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COLLÉGIO DO LAGEADO DE CAMPO LARGO DE SOROCABA 
 

Dagoberto Mebius1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de 1876 – Fotógrafo Ítalo De Angelis2 - Cartão albuminado – chapa de vidro 17x18 cm 
(aprox.). Acervo do MHS. 

 
Rara fotografia do prédio do Colégio do Lageado, feita um ano após a instalação da 2ª 

fase, pois se pode ainda notar ao lado direito o barracão construído para abrigar a máquina de 
beneficiar algodão (na foto está desfocada em virtude do pequeno ângulo da objetiva). Duas 
observações importantes ainda na fotografia, é a colocação das mulheres em segundo plano, 
bem próximas ou do lado de dentro do prédio, somente aparecendo algumas impossíveis de 
serem identificadas pela distância da impressão fotográfica; a outra observação é a quantidade 
de menores – os primeiros 60 alunos da 2ª fase.  

Da esquerda para a direita no centro da fotografia, está o comerciante de tropas em 
Sorocaba, José Dias de Arruda; atrás, Joaquim Coresca da Fraga Neves, o “Coresca”,  ex-
escravo e agregado ao Colégio do Lageado – foi ele que seguiu para o Paraguai como 
voluntário em substituição a Joaquim Caiuby – filho do Professor Toledo; ao centro o 
Professor Toledo, de paletó branco – já com mais de 50 anos o Professor Toledo usava um 
“bonet” de seda preta para dissimular os cabelos encanecidos e ralos, um cavanhaque afilava 
ainda mais seu rosto; em seguida o fazendeiro de Campo Largo de Sorocaba, Francisco 

                                                 
1 Este texto é parte do estudo realizado para a edição de “SOROCABA – a educação no ciclo tropeiro” por Dagoberto 
Mebius – professor e pesquisador de História Regional. Outubro de 2005 
 
2 O fotografo italiano Ítalo De Angelis, apareceu pela região de Sorocaba aproveitando o intenso fluxo tropeiro e ganhar 
dinheiro com sua arte como faziam os demais aventureiros, suas fotografias acabaram por desaparecer, algumas fotografias 
existentes no MHS, de sua autoria não tem sido creditadas a ele por falta de um estudo mais apurado. De Angelis montou um 
laboratório no Collégio do Lageado por volta de 1875 e atendia apenas quem o procurava. 
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Ignácio de Arruda; Bento Mascarenhas Jequitinhonha (o primeiro do nome) – foi voluntário 
na Guerra contra o Paraguai e recebeu a patente de major do Corpo de Voluntários da Pátria, 
foi mestre de primeiras letras, tinha um feitio autoritário de “gravata de couro” como se dizia 
na época; em seguida outro professor de Primeiras Letras, Joaquim Belchior Martins – que 
havia sido aluno da 1ª fase do Colégio do Lageado.  

As duas crianças3 que aparecem na frente de mãos dadas, uma com o Professor Toledo 
e outra com Joaquim Belchior Martins, estão vestidas com batas longas, roupas usadas 
somente nos dias festivos (missa aos domingos), por esse motivo é quase que certa que essa 
fotografia, pelas vestimentas da maior parte das pessoas – crianças, jovens e adultos, tenha 
sido tirada num domingo de 1876. 

                                                 
 
3 Pela data da fotografia – 1876, supomos que a criança junto ao Prof. Toledo seja João Evangelista Toledo (o segundo desse 
nome) nascido em 14/01/1870 – o primeiro João Evangelista, nasceu em 20/06/1959 e faleceu logo em seguida. A outra 
criança não foi possível identificar. 


