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RESUMO 

Alguns anos após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, foi instaurado o poder 

provincial através do assim chamado Ato Adicional de 1834, um dos momentos 

fundamentais do jogo político que se estabeleceu àquela época. Através dessa iniciativa, 

delegava-se à província parte do poder tributário, coercitivo e legislativo a ser exercido 

pelo grupo dominante na região, o que transformou a natureza do poder local1.  

A partir da conquista desta relativa autonomia tributária, os recém-constituídos 

governos provinciais tiveram a possibilidade de tocar uma política econômica orientada 

para o desenvolvimento material da província, de modo que a necessidade de investir no 

crescimento da agricultura de exportação materializou-se na forma do reinvestimento dos 

recursos arrecadados em estradas que ligassem o interior da província ao porto de 

Santos no intuito de escoar a produção açucareira das vilas do interior. 

Foi neste contexto que, apenas alguns meses depois da criação da Assembleia 

Legislativa da Província de São Paulo, em 1835, os deputados paulistas aprovaram uma 

lei que autorizava o governo a gastar o necessário para redigir e imprimir a estatística da 

província e, junto com ela, a confecção de um mapa, ambos encomendados ao 

engenheiro militar português Daniel Pedro Müller (1785-1841). 

O objetivo deste trabalho é acompanhar a trajetória da produção do Mappa 

Chorographico da Província de São Paulo (1837), primeiro mapa impresso da então 

província que, àquela época, ainda incorporava o atual estado do Paraná.  

Através de documentos levantados principalmente no Arquivo do Estado e no 

Acervo Histórico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conseguimos 

reconstituir toda a linha de produção do mapa, desde a sua encomenda (1835), passando 

por detalhes de seu desenho (1836-1837) e ordem de impressão na França (1841), até 

chegarmos à apresentação das cópias já impressas aos deputados da Assembleia 

paulista (1842) que, a partir de então, decidiram como estas cópias deveriam ser 

distribuídas pelos órgãos administrativos provinciais.  
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A partir dessa reconstituição, além de explicitarmos o público original a quem o 

mapa era destinado, também conseguimos entender melhor as razões que levaram à 

criação do mesmo, os motivos de mandá-lo imprimir e na França, comparar o contexto 

político que levou à produção deste mapa com o de cartas anteriores e sugerir mudanças 

no foco da produção cartográfica de São Paulo no período pré e pós-independência. 

 

EIXO TEMÁTICO:  

Tema 5 - A cartografia impressa e os seus públicos 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

São Paulo; Mapas Impressos; Assembleia Legislativa; Engenheiros Militares. 


