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Resumo 

Cada vez mais a sociedade busca referências para explicar a sua realidade e o 

cenário da constituição das vertentes históricas. Os patrimônios históricos culturais 

tiveram sua relevância no registro das ações do passado e na sua edificação 

representando a cultura existente. Os patrimônios não são isolados, mas parte 

constituinte de uma época, de um povo, de uma cultura e de um saber fazer de acordo 

com as necessidades enraizadas no cotidiano. O período de produção cafeeira, a cultura 

do cultivo e negociação marca a região do Vale do Paraíba com suas fazendas formando 

um novo patamar de aspectos que perdurava o amadurecimento “cafezista” provincial 

da região. Assim, os patrimônios históricos evidenciam a importância da época do café 

explicitado nos tombamentos históricos da região. O presente trabalho tem o objetivo de 

levantar os indicadores de tombamentos dos patrimônios históricos da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) formando um viés com a 

produção cafeeira do período de 1836 à 1935. O método de pesquisa utilizado foi 

exploratório documental e qualitativo em sua análise. A coleta de dados  foi realizada 

junto ao site do Condephaat  - Governo do Estado de São Paulo / Secretaria da Cultura e 

Milliet, 1946 . Com  a análise foi passível de observação que a trajetória histórica do 

café  está evidenciada nos tombamentos dos patrimônios históricos da RMVPLN, 

constatando assim sua importância para o desenvolvimento da região na constituição 

cultural e implantação de novas estruturas.  

 

Palavras-chave: Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Tombamentos de 

Patrimônios Históricos. Produção cafeeira. 

 

 

 

 
CULTURAL HERITAGE COFFE : WEALTH IN THE METROPOLITAN FALLEN VALLEY 

AND NORTHERN COAST PARAÍBA 

 

 

 

Abstract  

 

Increasingly society looks for references to explain their reality and the scene of the 

historical aspects of the constitution . Cultural heritage sites have their relevance in the 

record of past actions and their building representing the existing culture . The assets are 

not isolated , but a constituent part of an era, of a people , a culture and a know-how 

according to the needs rooted in everyday life. The period of coffee production , the 

culture of cultivation and trading marks the region of the Paraíba Valley with its farms 

forming a new level of issues that persisted ripening provincial " cafezista " of the 

region . Thus , the historical heritages highlight the importance of time of coffee 

explained in historical overturning the region . This paper aims to raise the indicators of 



overturning the historic sites in the metropolitan region of the Paraíba Valley and North 

Coast ( RMVPLN ) forming a bias to the coffee production for the period 1836 to 1935 

The research method was exploratory documentary and in qualitative analysis. Data 

collection was conducted at the site of Condephaat - State Government of São Paulo / 

Department of Culture and Milliet , 1946 . With the analysis was capable of observing 

that the historical trajectory of coffee is evidenced in overturning the historic sites of 

RMVPLN , thus testifying to its importance for the development of the region in 

cultural creation and implementation of new structures . 

 
Key words: Metropolitan region of Vale do Paraíba , overturning of Historic Heritage . Coffee 

production . 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A preocupação com a preservação do patrimônio histórico no Brasil é recente. 

Quando há o cuidado de preservar um bem, seja este de qualquer representatividade, é 

como se o quisesse permanecer intacto, ou seja, guardar junto com o objeto sua 

memória restaurando sua importância e integridade. O apogeu do café e instauração do 

poder pela produção gravou no RMVPLN um período de realização, conquistas e 

confirmação de nova hierarquia, onde a ostentação de número de escravos negros e a 

riqueza patrimonial acabavam por demonstrar sua posição social dentro do clã social 

vigente. 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que o patrimônio cultural brasileiro 

é constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira; incluindo as formas de expressão, os modos 

de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Incluem também 

as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artísticas culturais assim como os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Cabe explicitar que o período do café é um marco de desenvolvimento ao 

Sudeste, proporcionando o estabelecimento de uma identidade à região de 

características sociais, influências estrangeiras e crescimento devido à riqueza existente 

no momento do ápice cafeeiro.  

Cada cidade possui uma particularidade que é constituída por sua história, 

espaço geográfico, paisagens, formação religiosa e patrimônio cultural. A fase do café 

foi ao mesmo tempo individual e coletivo, ou seja, embora o cultivo regional ocorreu na 

busca de ganho e novos espaços, a forma com que cada município viveu o café foi 

particular. 

O objetivo desse artigo visa a realização de um estudo no viés entre a expansão 

cafeeira na RMVPLN entre 1836 à 1935 e os atuais patrimônios tombados na mesma 

região. Há que ressaltar que no período aqui focado, 1836 à 1935,  a região ainda não 

era assim classificada e, até mesmo as cidades possuíam outras nomenclaturas, mas o 

que importa nesse estudo é a consideração espacial e o apogeu do café focando seus 

resquícios paisagísticos e culturais que ficaram de referência sobre tal periodicidade.  

 

 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEORICO 

  

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) teve sua 

criação em 09 de janeiro de 2012 através da Lei Complementar nº 1.166. Apresenta um 

território de 16.178 km
2
, sendo 6,52% área do Estado de São Paulo, contando com 2,3 

milhões de habitantes, sendo 5,5%da população paulista e 94% de taxa de urbanização. 

(São Paulo, 2012). 

 
 

Figura 1: Apresentação das Sub-regiões da RMVPLN 

 
Fonte: São Paulo, 2012 

 

A RMVPLN é composta por 39 cidades e está estrategicamente situada 

entre as duas regiões metropolitanas mais importantes do país: São Paulo e Rio 

de Janeiro, toda sua extensão é cortada pela rodovia Erico Gaspar Dutra, de 

importância especial no escoamento da produção industrial realizando a acesso 

entre a região nordeste e o sul do país. Tal acesso, facilitador de comunicação, 

foi um dos fatores decisivos para a industrialização e o avanço tecnológico do 

Vale do Paraíba. (SÃO PAULO, 2013) 

 

 



Foram coletados dados de 39 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sendo 

elas: 

Aparecida (1), Arapeí , Areias (2), Bananal (3), Caçapava (4), Cachoeira 

Paulista (5), Campos do Jordão (6), Canas (7), Caraguatatuba (8), Cruzeiro (9), Cunha 

(10), Guaratinguetá (12), Igaratá (13), Jacareí (14), Jambeiro (15), Lagoinha (16), 

Lavrinhas (17), Lorena (18), Monteiro Lobato (19), Natividade da Serra (20), Paraibuna 

(21), Pindamonhangaba (22), Piquete (23), Potim (24), Queluz (25), Redenção da Serra 

(26), Roseira (27), Salesópolis (28), Santa Branca (29), Santa Isabel (30), Santo Antonio 

do Pinhal (31), Santo Bento do Sapucaí (32), São José do Barreiro (33), São José dos 

Campos (34), São Luiz do Paraitinga (35), Silveiras (36), Taubaté (37), Tremembé (38) 

e Ubatuba (39). 

 

 

As sub-regiões ficam assim divididas: 

 
 

Tabela 1: Apresentação das Sub-regiões da RMVPLN 

 

Fonte: São Paulo, 2012. 

A cultura, a forma como as pessoas e as comunidades se organizam e constroem 

a sua simbologia acaba por definir papéis, estabelecer relações e ditar organizações 

implícitas ou explícitas. A Lei Complementar Estadual nº 1166, de 09 de janeiro de 

2012 traz em sua composição, no Capitulo I , da Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba Litoral Norte: 

“Artigo 2º - A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte tem por 

objetivo promover:  

[...] 

III – a utilização racional do território, dos recursos naturais e a proteção do 

meio ambiente, dos bens culturais e imateriais”; (SÃO PAULO, 2012, p.18 ) 

 

Nota-se que a RMVPLN é norteada pela conduta de manutenção cultural das 

regiões mantendo seu todo e suas implicações particulares ao mesmo tempo, somente 

conhecendo a cultura e o contexto pode-se pensar numa estruturação aplicada da 

Sub-região Composição de cidades 

1 Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa 

Branca e São José dos Campos; 

2 Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São 

Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. 

3 Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, 

Piquete, Potim e Roseira. 

4 Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro 

e Silveiras. 

5 Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 



realidade e das raízes deixadas ao longo do tempo pela inserção café num processo 

“cultural” e de intervenção de conduta social. 

 
Toda sociedade possui um modo de vida ou, de acordo com a nossa terminologia, 

uma cultura, que define modos apropriados ou necessários de pensar, agir e sentir. 

[...] Na fala convencional, refere-se às coisas mais elevadas da vida – a Pintura, a 

Música, a Escultura, a Filosofia; o adjetivo culto convizinha de educado ou 

requintado. Em Sociologia a cultura se refere á totalidade do que aprendem os 

indivíduos como membros da sociedade. A velha (1871) mas ainda citadíssima 

definição de Tylor indica-lhe a amplitude: a cultura é todo complexo que inclui 

conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer aptidões adquiridas pelo 

homem como membro da sociedade (CHINOY, 1993, p.56). 

 

A cultura do café, seu plantio e sua forma de lidar com a planta traz rituais 

próprios e particulares, ainda mais quando pensados na conduta do negro nessa inserção 

e miscigenação do saber fazer. (RIBEIRO, 2013) 

A função social do café está entrelaçada nos patrimônios tombados ao longo do 

tempo e na constituição cultural de sua identificação na formação de padrões. O que 

permeia a vida social são novas versões comportamentais na convicção simbólica da 

geração contínua da riqueza, dos padrões hierárquicos e intrínsecos. 

Para Burke (2010) cultura é uma palavra imprecisa, com muitas definições 

concorrentes, sendo usada pelo autor a significância de atitudes e valores partilhados e 

as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou 

encarnados. “A cultura nessa acepção faz parte de todo um modo de vida, mas não é 

idêntica a ele.” (BURKE, 2010, p.11)    

 
Na era da chamada “descoberta” do povo, o termo “cultura” tendia a referir-se a 

arte, literatura e música, e não seria incorreto descrever os folcloristas do século XIX 

como buscando equivalentes populares da música clássica, da arte acadêmica e 

assim por diante. Hoje, contudo, seguindo o exemplo dos antropólogos, os 

historiadores e outros usam o termo “cultura” muito mais amplamente, para referir-

se a quase tudo que pode ser aprendido em uma dada sociedade – como comer, 

beber, andar, falar, silenciar e assim por diante. Em outras palavras, a história da 

cultura inclui agora a história das ações e noções subjacentes à vida cotidiana. O que 

se costumava considerar garantido, óbvio, normal ou “senso comum” agora é visto 

como algo que varia de sociedade a sociedade e muda de um século a outro, que é 

“construído” socialmente e portanto requer explicação e interpretação social e 

histórica. (BURKE, 2010, p.22-23) 

 

Assim, pode-se afirmar que a construção cultural é pautada no cotidiano e 

realidade vigente. A cultura é particular, única e arquitetada dia após dia. A cultura é 

instalada dentro de uma sociedade e, contudo, respeitando os muros da hierarquia, 

realidade e contrução histórica. 



Thompson (2011) defende a ideia que a consciência e os usos costumeiros eram 

particularmente fortes no século XVIII, que tais costumes traziam consigo algumas 

reivindicações de “novos direitos”. Pode-se também notar que os século XVI e XVII 

são caracterizados pelo declínio de alguns costumes, como as feitiçarias, magias e 

superstições. Contudo, é passível de observação que há a transição entre explícito e 

implícito.  

“A cultura se apresenta como o conjunto de transformações, apropriações e 

interpretações que o homem realiza junto à natureza. Assim, de início, tem-se um 

pressuposto determinante na noção: a cultura surge na relação homem-natureza”. 

(LOPES, 1995, p.23) 

Assim, o homem sempre transforma seu meio e re-transforma a sociedade, 

fazendo dela uma realidade que o satisfaça quanto às necessidades, ideais ou outros 

fatores. O homem permeia sua vivencia de ações e manifestações que resultam em 

traços de convívio, ou seja, sua cultura. Não há homem sem traços culturais.  

Chinoy (1993) aponta a cultura como a herança social e, conseqüentemente, os 

padrões sociais são pré-determinados pelos ancestrais, assim, a liberdade do homem já 

nasce castrada e determinada. As mudanças ocorrem dentro de um limiar. 

A aprendizagem da cultura é informal e variada de grupos a grupos, formando 

assim, “subculturas” e todo comportamento reverso é chamado de “contra-cultura” 

(Santos,1994). Assim, o emaranhado figurativo é submisso ao tempo, local e sociedade. 

Toda cultura é aliada de forma singular a identidade social de uma comunidade, 

grupo ou aldeias culturais cercado de princípios simbólicos e figurativos. Lopes (1995) 

enfatiza que toda relação é permeada de intencionalidades e simbologias, seja nas 

relações de necessidade ou prazer. Assim, nenhuma ação é somente um comportamento 

isolado, para todo comportamento há um conteúdo latente implícito. Há também que a 

cultura acaba sendo um resultado, em sua maioria das vezes, aceito pela sociedade ou 

não, passível de reprodução no meio.  

O homem é um ser relacional, é na comunidade geográfica ou psicossocial que a 

vida cotidiana é vivida e construída. As relações formam laços, criam suas 

representações, níveis de consciência, identificação e pertinências dos indivíduos ao 

grupo. Todo homem pertence a um grupo. O sujeito se forma na relação e nela se 

transforma (Campos, 1996).  

Contudo, a identidade cultural é esse conjunto das características de um povo, 

resultado da interação dos membros da sociedade e da sua forma de interação entre, a 

natureza e com o mundo. Entende-se que a identidade são as tradições, a religião, a 

música, a culinária, a cultura, o modo de vestir, de falar, entre outros, que representam 

os hábitos de uma nação, população, grupo ou subgrupo. 

Thompson (2011) reforça o pensamento que uma cultura conservadora, que 

recorre a costumes tradicionais, precisa de constante reforço em sua manutenção, ou 

seja, há possibilidade de se manter uma cultura ou memória da mesma na constituição 

figurativa da sociedade. 

Atualmente a mídia aos poucos volta sua atenção às representações e acervos 

históricos, há a iniciação de busca nas gerações passadas e uma tendência na 

preocupação da conservação patrimonial, tanto em suas construções materiais quanto 

imateriais, ou seja, Patrimônio Cultural. 

Hugues de Varine-Boham (apud Lemos, 2000, p. 8-10) sugere que o Patrimônio 

Cultural seja dividido em três grandes categorias de elementos: 

1) São os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente. Estão associados à 

esse grupos os elementos: clima, vegetação, rios, águas, ... 



2) Refere-se ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber fazer. São os 

elementos não tangíveis do Patrimônio Cultural. Compreende a capacidade de 

sobrevivência do homem no meio ambiente e, conseqüentemente, suas 

adaptações como saber esculpir uma árvore, polir uma pedra, tecer o pano da 

coberta da cama e rezar a determinados “santos”. São elementos do saber. 

3) Reúne os chamados bens culturais que englobam toda sorte de coisas, objetos, 

artefatos e construções obtidas a partir do meio ambiente e do saber fazer.  

Os artefatos possuem uma conotação muito marcante entre a relação 

homem-natureza e, assim, contudo na construção da sociedade vigente.  

 
Assim, um objeto isolado de seu contexto deve ser entendido como um fragmento, 

ou um segmento, de uma ampla urdidura de dependências e entrelaçamentos de 

necessidades e interesses satisfeitos dentro das possibilidades locais da sociedade a 

que ele pertence ou pertenceu” (LEMOS, 2000, p.11). 

 

Pode-se ressaltar que os artefatos possuem uma vasta amplitude de vida útil e, 

além disso, a capacidade de gerar outros artefatos como o caso de ferramentas e 

máquinas. Tais objetos marcam uma circunstância da necessidade do homem naquele 

período vigente, uma forma de adaptação social, uma cultura como causadora e 

consequência e, acima de tudo, a forma de ação em especial daquele grupo realizador. 

Todos os artefatos estão contidos num contexto propriamente dito, numa época, 

numa parte da história, numa cultura complexa pela sua confecção contínua no 

emaranhado social. As transformações de usos e costumes também fornecem a 

necessidade das modificações dos artefatos. As influências ocorrem a todo instante. 

Estamos em contato com novas culturas, novas vivências e novos costumes, tal fato 

estimula ainda mais a criação de novos artefatos ou a adaptação dos já existentes. 

O processo cultural e as novas organizações constroem acervos e novos 

contextos. A indústria acelerou todo o processo de produção e vomitou na sociedade 

uma tecnologia uniformizada e “padronizada”: a comunicação tudo ensina, tudo 

informa e tudo condiciona. (LEMOS, 2000) 

O processo cultural e as novas organizações constroem acervos e novos 

contextos. A indústria acelerou todo o processo de produção e vomitou na sociedade 

uma tecnologia uniformizada e “padronizada”: a comunicação tudo ensina, tudo 

informa e tudo condiciona. (Lemos, 2000) 

Antes, com o trabalho artesanal, os objetos eram criados num encaixe dirigido 

na satisfação individual ou para determinado grupo, com a fabricação de maneira 

massificada, os objetos acabam por sobrepor as necessidades.  

Muito dos vestígios de povos foi perdido com o tempo e com a falta de interesse 

em zelar as particularidades corriqueiras do cotidiano. A memória se perdeu junto a 

documentos, relatos, imagens e artefatos. A preservação cultural resgata as origens e 

formações e permitindo conservar um retrato real do Brasil e permite o alinhavo entre o 

passado e presente. (SOUZA, 2012) 

As primeiras idéias de proteção ao patrimônio histórico-arquitetônico surgiram 

no Brasil na década de 1910. Começou a avistar que os objetos expostos permitiam 

materializar o passado nacional, logo determinar o patrimônio tornou-se manipulação 

simbólica daquilo que deveria ser mantido ou não. A reprodução do passado começou 

com os patrimônios das construções, assim como nomeado em “tradições móveis”, 

segundo Rodrigues (1999). 

 

 

 



Patrimônio Histórico pode ser definido como um bem  material, natural ou imóvel 

que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou 

estética para a sociedade. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas 

sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e 

preservação cultural. (CONDEPHAAT, 2014) 

O cuidado em preservar no Brasil é relativamente novo, o primeiro indício de 

proteger a memória cultural se deu em 1937 com a intenção de se proteger as “artes” do 

Brasil. Tal ordem veio ao encontro aos vandalismos que o patrimônio cultural 

arquitetônico sofria nesse período. A lei é oriunda de Mario de Andrade e sua intenção 

foi resguardar a totalidade dos bens culturais do patrimônio brasileiro chamando-os de 

“obras de arte”. Em seu projeto, o autor agrupava as obras em oito categorias: arte 

arqueológica, arte ameríndia, arte popular, arte histórica, arte erudita nacional, arte 

erudita estrangeira, artes aplicadas nacionais e artes aplicadas estrangeiras. 

Compreende-se então toda e qualquer expressão do homem em suas manifestações 

assim como os artefatos. (LEMOS, 2000) 

 
Ainda em 1937, depois do golpe político de Getulio Vargas, veio o Decreto-lei nº 

25, de 30 de novembro, que promoveu o primitivo SPHAN, onde se define 

oficialmente o Patrimônio Histórico Nacional como sendo o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Lemos, 

2000, p.42-43). 
 

Outros pontos isolados de preservação são observados no Brasil como o caso da 

cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, que teve um decreto em 1933 do Governo 

Provisório federal para seus patrimônios serem preservados.  

A Constituição de 1988, em seus artigos 215 e 216, o Estado garante a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apóia e 

incentiva a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ressalta sobre a 

qualificação da mão de obra na gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. O artigo 

216 visa o patrimônio material e imaterial e o qualifica como portador de referência a 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

incluindo: as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, palentológico, ecológico e 

científico (IPHAN, 2013).  

 
O Vale do Paraíba desempenhou, a partir do século XVIII, durante o ciclo da 

mineração, papel importante na circulação da produção aurífera. A meio caminho 

entre o Médio Vale, as cidades de Paraibuna, Cunha, e São Luiz do Paraitinga, que 

se desenvolveram como suporte para as numerosas tropas de burros que 
transportavam ouro para os portos litorâneos. (CESP, 1997, p. 23) 

No século XIX o Vale do Paraíba recebe em suas terras a expansão cafeeira, que 

durante 50 anos marca a história da região.  A cafeicultura no Alto do Vale foi marcante 

por propiciar o surgimento de cidades como Lagoinha, Redenção da Serra, Natividade 

da Serra e de praticamente todo o sistema viário existente na região. (CESP, 1997) 

 

 

 

 



3 MÉTODOS 

 

O método de pesquisa utilizado foi exploratório documental e qualitativo em sua 

análise. A coleta de dados foi realizada junto ao site do Condephaat  - Governo do 

Estado de São Paulo / Secretaria da Cultura e Milliet, 1946. A partir de dados coletados 

foram elaboradas tabelas e gráficos pelo próprio autor que permitiram averiguação e 

análise dos dados numa abordagem qualitativa. 

 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados abaixo clarificam que as cidades gradativamente vão se formando, 

assim como no em 1836 aparece somente Taubaté e com uma concentração maior de 

população, já nos anos seqüenciais há uma descentralização populacional e aumento 

regional dessa população. O mesmo fato ocorre em toda a região. O atrativo cafeeiro é 

um dos impulsionadores de crescimento e desenvolvimento regional.  

Há constituição de novas vilas que aos poucos se constituem distritos e cidades. 

Em 1936, Taubaté centraliza a população e as cidades vizinhas como Caçapava e 

Jambeiro acabam por não se evidenciarem como municípios, o fato que não garante um 

povoado ou agrupamento de pessoas.  

Em 1854 Taubaté continua como centro populacional da RMVPLN seguido de 

Guaratinguetá. Outro fato passível de observação é que Areias contava em 1836 como 

outro município como centralizador populacional, item que se dissolve em 1854 quando 

aparece moradores em Queluz, São José do Barreiro e Cruzeiro.  

No ano de 1886, Guaratinguetá passa a ser a cidade mais populacional da 

RMVPLN seguida por Silveiras e Taubaté. 

Já em 1920 continua Guaratinguetá e Taubaté na liderança populacional, sendo 

que em 1935 a cidade mais populacional é Mogi das Cruzes e depois Taubaté. 

É notório que Taubaté acaba centralizando a região com o maior índice de 

população, mesmo com o aparecimento de novas cidades que impulsionam a 

rotatividade de futuros enraizamentos culturais, familiares e produtivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2: Apresentação da população da Região Norte 

 



                   Fonte: Miliet, 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 3: Produção cafeeira em arroba – Região Norte 

Municípios 1836 1854 1886 1920 1935 

 

                  

Areias 9.369   6.788 

25.661 

5.100 

21.147 

5.770 

23.635 
Queluz   4.998 

11.663 

6.455 6.793 5.894 

São José do Barreiro   3.916 7.070 4.879 7.445 

Pinheiros   2.749 5.348 4.375 4.525 

Bananal 6.599   17.654 11.507 12.932 

Cunha 3.403   10.856 20.171 21.869 

Guaratinguetá 7.658 11.482 
13.714 

25.632 43.101 30.953 
38.838 

Aparecida   2.232     7.885 

Jacareí 8.227 6.109 
9.861 

10.545 
16.565 

18.135 
25.363 

24.022 
31.300 

Santa Branca   3.752 6.020 7.228 7.278 

Lorena 9.384 6.479 

10.306 

10.333 

40.344 

15.645 

52.079 

15.826 

57.669 

Silveiras     24.590 7.398 7.532 

Jataí       2.300 2.181 

Cruzeiro     5.421 12.676 18.280 

Cachoeira   3.827   9.691 8.400 

Piquete       4.369 5.450 

Mogi das Cruzes 10.490 10.154 19.454 

25.649 

29.158 

45.250 

42.783 

56.808 Salesópolis     6.195 7.426 6.447 

Guararema       8.666 7.578 

Santa Izabel 2.860 6.448 6.441 
11.330 

8.540 
13.336 

7.974 
12.305 

Igaratá     4.889 4.796 4.331 

Paraibuna  3.179 7.261 11.159 
17.638 

19.435 
32.216 

16.141 
26.783 

Natividade     6.524 12.781 10.642 

Pindamonhangaba 7.915 14.654 17.811 
35.084 

26.493 
43.183 

26.164 
40.284 

São Bento     17.273 16.690 14.120 

São Luiz do Paraitinga 6.296 8.161 12.348 
17.368 

17.870 

25.116 

15.129 

20.367 Lagoinha     5.020 7.296 5.238 

São José dos Campos 3.909 6.935 17.906 30.681 31.606 

São Sebastião  4.290 4.101 
5.717 

5.132 
7.083 

6.340 
9.257 

6.727 
10.957 

Caraguatatuba   1.616 1.951 2.917 4.230 

Vila Bela 4.235 10.769 6.833 8.052 6.215 

Taubaté  11.833 17.700 

22.307 

19.501 

40.624 

45.445 

85.433 

36.567 

60.043 

Caçapava   4.607 11.613 18.099 15.782 

Jambeiro     4.714 5.517 4.844 

Buquira     4.796 7.877 4.534 

Tremembé       8.495 6.316 

Ubatuba 6.032   7.803 10.179 7.593 

Municípios 1836 1854 1886 1920 1935 

 

                  

Areias 102.797 186.094 
386.094 

100.000 
480.000 

21.920 
79.900 

18.521 
52.335 

Queluz   200.000 120.000 26.273 25.970 



 

Na tabela acima, onde mostra a produção cafeeira nos anos de 1836, 1854, 1886, 

1920 e 1935, torna-se evidente que em 1836 a produção de café é maior em Areias de 

maneira acentuada e, depois em Bananal. 

Em 1854 a liderança da região em produção cafeeira continua em Bananal, que 

multiplicou sua produção em mais de cinco vezes, seguido de Taubaté e 

Pindamonhangaba. Em 1886 as maiores produções ficam com  Guaratinguetá, Taubaté 

e São José dos Campos. 

No ano de 1920 a produção começa a cair em sua quantidade de arrobas, mas as 

cidades que mais produziram foram: Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Taubaté. Já em 

1935 a produção torna-se a dobrar em Taubaté e seguido de Paraibuna em arrobas de 

café. 

Os anos de auge da cafeicultura na RMVPLN são de 1854 à 1886, após tal 

período inicia-se seu declínio como pode observado na tabela 3 

 

 
  Figura 2: Apresentação geral da produção cafeeira entre 1836 à 1935, sem considerar as datas.  

São José do Barreiro     173.333 7.880 7.844 

Pinheiros     86.667 23.827   

Bananal 64.822 554.600   15.847 13.650 

Cunha 50       350 

Guaratinguetá 22.442 100.885 350.000 97.687 55.740 
63.625 

Aparecida         7.885 

Jacareí 54.004 240.010 56.000 
86.000 

16.727 
21.880 

33.310 
39.540 

Santa Branca     30.000 5.153 6.230 

Lorena 33.649 125.000 50.000 

176.667 

45.213 

130.961 

17.950 

107.140 

Silveiras       66.667 21.607 32.760 

Jataí         2.467   

Cruzeiro       60.000 41.087 37.090 

Cachoeira         11.927 14.500 

Piquete         8.650 4.740 

Mogi das Cruzes 11.237 100.000   2.520 

4.907 

559 

1.803 Salesópolis       687   

Guararema       1.700 1.244 

Santa Izabel 2.499 45.000 2.000 393 
3.186 

5.885 

Igaratá       2.793   

Paraibuna  23.322 118.320   8.807 
11.747 

61.420 
68.725 

Natividade       2.940 7.305 

Pindamonhangaba 62.628 350.000 200.000 82.047 
84.520 

40.149 
51.109 

São Bento       2.473 10.960 

São Luiz do Paraitinga 16.200 41.000 30.000 8.967 
9.567 

3.875 

Lagoinha       600   

São José dos Campos 9.015 60.000 250.000 51.173 134.254 

São Sebastião  42.845 86.000 600   1.060 
1.213 

Caraguatatuba         153 

Vila Bela 10.289 112.500 4.000 3.020 10.338 

Taubaté  23.607 345.730 300.000 

360.000 

78.980 

222.147 

187.636 

324.293 

Caçapava       65.813 89.275 

Jambeiro     60.000 39.527 36.968 

Buquira       21.327   

Tremembé       16.500 10.414 

Ubatuba 31.000 99.500 5.000 453 2.132 

Fonte: Miliet, 1946 Fonte 
        



 
Fonte: elaborado pelo autor com base de dados de MILIET, 1946, P.41. 

 

No gráfico abaixo os dados apresentados são referentes ao número de 

patrimônios tombados em todas as cidades da RMVPLN, sem considerar os patrimônios 

de ordem natural como ilhas, ilhotas, ilhéus, paisagens e reservas naturais. Tais dados 

mensuram construções físicas de casas, centros históricos, capelas, casarões e palacetes. 

Ressalta-se ainda que tal indicador foi extraído  do site oficial do CONDEPHAAT, 

2014. 

As cidades com o maior número de patrimônios tombados são: Areais, Bananal, 

Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Ubatuba. 

 
 

Figura 3: Apresentação das cidades em relação ao número de patrimônios tombados da RMVPLN. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com dados do CONDEPHAAT, 2014.  

 

Tais cidades condensam a história marcada em sua memória na arquitetura, a 
perpetuidade torna-se referenciada na paisagem construída pela interação direta do homem.  

 

5  CONCLUSÃO 
 

Ao longo do estudo torna-se evidente a repetição das cidades com os maiores 

indicadores de bens tombados em comparação com a produção cafeeira, a partir desse 

eixo de pensamento fica clara a importância do café no crescimento desenvolvimento da 

região como também nas marcas do impacto cultural desse novelo de poder, valorização 

de terras e construções homéricas de ostentação. 

O negro na produção cafeeira, os donos de engenhos constroem um Brasil novo 

de riquezas sólidas e passíveis de imagens do passado. Os exemplares históricos não se 

apresentam de forma isolada, quando fala-se de Areais, Bananal, Guaratinguetá, 

Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga e Taubaté refere-se a rota cafeeira de 

produção e trajeto de desembarque para futuros “empreendimentos”. 



Nesse contexto salienta-se que a história não se apresenta num só campo, numa 

só configuração. Não há como deixar de explanar a racionalidade estética da construção 

humana ao longo dos tempos e das marcas deixadas da riqueza do café. 

A cultura negra, a cultura de poder e da religião na ostentação e saliência do 

retorno financeiro torna-se remanescentes em monumentos, conjuntos arquitetônicos e 

espaços.  

É ainda evidente a necessidade de guardar essa memória de auge e 

desenvolvimento do Brasil “etilizado” ao longo dos tempos. A necessidade de guardar 

tal referência e construir a figura desse país marca um perfil heróico e conquistar de 

próprio brasileiro e sua representatividade na época. Exacerbar as representações 

materiais é mostrar a história com certo orgulho e respeito; lógico que tais monumentos 

apresentam de forma endógena ou exógena sua necessidade de compor o quadro de 

tombamentos da região. 
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