição dos fogos, a 

distribuição dos ofícios pelas ruas da cidade indica predominâncias e agrupamentos de certas atividades. Além 

das variações por categoria analisada (composição dos fogos e ofícios), encontramos correlações entre uma e 

outra que aprofundam o entendimento das dinâmicas da vida em cada região da cidade. O papel dos agregados e 

a presença dos filhos junto a um ou ambos os progenitores são dados que reforçam as relações entre as atividades 

econômicas, a posição na cidade e a constituição dos domicílios. 

Os indícios aqui apresentados abrem campo para uma investigação das condições da vida cotidiana e da 

produção social do espaço na cidade de São Paulo em fins do século XVIII, indicando suas diversas 

manifestações. 

Palavras-chave: demografia histórica, produção social do espaço, São Paulo. 

Abstract 

Through the combination of two primary research sources this paper presents a characterization of the 

citizens of São Paulo in 1776, their occupation of the territory, the household composition, and the relationships 

between these arrangements and the services and occupations of these individuals. The main sources are the 

Lista Geral da População de São Paulo de 1776 (General Roll of São Paulo’s Population in 1776) and the 

Planta da Cidade de São Paulo de 1810 (Town Map of São Paulo in 1810). 
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 O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa de mestrado “Citadinos e sua urbanização na São 
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The list of residents in each household includes from regular families (chief of the household, his wife, 

and children), up to cases of female chieftaincy or single men along with unrelated residents. These occurrences 

are not homogeneously distributed throughout the territory: Some kinds of households are concentrated in 

certain areas. The inhabitants’ occupations are also mapped along with the numeric analysis. Just as one can 

observe in the composition of the households, the occupations’ distribution indicates predominance and grouping 

of some of the activities. Aside from the variations in each category alone (household composition and 

occupations), there are links between them that enhance the understanding of the regional living dynamics in the 

city. The role of the agregados (adjoined) and the presence of children living with one or both of their parents 

are an important data regarding the relations between economic activities, situation on the territory, and the 

household inhabitants. 

These evidences unfold an investigation of the daily life and the social production of the urban space in 

São Paulo at the end of the eighteenth-century, and its many variations. 

Key-words: historic demography, social production of the urban space, São Paulo. 

Introdução 

O presente artigo busca explorar as possibilidades da pesquisa documental como meio 

de caracterizar os diferentes grupos sociais presentes na cidade de São Paulo em fins do 

século XVIII, indo além dos “homens bons”, cuja presença nos quadros administrativo, 

militar e eclesiástico da capitania garantiam-lhes prestígio, poder político e oportunidades 

econômicas. As “camadas baixas”, sem serem marginais, são intrinsecamente relacionadas a 

esses homens, em suas ocupações e no uso e produção da cidade, ainda que sua presença seja 

limitada na documentação e demais fontes da época. 

A partir da década de 1950, quando o país passa por uma reconfiguração de suas áreas 

rurais e urbanas e da relação entre elas, novos estudos passam a abarcar outras dinâmicas e 

partes do território colonial, deixando de enxergar as cidades apenas como apêndices do 

campo, irremediavelmente subordinadas a ele.
2
 Podemos citar Richard Morse como um 

precursor dessa mudança de enfoque, ao apresentar o desenvolvimento da cidade de São 

Paulo dentro de um esquema geral segundo o qual a colonização teria sido um 

empreendimento levado a cabo por uma população de mentalidade urbana (MORSE, 1970). 

Desde a década de 1970, pesquisadores de diferentes campos debruçam-se sobre 

documentos primários em busca de dados quantitativos que joguem luz sobre questões 

teóricas propostas nas obras clássicas acerca da formação da sociedade brasileira. Outras 

fontes primárias passam a ser sistematicamente compiladas, organizadas e trabalhadas. 
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 Os ciclos de agroexportação apresentados por Roberto Simonsen (SIMONSEN, 1978), o “sentido da 

colonização” de Caio Prado Jr. (PRADO Jr., 2000) e o peso dado à família patriarcal na constituição da 

sociedade brasileira segundo Gilberto Freyre (FREYRE, 2006) são as teorias inaugurais que sintetizam a 

hegemonia do mundo rural. 



Destacamos (sem atentar para a ordem cronológica, mas com foco especial nos trabalhos 

sobre a capitania de São Paulo) os mapas e plantas de fundação de vilas e cidades
3
, as Sisas 

urbanas e os Códigos de Posturas
4
, os inventários post mortem e os testamentos, as listas 

nominativas, os documentos alfandegários e os códices referentes a compra, venda e registro 

de escravos
5
. 

Para além das atividades agroexportadoras, esses novos estudos apontam a inserção da 

capitania na economia colonial, que contou com séculos de atividades consideradas 

secundárias e isoladas, de acordo com os ensaios da geração de 1930. O esforço particular dos 

colonos paulistas, que cumpriram a função de defesa militar das fronteiras, foi responsável 

por tomar e manter o sul da Colônia nesse momento. Encontravam-se, no entanto, 

distanciados em relação à Coroa; nas palavras do historiador, 

A obra dos bandeirantes paulistas não pode ser bem compreendida em toda a sua extensão, se não 

a destacarmos um pouco do esforço português, como um empreendimento que encontra em si 

mesmo sua explicação, embora ainda não ouse desfazer-se de seus vínculos com a metrópole 

européia, e que, desafiando todas as leis e todos os perigos, vai dar ao Brasil sua atual silhueta 

geográfica. (…) A expansão dos pioneers paulistas (…) fazia-se freqüentemente contra a vontade 

e contra os interesses imediatos desta [da Metrópole]. (HOLANDA, 1995, p. 101-102). 

A capitania mantém, nos séculos seguintes, sua primazia nos combates, em terra ou em 

mar, com espanhóis e demais europeus. Os militares paulistas – na posição de elite, junto aos 

clérigos e aos funcionários da Câmara –, eram poderosos na relação com à Coroa, que não 

cogitava abrir mão da totalidade de suas terras. O levantamento da documentação contida no 

Arquivo Ultramarino de Lisboa (ARRUDA, BELLOTTO, REIS e CARDOSO, 2000) 

demonstra a preponderância dos assuntos militares entre Portugal e a capitania de São Paulo. 

Nas décadas finais do século XVIII e iniciais do século XIX, construção de quartéis e 

armazéns, nomeação e remuneração de militares e solicitações desses de melhorias são os 

assuntos mais comuns nas cartas trocadas entre a Câmara e a Coroa. 
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 Em especial, o trabalho inovador de Roberta Marx Delson (DELSON, 1979), que apresenta um 

panorama do século XVIII, a partir da fundação e manutenção das cidades. Opondo-se à ideia do colono 

português como “semeador” irracional de cidades (HOLANDA, 1995), Nestor Goulart Reis Filho (REIS Filho, 

1968) esquadrinha a formação das vilas e cidades brasileiras e a evolução da rede urbana. 
4
 Em estudo sobre a posse e a propriedade da terra urbana, Raquel Glezer apresenta a evolução da 

legislação que regulamentava desde os limites entre rural e urbano até a cobrança de impostos sobre as 

edificações urbanas, com especial destaque para a Décima Urbana (GLEZER, 2007). Trabalhando sobre o 

mesmo documento, Beatriz Bueno apresenta uma análise do mercado imobiliário e de sua dinâmica na São Paulo 

do início do século XIX (BUENO, 2005). Paulo Garcez Marins trata dos diversos “tempos” em que se 

encontravam a elite e a população remediada no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo, a partir da 

legislação de edificações e costumes (MARINS, 1999). 
5
 Pode-se dizer, resumidamente, que esses últimos tipos de fontes foram usados para tratar de temas 

referentes à acumulação de riqueza, à relação entre riqueza e escravidão e à própria estrutura de posse de cativos, 

como se vê em diversos artigos e monografias de Iraci Del Nero da Costa, Francisco Vidal Luna, Nelson Nozoe, 

José Flávio Motta e Renato Leite Marcondes, além de outros trabalhos de destaque (MARCÍLIO, 1974; 

ARAÚJO, 2006; BORREGO, 2006). 



Membros da Igreja e – principalmente – militares instavam o envio de mestres para 

diversas funções, tais como Filosofia e práticas médicas.
6
 A elite paulista era consciente da 

importância de tais atividades e, apesar de não ser centro dos interesses econômicos da 

Metrópole, negociava-as sem restrições, tendo em vista sua importância militar.
7
 No mesmo 

ano, Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça, então governador e capitão general da 

capitania, “propõe a criação de novos estudos” em diversas áreas, “para o pleno 

desenvolvimento da cidade” (Idem, p. 155). 

Não é de se espantar que, mesmo em vista da opulência e pressão de capitanias como 

Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, a primeira Academia de Direito do Brasil foi localizada 

na cidade de São Paulo. Muitos são os fatores que levaram a tal decisão, mas a disputa 

certamente foi influenciada por questões que não podem ser imediatamente associadas aos 

interesses portugueses de exploração econômica. 

Maria Aparecida de Menezes Borrego (BORREGO, 2006) aponta a importância do 

comércio, no século XVIII, tanto com os grandes negociadores, como com os comerciantes 

ocasionais. Baseando-se em trabalhos de John Manuel Monteiro (MONTEIRO, 1994) e Ilana 

Blaj (BLAJ, 2002), a autora afirma que a mercantilização do planalto paulista possibilitou a 

exploração do interior e não o contrário. Também a agricultura cafeeira, pouco posterior a 

essa exploração, deve sua realização à formação de uma rede de cidades com contingentes 

populacionais na casa dos milhares, e com habitantes de hábitos e práticas rurais, capazes de 

implementar pouco a pouco a cultura da rubiácea em seus terrenos. 

Uma das contribuições mais ricas, dentre tais pesquisas, vem do campo da demografia 

histórica, em que pesquisas quantitativas são realizadas exaustivamente a fim de identificar 

padrões e esclarecer processos em pequenas porções do território como ponto de partida para 

reflexões que extrapolam o continente. 

Dessa forma, pretende-se aqui esboçar um arranjo possível entre os documentos 

quantitativos e as bases cartográficas, através da análise em cross section de uma lista 

nominativa da cidade de São Paulo relacionando-a ao seu território. Os dados apresentados na 

lista serão combinados e apresentados enfocando a constituição dos fogos e sua distribuição 

na cidade, que, a nosso ver, relacionam-se com as atividades econômicas desenvolvidas pelos 
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 Em requerimento de 15 dezembro de 1801 (documento 897), a Câmara solicita que, além de trabalhar 

nos hospitais Público e Militar, o físico-mor deveria dar aulas aos ajudantes e cirurgiões (ARRUDA, 

BELLOTTO, REIS e CARDOSO, 2000, p. 165). 
7
 Outras condições favoreceram essas negociações, a saber, as características do clima (MARTIUS, SPIX, 

1938, p. 218-219) e o baixo custo de vida na cidade (CASAL, 1976, p. 110), como se pode apreender por relatos 

de viajantes. 



habitantes e explicitam a existência de variados grupos sociais, bem como de suas dinâmicas 

distintas e interligadas. 

Sobre as fontes documentais utilizadas 

A realização da análise da configuração sócio-espacial da cidade, conforme proposto, 

tem por base a utilização combinada de duas fontes documentais primárias, a saber, a Lista 

Geral de População de 1776 e a Planta da Cidade de São Paulo de 1810. Outros documentos, 

como as Cartas de Datas de Terras da Cidade de São Paulo oferecem apoio à análise, mas não 

serão objeto de estudo específico nesse trabalho. 

A Lista Geral, em seu Mapa da População, aponta 534 fogos, num total de 2.026 

habitantes.
8
 Ela especifica seus nomes, idades, relações de parentesco ou agregação e ofícios 

(para aqueles que os possuem), bem como seu envolvimento em atividades militares. 

Algumas informações não são apontadas sistematicamente, de modo que sua avaliação não 

pode ser feita sem ressalvas. 

É o caso dos apontamentos sobre cor, feitos para apenas 198 habitantes, sendo a maioria 

agregados, forros ou não. Quatro deles são indicados como brancos (duas mulheres e duas 

crianças do sexo masculino) e um como crioulo, enquanto os demais variam entre mulato, 

pardo ou preto. Com alguma cautela, é possível assumir que os demais sejam brancos, 

levando em conta que a origem de algumas dessas famílias remonta aos primórdios da 

ocupação dos colonos europeus nessa porção do território.
9
 

Índios e escravos também são negligenciados no levantamento realizado. É notável 

ainda que a Lista Geral não contém os habitantes de conventos e similares, que provavelmente 

estariam, em boa parte, nessas categorias. Apenas a agregada de Joana Barbosa de Lima, 

Maria, é descrita como índia. Aos cativos, são feitas algumas menções, em geral, quando um 

habitante é casado com um escravo. 

As idades conferidas aos habitantes apontam para o fato de que se trata de uma lista 

nominativa feita a partir de levantamento de campo e não de uma atualização de uma listagem 

anterior. Das 2.024 entradas, mais de um quarto são de idades em dezenas – dez, vinte, trinta 

e assim por diante –, o que leva a crer que foram atribuições estimadas pelo habitante ou pelo 

recenseador, dada a imprecisão com que se computavam tais dados no período. Das 533 
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 Os dois números apresentam defasagens em relação à tabulação realizada no âmbito desse trabalho; 

foram computados 535 fogos e 2.024 habitantes. Na página 34 do documento, o recenseador não atribui 

numeração a um fogo, de modo que os demais passam a estar com a classificação errada. 
9
 As concessões de Datas de Terras e Sesmarias, dos séculos XVI e XVII, trazem sobrenomes como 

Toledo e Taques, que estão também na Lista Geral de 1776. Com auxílio da obra Genealogia Paulistana, de 

Luiz Gonzaga da Silva Leme, é possível relacionar as gerações dessas famílias. Consultado em 

http://buratto.org/paulistana/, 9 de dezembro de 2010. 
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idades que podem ser chamadas de “arredondadas”, 232 eram de chefes de fogo. As proles ou 

os grupos de irmãs e irmãos que moravam no mesmo fogo tinham suas idades posicionadas 

em função disso, do que resultam mais números “quebrados”. 

O estado civil dos habitantes foi por nós descrito como solteiro, casado ou viúvo (com 

suas variações de gênero), a partir das indicações fornecidas na listagem. Do total, 1.232 

habitantes não possuem indicação sobre seu estado conjugal. Não é possível, no entanto, 

atribuir-lhes automaticamente a essa categoria, visto que a constituição de famílias não 

passava, em todos os casos, pela regularização da situação matrimonial.
10

 

Os ofícios, em geral atribuídos aos chefes de fogo, apresentam uma variação 

considerável. Os mais de cem tipos de entradas foram categorizados em 30 campos, além dos 

não identificados, conforme a lista a seguir: 

- advogado 

- alfaiate 

- barbeiro-cabeleireiro 

- bordadeira-rendeira-costureira 

- boticário-cirurgião-hospital 

- caixeiro-mascate 

- câmara 

- capitão do mato 

- carpinteiro-marceneiro 

- celeiro-ferrador-ferreiro 

- cultivo da terra 

- dourador 

- esmolas 

- estudante 

- exploração aurífera 

- fundição 

- igreja 

- mercador-vendeiro-taberneiro 

- músico 

- negócios-agências 

- ourives 

- pescador 

- pintor-taipeiro 

- porteiro 

- professor-letrado 

- quitanda 

- sapateiro 

- tabelião 

- tecelão 

- tropeiro 
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 O boticário Cosme da Silva Antunes, de 51 anos, é listado como solteiro, vivendo em sua casa com a 

agregada Gertrudes de 18 anos. Ainda que não se possa afirmar com certeza se havia relações consensuais entre 

ambos, não se pode tampouco descartar tal hipótese, que poderia ter maior comprovação, por exemplo, por meio 

da análise do inventário ou testamento de Cosme, ou ainda pela observação continuada das listas nominativas 

subsequentes. 



Dos 408 habitantes listados como possuidores de algum tipo de ofício, 326 eram chefes 

de fogo. Algumas ocupações – especialmente “cultivo da terra” e “pescador”, que somam 

13,97% dos ofícios registrados – eram costumeiramente realizadas com distribuição de 

funções em regime familiar. Mesmo as vendas e profissões como “alfaiate” ou “sapateiro” 

podiam empregar os filhos ou agregados como ajudantes.
11

 Desse modo, pode-se considerar 

que o número de habitantes com algum tipo de ofício era, na prática, maior do que o número 

em tela. 

Tema recorrente dos estudos recentes no campo da demografia histórica, os agregados 

também constam na listagem. Não é clara, entretanto, a forma como os habitantes são assim 

classificados, sendo que, em alguns casos, os agregados correspondem a familiares do chefe 

de fogo. Há também ocorrências de moradores “na mesma casa” que não são listados como 

agregados, o que diversifica ainda mais os critérios para essa classificação. Para os fins desse 

estudo, foram considerados agregados apenas aqueles expressamente descritos como tal, a fim 

de não gerar falsas relações entre os habitantes. 

Os cônjuges ausentes ou residentes em outras localidades são comuns dentro dessa lista 

nominativa. São 54 habitantes apartados de seus cônjuges, sendo apenas oito deles homens: 

metade desses eram casados no Rio de Janeiro ou em Portugal e metade é descrita como tendo 

“mulher ausente”. Dentre as mulheres, três apresentavam justificativas para a ausência do 

marido, a saber, dois eram militares e um estava “em Minas”. Das 46 mulheres cujos maridos 

não se encontravam na cidade, 32 eram chefes de fogo, apontando que o panorama estudado 

por Maria Odila da Silva Dias (DIAS, 1984) para o século XIX já estava constituído, décadas 

antes. 

Além das descrições e categorizações supracitadas, comuns aos recenseamentos da 

época, a Lista Geral de 1776 apresenta uma peculiaridade decisiva para a análise aqui 

proposta: os fogos são arrolados por trecho da cidade. Excetuando-se os fogos do sargento-

mor, do capitão-mor, do capitão e do alferes da cidade, os demais são levantados a partir de 

sua localização, seja esta em rua, travessa, grupo de ruas ou bairro. Alguns trechos tiveram 

seu levantamento interrompido e continuado em seguida, de modo que fizemos certos 

reagrupamentos nos trechos originais. As 33 partes constantes da listagem foram alocadas em 

30 trechos mais os fogos isolados. 
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 José Manoel de Sá, 17 anos, era “caixeiro de seu pai”, Antônio Francisco de Sá, cuja ocupação era 

“mercador”; e Inácio, 19 anos, trabalhava “na venda de seu pai”, Manoel José da Encarnação, que além de 

“vendeiro”, “trata[va] de outros negócios”. Esses são casos registrados, mas não excluem a possibilidade de 

ocorrências semelhantes em outros fogos. 



 



O primeiro mapa da cidade de São Paulo de que dispomos – sua Planta Geral
12

, vista no 

Mapa 1 – data do ano de 1810, passadas portanto mais de três décadas da listagem 

populacional aqui pesquisada. Conforme esperado, essa cartografia contém ruas e porções da 

cidade que não tinham ocupação significativa anteriormente, ou nem sequer eram arruadas. 

De fato, como se observa no Mapa 2 – que contém a segmentação por trechos adotada –, a 

listagem dos fogos restringe-se principalmente às ruas entre os conventos de São Bento, de 

São Francisco e do Carmo. 

Feitas essas observações, o mapa de 1810 amplia o potencial de análise da Lista Geral, 

ao permitir, além de inferências totais, uma visão mais detalhada da distribuição espacial da 

população, associando-a a certos atributos de relevo e localização para a compreensão da 

cidade no período. 

Características da população e a distribuição espacial 

Conforme citado anteriormente, a população listada na cidade de São Paulo, em 1776, 

era de 2.024 pessoas, distribuídas em 535 casas. Eram 40,37% homens e 59,63% mulheres, 

sendo a razão de gênero
13

 global de quase 68, explicitando a preponderância da população 

feminina. Os dados encontram-se na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Dados de gênero 

  
MULHERES HOMENS 

RAZÃO DE 
GÊNERO 

Total 1.207 817 67,69 

15 a 60 anos 803 407 50,68 

14 ou menos anos 328 337 102,74 

Chefes de fogo 213 322 151,17 

 

Os dados sobre a população em idade mais produtiva (15 a 60 anos) são ainda mais 

significativos para demonstrar a importância da população feminina; a razão de gênero é de 

pouco mais de 50, apontando quase duas mulheres para cada homem, dentro desse grupo. 

Para os habitantes de 14 anos ou menos, há quase um equilíbrio na distribuição dos sexos, o 

que aponta para um cenário de evasão masculina. 

Há dois fatores principais que justificam esses números. Em primeiro lugar, o 

desenvolvimento da cidade de São Paulo deveu-se, em grande medida, à articulação de  
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 Em informativo do Arquivo Histórico Municipal, consta menção à publicação de dois desenhos 

anteriores, “uma planta, sumária, datada do século XVII e outra, muito precisa, do século XVIII”, sem maiores 

referências. Optamos por trabalhar com a planta de 1810, por ser amplamente conhecida e divulgada, sendo de 

fácil acesso ao pesquisador. A versão aqui apresentada é reprodução da publicada pela Comissão do IV 

Centenário (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA SÃO PAULO, 1954). 
13

 Razão de gênero equivale ao número de homens para cada cem mulheres, sendo calculada segundo a 

fórmula que segue: , onde R é razão de gênero, H é população masculina e M é população feminina. 



  



atividades econômicas que a tinham como parte do roteiro e à defesa militar
14

, na proteção de 

toda a porção sul da Colônia. Por conta de ambas, os homens em idade mais produtiva 

costumeiramente deslocavam-se entre o sul e as porções centrais do território, deixando na 

cidade suas famílias. Restava ainda uma maioria de chefes de fogo do sexo masculino. 

A população distribui-se no território conforme a tabela que segue. 

Tabela 2 – Dados de gênero e domicílio por trecho 

TRECHO 
FOGOS 

TOTAL 

HAB. 

TOTAL 
HOMENS H (%) MULHERES M (%) 

0 4 14 8 57,14 6 42,86 

1 46 193 87 45,08 106 54,92 

2 48 187 75 40,11 112 59,89 

3 20 56 26 46,43 30 53,57 

4 47 200 95 47,50 105 52,50 

5 5 23 5 21,74 18 78,26 

6 1 8 5 62,50 3 37,50 

7 3 8 5 62,50 3 37,50 

8 30 102 49 48,04 53 51,96 

9 10 30 14 46,67 16 53,33 

10 34 111 38 34,23 73 65,77 

11 19 61 22 36,07 39 63,93 

12 40 178 70 39,33 108 60,67 

13 24 89 24 26,97 65 73,03 

14 3 9 2 22,22 7 77,78 

15 11 31 13 41,94 18 58,06 

16 9 28 9 32,14 19 67,86 

17 21 73 29 39,73 44 60,27 

18 6 25 10 40,00 15 60,00 

19 22 87 32 36,78 55 63,22 

20 8 28 9 32,14 19 67,86 

21 10 27 9 33,33 18 66,67 

22 12 41 11 26,83 30 73,17 

23 15 67 36 53,73 31 46,27 

24 23 91 39 42,86 52 57,14 

25 21 56 24 42,86 32 57,14 

26 18 83 29 34,94 54 65,06 

27 3 13 4 30,77 9 69,23 

28 10 53 19 35,85 34 64,15 

29 6 31 13 41,94 18 58,06 

30 6 21 6 28,57 15 71,43 

TOTAL 535 2.024 817 40,37 1.207 59,63 
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 A cidade de São Paulo localizava-se num ponto vital de ligação da porção sul da Colônia com as 

demais regiões, participando das atividades de tráfego e comércio de muares e vacuns, bandeiras e monções, 

abastecimento das zonas de exploração no interior do continente e defesa militar das fronteiras dessas áreas com 

as colônias espanholas. 



Tabela 3 – Dados totais de gênero e domicílio 

 

FOGOS 
TOTAL 

HABITANTES 
TOTAL 

HOMENS MULHERES 

TOTAL 535 2.024 817 1.207 

Máxima 48 200 95 112 

Mínima 1 8 2 3 

Média 17,26 65,29 26,35 38,94 

Moda 3 56 5 18 

Mediana 24 91 39 55 

Os valores da moda e da mediana, indicam concentração populacional em determinadas 

áreas da cidade. Destacam-se as ruas Direita, São Bento do Rosário e que vai do Palácio para 

o Carmo até a Tabatinguera (trechos 1, 2, 4 e 12), todas com quarenta ou mais fogos, 

somando 758 pessoas, mais de um terço da população total. O mesmo Mapa 2 deixa clara a 

importância dos conventos na dinâmica da cidade, pois os trechos de maior concentração 

estão próximos a eles e nos eixos de ligação entre um e outro. 

Além do chefe de fogo e seu cônjuge (caso o chefe seja homem), os outros componentes 

da casa podiam ser filhos, familiares (excetuando-se filhos e esposas), agregados e moradores 

sem relação identificada. Os 813 habitantes listados como “filho(a)” distribuem-se em 281 

fogos. Há ainda 140 familiares e 205 agregados; somando-se a esses os 535 chefes de fogo e 

as 207 esposas, temos um total de 1.309 habitantes. Ou seja, na Lista Geral há 715 habitantes 

sem relação declarada de parentesco, matrimônio ou agregação com o chefe do fogo em que 

residem. Para certos casos, é possível especular hipóteses para essas relações
15

, porém sem 

precisão suficiente para arriscarmos uma explicação geral para o fato. 

De forma semelhante, a figura do agregado não traz uma definição específica do tipo de 

relação que esse pode ter com o chefe do fogo, que pode variar de um quase escravo a um 

quase familiar.
16

 Dentro desse espectro, o agregado pode tanto ser um assistente informal do 

trabalho, quanto morar de favor na casa em que está. Outros aspectos podem ser considerados, 

entretanto, a partir da documentação aqui pesquisada, na São Paulo de 1776. 

Em sua maioria, os agregados listados não são familiares do chefe de fogo, o que nos 

leva a crer que desempenhem funções profissionais ou mesmo do sustento da casa, como 

cultivo de itens para consumo próprio. Esses dados ilustram ainda as limitações a que estavam 

sujeitos esses habitantes, para os quais as atividades econômicas eram voláteis. 
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 Podemos elencar uniões ou filhos não assumidos, além de arranjos de interesse econômico. 
16

 As variações nas relações entre agregados e chefes de fogo podem ser observadas a partir do trabalho 

precursor de Eni de Mesquita Samara (SAMARA, 2005). 



 



É importante notar que a maior concentração de agregados não corresponde totalmente 

à maior concentração populacional. Além das ruas com maior número de habitantes, os 

agregados concentram-se também nas ruas que vai da Travessa da Quitanda para a Cadeia 

velha, das Flores, que principia do Pátio da Sé até São Gonçalo e Travessa para a Sé, entre as 

ruas que vão para o Campo de São Gonçalo (trechos 10, 13, 17 e 22). Os dados para esses 

trechos são como se vê na tabela a seguir. 

Tabela 4 – Trechos com maior número total de agregados 

TRECHO 
AGREGADOS 

TOTAL 

FOGOS COM 

AGREGADOS 
TOTAL 

AGREGADOS 

POR FOGO 

1 27 16 1,69 

2 23 12 1,92 

4 24 14 1,71 

10 17 12 1,42 

12 24 12 2,00 

13 12 10 1,20 

17 20 8 2,50 

22 16 8 2,00 

 

Tomando-se a totalidade da área da cidade, a média de agregados por fogo é de 1,2 e a 

moda, zero, indicando novamente alta concentração. Entretanto, outros trechos, além desses, 

apresentavam índices de agregados por fogo similares ou superiores aos vistos (conforme 

tabela abaixo), apesar de números totais mais baixos, de modo que se pode apreender que a 

ocorrência de agregados, mesmo não generalizada, era distribuída no território. No Mapa 3, 

temos indicados os dois grupos de trechos. 

Tabela 5 – Trechos com alto número de agregados por fogo 

TRECHO 
AGREGADOS 

TOTAL 

FOGOS COM 

AGREGADOS 

TOTAL 

AGREGADOS 
POR FOGO 

3 3 2 1,50 

8 6 4 1,50 

15 3 2 1,50 

18 3 1 3,00 

20 6 4 1,50 

23 6 3 2,00 

 

Pode-se dizer que a ocorrência de agregados era um fenômeno comum dentro dos 

limites dos três conventos, sendo praticamente exclusivo a essa porção. Os subúrbios do Pari, 

de Emboaçava e do Pacaembu e a Várzea do Carmo não possuíam nenhum agregado não 

familiar, e Pinheiros possuía apenas três distribuídos em três fogos distintos. 

Movimento oposto ocorria com a concentração de filhos nas casas, morando com pelo 

menos um de seus pais. Em um terço dos trechos, mais de 60% das casas eram habitadas por 



um ou mais filhos do chefe de fogo. Ainda o Mapa 3 destaca a distribuição desses fogos, 

marcadamente os subúrbios e poucos trechos centrais, conforme a tabela a seguir. 

Tabela 6 – Trechos com maior número de filhos presentes 

TRECHO 
FILHOS 

TOTAL 

FOGOS 
COM 

FILHOS 

FOGOS COM 

FILHOS (%) 

6 6 1 100,00 

9 14 7 70,00 

12 76 24 60,00 

14 5 2 66,67 

24 43 15 65,22 

26 47 15 83,33 

27 5 2 66,67 

28 28 6 60,00 

29 16 5 83,33 

30 9 4 66,67 

TOTAL 813 281 52,52 

Apenas a Rua do Carmo (trecho 12) apresentava alta concentração de agregados e 

filhos; eram 24 chefes que moravam com seus filhos e treze com agregados, sendo que em 

sete casos os fogos eram compostos por ambos. 

A Lista Geral indica praticamente apenas os ofícios do chefe de fogo, sendo que, dos 

535, 326 têm sua ocupação especificada, conforme apontado anteriormente. Além desses, 

restam 82 habitantes em tal situação, somando um total de 408 habitantes com ofício 

discriminado. Em vinte, dos trinta trechos mais os fogos não localizados, os chefes de fogo 

com ofício somam 50% ou mais do total. 

Nas categorias de ofícios, conforme a lista da seção anterior, aqueles 408 habitantes 

distribuem-se da forma que se observa na tabela a seguir. Consideramos como maiores 

incidências os valores iguais ou superiores a 3,43%, ou seja, acima de 14 habitantes. 

Tabela 7 – Distribuição dos habitantes por ofícios 
OFÍCIO HAB. (%) 

advogado 1 0,25 

alfaiate 28 6,86 

barbeiro-cabeleireiro 7 1,72 

bordadeira-rendeira-costureira 21 5,15 

boticário-cirurgião-hospital 8 1,96 

caixeiro-mascate 8 1,96 

câmara 9 2,21 

capitão do mato 2 0,49 

carpinteiro-marceneiro 14 3,43 

celeiro-ferrador-ferreiro 18 4,41 

cultivo da terra 42 10,29 

dourador 1 0,25 

esmolas 22 5,39 



OFÍCIO HAB. (%) 

estudante 19 4,66 

exploração aurífera 3 0,74 

fundição 3 0,74 

igreja 25 6,13 

mercador-vendeiro-taberneiro 78 19,12 

músico 6 1,47 

n.i. 8 1,96 

negócios-agências 20 4,90 

ourives 3 0,74 

pescador 15 3,68 

pintor-taipeiro 7 1,72 

porteiro 1 0,25 

professor-letrado 6 1,47 

quitanda 4 0,98 

sapateiro 22 5,39 

tabelião 2 0,49 

tecelão 4 0,98 

tropeiro 1 0,25 

TOTAL 408 100,00 

 

A partir dos dados de ofícios declarados por trecho, é possível agrupá-los por ofício 

predominante, conforme a tabela a seguir, representada pelo Mapa 4.
17

 

Tabela 8 – Ofícios predominantes por trecho 

CATEGORIA DE OFÍCIO TRECHOS 

alfaiate 4 

bordadeira-rendeira-costureira 2 / 13 / 18 / 19 / 20 

câmara 14 

celeiro-ferrador-ferreiro 10 / 17 / 23 

cultivo da terra 3 / 27 / 28 / 29 / 30 

esmolas 3 / 10 / 13 

estudante 5 / 15 / 22 

igreja 10 / 17 / 19 / 22 

mercador-vendeiro-taberneiro 0 / 1 / 2 / 8 / 9 / 10 / 12 / 16 / 24 

negócios-agências 11 

pescador 26 

sapateiro 4 

A concentração de certos ofícios pode mascarar sua difusão entre a população da 

cidade. O cultivo da terra, segunda atividade com maior ocorrência, estava presente em  
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 É preciso ressaltar que na Travessa para o Palácio (trecho 6) havia apenas uma casa, composta por 

marido, mulher e seus seis filhos, sem especificação alguma de ofício. Nos trechos 7, 21 e 25 (Pátio da Sé, Rua 

de São Gonçalo e Caminho para Santa Efigênia) não havia predominância de um ofício entre as poucas 

ocorrências, que se distribuíam quase igualmente entre os habitantes. A Travessa para o Campo de São Gonçalo 

(trecho 14) possuía apenas um ofício especificado, de modo que o predomínio apontado não é exatamente 

comparável aos demais. 



  



  



diversas ruas da cidade, além das áreas afastadas onde predominava, conforme indicado no 

Mapa 5. Era uma ocupação tão disseminada quanto a mais registrada, a atividade mercantil.
18

 

Em relatos de viajantes estrangeiros que estiveram na cidade nas primeiras duas décadas 

do século XIX, vemos que ainda era forte esse caráter rural. “Os habitantes são, na maioria, 

fazendeiros e modestos lavradores, que cultivam pequenas porções de terra onde criam, para 

vender, grande número de porcos e aves domésticas”, segundo John Mawe (MAWE, 1978, p. 

64-65). 

Do cruzamento dos Mapas 4 e 5, vemos certa sobreposição entre os trechos com 

concentração de filhos nos fogos e a predominância de cultivo de terras, pesca e atividades 

comerciais, sendo essas as principais atividades cuja realização cooptaria todos os membros 

da família, num tipo de organização que favorecia sua estabilidade. Podemos especular sobre 

a possibilidade dessas famílias serem mais pobres, de modo que seus filhos, em geral, dariam 

continuidade às atividades exercidas na casa. Nota-se que apenas em ruas centrais e próximas 

à Sé – a saber, trechos 5, 15 e 22 – concentravam-se os estudantes, ou seja, em áreas diversas 

das anteriormente mencionadas. 

A Rua Direita apresentava predominância expressa de mercadores, mas os lavradores e 

os estudantes eram numerosos, de modo que não se pode negligenciá-los na análise do trecho. 

O número absoluto de estudantes na área era maior do que nos trechos supracitados; tratava-

se, contudo, de uma das partes mais populosas da cidade, do que se apreende o menor peso 

relativo dessas ocorrências. 

Alfaiates e sapateiros predominavam na mesma Rua do Rosário, enquanto bordadeiras, 

rendeiras e costureiras espalhavam-se mais pela cidade, margeando as áreas centrais, mas sem 

se distanciarem delas. 

Celeiros, ferradores e ferreiros, profissionais associados aos quadros militares, estavam 

notavelmente posicionados em duas ruas transversais, entre a Sé e o Campo de São Gonçalo, 

numa área próxima ao Quartel da Legião. Alguns deles encontravam-se numa pequena porção 

de rua (trecho 10), em que competem várias atividades. Para vários trechos, entretanto, é 

preciso notar que também coexistem diversas ocupações, sendo a predominância algo sutil. 
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 O cultivo de terras era uma atividade difundida dado o caráter rural do modo de vida dessa população, 

para a qual não era incomum possuir pequenos quintais e roças para o plantio de alimentos para consumo 

próprio. Mais detalhes são encontrados na obra supracitada Formação História de São Paulo: de comunidade 

a metrópole (MORSE, 1970, p. 39-55). 



Constituição dos fogos: visão das partes 

Tendo em vista as observações feitas a partir dos dados gerais, é possível rever os fogos, 

tomando cada trecho ou ofício em separado, numa leitura menos quantitativa e mais centrada 

nas características de constituição dos fogos. O modo de vida da maioria dos habitantes da 

São Paulo desse período era marcado pela instabilidade e pela necessidade constante de forjar 

sua subsistência, sendo que os ofícios por eles desempenhados eram determinados mais pelas 

contingências e possibilidades do que por escolhas de carreiras propriamente ditas. Contudo, 

certas condições são visivelmente aglutinadoras, o que pode ser visto se tomarmos os ofícios 

como forma de agrupamento. 

As ocupações que mais constam na Lista Geral são relacionadas ao comércio. 

Vendeiros, mercadores, taberneiros, entre outros, somavam quase um quinto dos habitantes 

com ofício, conforme apresentado à Tabela 7. Além dos fogos sem localização, o Mapa 4 

aponta a distribuição espacial desses profissionais: áreas centrais – entre as igrejas de Santo 

Antônio e da Misericórdia –, bem como nos extremos leste e norte da mancha principal de 

ocupação da cidade, ou seja, no caminho que segue para o Convento da Luz e na direção da 

Várzea do Carmo. Esses são, portanto, seus trechos de maior concentração, mas não os 

únicos; mais da metade dos trechos possuíam ao menos um comerciante. Essa presença 

variada na cidade exprime-se também nos tipos de fogos em que se encontravam tais 

profissionais, sendo patente a pouca unidade entre eles.
19

 

Diametralmente opostos eram os fogos em que a forma de subsistência era o cultivo da 

terra ou a pesca. Doze dos trinta trechos possuíam ocorrências de tais ofícios, mas sua 

concentração era marcadamente nos subúrbios e áreas mais afastadas, como as ruas que 

margeiam a Várzea do Carmo. (Ainda que o cultivo de terra, conforme visto anteriormente, 

não se limitava a essas áreas.) Os fogos desses locais eram majoritariamente formados por 

famílias tradicionais, como visto nos dados de filhos e agregados por fogo. Quando chefiados 

por mulheres, essas eram viúvas ou tinham marido ausente, ou seja, apesar de serem fogos 

aparentemente distintos dos tradicionais, não tinham sido formados assim inicialmente. 

Outras relações são inquestionáveis. Com frequência, ferreiros, ferradores, celeiros, 

alfaiates e sapateiros são também membros da organização militar, sendo provável que o uso 
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 Há fogos como o de Bento Jorge, 47 anos, taberneiro, casado, morando com a esposa e cinco filhos 

entre três e catorze anos. Por outro lado, não são poucos os agregados nos domicílios cujos chefes de fogo eram 

envolvidos com atividades comerciais, como José Antonio Roiz e Amaro Francisco da Silva. O primeiro morava 

apenas com um agregado solteiro também adulto, enquanto o segundo tinha em sua casa duas crianças: o mulato 

Francisco e a parda Mariana. Pode-se ainda especular sobre as relações consensuais mascaradas, sob a 

denominação de agregação, como no fogo do vendeiro de 45 anos Antonio José da Silveira, que morava com a 

agregada Angela e sua filha Rita, com 40 e 8 anos, respectivamente. 



de suas especialidades seja uma forma de ingresso na cavalaria, atividade de prestígio. De 

forma semelhante, os poucos estudantes arrolados são, em sua maioria, familiares ou 

agregados de militares, membros da Igreja ou da Câmara. Tratava-se de uma ocupação a que 

poucas famílias podiam dedicar esforços, tendo em vista os custos que devia acarretar-lhes. 

As atividades acadêmicas não eram ainda de destaque na cidade, como viriam a ser, meio 

século depois, com a criação da Academia de Direito. 

O trecho 11 tinha constituição peculiar. Eram dez mulheres contra nove homens na 

posição de chefe de fogo, sendo sete delas pardas. Uma delas morava com a mãe, descrita 

como preta; quatro eram forras ou libertas; e três viviam à custa “de suas agências”. É 

provável que a proximidade seja um fator decisivo para essas mulheres, cuja sobrevivência 

era especialmente delicada. Além de seus atributos sociais, a descrição de suas ocupações 

aponta certa vagueza condizente com a necessidade de improvisação das formas de 

subsistência. 

Os trechos com expressiva ocorrência de mulheres como chefe de fogo não são poucos; 

dos trintas, doze têm 50% ou mais de mulheres no comando das casas. Elas eram solteiras, 

viúvas ou casadas apartadas de seus maridos.
20

 As viúvas e casadas, ainda que em posição de 

autoridade dentro do fogo, viviam situações muito distintas das solteiras. Enquanto aquelas 

comandavam uma estrutura que – pode-se dizer – havia sido constituída sob a distribuição de 

funções de uma família tradicional, as últimas eram responsáveis pela formação e manutenção 

da casa. Destacamos os trechos 2, 13, 18, 19 e 20, em que o número de solteiras é superior a 

45%, conforme a tabela abaixo. No Mapa 6, é possível observar a localização dos dois tipos 

de trecho. 

Tabela 9 – Estado civil das mulheres chefes de fogo 

TRECHO 

CHEFES 

M 

CHEFES 

H VIÚVAS CASADAS V e C (%) SOLTEIRAS S (%) 

2 25 23 8 5 52,00 12 48,00 

5 3 2 2 0 66,67 1 33,33 

10 18 16 13 1 77,78 4 22,22 

11 10 9 5 2 70,00 3 30,00 

13 18 6 2 3 27,78 13 72,22 

15 8 3 6 0 75,00 2 25,00 

18 3 3 0 1 33,33 2 66,67 

19 11 11 4 2 54,55 5 45,45 

20 4 4 2 0 50,00 2 50,00 

21 6 4 3 2 83,33 1 16,67 

22 6 6 6 0 100,00 0 0,00 

27 2 1 2 0 100,00 0 0,00 
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 Há uma exceção: apenas Rosa Maria, 50 anos, era chefe de fogo com marido presente. 



  



Aos trechos com predomínio de mulheres solteiras na posição de chefes de fogo, 

correspondem exatamente os mesmo trechos com preponderância de costureiras, bordadeiras 

e rendeiras.
21

 É notável ainda que, nos locais listados na tabela acima, a maioria dos homens 

não tinha ofício discriminado ou apresentava ofícios variados, sem predominância expressiva 

de um ou outro. Eram as mulheres que davam o tom nas áreas em que eram numericamente 

expressivas. 

Esses dados nos permitem especular sobre o peso relativo de homens e mulheres na 

vida cotidiana, nas ruas da cidade, nas formas de agrupamento e na constituição de redes de 

relações. Da mesma forma que certos ofícios puderam ser tabulados e localizados, certos tipos 

de modo de vida e convivência também são dependentes de atributos mapeáveis e distribuem-

se no território de acordo com eles, relacionando-se às características físicas da cidade. 

Conclusões 

Ainda que preliminar, a combinação entre as bases cartográficas e os dados censitários 

permite um tipo de visualização da informação que abre caminho para novas reflexões. 

Para o caso específico da cidade de São Paulo, no período em questão, pudemos 

observar a correlação entre certas composições dos fogos e sua distribuição espacial, 

combinando ainda essas informações às atividades predominantes entre a população da 

cidade. Indicadores como a existência ou não de agregados ou prole não apontam apenas para 

as tendências de constituição dos fogos, mas, quando conjugados com sua distribuição 

espacial, fazem ver diferentes dinâmicas internas da sociedade paulistana nesse contexto. 

Além das famílias tradicionais, invariavelmente relacionadas às atividades militares, 

religiosas e administrativas da cidade, podemos assim investigar outros grupos sociais. Esses, 

de menor poder político e relevância em seu tempo, foram costumeiramente tratados ou 

representados da mesma forma nos estudos sobre a cidade de São Paulo. 

Sem retomar as conclusões listadas no correr do artigo, destacamos aqui a importância 

da espacialização das características da população, não apenas para comprovar sua 

diferenciação no território, mas também para apontar os diferentes modos de vida e as 

relações entre os habitantes, que configuram grupos sociais variados, cuja identificação e 

caracterização são dificultadas por sua presença limitada nas fontes documentais. 
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 De acordo com relatos de viajantes estrangeiros, estima-se que parte das mulheres denominadas 

costureiras fizessem uso dessa categoria para encobrir outras atividades, tais como prostituição. Não há dados 

quantitativos capazes de esclarecer essa questão. 
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