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Metamorfose (s) do espaço urbano: Pouso Alegre na transição para o 
século XX  

Fernando Henrique do Vale1 
  
Resumo 
O presente artigo procura analisar as transformações ocorridas no espaço urbano na cidade de 
Pouso Alegre durante as décadas de 1890 a 1910, podendo observar as dinâmicas sociais e 
econômicas que acompanharam estas mudanças. Para nossa análise referente à constituição do 
espaço público em Pouso Alegre, trabalharemos com a documentação referente às atas da 
Câmara Municipal, periódicos locais e regionais e registros de imóveis local. 
 
Palavras-Chaves: Modernização- Urbanização- Elite- História Econômica- História Local  
 
 
Abstract 
The present article tries to analyze the transformations occurred in the urban space in the city of 
Pouso Alegre during the decades of 1890 to 1910, being able to observe the social and 
economic dynamics that accompanied these changes. For our analysis regarding the constitution 
of the public space in Pouso Alegre, we will work with the documentation regarding the 
minutes of the City Hall, local and regional periodicals and records of local real estate. 
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O objetivo deste artigo é tratar sobre as transformações ocorridas no espaço 

urbano na cidade de Pouso Alegre durante as décadas de 1890 a 1910, podendo 

observar as dinâmicas sociais e econômicas que acompanharam estas mudanças. Para 

nossa análise referente à constituição do espaço público em Pouso Alegre, 

trabalharemos com a documentação referente às atas da Câmara Municipal, periódicos 

locais e regionais e registros de imóveis local. O corpus documental composto pelos 

registros de imóveis2 é ainda pouco explorado pelos historiadores como forma de 

análise, por diversas razões, entre elas a dificuldade enfrentada ao acesso, pois se 

encontram geralmente em Cartórios de Registros locais. Mas quando nos é permitido ter 

o contato com elas, percebemos a riqueza de informações que podemos extrair, como a 

estrutura da riqueza local, as práticas de trabalho exercidas na localidade estudada e a 

valorização e formação espacial local constituída durante os anos.  

Em um primeiro momento, neste artigo, percorreremos pelo contexto histórico 

vivenciado pela cidade de Pouso Alegre nas décadas consideradas por este estudo, 

valendo-se de análises das atas do poder legislativo local e periódicos. Logo em 

seguida, no segundo tópico, trataremos da trajetória da prática de registros do Brasil 

como forma de se atribuir publicidade aos direitos reais de uma propriedade e a forma 

que adotamos para trabalhar com este tipo de fonte. E por fim, utilizaremos da série dos 

registros de imóveis para observar a dinâmica de urbanização espacial ocorrida em 

Pouso Alegre, com a abertura de novas ruas e a chegada de instituições que 

contribuíram para a formação espacial e das mentalidades local, tendo em mente que a 

lógica do mundo urbano  

(...) proporciona o desenvolvimento do ser político, da vida cultural e 
religiosas cristalizadas entre as novas instituições urbanas e, ainda, das 
relações sociais e econômicas que tendem a se tornar mais complexas 
entre os mercados e as ruas, resultantes do crescimento das cidades3.  
 

A urbanização ocorrida no Brasil é uma questão que vem sendo muito discutida 

por pesquisadores de diversas áreas das ciências humanas4, que nos aponta a cerca de 

                                                           
2 Feito um breve levantamento, constatamos que este tipo de registro é mais trabalhado por pesquisadores 
da área de direito, negócios imobiliários ou até mesmo para se fazer uma construção histórica a respeito 
da constituição destes registros.   
3 SAES, Alexandre Macchione; GAMBI, Thiago Fontelas Rosado; CURI, Luiz Felipe Bruzzi. O Processo 
de urbanização no Sul de Minas em transição. In: SAES, Alexandre Macchione; MARTINS, Marcos 
Lobato; GAMBI, Thiaggo Fontelas Rosado. Sul de Minas em urbanização: modernização urbana no 
início do século XX. São Paulo: Editora Alameda, 2016, p.23. 
4 Teóricos como Raymundo Faoro, Florestan Fernandes, Celso Furtado e Emília Viotti Costa lançam 
discussões a respeito do conceito de modernização, o que nos leva a compreender o processo de 
urbanização ocorrido no Brasil. Florestan apresenta se refere ao “capitalismo como um estilo de vida”, o 
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sua intensidade para a segunda metade do século XIX e o início do XX. Neste período, 

o país passa por transformações em sua economia, o que permitiu a expansão de 

relações comerciais e financeiras com o centro do capitalismo. A busca pela 

modernização5 influenciou a transformação nos padrões de consumo da elite brasileira, 

introduzindo aos poucos os costumes europeus no cotidiano e na mentalidade de alguns 

membros da sociedade brasileira, pois o elo que se estabeleceu entre modernidade e 

urbanização “se fez apenas de fachada, dentro dos limites das cidades mais importantes 

(...) não a muitos quilômetros de distância, o caboclo vegetava, à margem do 

progresso”6. Contudo, neste processo de urbanização brasileira, a consolidação de um 

centro comercial traz consigo as figuras dos fazendeiros e grandes comerciantes que se 

direcionavam para a importação e exportação, o que daria origem ao “grande capital 

urbano”. Por meio de investimentos criam-se empreendimentos característicos de um 

universo capitalista: a criação de rotas ferroviárias, a abertura de bancos, a instalação de 

empresas de serviços urbanos e o surgimento das primeiras indústrias. Em Pouso 

Alegre, estes investimentos privados serão destinados principalmente na implantação da 

ferrovia da região, por meio de cotas, no final do século XIX, na constituição de uma 

empresa dedicada aos serviços de energia elétrica, a Companhia de Força e Luz, 

                                                                                                                                                                          

que nos leva a entender a busca por novos estilos pela sociedade no período da urbanização. Já Celso 
Furtado, em Análise do modelo brasileiro, nos aponta para a questão da absorção de padrões de consumo 
por uma parte da sociedade, o que conduz a uma certa dependência dos países com uma economia já 
consolidada. Os estudos de Emília Viotti nos direciona para diversos aspectos acerca da urbanização no 
Brasil no século XIX, buscando precedentes nos períodos da colônia e império culminando no período 
proposto neste trabalho. FAORO, Raymundo. A questão nacional: a modernização. Revista Estudos 
Avançados, vol. 6, nº 14. Janeiro/Abril 1992. FERNANDES, Florestan. A Revolução burguesa no Brasil. 
São Paulo: Globo, 2005. FURTADO, Celso. Análise do modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1972. COSTA, Emília Viotti. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: 
Editora UNESP, 1999.     
5 Raymundo Faoro nos deixa bem claro a distinção de modernidade e modernização. A principio, logo 
afirma que a europeização ou ocidentalização está intimamente ligada ao fenômeno que se denomina 
modernização. Logo, aqueles que consumissem produtos, adotassem certos hábitos e vivencias estariam 
de certa forma se europeizando ou sendo modernos. Neste sentido, nos aponta que “a modernidade 
compromete, em seu processo, toda sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, 
revitalizando e removendo seus papéis sociais, enquanto que a modernização, pelo seu toque voluntário, 
se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor, que, privilegiando-se, privilegia 
os setores dominantes. A modernidade, no entanto, seria uma espécie de movimento liderado por um 
grupo elitizado da sociedade, ou seja, uma minoria modernizada, formado por uma elite econômica, 
aqueles que absorvem os padrões de consumo dos países denominados centrais. No entanto, a 
modernidade evolve toda a sociedade no contexto de expansão de todas as classes, contudo não alcança o 
padrão de consumo da minoria que compõe os países subdesenvolvidos. Já a modernização chega por um 
grupo dominante, se instaurando de uma forma voluntária, e privilegia muitas vezes a classes elitistas, 
formando assim um novo estamento, ocupando o lugar do antigo, do atrasado.  Cf: FAORO, Raymundo. 
A questão nacional: a modernização. Revista Estudos Avançados, vol. 6, nº 14. Janeiro/Abril 1992, p. 07-
11.    
6 COSTA, Emília Viotti. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: Editora UNESP, 
1999, p. 265.  
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implantada pelo Engenheiro Benjamim Franklin Silviano Brandão e na instalação de 

linhas telefônicas, pelo Sr. Euzébio Dias Ferreira, empresário este que já estaria 

implantando este tipo de serviços em cidades da região. Os melhoramentos do espaço 

urbano o correram com maior intensidade após a proclamação da República, quando os 

municípios adquirem maior autonomia mediante a Constituição de 1891.   

 No Sul de Minas, este processo, como no Brasil em geral, “teria sido conduzido 

também pelo estado, a partir de iniciativas municipais e estaduais, com alguma 

participação, ainda que limitada, do grande capital das localidades” 7, em uma sociedade 

que em seu seio mantinha características agrícolas e mercantis que conserva interações 

entre o rural e o urbano. Em outras palavras, para se realizar o projeto de urbanização no 

município, seria necessário que instância local mantivesse boas relações com o governo 

estadual, o qual disponibilizaria recursos para os possíveis melhoramentos8. Esta 

suposta “troca de favores” atenderia o interesse de que determinado político perpetuasse 

no poder em uma corrente de favores e reciprocidades.  

 Um ponto em comum entre as cidades sul mineiras9 é que este processo 

caminha paralelamente. A construção de teatros, escolas, cadeias, hotéis e os 

melhoramentos na infraestrutura urbana, como a instalação de energia elétrica, 

construção de calçadas e a elaboração de uma rede de esgotos fará parte deste processo 

vivenciado pelas cidades do Sul de Minas, que de certo modo, a seus passos, 

acompanhava o projeto de urbanização pelo qual o Brasil estava passando. Neste 

sentido analisaremos esta metamorfose do espaço urbano em Pouso Alegre nas décadas 

de transição do século XIX para o XX.  

 

 

A Cidade de Pouso Alegre (1890-1910) 

 

O município de Pouso Alegre, para as décadas que estamos estudando, era 

compreendido pela sede e pelos distritos de Congonhal, Estiva, Borda da Mata e 

                                                           
7 SAES, Alexandre Macchione; GAMBI, Thiago Fontelas Rosado; CURI, Luiz Felipe Bruzzi. O Processo 
de urbanização no Sul de Minas em transição. In: SAES, Alexandre Macchione; MARTINS, Marcos 
Lobato; GAMBI, Thiaggo Fontelas Rosado. Sul de Minas em urbanização: modernização urbana no 
início do século XX. São Paulo: Editora Alameda, 2016, p.36.  
8 Cf: LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: O município e o regime representativo no Brasil. 
4ª Edição. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1978.  
9 Os Almanaques Sul Mineiro (1874 e 1884), Corografias de Minas Gerais e periódicos, ao se tratarem 
das cidades sul mineiras, nos apontam algumas semelhanças no processo de construção do espaço urbano. 
Percebemos que estas cidades seguiam um certo padrão urbanístico, diferenciando-se em alguns aspectos. 
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Sant’Anna do Sapucaí. Neste período, a sede distrital possuía 4 praças, 26 ruas e cerca 

de 400 casas, 80 a mais construídas nos últimos 10 anos. Na esfera educacional, apenas 

a sede e o Distrito de Sant’Anna do Sapucaí possuíam instrução pública, existindo na 

cidade “duas aulas públicas para o sexo masculino e uma para o feminino, aquelas 

frequentadas por mais de 80 alumnos e esta por 30 e 40 (...) existe uma aula nocturna 

particular com frequência superior a 12 alumnos”, e um liceu com diversos cursos 

preparatórios para o ensino superior. A produção de cereais continuava sendo uma das 

principais culturas, assim como a cana, o fumo e o algodão. Na década de 1880 eram 

sete fazendeiros que manifestavam a presença em suas terras a produção de café, mas 

que certamente não eram produções representativas (se comparando com outras cidades 

da região, como Guaxupé, Três Corações, Varginha) perto das produções de cereais que 

caracterizavam a produção da dezena de produtores agrícolas da cidade.  

 Com a proclamação da República, em 1889, o país passou por diversas 

mudanças, alterando principalmente alguns pontos de sua constituição. Em relação ao 

poder público, o município, teoricamente, passa a ter mais autonomia. As Câmaras 

Municipais são substituídas pelos Conselhos de Intendência e o Presidente da Câmara, 

geralmente indicado e nomeado pelo governo, passa a exercer a função de chefe do 

executivo, ou seja, do prefeito municipal. Este conselho era composto por cinco 

membros, os quais exerceriam as mesmas funções dos vereadores. O primeiro relatório 

apresentado pelos conselheiros, no ano de 1891, nos traz informações precisas do 

município em relação a manutenção das vias públicas, salubridade e instrução pública. 

As praças, ruas, pontes e avenidas vinham sendo constantemente consertadas para o 

conforto e mobilidade da população. Discussões sobre a construção de um prédio para 

Mercado, uma nova edificação para o matadouro e uma casa para o Lazareto, em 

virtude do contágio de doenças, fizeram parte deste relatório. Em relação a instrução, o 

município contava nesta década com 17 cadeiras de instrução primária, com matrícula 

de 508 alunos e frequência de 360.   

Como o comércio estava se intensificando no espaço em que abrigava um 

terreno e uma casa que servia de Mercado, a construção de um novo prédio se fazia 

necessária, pois uma pequena casa alugada já não abrigava mais tantos produtores, 

vendedores e consumidores. Nesse intuito, a administração adquire da Igreja Matriz, no 

ano de 1893, o mesmo terreno com suas benfeitorias, pelo valor de 2:000$000 mil réis, 

localizado no Largo e ruas do Visconde do Rio Branco e Rua da Princesa Imperial. No 

mesmo ano de 1893 é erigido o prédio do Mercado Municipal, possuindo dois lances 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Metamorfose (s) do espaço urbano: Pouso Alegre na transição para o século XX 

 

 

6 

laterais, que permitiam os comerciantes disponibilizarem hortaliças, frutas, aves, carnes, 

etc. Era um edifício dotado de elegância para a época, repousando sobre bases rígidas e 

construído em tamanha solidez para perdurar longos anos. Para manter ainda mais 

organizada a dinâmica comercial, foi elaborada a Lei nº 9 de 09 de Setembro de 1893, 

estabelecendo aditamentos ao Regulamento estabelecido na Praça do Mercado. O 

conjunto de leis previa desde a organização do espaço físico ao tipo de comércio que 

poderia ser realizado em seu interior, como também a forma que o Fiscal deveria agir 

perante os cuidados com o prédio. Após o expediente comercial, o lugar era utilizado 

para realização de leilões de vivos e assados como também abrigava apresentações de 

circos que vinham de fora. 

Alguns anos mais tarde, Pouso Alegre assiste a chegada dos trilhos da Rede Sul 

Mineira, possibilitando a ligação com os grandes centros do país, São Paulo e Rio de 

Janeiro. A concretização da passagem de uma linha férrea por Pouso Alegre se deu 

mediante a promulgação da Lei Nº 3484 de 15 de Junho de 1886, autorizando a 

construção de uma estrada de ferro de bitola de um metro partindo da via- férrea 

“Minas and Rio”, terminando em Poços de Caldas, percorrendo pelas cidades de 

Cristina, Itajubá e Pouso Alegre, em um prazo de 6 anos. A lei ainda previa que a 

concessionária durante o prazo de privilégio concedido deveria manter a “navegação a 

vapor no Rio Sapucahy, (...) desde as immediações de Pouso Alegre até ao ponto mais 

conveniente, no município da Campanha, designado pelo Governo Provincial”10. Esta 

conexão visou atender ao mercado de abastecimento interno, conduzindo gêneros, 

artigos manufaturados, principalmente 

(...) tecidos, armarinhos, calçados, bebidas, remédios, ferragens, 
querosene, além de café e sal-, oriundos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, recolhidos em determinadas estações ferroviárias. E a escoar as 
produções locais de cereais, fumo, laticínios, rapadura, aguardente, 
toucinho, madeira11.  

 

 A proposta de construção deste ramal surgiu por meio de uma Sociedade 

anônima denominada “Estrada de Ferro Sapucaí”12 que iria usufruir dos privilégios da 

                                                           
10 Lei Nº 3384 de 15 de Junho de 1886.  
11 MARTINS, Marcos Lobato. Uma história da navegação a vapor no Sul de Minas (1880-1960). 
Diálogos- Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol. 15, 
num. 2, maio e agosto de 2011.  
12 A Companhia Viação Férrea Sapucaí foi organizada em 15 de Março de 1888, com o objetivo de 
construir essa estrada, que partindo da Estação de Soledade, na estrada de Ferro Minas e Rio, fosse até os 
limites de São Paulo, atingindo em 1897, no quilômetro 297, a Estação de Sapucaí (na região de Ouro 
Fino), em seu ponto terminal, entroncando-se ali com a Estrada de Ferro Mogiana.   
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ferrovia originando da estrada Minas e Rio, partindo da Estação Soledade, e terminasse 

nos limites da Província de Minas com São Paulo, mais especificamente no município 

de Ouro Fino em que estabelecia conexão com a Estrada de Ferro Mogiana.   

A Estação de Pouso Alegre foi inaugurada no ano de 1895. Segundo Antônio 

Marques de Oliveira, a estação se constituía por uma construção singela e em forma de 

chalé. O seu interior era composto por um pequeno armazém onde eram depositadas as 

mercadorias que chegavam ou aquelas que eram escoadas (como o café, fumo e gado 

suíno). Possuía também “dois gabinetes, communicando-se para o agente e 

telegraphista, separados do armazém por um corredor que serve de sala de espera; e 

acommodações no restante do edifício para a família do Agente”13. O espaço era 

constituído por um terreno pequeno, compondo a região central da cidade, no final da 

avenida principal, o que facilitava a circulação dos produtos pelo comércio e para a 

Praça do Mercado. Era considerado um espaço de sociabilidade, pois as pessoas se 

encontravam em festividades solenes, como recepção de autoridades, ou para esperar 

aqueles que desembarcariam na cidade ou até mesmo para a despedida daqueles que 

deixariam a localidade.  

Na década de 1890 percebemos esta construção do espaço central da cidade, 

estabelecendo uma nova configuração para o meio urbano. A aquisição e construção de 

prédios públicos garantiriam espaços mais funcionais para atender as necessidades da 

população local. As linhas ferroviárias que passaram a transpor a região municipal 

permitiu maior circulação de pessoas para outras cidades da região e os grandes centros, 

por se tornar mais fácil e eficiente o meio de transporte, garantindo também a circulação 

de mercadorias para o comércio local e regional. A seu modo, Pouso Alegre estava 

seguindo os caminhos da modernização, na transição do século XIX para o século XX, 

como analisaremos na próxima década, com a instalação da energia elétrica e a 

implantação de novas vias de comunicação.    

Nos primeiros anos da década de 1900, Pouso Alegre se apresentava como uma 

cidade pacata, mas que dava passos a seu modo pelos trilhos da modernização. 

Percebemos as limitações presentes no espaço urbano mediante às informações contidas 

no Almanaque para o Município de Pouso Alegre. Apenas alguns pequenos trechos da 

cidade possuía calçamento, “com pedra tosca; algumas, porém, são macadamisadas com 

                                                           
13 OLIVEIRA, Antônio Marques de. Almanack do município de Pouso Alegre. Rio de Janeiro: Casa 
Mont’Alverne, 1900, p. 81.    
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cascalho grosso, e possuem sargetas de pedra para o escoamento de águas pluviaes”14. 

A cidade não possuía nesta época uma rede de esgotos, como era comum nas cidades 

sul mineiras. O abastecimento de água era deficiente, contando apenas com dois 

chafarizes de uso comum e no quintal de algumas casas cisternas ou fontes. Contava, 

nesta época, com quase 500 casas, distribuídas em 5 praças e 18 ruas, iluminadas a 

petróleo em lampiões belgas suspensos em  postes de madeira. No campo educacional, a 

cidade possui um Externato para as primeiras lições, um Seminário Episcopal para a 

formação dos clérigos católicos, Colégio Diocesano e um Grupo Escolar do Estado, 

além de mais quatro escolas públicas, duas para o sexo feminino e duas para o 

masculino.  

 A Igreja Católica passa a ter maior influência em Pouso Alegre e região no 

início desta década com a criação da Diocese15, o que segundo alguns memorialistas 

locais, contribuiu para o progresso da cidade e desenvolvimento de toda a região sul-

mineira. A ideia da criação surge na década passada, expressa em uma Circular datada 

de 1891, “partida de Campanha e assignada por uma comissão popular, cujo o assumpto 

era relativo á creação de um bispado na zona sul-mineira, tendo como sede aquela 

vetusta cidade”16. Esta comissão era composta por membros da família Veiga, pessoas 

estas ligadas a movimentos políticos voltados para a cidade da Campanha e para a 

região do Sul de Minas17. Devido aos custos elevados e influências políticas internas da 

Igreja, como a do próprio Arcebispo de São Paulo Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 

Pouso Alegre passou a sediar a sede do poder eclesiástico sul mineiro. Para isso, tornou-

se necessário reparos na igreja em que se tornaria a sede episcopal (Catedral), o que 

despendeu dos cofres da igreja e auxílios do governo a quantia de 40:00$000 mil réis e 

a aquisição de prédios para a composição do patrimônio da nova Diocese. Os livros de 

                                                           
14 OLIVEIRA, Antônio Marques de. Almanack do município de Pouso Alegre. Rio de Janeiro: Casa 
Mont’Alverne, 1900, p. 90.   
15 Segundo o Dicionário Michaelis, o termo Diocese historicamente designava a circunscrição 
administrativa em certas províncias romanas. Designa uma porção territorial sujeita à administração 
eclesiástica de bispo, arcebispo ou patriarca. Cf: MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua 
Portuguesa. 13ª Impressão. São Paulo: 2007, p. 728. Até o ano de 1900, o território da Diocese Paulista 
abrangia a extensão percorrendo o Sul do atual estado de Minas Gerais, Pouso Alegre, até as fronteiras 
com o Uruguai, incluindo os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Cf: Breve 
História da Diocese de São Paulo, http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/higrejasp.html, acesso 
em 10/11/2016.   
16 Festas Constantinianas: Edição especial em comemoração ao ano santo. Diocese de Pouso Alegre, 
1913, p. 97. Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo.  
17 A dissertação de Pérola Goldfeder nos ajuda a compreender melhor a trajetória desta família e seus 
projetos políticos para a região do Sul de Minas e para a cidade da Campanha. CASTRO, Pérola Maria 
Goldefeder e. Minas do Sul: Visão corográfica e política regional no século XIX. Dissertação de 
Mestrado. Mariana: Universidade Federal de Ouro Preto, 2012.  

http://www.rootsweb.ancestry.com/~brawgw/higrejasp.html
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Registros de Imóveis nos trazem informações sobre estas aquisições, sendo constatadas 

nos primeiros anos 5 aquisições entre casas de morada e um terreno no espaço urbano, 

totalizando a quantia de 27:800$000 mil réis e um investimento rural, realizado na 

compra de uma chácara para o Seminário no valor de 14:000$000 mil réis. Com a 

chegada do primeiro Bispo, Dom João Baptista Corrêa Nery, em 1901, e o início de 

seus trabalhos pastorais, a cidade passaria a contar com mais uma escola de ensino 

primário para meninas, com a direção das Irmãs da Visitação, uma escola primária para 

meninos pobres e um estabelecimento dedicado ao ensino das práticas voltadas para a 

agricultura, denominada Escola Agrícola Francisco Salles18. Assim se constituía o 

cenário da cidade na primeira década do século XX, momento este em que notaremos 

no decorrer de nossa pesquisa em que a administração pública almejava e idealizava 

uma modernização em confronto com o antigo, de uma Pouso Alegre que ao seu modo 

direcionava seus passos para a urbanização e civilidade, condições prioritários para o 

desenvolvimento do município.  

Na segunda metade da década de 1900, destacamos a instalação de duas 

empresas de serviços urbanos na cidade que se dedicavam aos serviços de fornecimento 

de energia elétrica e da comunicação por telefonia. Estas transformações se tornaram 

comuns neste período em outras cidades do Sul de Minas, sendo percebidas quando 

fazemos a leitura de anuários da época, ainda que, “possuindo um caráter impressionista 

de muitas dessas descrições, elas são ilustrativas do processo de urbanização que estava 

em curso na região”19 e em outras partes do país.  

A instalação da energia elétrica na cidade teve sua concretização no ano de 

1905. As primeiras experiências da inserção deste novo tipo de inovação no Brasil 

ocorreram nas duas últimas décadas do século XIX nos dois principais centros urbanos 

do país20.  De acordo com Saes,  

A incorporação da energia elétrica ao cotidiano brasileiro foi 
contemporâneo com aquela realizada nos países europeus e nos 
Estados Unidos. Mesmo com as primeiras experiências já no início do 
século XIX, foi somente durante o decorrer da década de 1880 que a 
energia elétrica tornou-se realidade na industrial. Inicialmente 

                                                           
18 Sobre a história da Diocese de Pouso Alegre e de seu primeiro Bispo Diocesano Dom João Baptista 
Corrêa Nery, Cf: GOUVEA, Octávio Miranda. A História de Pouso Alegre. Borda da Mata: Art’s 
Gráficas e Editora, 1998, p. 77.  
19 SAES, Alexandre Macchione; GAMBI, Thiago Fontelas Rosado; CURI, Luiz Felipe Bruzzi. O 
Processo de urbanização no Sul de Minas em transição. In: SAES, Alexandre Macchione; MARTINS, 
Marcos Lobato; GAMBI, Thiaggo Fontelas Rosado. Sul de Minas em urbanização: modernização urbana 
no início do século XX. São Paulo: Editora Alameda, 2016, p.44.  
20 No Rio de Janeiro no decorrer das décadas de 1880 e 1890 e em São Paulo a lei de regulação dos 
serviços de força e luz foi promulgada no ano de 1899.  
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atendendo aos serviços de iluminação urbana tanto pública como 
particular (...)21  
 

Este serviço esteve a cargo do Engenheiro Benjamim Franklin Silviano 

Brandão22, que tendo se especializado nos Estados Unidos, trouxe para a cidade esta 

inovação, e em parceria com o Tenente Coronel José Claro de Almeida Ramos Brandão 

e o Major Augusto Libânio organizaram e fundaram a Empresa de Força e Luz de 

Pouso Alegre23 e apresentaram uma petição à Câmara Municipal solicitando os 

privilégios para a exploração da indústria de eletricidade nesta cidade, e tendo levado o 

assunto em pauta, “e considerando, que desde antes uma vez consignado nos 

orçamentos especificados, a verba sempre despendida anualmente com illuminação 

pública nesta cidade feita até aqui por lampeões a Kerosene”24. Em 1904, o Jornal o 

Clarim, ao realizar críticas ao governo da municipalidade, cita em suas páginas os 

diversos problemas locais existentes, e entre os citados estava a questão do serviço de 

iluminação local no presente momento: “há um anno que o Sr. Agente Executivo não 

despende com Pouso Alegre um real a não ser com empregados e com a porca 

illuminação pois o ultimo dos grandes melhoramentos foi a canalização d’água” 25e não 

realizando mais na cidade algum melhoramento.  

 Os vereadores, em discussão sobre o referido benefício para a cidade, no ano de 

1905, elaboraram e decretaram uma lei que dava concessão a esta empresa por 25 anos 

para realizar seus serviços, autorizando a organização e manutenção do fornecimento da 

luz elétrica por meio do sistema hidráulico. Sobre este feito, o jornal Correio Sul 

Mineiro trazia em suas páginas a seguinte notícia:  

A Câmara Municipal desta cidade, em reunião extraordinária, 
concedeu privilégio ao sr. Coronel Ramos Brandão ou a empresa que 

                                                           
21SAES, Alexandre Macchione. Conflitos do Capital: Light versus CBEE na formação do capitalismo 
brasileiro (1898-1927). Bauru, SP: Editora EDUSC, 2010, p. 14.   
22 Nascido em Pouso Alegre no ano de 1878, pertencia a tradicional família do Presidente Dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão, sendo filho do mesmo. Se graduou em Engenharia Metalúrgica e Civil pela 
Escola de Minas em Ouro Preto. Anos mais tarde seguiu para os Estados Unidos e Europa afim de 
aperfeiçoar-se em eletrônica. Com seu retorno ao Brasil, fundou e dirigiu em Pouso Alegre a Companhia 
de força e luz, realizando as primeiras instalações de iluminação pública elétrica na cidade. Cf: ARAÚJO, 
Alexandre de. Pouso Alegre através dos tempos, sequencia histórica. Pouso Alegre: Grafcenter, 1997, p. 
97.  
23 A empresa prestou seus serviços para a cidade até no ano de 1925, quando então se realizou uma 
reforma na iluminação elétrica, na administração do Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, sendo construída  
no distrito de Borda da Mata uma nova Usina de Força, com linha de transmissão para Pouso Alegre, a 
qual foi inaugurada em 11 de Agosto do mesmo ano, possuindo um grupo de geradores de 330 cavalos de 
força, cada um, e com assentamento de novos postes Manesmann, em substituição aos de madeira, na 
Avenida Doutor Lisboa, no centro da cidade.   
24 Ata da Câmara Municipal de Pouso Alegre 1904-1913, Sessão ordinária de 16 de Novembro de 1905, 
p. 71. Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo.   
25 O Clarim. Ano I, número 05, Pouso Alegre, 09 de Março de 1904, p. 02.  
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este organisar, para o abastecimento de luz electrica à nossa cidade. 
Sabemos que o privilégio foi concedido por vinte cinco annos. Findo 
este prazo, reverterão em favor da municipalidade todos os materiaes 
da empresa, sem retribuição alguma. A Câmara pagará à empresa dez 
contos annuaes pela illuminação da cidade que será de 200 lâmpadas. 
Procedendo os necessários estudos, acha-se entre nós o hábil 
engenheiro e nosso distincto conterrâneo, sr. dr. Benjamim Brandão26.  
 

 A instalação, troca de lâmpadas, custeio, conservação do material empregado, 

sua substituição e o que estivesse relacionado ao serviço, seria por conta do empresário 

sem outro ônus para a municipalidade, além do pagamento relacionado ao fornecimento 

da iluminação pública. Os materiais a serem adquiridos pela empresa deveriam seguir 

os padrões estabelecidos pelo contrato, sendo as lâmpadas presas em braças de ferro 

suspensa nos postes de madeira pintados a óleo, com refletores brancos a uma altura 

mínima de 5 metros a partir do chão. As linhas de transmissão e distribuição deveriam 

ser de fios de cobre todos isolados para não apresentar risco a nenhuma pessoa. Ao 

Governo do Estado caberia a solicitação da isenção de direitos para o material que fosse 

adquirido nos países estrangeiros, e municipalidade, a intervenção aos particulares para 

a passagem das linhas elétricas em seus terrenos. Os custos deste benefício para os 

particulares não deveria exceder ao valor de 3$000 mil réis, sendo que as instituições de 

beneficência, hospitais, edifícios públicos, federais e estaduais, as granjas, edifícios do 

Governo da cidade, institutos de ensino, associações literárias e recreativas teriam o 

abatimento de 15% sobre o preço que for estabelecido para os particulares. A Empresa 

procurou durante estes anos se empenhar para a realização do serviço. Por meio da 

leitura das Atas e de outros documentos da Câmara Municipal, notamos que os serviços 

estavam sendo prestados adequadamente. No relatório apresentado para o ano de 1908, 

o Agente do Executivo declarou que a iluminação ocorreu inalterável e sem interrupção 

na cidade, e a empresa “cumpriu as novas clausulas impostas pela municipalidade, isto 

é, a substituição das lâmpadas de 400 velas por 6 de 30, funcionando igualmente a 

illuminaçao do theatro municipal”27. Entretanto, durante o mês de junho deste mesmo 

ano se realizou uma interrupção devidos os reparos feitos na usina geradora pelo seu 

proprietário, sendo este empreendimento colocado entre os melhores do estado de 

Minas Gerais, segundo o mesmo relatório. No ano de 1908, em Sessão de 08 de 

Fevereiro, mediante um requerimento enviado pela Empresa de Força e Luz de Pouso 

                                                           
26 Correio Sul- Mineiro. Ano II, número 54, Pouso Alegre, 19 de Novembro de 1905, p. 02.  
27 Relatório para o ano de 1908. Pouso Alegre, 12 de Janeiro de 1909. Coleção Documentos soltos. 
Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo. 
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Alegre pedindo alterações na lei que lhe concedeu o privilégio a exploração da indústria 

de eletricidade de Pouso Alegre, são realizadas pelos Vereadores algumas modificações 

nas leis que regulavam os serviços prestados pela Empresa. A presente alteração estava 

composta de seis cláusulas, o que proporcionou um serviço mais eficiente. Propostas 

como a redução da força iluminativa (de 32 para 30 velas) nas 200 lâmpadas instaladas 

pela cidade, diminuiriam os gastos da empresa e da municipalidade e facilitaria a 

manutenção das mesmas. Na utilização a energia elétrica pelas sociedades teatrais que 

se servissem do espaço do Teatro Municipal a empresa poderia “cobrar no máximo 

35$000 mil réis por noite, quando as sociedades theatraes accuparem a luz por mais de 

um mês, e 300$00 mil réis mensaes, quando se tratar de maior espaço de tempo28” 

contribuindo para os dispêndios municipais. E por fim, uma tabela que regularia e 

organizaria os preços a serem pagos pelos particulares que usufruíam deste benefício.   

Com o advento da iluminação elétrica e outras melhorias feitas no município na 

década estudada, no ano de 1906, a Câmara Municipal atende o pedido de privilégio 

para a instalação de linhas telefônicas feito pelo Sr. Euzébio Dias Ferreira, residente na 

cidade de Poços de Caldas, em setembro do mesmo ano. Segundo a petição, este serviço 

não geraria ônus algum a municipalidade. Ficaria destinada a votação a Sessão do dia 

12 de Outubro, sendo que, por falta de número legal de vereadores presentes, a 

discussão foi realizada no dia 25 de Outubro do ano corrente. As linhas telefônicas 

deveriam ligar a sede do município aos demais distritos que o compõem, constituindo 

de uma central telefônica com ligação para as propriedades particulares, tanto as 

urbanas como as rurais. Ficaria obrigado o peticionário de realizar estes serviços de 

forma gratuita aos edifícios municipais e distritais, em repartições do ramos executivo, 

teatro municipal, mercado e matadouro, sendo que, ao final do privilégio todo material 

empregado deveria ser revertido à municipalidade.  

Somente no mês de Março de 1908, após a revisão da petição enviada pelo 

empresário, pois o mesmo considerou que as cláusulas estabelecidas pela Câmara se 

encontrava “demasiadamente onerosas para o suplicante que para a realização do seu 

ideal terá de empregar não pequeno capital”29, pedia no entanto a alteração para a 

realização do serviço, pois o mesmo já havia encomendado na Europa os aparelhos e 

outros materiais necessários para as instalações. Um dos principais argumentos 

                                                           
28 Ata da Câmara Municipal de Pouso Alegre 1904-1913, Sessão Extraordinária de 08 de Fevereiro de 
1908, p.188. Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo.   
29Ata da Câmara Municipal de Pouso Alegre 1904-1913, Sessão Extraordinária de 08 de Fevereiro de 
1908, p.188. Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo, p. 142.   
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utilizados pelo concessionário consistia no tempo de privilégio concedido a empresa. A 

proposta feita incialmente pela Câmara concedia o prazo de 12 anos para executar e 

propiciar o serviço à população e ao município. O prazo apresentado pelo peticionário 

para a concessão do serviço era de 25 anos, tendo em vista que o mesmo possuía mais 

de uma empresa “em Poços de Caldas, Botelhos e Cabo Verde e para ellas obteve o 

suplicante o máximo de privilégio (25 annos) como ainda agora no privilégio que lhe 

foi concedido para a linha de Santa Rita de Caldas, em 09 de Janeiro de 1907”30.  A 

comissão responsável pelas obras públicas e os demais vereadores foram favoráveis ao 

parecer e autorizaram a instalação da telefonia na cidade. No decorrer do ano de 1908, 

foram inauguradas as linhas telefônicas dos distritos de Borda da Mata e Estiva, estando 

ligados todos os distritos com o município. Para esta década, não são fornecidas mais 

informações específicas relativas a situação geral da empresa, como número de 

assinantes, entre outros. Apenas na Sessão de 27 de Novembro de 1908 que é 

apresentada uma indicação do Sr. José Evaristo requerendo que o Agente do Executivo 

reclamasse da Empresa Telefônica a situação do mau estado e abandono em que se 

encontrava aquela empresa ao cumprimento das cláusulas presentes no contrato entre 

ela e a municipalidade. Outra informação que nos apresenta as Atas é que no ano de 

1910 a Câmara da cidade de Cambuí firma um acordo com Sebastião Pires Ribeiro, 

referente a instalação de linhas telefônicas ligando os municípios de Jaguary, Cambuí, 

São José do Paraíso e Ouro Fino. Este serviço proporcionou a instalação de uma linha 

dupla direta, onde foi colocado um aparelho receptor em um lugar conveniente, 

realizando e expandindo a comunicação na região.  

Nos últimos anos da década estudada, foram incluídas aos passeios na zona 

urbana 1906 metros de guias e 263 de sarjetas para o escoamento das águas pluviais. 

Construções como a dos dois pontilhões no Rio Mandu, ligariam a cidade aos bairros do 

“Pantano” e “Sertãozinho”, e foram reparadas as pontes das estradas que vão para o 

bairro dos Afonsos e distrito do Congonhal, como também retocados os aterros do 

caminho que vai ter a Sant’Anna do Sapucaí. O abastecimento de água na cidade foi 

ampliado, atendendo quase toda a população. Em relação aos espaços e prédios 

públicos,  

Theatro Municipal: Foram terminadas as obras de reconstrucção e 
embellezamento do theatro municipal, tendo sido feitos o passeio e 
dois pequenos jardins lateraes contíguos ao edifício; Parque 

                                                           
30 Idem, Sessão ordinária de 06 de Fevereiro de 1907, p.142. Disponível no Acervo do Museu Histórico 
Municipal Tuany Toledo. 
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Municipal: No antigo Largo do Rosário, conforme a autorização que 
me concedestes, foi no exercício que acaba de findar, feito o Parque 
Municipal, cujo estylo obedeceu à organização esthética de seus 
congêneres, nas grandes cidades, tendo as suas ruas macadomisadas e 
profusa arborização de diversas espécimens de nossa riquíssima flora. 
Seja-me lícito em nome do município patentear os meus 
agradecimentos ao Exmo. Dr. Porfírio Machado pelo efficaz auxílio 
que gentilmente dispensou à direcção e feitura do “Parque”; 
Mercado: Em cumprimento, também da vossa autorização- 
augmentei o mercado municipal, já tendo sido construída uma de suas 
fachadas, não tendo podido realizar o augmento, que julgo necessário, 
para o lado da “Praça Quinze de Novembro”, obstado pela presente 
estação chuvosa. A parte construída foi feita com toda a solidez, 
obedecendo à moderna architetura, de accordo com a planta 
gentilmente offerecida a esta municipalidade pelo hábil architeto 
austríaco Sr. José Piffer; Casa de Caridade: Foram feitos os serviços 
de installação sanitária d’esse Pio Estabelecimento, os quaes foram-
me autorizados por vós, concorrendo também a Câmara regularmente 
com a quota ao mesmo destinado, consignada no orçamento.31  

 

Estas foram algumas das obras realizadas na cidade de Pouso Alegre no período 

proposto por este artigo. A construção de um prédio para o Mercado Municipal 

estabelecia um espaço institucional para estas formas de comércio, mantendo uma 

cidade mais organizada e harmônica, seguindo os padrões de urbanização para a época. 

A passagem da ferrovia pela cidade e a instalação de empresas prestadoras de serviços 

públicos foram frutos de investimentos privados liderados por um grupo que constituía 

uma elite local, fazendeiros, políticos e comerciantes, possuidores de determinados 

padrões de consumo que alimentavam o projeto de urbanização local. Passaremos a 

observar a partir de agora as transformações urbanas locais por meio da análise dos 

registros de imóveis.    

 

 

O trabalho com as fontes: explorando os registros de imóveis local  

 

A prática de registrarem-se imóveis no Brasil surge timidamente na primeira 

metade do século XIX por meio da lei que colocava em prática o registro de hipotecas32.  

                                                           
31 Relatório para o ano de 1908. Pouso Alegre, 12 de Janeiro de 1909. Coleção Documentos soltos. 
Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo. 
32 A Lei nº 317 de 21 de Outubro de 1843 fixava as despesas e orçava as receitas do Império para os 
exercícios de 1843-1844 e 1844-1845. No artigo 35 encontramos a seguinte cláusula: “Fica creado um 
Registro Geral de hypothecas, nos lugares e pelo modo que o Governo estabelecer nos seus 
regulamentos”. Colleção das Leis do Império do Brasil de 1843. Tomo V, parte I. Rio de Janeiro: 
Typographia Nacional, 1867, p. 63. Já o Decreto de 14 de Novembro de 1846 estabeleceu o Registro 
Geral das hipotecas, executando o que se instituiu no artigo citado acima. Cf: Colleção das Leis do 
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No entanto, com os regulamentos 1.318 de 30 de Janeiro de 1854 e 3.453 de 26 de Abril 

de 1865 tornava-se oficial a criação do Registro Geral33, como prática oficial 

“abrangendo a inscrição de hipotecas convencionais e legais especializadas, lado a lado 

com as transcrições dos títulos translativos da propriedade por entre vivos, ou 

constitutivo de ônus real” 34. A transcrição dos imóveis tornou-se algo importante para a 

realização da transmissão dos mesmos.  

 No município de Pouso Alegre, o ato de assentamento de alguma propriedade 

iniciou-se no ano de 1855 por meio do Registro de terras. Esta prática era realizada pelo 

vigário local35, procurando caracterizar a finalidade das terras (huma fazenda de terras 

de culturas e campos de criar...), a localização e os limites, a procedência anterior e o 

valor pela qual foi adquirida. Contudo, as primeiras notações de imóveis36 realizadas 

por um cartório oficial transcorreu no dia 20 de Maio 1869, atestando sobre uma 

propriedade rural na Ponte do Sapucahy na freguesia de Sant’Anna, transmitida por 

Pedro Augusto Vieira, residente na cidade do Rio de Janeiro a Vicente de Brito, 

morador local, assim escriturada:  

Huma fazenda denominada Ponte do Sapucahy, conta com 
quatrocentos e setenta alqueires mais ou menos comprada pela quantia 
de doze contos de réis por escriptura pública passada pelo escrivão 
João Rodrigues de Oliveira na data de sete de março de 1869 com 
todas as benfeitorias, no valor de 12:000$000. Luiz Rodrigues de 
Miranda37.  

                                                                                                                                                                          

Império do Brasil de 1846. Tomo IX, parte II. Decreto nº 482 de 14 de Novembro de 1846- Estabelece o 
Regulamento para o Registro geral das hipotecas. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1847, p. 153.    
33 Antes mesmo de ser regulamentada a prática de registros de imóveis por oficiais de cartórios, era 
comum se registrar as propriedades. A responsabilidade cabia ao vigário da igreja local, possuindo caráter 
meramente declaratório, com a finalidade de discriminar o público do particular. Podemos também 
afirmar que a Lei de Terras de 1850 no Brasil tornou-se uma forma inicial de registro de propriedade 
imóvel. Cf: LOUREIRO, Waldemar. Registros de propriedade imóvel, vol. 1, 6ªEd. Rio de Janeiro: 
Editoria Forense, 1968, pp. 20-30.  
34 LAGO, Ivan Jacopetti do Lago. História da publicidade imobiliária no Brasil. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008, p. 52.   
35 O livro de registro de terras do município de Pouso Alegre contém 430 notações. A atribuição do 
vigário local a esta prática é notada na nota de abertura do livro: “Há de servir este Livro para o Registro 
das Terras possuídas nesta Paróchia de Pouso Alegre em virtude da Lei 601 de 18 de Setembro de 1850. 
Este livro vai (...) numerado e rubricado com a minha rubrica que deve Teixeira de Andrade tendo no fim 
o termo de encerramento. Pouso Alegre, 01 de Junho de 1854. O Vigário Barnabé Teixeira de 

Andrade”. Livro de Registros de Terras do Município de Pouso Alegre, 1854, termo de abertura. 
Disponível no acervo do Arquivo Público Mineiro.   
36 Os primeiros registros em Pouso Alegre nos livros que se encontram em posse do Cartório Amaral 
foram realizados pelo Oficial Luiz Rodrigues de Miranda, designado por portaria Imperial de 22 de 
setembro de 1868. Cf: Noticiador de Minas, 21 de Janeiro, Ano II, nº 62, 1869, Capa. A instalação de um 
cartório oficial na cidade ocorreu em 11 de Janeiro de 1917 sendo dirigida até os dias atuais por oficiais 
pertencentes a família Amaral.  
37 Livro de Registro de Imóveis do município de Pouso Alegre, tomo 01, p. 01. Disponível no acervo do 
Acervo do Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral)- Pouso Alegre, Mg, digitalizado 
pelo pesquisador no ano de 2016.     
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No final desta mesma década foram escriturados pelo oficial responsável por 

esta prática oito registros, sendo dois imóveis no distrito de Sant’Anna do Sapucaí 

(fazendo parte da zona rural, uma fazenda e duas casas- parte da sede de outra 

propriedade) e sete em Pouso Alegre (sendo três propriedades na zona urbana- moradas 

de casas- e duas na zona rural- parte de terras).  

Esses tipos de registros nos informam detalhadamente sobre as propriedades 

rurais e urbanas que eram inscritos no cartório. O assentamento era feito em um livro 

específico dividido em colunas com as seguintes informações: Número de ordem e data, 

espaços em que se ordenavam os registros de acordo com o dia e o mês que eram 

assentados; Freguezia do Imóvel, localização em que se encontrava a propriedade; 

Denominação, ou rua e número do imóvel, caracterizava a natureza do imóvel (se o 

mesmo era rural ou urbano), descrevendo a sua localização (distrito ou bairro) e o seu 

logradouro; Nome do Proprietário e do Adquirente, registrando o nome daquele que 

vende, compra, ou faz doação de uma propriedade. Em determinados anos, percebemos 

nos registros de Pouso Alegre o costume de ser mencionado o nome da esposa/marido e 

a profissão de ambos; Característica, coluna esta em que se descrevia o imóvel como se 

encontrava, se fosse terreno, colocando suas medidas e divisas e se possuísse uma 

construção, detalhando suas medidas, como era construído, o material utilizado, entre 

outras informações precisas; Ônus ou Título, especifica-se aí a natureza da aquisição do 

bem (compra, compra/venda,  compra condicional, fiança, permuta, doação, doação in 

solutem38, carta de adjudicação39, demarcação de bens, herança, cessão de direitos 

hereditários ou arrematação); Título do ônus ou forma do título, geralmente se 

registrava de forma pública ou particular, apropriação, carta de arrematação, carta de 

adjudicação, forma de partilha ou certidão de pagamento;  e por fim as Averbações, 

local este à margem de um título ou registro de alguma coisa inerente a ele. Assim eram 

registrados os imóveis em livros que se encontram arquivados nos cartórios.    

                                                           
38 Pode ser denominado também como dação em pagamento (ou do latim: datio in solutum). Segundo o 
dicionário jurídico, é aquela em que, com o consentimento do credor, é permitido ao devedor a 
substituição financeira por uma determinada coisa como pagamento de dívida. SANTOS, Washington 
dos. Dicionário Jurídico Brasileiro. Belo Horizonte: Livraria del Rey Editora, 2001, p. 69.    
39 O termo adjudicação se refere ao ato de transferir àquele que promoveu a execução judicial os bens 
penhorados, ou os respectivos rendimentos, para pagamento de seu crédito. SANTOS, Washington dos. 
Dicionário Jurídico Brasileiro. Belo Horizonte: Livraria del Rey Editora, 2001, p. 31 
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Por meio de uma análise geral40 tomando como base o objeto de nossa pesquisa, 

o município de Pouso Alegre, percebemos durante as décadas estudadas, que os imóveis 

rurais eram mais transacionados nos distritos, enquanto que os urbanos tomam destaque 

na sede do município, como podemos observar no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 1: Imóveis Rurais e Urbanos por localidade 

 
Fonte: Dados estimados a partir dos Registros de Imóveis do Município de Pouso Alegre. Acervo do 
Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral) - Pouso Alegre, MG 
  

 Mesmo nosso olhar estando voltado para o desenvolvimento e transformações 

do espaço citadino, da dinâmica do comércio e dos serviços públicos, ressaltamos a 

importância do campo, lugar este em que se destinavam os maiores investimentos da 

elite. Por mais que no decorrer de nosso trabalho, delimitamos a economia em rural e 

urbano, percebemos que as duas formas se desenvolveram em conjunto. Autores como 

Castells41 e Wanderley42 afirmam que entre estas duas categorias existem um continum, 

relações de aproximação e integração, e principalmente não anulando a presença do 

rural. Por meio da análise das fontes, percebemos que algumas pessoas, em geral 

                                                           
40 Em Pouso Alegre, sede do município, e no distrito de Sant’Ana do Sapucaí, os registros de transações 
(presentes no cartório pesquisado) tiveram início no ano de 1869. Nos distritos Borda da Mata e Estiva a 
datar de 1874; e em Congonhal a partir de 1881. Encontramos registros de outras localidades como: Ouro 
Fino, Jacutinga, Bueno Brandão, Monte Sião, Ouros, Cachoeiras e Bom Retiro, localidades estas que 
pertenciam a Pouso Alegre no período que corresponde aos anos iniciais de nossa pesquisa. Jaguary, 
Vargem Grande e Itajubá compunham a Comarca do Jaguary, a qual era sediada nesta época por Pouso 
Alegre.  
41 Cf: WANDERLEY, Maria Nazareth Baudel. A emergência de uma nova ruralidade nas sociedades 
modernas avançadas- o “rural” como espaço singular e ator coletivo. In: Estudos Sociedade e Agricultura, 
nº 15, edição de Outubro. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2000, p. 87-145.     
42 Cf: CASTELLS, Manuel. Problemas de investigação em sociologia urbana. São Paulo: Martins 
Fontes, 1975.  
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membros da elite, possuíam propriedades na cidade e no campo, conciliando a vida 

urbana com a produção rural pertencente as suas propriedades.  

Nossa proposta é analisar a questão das transformações ocorridas na área urbana 

de Pouso Alegre, e por meio das transações feitas durante o período estudado teremos 

ideia das características dos imóveis, da localidade mais valorizada e até mesmo de 

quem estava investindo. Neste sentido voltaremos nosso olhar para o perfil dos sujeitos 

que estavam transacionando imóveis e seus investimentos, a finalidade do uso destes 

espaços para um determinado perfil econômico e o tipo de imóvel existente, podendo 

constatar qual espaço estava sendo valorizado em determinada época, observando o 

crescimento da cidade durante as décadas e valorizações de um determinado espaço e os 

diversos usos do imóvel, configurando novas dinâmicas para Pouso Alegre.  

 

 

Transformação espacial da cidade de Pouso Alegre por meio da analise de 
Registros de Imóveis 
 

Se por um lado, no primeiro momento, refletimos sobre as transformações 

ocorridas na cidade de Pouso Alegre mediante os estudos de fontes oficiais e periódicos, 

tomaremos neste ponto como objeto de análise o corpus documental que compõe os 

Registros de imóveis, voltando nosso olhar principalmente para a sede do município. O 

conjunto de livros cartoriais nos proporciona uma vasta documentação que nos 

possibilita diversas formas de análises. A delimitação proposta para este artigo 

proporciona o contato com 578 registros realizados no espaço urbano. Se tomarmos 

toda a série disposta para estas décadas, nos deparamos com os seguintes dados 

dispostos no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 2: Registros realizados entre as décadas de 1890-1910 
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Fonte: Dados estimados a partir dos Registros de Imóveis do Município de Pouso Alegre. Acervo do 
Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral) - Pouso Alegre, MG, Livros 02 e 03 
 
 Em números, constatamos que as transações dos imóveis urbanos obtiveram um 

crescimento de 14% registrado na primeira década do século XX. Ressaltamos também 

que era comum na sede do município um número maior de transações de imóveis rurais 

e urbanos, conforme observamos na tabela 01. O nosso objetivo para este artigo se 

concentra no estudo do núcleo citadino, e para nossa análise, decidimos dividir a cidade 

de Pouso Alegre em 5 núcleos43 como ser visualizado no mapa abaixo:   

 Núcleo central (cor azul): composta pelas ruas que se originam no largo da 

Matriz (atual Praça Senador José Bento);  

 Núcleo do Rosário (cor verde): Delimitamos como marco a igreja do Santuário 

e suas adjacências à leste;  

 Núcleo das Cruzes (cor amarela): Região ao norte que se encontra ao norte da 

Igreja Matriz e abrigava o Cemitério Paroquial;  

 Núcleo do Subúrbio (cor roxa): Área sul da cidade, localizada ao redor da 

linha ferroviária e as margens do Rio Mandú.  

Mapa 1: Planta da Cidade de Pouso Alegre 1927 (adaptado com cores para a 
realidade estudada) 

                                                           
43 Com o passar dos anos, percebemos que alguns nomes de ruas foram modificados, e que por mais que 
tentamos analisar não conseguimos localizá-las com precisão.  
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Disponível no Acervo do Museu Histórico Municipal Tuany Toledo (Original) 

 

Por meio da divisão destas regiões podemos tornar mais compreensível a nossa 

análise. Os imóveis mais valorizados se encontravam no núcleo central com valores 

entre 5:000$000 a 12:000$000. Geralmente eram propriedades maiores, que 

compreendia alguns quarteirões, constante de benfeitorias e muitas vezes de pomares e 

jardins em seu interior, construídas em anos posteriores, algumas com características de 

chácaras, como a que foi adquirida pelo proprietário Cândido Antônio de Barros em 

1897, pelo valor de 12:000$000:  

Chácara à Rua Adolpho Olinto, composta de duas casas de morada, 
sendo uma nos fundos do jardim, velha e antiga e outra na frente, mais 
nova e sem acabar e de outras benfeitorias consistentes em feixos e os 
terrenos respectivos44.  

 

Identificamos nos registros propriedades que constituíam o meio urbano que 

mantinham o padrão de “sobrado”, com a casa familiar e em anexo um cômodo 

específico para o negócio, geralmente adquirida por comerciantes locais ou aqueles que 

estabeleciam sua moradia na cidade, como é expresso no registro de uma propriedade 

localizada no Largo do Mercado, principal rua de comércio, obtida por compra pelo 

Coronel Octávio Meyer e família no ano de 1909, pelo valor de 5:000$000, espaço este 

                                                           
44 Livro de Registro de Imóveis do município de Pouso Alegre, tomo 01, p. 01. Disponível no acervo do 
Acervo do Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral)- Pouso Alegre, Mg, digitalizado 
pelo pesquisador no ano de 2016, registro n° 1429.  
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constituído pela casa, espaço comercial e terrenos, local em foi instalada a “Loja do 

Octávio”:  

Uma casa de morada com cômodo de negocio nesta cidade, no Largo 
do Mercado, casa edificada por Francisco Alves Chaves e sua mulher, 
em terreno que houveram por compra feita a Adolpho Silveira por 
escritura…; um terreno anexo ao imóvel acima que os transmitentes 
José Antonio dos Santos Nora e mulher houveram por compra feita a 
Apolinario José dos Santos Nora e sua mulher, por escriptura45.  

 

As transações eram feitas geralmente por pessoas ligadas ao comércio ou que 

concentravam alguma fonte de riqueza, como os proprietários e capitalistas. Também 

estavam presentes médicos, professores, magistrados, fazendeiros e lavradores, que 

possuíam além de propriedades rurais, imóveis na cidade, o que não os deixavam 

restritos apenas ao campo, presença massiva da elite local. Nesta região, localizamos 

imóveis que denominavam “Patrimônio do Bispado”, devida a instalação da Diocese no 

ano de 1900. Foram transacionados 11 imóveis (sendo 8 aquisições e 3 transmissões). 

As casas e propriedades se localizavam em torno da Igreja, sendo uma com extensões 

maiores, na região do rosário, onde abrigou por muito tempo o seminário e colégio 

diocesano. Instituições como a Loja Maçônica, Colégio São José, Casa de Caridade 

registraram suas propriedades no início do século XX, proporcionando novas 

configurações no centro da cidade e no meio social.  

O que nos chama atenção nos registros são o surgimento de novas ruas. A que 

mais se destaca pelo número de registros presente no corpus documental nas décadas 

estabelecidas para este artigo é a Avenida Abreu, região localizada no núcleo central,  

pertencente à família Abreu Lima, sendo terras repartidas em grandes e pequenos lotes, 

vendidos por valores compreendidos entre 100$000 a 5:000$000, sendo adquiridos em 

grande número por comerciantes, compondo este espaço chácaras e pequenas 

propriedades.  

A região do Rosário possuía certo hibridismo em relação às classes que ali 

habitavam. Localidade antiga, no século XIX espaço em que se encontravam os 

escravos da cidade, era constituída por pessoas de diversas classes sociais. Por meio dos 

registros constatamos que os imóveis transacionados (casas e terrenos) estavam em 

torno de 100$000 a 10:000$000, sendo as propriedades mais valorizadas localizadas na 

                                                           
45 Livro de Registro de Imóveis do município de Pouso Alegre, tomo 01, p. 01. Disponível no acervo do 
Acervo do Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral)- Pouso Alegre, Mg, digitalizado 
pelo pesquisador no ano de 2016, registro n°2402.   
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Rua Silviano Brandão, como a casa adquirida pelo médico Doutor Nothel Teixeira no 

ano de 1900 pelo valor de 6:000$000:  

Uma casa de morada e benfeitorias à Rua Silviano Brandao, esquina 
da Rua Francisco Sá, nesta cidade, casa essa coberta de telhas, 
forrada, assoalhada e envidraçada, com 4 janelas e uma porta de 
frente, construída pelo 1º Outorgante e obtida por compra a seu filho a 
parte que lhe coube no inventario, que procedeu por morte de sua 
primeira mulher, o respectivo terreno, todo murado, dividindo por um 
lado com D. Maria de Paula e com fundos até a rua de cima46 

 

Esta região era habitada, nas décadas por nós estudadas, por pessoas que 

exerciam serviços públicos, serviços domésticos, ofícios (carpinteiros, pedreiros, 

ferreiros), comerciantes, um médico, cirurgião dentista e professor. Nesta rua se fazia 

presente um numero considerável de comerciantes com estabelecimentos abertos que 

atendiam os habitantes desta região da cidade e das pessoas que seguiam para Borda da 

Mata, principal acesso que ligava a sede a este distrito. Algumas quadras abaixo desta 

rua, no Rua do Rosário, o espaço se constituía por de diferentes poderes aquisitivos. Os 

valores das propriedades estavam em torno de 100$000 a 1:000$000, sendo em sua 

maioria morada de casas e alguns terrenos. Com o passar do tempo, constatamos que as 

memórias de Amadeu de Queiróz, ao relembrar de sua infância (década de 1870), se 

fazia presente ao relatar que  

Os habitantes do Largo, miolo da sociedade, gente de sapatos, bailes, 
pianos, jogos de prendas e roupas de alfaiate, afastavam-se 
afetadamente do povinho do Rosário. O povinho era a casca anônima 
da população: pedreiros e costureiras, vadios e engomadeiras, 
lavadeiras e toda a sorte de gente que vive do trabalho vário e miúdo. 
Numerosa gentinha, pobre e desarrumada, infalível em festas de rua e 
circo de cavalinhos, que não mandava nem era mandada47.  

 

A região das Cruzes e os subúrbios distavam relativamente do núcleo central. O 

bairro da Cruzes, região antiga, localizada em um ponto mais alto da cidade, 

caracterizava-se por imóveis compostos por uma casa e terreno com preços mais baixos. 

Pelos registros percebemos a presença de pequenos comerciantes e lavradores, em 

propriedades de 100$000 a 500$000. Já os subúrbios possuíam casas simples ou 

ranchos na região do aterrado e Rio Mandú, terrenos estes que já sofriam pelas cheias 

                                                           
46 Livro de Registro de Imóveis do município de Pouso Alegre, tomo 01, p. 01. Disponível no acervo do 
Acervo do Cartório Ofício do Registro de Imóveis (Cartório Amaral)- Pouso Alegre, Mg, digitalizado 
pelo pesquisador no ano de 2016, registro n° 1757.  
47 QUEIROZ, Amadeu de. Memórias dos 7 aos 77. São Paulo: Editora Cupolo, 1956, p. 13-14.  
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do rio em tempos de chuvas torrenciais, chácaras e grandes extensões de terras em 

regiões que delimitava o núcleo habitado da cidade.  

Em breves palavras, caracterizamos a constituição do núcleo urbano de Pouso 

Alegre para as décadas estudadas, podendo ser observadas características peculiares de 

certas regiões da cidade. No corpus documental analisado, encontramos também 

registros realizados pela municipalidade, governo do estado e empresa pública.  Por 

estas instituições foram adquiridas nove propriedades, para o estabelecimento de 

prédios destinados a serviços, destacando o terreno em que se construiu o prédio do 

Mercado Municipal no centro da cidade, obtido por compra de propriedade da Igreja 

Matriz local, o espaço de dois terrenos destinados a edificação das instalações da 

Estação Ferroviária no final da principal avenida local, obtido por compra em 1895 pela 

Companhia de Via Férrea do Sapucahy com sede no Rio de Janeiro e a compra de 346,5 

alqueires pelo Governo do Estado para a criação e instituição da Colônia Francisco 

Sales, tornando-se parte da composição espacial de Pouso Alegre.  

 

 

Considerações Finais 

 

Os estudos de história regional e local aproxima o historiador do objeto 

estudado, possuindo certa importância por analisar particularidades de um determinado 

espaço sem perder a conexão do universo em que está inserido, como bem ressalta 

Erivaldo Neves:  

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, redimensionaria a 
análise do nacional, que ressalta as identidades e semelhanças, 
enquanto o conhecimento do regional e do local insistira na diferença 
e diversidade, focalizando o indivíduo no seu meio sócio-cultural, 
político e geo-ambiental, na interação com os grupos sociais em todas 
as extensões48 
 

E nesta interação com o espaço em âmbito nacional é que buscamos neste artigo 

em um primeiro momento analisar os conceitos de modernidade/modernização e 

urbanização, buscando fundamentação para inserir o Sul de Minas e Pouso Alegre nas 

discussões propostas pelo artigo. Notamos que o processo de urbanização das cidades 

sul mineiras se tornam peculiares em relação ao estado como um todo, fruto de 

iniciativas públicas com pouca participação de um capital local. Por meio da leitura dos 

                                                           
48 NEVES, Erivaldo Fagundes. História regional e local no Brasil: fontes e métodos da pesquisa histórica 
regional e local. Feira de Santana, Salvador: Editora Arcádia, 2002, p.89.  
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Almanaques, percebemos que as trajetórias das cidades da região sul do estado 

percorrem um mesmo caminho neste processo, porém, mantendo suas dinâmicas 

particulares.  

É o caso do objeto de nosso estudo, a cidade de Pouso Alegre, localidade esta 

que por muito tempo manteve destaque político nacional, mantendo uma certa 

influência na região. Pela análise dos documentos oficiais, percorremos durante as 

décadas estudadas por caminhos que traçaram mudanças, tanto nas mentalidades como 

no espaço físico. A criação de colégios, a construção de um espaço organizado e 

institucionalizado para o comércio, a chegada dos trilhos da rede sul mineira, o 

aparecimento da energia elétrica e da comunicação telefônica, foram sinais deste 

processo de modernização na cidade, empreendimentos estes liderados pelo estado, 

municipalidade e por empresas de capital privado. A presença da Igreja Católica, com a 

criação da Diocese no ano de 1900, terá grande influência na cidade. Analisando os 

registros de imóveis, constatamos que a Igreja Católica investiu 49:550$000 em 

imóveis, dentre eles, terrenos, casas na região central e duas chácaras, uma para a 

construção do Seminário Diocesano e a outra para se instalar o Colégio da Visitação. 

Esta influência religiosa permanecerá por décadas tanto no espaço urbano como no 

viver cotidiano da cidade.  

Mediante a análise dos Registros de Imóveis locais tomamos contato com 

diversas informações referentes a cidade. As metamorfoses espaciais estavam 

ocorrendo, com o surgimento de novas ruas e espaços sociais que de certa forma 

influenciaram no cotidiano da população pouso alegrense. Por meio deste corpus 

documental, dividimos o espaço urbano em quatro regiões e consigamos identificar os 

sujeitos sociais que habitavam cada uma delas, pela sua condição financeira e pelo 

trabalho que exerciam na sociedade. Através deste artigo, procuramos contribuir com os 

estudos que vem sido desenvolvidos sobre a região do Sul de Minas, reafirmando a 

expressão de que “Minas são muitas” e muitas são suas singularidades.  
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