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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado em função do 1º Concurso de 

Monografias proposto pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 

sobre o tema “A História de São Paulo através dos documentos da ALESP”.  

Tal proposta permitiu que elaborássemos uma pesquisa que 

relacionasse a produção de um mapa e uma estatística da Província com a 

criação da Assembléia Legislativa Provincial, o que nos levou a intitular o 

trabalho como A Assembléia Legislativa da Província de São Paulo e a 

produção de mapas e estatísticas como instrumentos de governo (1835-1842).  

Metodologicamente, privilegiou-se o uso de documentos disponíveis no 

Acervo Histórico da ALESP, embora outros acervos como o Arquivo do Estado, 

o Museu Paulista e bibliotecas públicas também tenham sido utilizados, nos 

levando a resultados como um perfil biográfico mais acurado de Daniel Pedro 

Müller; uma cartobibliografia do mapa que ele elaborou e a identificação de 

instituições de guarda que ainda mantém cópias deste mapa em seus acervos. 

Acreditamos que, por conter uma pesquisa mais abrangente sobre um 

mapa raro que ainda não tinha sido objeto de um estudo mais específico, este 

trabalho contribui, em especial, com área da cartografia histórica.  

Como conclusão, defendemos que tanto o mapa quanto a estatística, 

ambos encomendados pela Assembléia Legislativa Provincial em 1835, 

serviram às elites dirigentes como instrumentos de governo de onde se 

extraíam conhecimentos importantes para a administração da Província, tais 

como sua capacidade tributária, a quantidade de indivíduos disponíveis para a 

força pública ou sua infraestrutura viária, por exemplo.   
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1. INTRODUÇÃO 

Estimulados pelo 1º Concurso de Monografias proposto pela Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), iniciamos esta pesquisa com o 

objetivo de apresentar um trabalho que buscasse algum nexo entre a produção 

cartográfica realizada na Província de São Paulo no período da regência e o 

contexto político desta época. Assim, partindo deste objetivo inicial mais amplo, 

recorremos ao acervo histórico e logo nos primeiros dias de trabalho nos 

deparamos com alguns ofícios que faziam referência a um mapa intitulado 

Mapa Chorographico da Provincia de São Paulo, desenhado por Daniel Pedro 

Müller, em 1837. 

A pesquisa se desenvolveu com a consulta ao acervo do Arquivo Público 

do Estado, onde localizamos uma cópia do mapa, além de alguns ofícios 

trocados entre os presidentes da Província e a Assembléia Legislativa 

Provincial nos anos de 1835 a 1842. Estes documentos permitiram que 

compreendêssemos melhor o contexto político da produção do mapa e também 

de uma estatística provincial, percebendo como estes objetos haviam sido 

resultado direto da criação da Assembléia Legislativa Provincial, em 1835.  

Por fim, conduzimos a pesquisa de modo a destacar como o 

conhecimento produzido, tanto pelo mapa como pela estatística, acabou 

servindo às elites dirigentes como instrumentos de governo para que 

pudessem elaborar estratégias administrativas para a Província e, também, 

para desempenharem seu papel no novo jogo político que se estabeleceu entre 

o poder regional e o governo central a partir do Ato Adicional de 1834.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

Com a abdicação de D. Pedro I, em 1831, e o forte desejo de autonomia 

dos grupos regionais espalhados pelo Brasil, a organização do regime foi 

possível a partir de uma iniciativa que reformou a constituição vigente e instituiu 

as Assembléias Legislativas Provinciais. Também conhecido como Ato 

Adicional de 1834, esta iniciativa conferiu certo grau de autonomia aos grupos 

regionais, pois se delegava à Província parte do poder tributário, coercitivo e 

legislativo, que passaria a ser exercido pelo grupo dominante na região1.  

Em São Paulo, a Assembléia Legislativa Provincial começou a funcionar 

no mês de janeiro de 1835 e, de acordo com a lei n.16 de 12 de agosto de 

1834, dentre outros assuntos, competia a ela legislar sobre: 

 A instrução pública, com exceção dos cursos de nível superior; 

 Obras públicas, estradas e navegação no interior da respectiva 

Província; 

 Promover, cumulativamente com a Assembléia Geral e o governo 

central, a organização da estatística da Província, a catequese e 

a civilização dos indígenas e o estabelecimento de colônias2. 

Demorou apenas dois meses para que a Assembléia Legislativa 

Paulista, instituída com seus novos poderes, começasse a sancionar leis que 

resultaram na criação de um Gabinete Topográfico e na produção de uma 

estatística e um mapa corográfico da Província. Todas estas atividades foram 

encomendadas pela Assembléia ao engenheiro militar Daniel Pedro Müller, de 

quem passaremos a falar mais detalhadamente.  

                                                           
1
 DOLHNIKOFF, Miriam. Caminhos da conciliação: o poder provincial paulista (1835-1850). São Paulo, 

1993. 145 f. Dissertação (Mestrado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, p. 30-32. 
2
 Lei n. 16 de 12 de agosto de 1834. In: Coleção de Leis do Império do Brasil. 
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I. Perfil biográfico de Daniel Pedro Müller 

Engenheiro militar, filho de João Guilherme Cristiano Müller e Ana 

Müller, Daniel Pedro Müller nasceu em alto mar durante uma viagem que seus 

pais fizeram saindo da Alemanha para se estabelecerem em Lisboa.  

Sua data de nascimento é incerta, havendo grande divergência entre 

seus biógrafos. Antônio Egydio Martins, em São Paulo Antigo (1554-1910), 

afirma que Müller teria nascido no ano de 17823; Sacramento Blake, em seu 

Dicionário Bibliograhico Brazileiro, dá o ano de 17854; já Honório de Syllos, na 

introdução da terceira edição do Ensaio d’um quadro estatístico da Província 

de São Paulo, julgou 1775 ser o ano mais provável do nascimento de Müller5. 

Contudo, um artigo não assinado publicado no segundo número da Revista 

Brasileira de Estatística informa que Affonso d’Escragnole Taunay fixou o ano 

de nascimento de Müller em 1769, tomando como base autos de justificação 

em que ocorreu um depoimento de Müller sobre este assunto6.  

Na cidade de Lisboa, Müller assentou praça como cadete de artilharia e 

cursou a cadeira de matemática no Real Colégio dos Nobres. Isto foi tudo o 

que os biógrafos de Müller nos deixaram sobre os primeiros anos de sua vida 

até 1802, quando chega a São Paulo7.  

Em São Paulo, chegou como ajudante de ordens do então governador 

da capitania, o capitão general Antônio José da França Horta. Embora a 

                                                           
3
 MARTINS, Antônio Egídio. São Paulo Antigo (1554-1910). São Paulo: Paz & Terra, 2003. 

4
 SACRAMENTO BLAKE, Augusto Victorio Alves. Daniel Pedro Müller. In SACRAMENTO BLAKE, Augusto 

Victorio Alves. Diccionario Bibliographico Brazileiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898, v.2, p. 160. 
5
 SYLOS, Honório de. Introdução. In: MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d’um quadro estatístico da Provincia 

de S. Paulo. 3 ed. facsimilada. São Paulo: Governo do Estado, 1978, p. XV. 
6
 IBGE. Daniel Pedro Müller. In: Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 290, abr-jun 

1940, p. 290. 
7
 É possível que se encontre mais informações sobre o período de sua formação nos arquivos da Torre 

do Tombo, em Lisboa, uma vez que há ali um fundo específico sobre o Real Colégio dos Nobres e os 
alunos que nele estudaram. 
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patente militar com a qual chega a cidade seja mais um ponto de divergência 

entre os biógrafos8, Taunay suspeitava que Müller era muito jovem, em 1802, 

para ter chegado a São Paulo como tenente coronel. Assim, Taunay teria 

mandado consultar os livros mestres da tropa de São Paulo, onde verificou que 

em 1802, Müller ainda era capitão9.  

Como capitão, passa ao corpo de engenheiros, onde realizou muitas 

obras. Além da estrada do Piques (atual Rua da Consolação), foi responsável 

pela ponte do Carmo e pela pirâmide e chafariz do Piques, em 1814, obra a 

cargo do mestre de pedreiro Vicente Gomes Pereira. Além disso, também se 

destaca “o magnífico aterrado, que vai de Santos a Cubatão em distância de 

duas léguas, todo sobre um terreno de ambos os lados alagadiço10”. 

De sua atuação como militar, seus biógrafos destacam a participação 

como membro do governo provisório da Província de São Paulo, tendo sido 

aclamado pelo povo e tropa em 23 de junho de 182111. Deste período, chamam 

atenção para sua participação como comandante do 2º Batalhão de Caçadores 

no restabelecimento da ordem na então Vila de Santos, após sublevação da 

tropa de linha chefiada por Francisco José das Chagas, também conhecido 

como Chaguinhas12.  

Em 1825, já como brigadeiro, participou da guerra movida pelo Império 

contra Buenos Aires, sendo enviado a Montevidéu, onde atuou como ajudante-

                                                           
8
 Azevedo Marques e Antônio Barreto do Amaral sustentaram que Müller teria vindo de Lisboa como 

tenente coronel; já Thomaz José Pinto Serqueira e Sacramento Blake afirmam que Müller teria vindo 
como major. 
9
 IBGE. Op. Cit., p. 260.  

10
 SERQUEIRA, Thomaz José Pinto. Elogio histórico dos membros do Instituto fallecidos no terceiro anno 

social. In: Revista do IHGB, v. 3, t. 3, 1841, p. 542. 
11

 MARQUES, Manuel Eufrázio de Azevedo. Apontamentos Históricos, Geográficos, Biográficos, 
Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo seguidos da Cronologia dos acontecimentos mais 
notáveis desde a fundação da Capitania de São Vicente até o ano de 1876. 2ª ed. São Paulo: Livraria 
Martins Editora, 1954, v. 1, p. 212. 
12

 SYLOS. Op. Cit., p. XIII. 
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general e comandante da praça13. Assim que a paz foi restabelecida, regressou 

ao Brasil, onde assumiu o comando da Fortaleza de Santa Cruz, na cidade do 

Rio de Janeiro. Permaneceu nesta cidade por curto espaço de tempo, tendo 

retornado pouco depois a Província de São Paulo14. 

Em 1835, foi incumbido pela Assembléia Legislativa Provincial de 

organizar a estatística da Província, que só foi publicada em 1838, e também 

de desenhar um mapa corográfico de São Paulo. Embora tivesse concluído o 

desenho do mapa em 1837, não pode publicá-lo juntamente com sua 

estatística, pois o mapa foi mandado a Paris para ser impresso, tendo 

retornado de lá apenas em 1842.  

Reformou-se como marechal de campo do exército imperial no ano de 

1838, após 36 anos de serviço em São Paulo. Sua reforma ocorreu no mesmo 

ano da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual logo se 

tornou membro, como informa o Dicionário Bibliographico Brazileiro15. Também 

consta neste dicionário que Müller recebeu diversas condecorações e que, do 

ano de 1838 até a sua morte, escreveu catecismos em diversos ramos dos 

conhecimentos humanos, tais como: Princípios de Grammatica da língua 

portugueza; Cathecismo da religião Christã; Cathecismo de Arithimetica; 

Cathecismo de Geographia, sendo essas oferecidas ao Instituto Histórico, de 

onde desapareceram posteriormente. Além destas, Blake também destaca 

outras duas publicações, todas de 1841, no Rio de Janeiro: Cathecismo de 

Mythologia e o Cathecismo de História Natural16. 

                                                           
13

 SERQUEIRA. Op. Cit., p. 542-543. 
14

 SYLOS. Op. Cit., p. XIV. 
15

 SACRAMENTO BLAKE. Op. Cit., p. 160-161. 
16

 Ibidem. 
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A data de seu falecimento é, também, motivo de alguma confusão. 

Azevedo Marques, em 1879, foi quem primeiro publicou um texto dando conta 

da data da morte de Daniel Pedro Müller, para quem teria sido em 01 de agosto 

de 1842. Como muitos autores acabaram baseando seus textos em Azevedo 

Marques, várias obras, como as de Taunay, Eugenio Egas, Antonio Barreto do 

Amaral e até mesmo a Revista Brasileira de Estatística, simplesmente 

repetiram esta data. Contudo, localizamos no acervo histórico da Assembléia 

Legislativa de São Paulo, um ofício datado de 08 de janeiro de 1842, dando 

conta da apresentação do mapa corográfico da Província, desenhado em 1837 

por Daniel Pedro Müller, onde o marechal era tratado da seguinte maneira: 

“De ordem do Exmo. Sñr. presidente da Provincia tenho a honra 
de passar ás mãos de V. S., para que se digne apresentar á 
Assembléa Legislativa Provincial um exemplar do Mappa 
Chorographico d’esta Provincia, desenhado pelo fallecido 
marechal Daniel Pedro Muller, e mandado gravar em Paris pelo 
Governo da Provincia.(...)

17
”. 

 

Ora, sendo o ofício de 08 de janeiro de 1842, e o marechal Müller já 

constar como falecido nesta data, fica claro que sua morte não se deu em 01 

de agosto de 1842, mas sim em uma data anterior, mas qual?  

Em 1898, ao publicar o segundo volume do Dicionário Bibliographico 

Brazileiro, Sacramento Blake é o primeiro a publicar que Daniel Pedro Müller 

teria falecido em 01 de agosto de 184118. Anos depois, em 1912, Antonio 

Egydio Martins confirmaria a mesma data ao encontrar no Arquivo Público um 

Aviso do Ministro da Guerra ao então presidente da Província, acusando o 

recebimento de oficio no qual o presidente comunicava o falecimento do 

marechal de campo reformado Daniel Pedro Müller19.  

                                                           
17

 Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. “Ofícios”, caixa 396, número EE42.022. 
18

 SACRAMENTO BLAKE. Augusto Victorio Alves. Op. Cit., p. 160-161. 
19

 SYLOS, Honório de. Op. Cit., p. XV. 
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Portanto, Daniel Pedro Müller morreu no dia 01 de agosto de 1841, na 

chácara em que residia no então bairro de Pinheiros, “vítima de lamentável 

desastre20”, “ao que parece, afogado no rio Pinheiros21”. Deixou seis filhos, 

sendo cinco mulheres e um homem, todos de seu primeiro casamento. Foi 

enterrado na Igreja do Carmo, na cidade de São Paulo. 

 

II. O Gabinete Topográfico 

Como já destacamos no princípio deste trabalho, apenas dois meses 

após a criação Assembléia Legislativa da Província de São Paulo, o então 

presidente da Província, Rafael Tobias de Aguiar, sancionou a lei n° 10, de 24 

de março de 1835, criando o Gabinete Topográfico (ver Anexo II).  

Ernesto de Souza Campos informa que logo após a criação deste 

gabinete, a Assembléia acabou designando como seu diretor o engenheiro 

militar Daniel Pedro Müller. Informa também que a dotação deste gabinete 

alcançava 3:200$000, sendo 600$000 para seu diretor, 162$000 para 

expediente, 2:000$000 para livros e máquinas e ainda 438$000 para gratificar 

alunos, sendo o objetivo deste gabinete, instruí-los em Matemática pura, 

desenho, Topografia, construção de pontes e estradas22. Apenas como base 

de comparação, o índice de preços construído por Mircea Buescu indica o 

preço médio de um escravo, em 1835, como sendo 375$00023.  

A referência ao Gabinete Topográfico aparece na obra de Souza 

Campos através da oração inaugural do primeiro diretor da Escola Politécnica, 

Antônio Francisco de Paula e Souza, que décadas depois da criação do 

                                                           
20

 Ibidem. 
21

 IBGE. Op. Cit., p. 291. 
22

 CAMPOS, Ernesto de Souza. História da Universidade de São Paulo. São Paulo: Edusp, 2004, pp. 59. 
23

 BUESCU, Mircea. 300 anos de inflação. Rio de Janeiro: APEC, 1973. 
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Gabinete, fazia questão de elogiar seus criadores, pois estes foram os que 

primeiro tiveram a ideia de estabelecer na capital uma escola de engenheiros 

construtores de estrada. Ao relembrar o discurso inaugural do primeiro diretor 

da Politécnica, Souza Campos faz crer que o Gabinete Topográfico é uma 

espécie de precursor daquela escola. Um precursor com objetivos mais 

modestos, mas ainda assim de grande importância para a história daquela 

instituição, em particular, e do ensino de engenharia na Província, em geral. 

Além da importância como primeira instituição a formar engenheiros em 

São Paulo, analisando o texto da lei que criou o Gabinete Topográfico, 

percebe-se uma grande preocupação do governo com a criação e conservação 

de estradas nesta Província. Já no primeiro artigo, observa-se que o Gabinete 

deverá conter “uma escola para estradas”. Além disso, ao descrever as 

atribuições do diretor, o artigo quarto especifica claramente que ele deverá: 

“Ensinar cuidadosamente aos alumnos as regras praticas, e 
indispensaveis para levantar plantas de terrenos, e construir 
estradas; fazendo para esse fim quanto antes um compendio. (...) 
Combinar todos os trabalhos topograficos para acommodal-os ao 
plano geral das estradas, que deve formar. (...) Passar carta de 
engenheiros de estradas aos alumnos, que o merecerem

24
”. 

 

Os artigos quinto e sexto dedicam-se aos engenheiros de estradas, que: 

“Serão empregados pelo governo no levantamento de plantas, 
abertura, e concerto de estradas, com ordenado convencionado 
(...) serão empregados com preferência, como pilotos nas 
medições de terras

25
”. 

 

Desta forma, logo no início do seu funcionamento já é possível observar 

como a Assembléia Provincial tem, como uma de suas prioridades, a 

construção e manutenção de estradas.  

                                                           
24

 SÃO PAULO. Lei n. 10, de 24 de março de 1835. Cria nesta capital um gabinete topográfico. Disponível 
em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei%20n.10,%20de%2024.03.1835.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2011. 
25

 Ibidem. 
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O investimento na rede viária realizado por parte da Assembléia 

Provincial é uma estratégia que, como bem observou Miriam Dolhnikoff, 

passará a atuar conciliando os interesses regionais de sua elite governante à 

construção do Estado nacional.  

Ao investir em estradas, o governo provincial paulista atendia às 
necessidades dos fazendeiros e criava os meios para fazer chegar 
às mais distantes localidades a autoridade do Estado que então se 
constituía, além de incrementar a atividade que era responsável 
por abastecer os cofres provinciais

26
. 

 

O resultado dessa política viária foi aferido por Dolhnikoff, quando ela 

utilizou o mapa produzido por Daniel Pedro Müller para comparar a rede viária 

da Província em 1837, ano em que o marechal concluiu seu mapa, com o 

relatório sobre os estados das obras públicas de 1851. Enquanto o mapa 

apresenta 36 estradas e ramificações, o relatório aponta 25 novas estradas que 

não constavam no mapa de Müller27. Aqui gostaríamos de destacar como o 

conhecimento da rede viária foi reproduzido no mapa de Müller de modo a 

orientar a futura expansão da malha viária. Como veremos adiante, ofícios 

entre representações do governo e a Assembléia Legislativa Provincial 

demonstram como o próprio mapa foi utilizado como instrumento a orientar a 

construção de novas estradas. 

Era fundamental, portanto, que as elites dirigentes conhecessem sua 

Província em detalhes para que pudessem exercer melhor o poder tributário, 

coercitivo e legislativo que acabavam de receber das mãos do governo central. 

Era necessário conhecer quanto era possível arrecadar, para saber quanto 

investir em estradas ou outros investimentos. É justamente essa necessidade 

que evidencia as razões que levaram a Assembléia Legislativa Provincial a 

                                                           
26

 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit., p. 131-132. 
27

 DOLHNIKOFF, Miriam. Op. Cit., p. 95-96. 
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criar o Gabinete Topográfico, como demonstramos, e também a ordenar a 

produção de uma estatística provincial e o mapa corográfico de São Paulo. 

III. O Ensaio d’um quadro estatístico da Provincia de São Paulo 

Apenas alguns meses após a criação da Assembléia Legislativa 

Provincial, os deputados também aprovaram a lei de n. 16, sancionada por 

Rafael Tobias de Aguiar, autorizando o governo provincial a despender “o que 

for necessário para a redacção e impressão da estatística da Província28”.  

Passado quase um ano da aprovação da lei, em 07 de janeiro de 1836, 

o então presidente da Província, José Cesário de Miranda Ribeiro, na abertura 

dos trabalhos da Assembléia, ao discorrer sobre como estavam os negócios da 

Província de São Paulo até aquela data, informava que os trabalhos não 

haviam sido concluídos, fazendo comentários gerais sobre a estatística: 

Era evidente o excellente resultado que havia de trazer ao governo 
a organisação de uma estatística levantada de accôrdo com a lei 
provincial de 11 de abril de 1835. Foi incumbido deste serviço o 
marechal Daniel Pedro Müller, aguardando-se a conclusão dos 
trabalhos para serem presentes ao Poder Legislativo as 
informações seguras sobre os muitos e diversos ramos da pública 
administração

29
. 

 

Um ano depois, comentários mais reveladores sobre a expectativa dos 

governantes paulistas a cerca da estatística de Müller apareceram. Dos 

relatórios apresentados por Bernardo José Pinto Gavião Peixoto sobre a 

estatística, destaca-se: 

O resultado servirá para se corrigirem os erros que existissem nos 
mappas e quadros já feitos. Esses trabalhos estatísticos muito 
poderiam concorrer para aplainar as difficuldades que se tem 
encontrado sempre que se trata de fixar os limites entre a 
provincia de S. Paulo, Minas Geraes e Rio de Janeiro. Nos 
exames e observações que se fizerem deve entrar esse objecto 

                                                           
28

 SÃO PAULO. Lei n. 16, de 11 de abril de 1835. <EMENTA>. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1835/lei%20n.16,%20de%2011.04.1835.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2011. 
29

 EGAS, Eugenio. Galeria dos Presidentes de São Paulo: período monarchico 1822-1889. São Paulo: 
Secção de obras d’ “O Estado de S.Paulo”, 1926, p. 58. 
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em linha de conta, por isso que a divisão actual, principalmente 
com o Rio de Janeiro, era assás prejudicial tanto a uma como a 
outra provincia pelo extravio de direitos que não se poderiam 
acautelar pela incerteza, irregularidade e natureza dos limites, que 
embaraçam os respectivos governos na collocação dos Registros 
e necessaria fiscalilsação. Os limites pelo Rio Pirahy foram 
alterados por uma nova divisão que fez o Ouvidor da comarca do 
Rio de Janeiro em 1820, por montes e rumos vagos, sem 
audiência das autoridades desta provincia, cujo Governador e 
capitão general representou então contra essa divisão, pela qual 
se tirava uma porção de terreno da mesma, com desvantagem 
publica, o que deu lugar a mandar-se consultar o Desembargo do 
Paço e a ficar sem approvação até hoje essa divisão. Corrgiam-se 
dados preciosos para informar ao Governo Imperial sobre este 
assumpto

30
. 

 

Daniel Pedro Müller concluiu sua estatística em 1837, sendo que esta só 

foi publicada em 1838 com o título de Ensaio dum quadro estatístico da 

Província de São Paulo. O bibliófilo Rubens Borba de Moraes destaca que foi 

editada pela primeira tipografia desta Província, a de Costa Silveira e que a 

primeira edição tornou-se um livro raríssimo por conter uma grande folha com o 

itinerário das principais estradas da Província. Segundo Moraes, “esta grande 

folha, não foi impressa, mas reproduzida na ‘Poligrafia de Hercules Florence, 

inventor desta arte’. É o único documento que resta dessa famosa invenção31”. 

A encomenda de uma estatística por parte Assembléia Legislativa de 

São Paulo, revela o grande interesse e necessidade que as elites dirigentes 

tinham em conhecer a Província que controlavam. Como já dissemos, ter 

informações atualizadas sobre a quantidade de habitantes da Província, sua 

capacidade tributária, a quantidade de indivíduos que se poderia mobilizar para 

a força pública ou, ainda, o estado da rede viária para o escoamento da 

produção, eram necessidades que esta estatística viria a atender e, assim, 

passaria a ser utilizada como um instrumento de governo pelas elites dirigentes 

                                                           
30

 Ibidem. p. 67. 
31

 MORAES, Rubens Borba. O bibliófilo aprendiz. Brasília/Rio de Janeiro: Briquet de Lemos/Casa da 
Palavra, 2005, pp. 189. 



Página 15 de 30 
 

para administrar a Província de acordo com a nova política que se estava 

estabelecendo entre os poderes regionais e o poder central. 

IV. Mappa Corographico da Provincia de São Paulo 

O Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo é assim chamado, 

pois se trata de um mapa descritivo desta Província. De acordo com o 

Dicionário Cartográfico, de Céurio Oliveira, a palavra Corografia significa “a 

descrição de um país, de uma região”. Ainda segundo este autor, o termo 

corografia acabou ficando “(...) obsoleto por seu caráter apenas descritivo32”. 

Sob sua confecção podemos dizer que, embora a lei n º 16, de 11 de 

abril de 1835, tenha decretado a “redacção e impressão da estatística da 

provincia33” e não faça menção alguma ao desenho de um mapa corográfico, ao 

analisarmos os Anais da Assembléia Legislativa Provincial, nos deparamos 

com o discurso que o então presidente da Província, Bernardo José Pinto 

Gavião Peixoto, dirigiu aos membros desta Assembléia na abertura de sua 

sessão ordinária de 07 de janeiro de 1838, do qual destacamos:  

“As memorias e quadros organizados pelo marechal Daniel 
Pedroso (sic) Müller, já se acham na typographia, e espero que 
cheguem a vossa presença no decurso da presente Sessão, 
menos o grande mappa Chorographico da Provincia porque o 
mandei lytographar em França, por não ser possível conseguir 
este trabalho com perfeição e preço rasoável dentro do Império

34
”. 

 

A partir deste trecho, acreditamos poder afirmar que a confecção do 

mapa e a produção da estatística tenham sido encomendadas em conjunto 

através da lei n. 16, mas que, em razão de o mapa ter sido enviado a Paris 

                                                           
32

 OLIVEIRA, Céurio. Corografia. In: OLIVEIRA, Céurio. Dicionário Cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1980, 
p. 89. 
33

 SÃO PAULO. Lei n. 16, de 11 de abril de 1835. Autoriza o governo a despender o que for necessário 
para a redação e impressão da estatística da província. São Paulo:  
34

 EGAS, Eugenio. Annaes da Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo 1838-1839. São Paulo: 
Typografia Piratininga, 1923, p. 63. 
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para ser impresso, retornando apenas em 1842, este não pôde ser publicado 

juntamente com a estatística em 1838. 

O mapa é da autoria do marechal de campo Daniel Pedro Müller, um 

engenheiro militar bastante atuante na cidade de São Paulo entre os anos de 

1802 e 1841. Seu cartucho é bastante informativo e nos indica, além de título e 

autor, o ano em que foi desenhado, 1837; a quem foi dedicado, o Ilmo. e Exmo. 

Sr. Bernardo Jozé Pinto Gavião Peixoto; e o local onde foi impresso, nas 

oficinas de Alexis Orgaizzi, em Paris, de onde só retornou em 1842.  

 

Figura 1: Detalhe do cartucho do Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo
35

. 

Segundo Taunay, este mapa foi o “primeiro mappa paulista de S. Paulo 

que se imprimiu”, sendo, já no ano de 1922, um mapa bastante raro, adquirido 

pelo Museu Paulista através de uma permuta com a Biblioteca Nacional36. 

                                                           
35

 MULLER, Daniel Pedro. Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo. Paris: Alexis Orgaizzi, c.1841. 
1 mapa: 148 x 140 cm. 
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Apesar de concluído em 1837, preparar um mapa como este exige 

conhecimento específico, uma boa experiência e uma vasta quantidade de 

informações sobre o território. Nesta época era bastante comum partir de um 

mapa que já existia e seguir complementando ou corrigindo o que não 

estivesse de acordo com novas informações obtidas em campo. Este parece 

ter sido o caminho que o marechal seguiu para a confecção de seu mapa. 

Segundo Taunay, Müller tinha recolhido uma grande quantidade de notas 

pessoais e conhecia todas as expedições e repertório cartográfico existente até 

1837, como as de Montessinho, Costa Ferreira, Rufino Felizardo e Costa, 

Francisco Adolfo de Varnhagen, pai do Visconde de Porto Seguro, e José J. de 

Abreu37. Além disso, tomando como base a “conhecida Memória” de Manoel da 

Cunha de Azevedo Coutinho Souza Chichorro, Taunay nos informa que 

quando confeccionou este mapa, Müller já tinha boa experiência no desenho 

de mapas, pois já havia sido solicitado a levantar um para a comarca de 

Curitiba e Campos de Guarapuava, em 1815, e um mapa geográfico e 

estatístico da capitania de São Paulo, “a imitação do de Mr. Le Sage”, também 

em 1815, por ordem do capitão general Francisco de Assis Mascarenhas38.  

Assim, constatado a experiência e o conhecimento de Müller, fica claro 

porque a Assembléia Legislativa Provincial incumbiu a ele, e não a outro, a 

confecção do mapa. Porém, agora é necessário entender as razões que 

levaram o mapa a ser confeccionado nesta data e com qual finalidade. 

                                                                                                                                                                          
36

 TAUNAY, Affonso d’Escragnole. Mappa Corographico da Provincia de São Paulo. In: Museu Paulista. 
Collectanea de Mappas da Cartographia Paulista Antiga. (Cartas de 1612 a 1837, acompanhadas de 
breves comentários por Affonso D'Escragnolle Taunay). São Paulo: Cia Melhoramentos de São Paulo, 
1922, p. 7. 
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 Ibidem. 
38

 Ibidem. 
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Analisando os Anais da Assembléia Legislativa Paulista no ano de 1835, 

vimos que na 8ª sessão ordinária, realizada em 11 de fevereiro daquele ano, foi 

lido o seguinte parecer: 

“A Commissão de Commercio e Industria e Trabalhos Publicos á 
vista da representação do Cap. João M. de Miranda Rezende em 
que indica os pontos de direccção que se deve tomar para a 
abertura das estradas para Goyaz e Cuiabá não póde dar um 
parecer por falta de Mappa Provincial, por isso é de parecer se 
pessa ao Governo um Mappa da Provincia para a vista delle 
fundar as suas razões de conveniência, e satisfazer com seu 
parecer

39
”. 

 

Ou seja, somos informados de que a representação enviada a campo 

para dar seu parecer sobre quais seriam os melhores pontos para a construção 

de estradas em direção a Goiás e Cuiabá, se diz impossibilitada de fazê-lo pela 

ausência de um “Mappa Provincial”, solicitando, por fim, que a Assembléia 

envie a esta representação o referido mapa para que se possa dar um parecer.  

Dias depois, aos 17 de fevereiro de 1835, durante a 11ª sessão ordinária 

da Assembléia, o secretário lê um ofício enviado pela Secretaria de Governo 

em resposta a esta solicitação: 

Apresentei ao Exmo. Sr. presidente o officio de V. S. datado de 14 
do corrente, em que communica haver a Assembléa Legislativa 
Provincial resolvido que se pedisse ao Governo hum mappa da 
Provincia para á vista delle a Comissão de Industria, Commercio e 
Trabalhos Publicos emittir a sua opinião sobre os negócios 
commettidos ao seu exame; e S. Exc. Ordenou que enviasse o 
único mappa que há na Secretaria deste Governo pedindo a 
restituição delle logo que for possível

40
. 

 

Entre os anos de 1835 a 1841 os Anais da Assembléia Legislativa 

registraram várias referências a ofícios e pareceres semelhantes a estes. Tais 

documentos nos revelam que os mapas provinciais e plantas de cidades 

tinham um uso bastante prático e eram enviados a campo para orientar 
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representações de engenheiros e pessoal técnico na construção de obras 

públicas, tais como estradas ou pontes. Sabemos que os mapas provinciais 

anteriores ao de 1837, eram todos manuscritos e, como os documentos que 

citamos deixam claro, o número de cópias era bastante limitado, ficando estas 

guardadas nas secretarias do governo provincial. Havia, portanto, a 

necessidade de se fazer um mapa impresso da Província para que, através de 

suas chapas, se pudessem garantir futuras reimpressões.  

Além disso, como já vimos anteriormente, no contexto político das 

Reformas Liberais ocorridas no Brasil após a abdicação de D. Pedro I e 

durante o período da Regência Trina, o certo grau de autonomia conferido às 

elites dirigentes regionais pelo Ato Adicional de 1834, resultou na criação das 

Assembléias Legislativas Provinciais, tornando extremamente necessário o 

conhecimento detalhado da Província por estas elites, especialmente quanto à 

sua capacidade tributária, para que pudessem planejar os investimentos e 

exercer o poder que acabavam de receber das mãos do governo central.  

Assim, após a Assembléia ter encomendado a confecção do mapa em 

1835, e Müller ter concluído seu desenho em 1837, o mesmo foi, então, 

enviado pelo presidente da Província para ser impresso na França, entre os 

anos de 1837 e 1838.  

Sobre a impressão deste mapa, encontramos um ofício bastante 

revelador no Arquivo Público do Estado, datado de 24 de agosto de 1837, no 

qual o então secretário da Assembléia Legislativa, tenente coronel Joaquim 

Floriano de Toledo, acusa o recebimento de ofício enviado por Bernardo José 

Pinto Gavião Peixoto, então presidente da Província, encarregando-o de 

litografar o mapa que Müller havia concluído. Porém, Toledo o informa de que 
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não estava conseguindo litografar o mapa no Rio de Janeiro, por causa do 

tamanho deste, das condições climáticas do país e do custo de se litografar um 

mapa nestas condições: 

“nem o Governo tem conseguido fazer lytografar um mappa (...) na 
officina, q por sua conta tem estabelecido, e uma particular que 
existe apenas senão para caricaturas, e q por conseguinte 
impossível he lytografar um mappa em parte tão grande, como o 
do q se trata. Consultando por pessoas entendidas, ellas me 
dizem que quando fosse mesmo possível este arranjo em 
diferentes pedras, que se reunissem, se poderia tirar somente 34 
exemplares com o risco de apparecer no meio do trabalho 
algumas manchas, ficando por isso perdido o trabalho, e a 
despesa, o q hé muito fácil e mesmo tem acontecido, em rasão do 
grande calor e humidade do Pais, devendo de mais montar em 
grande soma a despesa. Ainda acresce que não se poderia jamais 
tirar hua (duplicação?)

41
”. 

 

Em seguida, no mesmo ofício, Toledo revela como foi aconselhado a 

proceder para que se obtivesse o mapa, justificando as vantagens de mandá-lo 

imprimir na França: 

“(...) Julgam por tanto de mais vantagem reduzir-se o Mappa a trés 
palmos de cumprimento, e dois e meio de largura, e então abrir-se 
hua chapa de cobre para tirar por meio delas quantas porções a 
quiserem, sendo a chapa conduzida para a Provincia, pois q ainda 
quando houvesse chapa do tamanho actual do Mappa, q não há 
nesta corte, viria a importar somente a abertura em 1600$, e em 
França, attenta a baratesa da mão de obra em 1200$. Preferem 
este expediente até por que havendo grandes espaços em 
claro no Mappa correspondentes aos lugares e sertoens 
desconhecidos, parece mais conveniente abrir-se a chapa de 
cobre por que a todo tempo se pode emendar os erros, ou 
fazer acrescentamentos a proporção das descobertas de 
explorações que se realizarem n’esses lugares

42
”. 

 

O ofício acima, além de nos revelar os preços pagos para a impressão 

do mapa, revelam também que o seu desenho teve as dimensões reduzidas e 

que foi enviado para que se abrisse uma chapa de cobre na França, pois além 

de não haver chapa no tamanho atual do mapa na corte, ainda seria mais 

barato prepará-la na França. 
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Anos mais tarde, em 1840, como ainda não haviam retornado mapas 

impressos da França, Bernardo José Pinto Gavião Peixoto enviou um ofício ao 

então presidente da Província, Manuel Machado Nunes, prestando contas de 

suas atividades para a impressão do mapa:  

“(...) sobre a encommenda do Mappa Corografico desta Provincia , 
cumpre-me participar a V. Exa. que em 20 de Março de 1837 
tendo dedicado me o Sñr marechal Daniel Pedro Muller para a 
commemoração de nossa antiga amizade, o Mappa referido e 
considerando enquanto era interessante na tal requisição para a 
Provincia recommendei ao Sñr. tenente coronel Toledo, que se 
achava no Rio de Janeiro, para o faser lytografar ou naquela 
Corte, ou em França, cujo conseguimento foi paralisado pelos 
motivos mencionados nas ditas declarações ás quais inteiramente 
me refiro. (...) Finalmente tomei sobre mim não só a remessa do 
Mappa novamente para a França afim de ser gravado em chapa 
de cobre, mas também o acréscimo da despesa ali, visto ter-se 
conhecido que a quantia de 600$00 consignada pela Fasenda 
Provincial era insufficiente, esperando ter a satisfação de entregar 
ao Governo oitenta ou cem exemplares do Mappa, justamente 
com a respectiva chapa para extrahirem-se as mais que convier 
(...)

43
”. 

 

Datado de 25 de junho de 1840, este ofício revela a data exata em que 

Daniel Pedro Müller concluiu o mapa, dedicando-o a Bernardo José Pinto 

Gavião Peixoto: 20 de março de 1837; o valor que a Assembléia designou para 

a impressão do mapa: 600$00, valor que o presidente teve que complementar 

para dar conta da despesa de impressão, já que o total designado pela 

Assembléia era insuficiente e também a quantidade de cópias a ser entregues 

assim que retornassem da França: 80 ou 100 cópias, além da chapa de cobre. 

Segundo o índice de preços construído por Buescu, ao qual já nos 

referimos, o preço médio de um escravo, em 1835, era de 375$00044.  

Foi apenas em 1842, cinco anos após Müller ter concluído o mapa, que 

localizamos um ofício arquivado no acervo da Assembléia Legislativa, no qual o 

                                                           
43

 Arquivo Público do Estado de São Paulo. “Ofícios”, caixa 85. 
44

 BUESCU, Mircea. Op. Cit., 1973. 



Página 22 de 30 
 

presidente da Província solicitava ao secretário da Assembléia que 

apresentasse aos deputados o mapa feito por Müller e impresso na França: 

“De ordem do Exmo. Sñr. presidente da Provincia tenho a honra 
de passar ás mãos de V. S., para que se digne apresentar á 
Assembléa Legislativa Provincial um exemplar do Mappa 
Chorographico d’esta Provincia, desenhado pelo fallecido 
marechal Daniel Pedro Muller, e mandado gravar em Paris pelo 
Governo da Provincia. Vierão cem exemplares acompanhados da 
chapa em que foi aberto o mappa, e muitas pessoas tem querido 
comprar, mas sua Exa. não tem querido mandar vender, sem que 
a Assembléa tenha resolvido sobre o destino que devem ter ; por 
isso, V. S. terá a bondade de communicar me qualquer resolução 
que a mesma Assembléa tomar a respeito para conhecimento e 
direção do Governo

45
”. 

 

Depois de apresentado aos deputados, estes tiveram que decidir o 

destino que seria dado às cópias que chegaram da França. Um parecer da 

Assembléia Provincial, datado de 03 de março de 1843, informa que: 

“As comissões reunidas de Fazenda e Estatística, tendo em 
consideração o ofício do governo, acompanhando um exemplar do 
mappa chorographico desta Província desenhado pelo falecido 
marechal Müller, mandado gravar em Paris, declarando o mesmo 
governo que vierão cem exemplares, bem assim a chapa em q 
forão abertos, q muitas pessoas as tem querido comprar, porém 
que não se julgando para isso habilitado pede portanto a essa 
Assembléa que delibere a este respeito o que mais convier. São 
por isso algumas comissões do parecer - que tirados tantos 
exemplares qto sejão necessários para ficar com 2 na secretaria 
do mesmo governo, 1 na secretaria do thesouro provincial, 3 na 
secretaria desta Assembléa, mais 7 para serem remettidos aos 
juises de direito das sette comarcas. [ilegível] os demais [ilegível] 
fazer vender, por preço rasoável, qtos possão restar

46
”. 

 

Assim, a Assembléia decide distribuir alguns exemplares do mapa entre 

suas Secretarias e Comarcas, embora justamente esta parte do parecer seja 

de difícil leitura em função das rasuras, autoriza a venda por preço razoável. O 

parecer não informa quanto seria este preço razoável, a quem se poderia 

vender ou ainda qualquer outra informação sobre este assunto. 
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Desta forma, através destes documentos, conseguimos fechar um ciclo 

da biografia deste objeto, isto é, o de como ele foi produzido, impresso e de 

como começa a circular. É interessante notar que 80 anos depois, em 1922, 

quando Taunay publica este mapa em sua Collectanea de Mappas da 

Cartographia Paulista Antiga, ele informa que este já era “uma carta rara”, 

tendo o museu obtido uma cópia através de uma permuta com a Biblioteca 

Nacional47. Seria interessante, como próximo passo desta pesquisa, tentar 

compreender como foi que nos 80 anos transcorridos desde a distribuição dos 

mapas pela Assembléia até a publicação da coletânea de Taunay, este mapa 

tornou-se raro, uma vez que o governo havia recebido junto com os cem 

exemplares, as placas de cobre que permitiriam a reimpressão do mesmo 

quando houvesse necessidade. 

Sobre a acurácia do mapa, Taunay destaca o perfil da costa que, 

segundo ele, “tem muita cousa perfeitamente exacta, e muitas latitudes nelle 

marcadas correspondem aos pontos certos”, embora também reconheça haver 

muitas lacunas, como a confluência dos rios Grande e Paraíba que se acham 

equivocadamente situadas48. É, porém, na descrição do interior das terras onde 

estão as maiores lacunas e equívocos. Segundo Taunay, “não existe curso de 

rio que corresponda à realidade de sua posição”, além disso, também destaca 

a escassez de informações geográficas sobre o interior, representado em uma 

grande área denominada pelo autor do mapa como “Sertão Desconhecido49”. 
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Atualmente, além de encontrarmos réplicas do mapa encartados na já 

referida Collectanea de Mappas da Cartogaphia Paulista Antiga, organizada 

por Taunay em 1922 para a comemoração do centenário da Independência do 

Brasil, conseguimos localizar instituições que ainda mantém em seus acervos, 

cópias do mapa de 1842. Em São Paulo, localizamos uma cópia no Arquivo 

Público do Estado e outra no Museu Paulista. No Rio de Janeiro, há uma cópia 

disponível no acervo da Biblioteca Nacional. 

3. CONCLUSÃO 

Como procuramos demonstrar no decorrer deste trabalho, o Mappa 

Chorographico da Província de São Paulo (1837) e o Ensaio d’um quadro 

estatístico da Província de São Paulo (1838), foram resultados direto da 

atuação da Assembléia Legislativa Provincial que, a partir de sua instituição em 

janeiro de 1835, passou imediatamente a sancionar leis que acabaram por 

ordenar, não apenas a criação desses mesmos objetos, mas também a criação 

do Gabinete Topográfico, primeira escola de engenheiros em São Paulo.   

Desta forma, em um momento onde o poder regional ganha relativa 

autonomia, tanto o mapa quanto a estatística são elaborados com o objetivo de 

fornecer às elites dirigentes o conhecimento necessário para que esta pudesse 

exercer seu poder. É através destes objetos que essa elite passa, então, a ter 

informações mais atualizadas para o planejamento e administração da 

Província, tais como o número de habitantes que havia na Província, o que e 

quanto se produzia nela, quais valores seriam arrecadados pelos impostos 

provinciais, qual o tamanho de sua força coercitiva, qual o estado da 

infraestrutura viária e, até mesmo, os limites conhecidos da própria Província, 

já que toda sua região noroeste ainda aparecia descrita no mapa corográfico 
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como Sertão Desconhecido. Informação importante para que se determinasse 

como deveria ocorrer a expansão para esta região anos depois. 

Assim, apesar de demorarem alguns anos desde a ordem de sua 

execução, em 1835, até o momento em que passaram a circular, tanto a 

estatística, publicada em 1838, quanto o mapa, apresentado em 1842, estes 

objetos acabaram desempenhando um papel importante como instrumentos 

para o exercício do poder regional, sendo utilizados, por exemplo, na definição 

de localidades onde o governo deveria construir suas estradas para escoar a 

produção até o porto de Santos, ou ainda, para dirimir dúvidas ou reivindicar o 

que as elites regionais entendiam ser seus direitos quanto aos limites desta 

Província com as de Minas Gerais ou o Rio de Janeiro. 

Concluímos este trabalho de acordo com Miriam Dolhnikoff quanto ao 

novo papel desempenhado pelas Assembléias Legislativas Provinciais no jogo 

político de conciliação entre o poder local e o governo central50. Adicionamos 

apenas que, neste período de 1835 a 1842, a Assembléia Legislativa de São 

Paulo desempenhou um papel importante na produção de conhecimento sobre 

a Província, sancionando leis que culminaram com a criação do Gabinete 

Topográfico e a produção de uma estatística provincial e um mapa corográfico 

de São Paulo. Todo o conhecimento produzido por estes objetos foram 

consequência de uma necessidade premente de informações atualizadas sobre 

a Província que as elites regionais tinham para que, através da Assembléia 

Legislativa Provincial, pudessem planejar a administração de São Paulo com o 

certo grau de autonomia conferido pelo Ato Adicional.   
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4. ANEXOS 

 

I. MAPPA CHOROGRAPHICO DA PROVINCIA DE SÃO PAULO 

 

 

Figura 2: Daniel Pedro Müller, Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo (1837). 
Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Fundo IHGSP. 
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II. LEI N. 10 DE 24 DE MARÇO DE 1835 

 

 

Figura 3: Lei N.10 de 24 de março de 1835 instituindo o Gabinete Topográfico. 
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III. DANIEL PEDRO MÜLLER 

 

Figura 4: Daniel Pedro Müller. Retrato pintado a óleo por sua neta  
Elisa de B. Rohan Aragão

51
. 
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