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Comerciantes coloniais varejistas – a vila de Curitiba na segunda metade
do século XVIII*

Mara Fabiana Barbosa**

A vila de Curitiba

A vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, do século XVII à

metade do século XIX, pertenceu à Capitania de São Paulo. Durante a segunda metade

do século XVIII, sua população, segundo os registros, girava em torno de 1900

habitantes,1 que moravam principalmente na área rural. Segundo Rabello, “Na capitania

de São Paulo a lavoura era a base econômica. O incentivo à agricultura colonial como

única ou principal atividade vinha da política metropolitana. Na realidade, eram raras as

vilas que na época não se dedicavam quase que só a atividades rurais”.2 A vila de

Curitiba estava inserida neste contexto, e este tipo de afirmação, reiterada na

historiografia brasileira, baseia-se na idéia de que “o isolamento e uma população

esparsa” teriam como conseqüência uma economia voltada para a agricultura, mais

especificamente de auto-subsistência.3

O panorama apresentado sugere que as atividades comerciais e artesanais

desenvolvidas em uma vila seriam quase nulas. E transportando-se essa idéia do

predomínio das atividades rurais para a vila de Curitiba, então uma das localidades mais

ao sul do império ultramarino português, poder-se-ia assim descartar a existência de um

mercado varejista desenvolvendo-se em tal região.

Entretanto, o texto aqui apresentado parte do pressuposto de que, mesmo não

                                                
* Texto baseado no trabalho de pesquisa da dissertação de mestrado intitulada Terra de negócio. O
comércio e artesanato na Curitiba da segunda metade do século XVIII.

**  Mestre em História pela UFPR.
1 A vila de Curitiba no ano de 1772 possuía: 907 homens, 928 mulheres e 104 escravos. BALHANA, A.;
MACHADO, B. P. & WESTPHALEN, C. M.  História do Paraná. Curitiba: Grafipar, 1969, vol. 1, p.
117.
2 RABELLO, E. D.  Os ofícios mecânicos e artesanais em São Paulo na segunda metade do século XVIII.
In. Revista de História.  São Paulo, v.56, n. 112, ano. 28, out. dez. 1977. pp. 575-88. p. 575.

3 KUZNESOF, E. A.  A família na Sociedade Brasileira: Parentesco, Clientelismo e Estrutura Social (São
Paulo, 1700-1980). In Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 9, n.o 17, pp. 37-73, set88/fev89. p.
39.
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constando entre as principais atividades desempenhadas, o comércio varejista e os

ofícios mecânicos tiveram sua participação na construção da história de regiões como a

de Curitiba. O Brasil Colônia, na realidade, comportava uma imensa gama de situações.

Por exemplo: em Minas Gerais, durante o século XVIII, os estudos de Mafalda Zamella

apontam que as vendas eram “pontos de atração do povoamento” e do “abastecimento

de nossas vilas e arraiais”,4 chegando até a serem equiparadas às igrejas, no papel de

principais aglutinadoras nas cidades da sociedade colonial brasileira.

A vila de Curitiba pode ser inserida numa perspectiva até certo ponto

semelhante a esta, pois assim como a maioria das cidades e vilas fundadas no Brasil

Colonial, essa localidade configurou-se a partir de um núcleo que concentrava,

justamente, a igreja e algumas vendas que atendiam à própria vila e às demais regiões

pertencentes ao seu termo.

Por pertencer à capitania de São Paulo, Curitiba estava ligada aos fluxos

comerciais controlados pelos negociantes de grosso trato estabelecidos no Rio de

Janeiro. Todavia, sendo uma localidade diminuta, pode-se presumir que eram poucos os

produtos que vinham de fora para abastecer a sua população. Por outro lado, os

habitantes da vila estavam envolvidos na produção de alguns gêneros para o mercado

interno, mas era o comércio de gado para o abastecimento de São Paulo o principal item

da economia regional.

Sobre os produtos que eram comercializados em Curitiba, sabe-se que

vinham principalmente de duas localidades: de Paranaguá – de onde subiam as

mercadorias estrangeiras, como “peças de pano de algodão, barris de vinho, aguardente

do reino ou da terra, vinagre, azeite e sal”, além da farinha de mandioca produzida no

litoral – e da estrada que ligava Curitiba a São Paulo – aonde “os mercadores de São

Paulo vinham vender ‘fazendas secas’ a trôco de ouro em pó, das faisqueiras dos

campos, e os curitibanos mandavam para São Paulo, gado vacum e cavalar”. 5 Desta

forma, conclui-se que eram poucos os produtos que vinham de fora da capitania para

                                                
4 ZAMELLA, M. P.  O abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIII.  São Paulo:
HUCITEC: Editora da Universidade de São Paulo, 1990, p.161.
5 BALHANA, A.; MACHADO, B. P. & WESTPHALEN, C. M. op. cit., p. 41.
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satisfazer às necessidades gerais da população curitibana.6

A respeito dessa discussão – de serem vendidos ou não produtos de fora da

capitania de São Paulo na vila de Curitiba – foi possível verificar em algumas licenças

concedidas pela câmara pedidos de comerciantes para poderem negociar em suas

vendas produtos de fora: “usar de sua venda de molhados e nela usar de frutos da terra e

de mar em fora, e dos mais gêneros que se lhe oferecer tendo vara Balança pesos

medidas”.7

Um dado expressivo sobre o comércio varejista é a importância que este teve

no crescimento populacional e no processo de delimitação espacial pelo qual as cidades

e vilas brasileiras passaram ao longo dos séculos XVIII e XIX.8 Em Curitiba também

ocorreu um perceptível crescimento demográfico, gerador de uma maior demanda no

número de lojas, vendas e oficinas mecânicas espalhadas não só no perímetro da vila,

mas também nas freguesias que pertenciam ao termo do seu município.

A preocupação do estado colonial português pelo isolamento no qual se

encontravam os municípios paranaenses foi expressa pelo Ouvidor Dr. Rafael Pires

Pardinho em suas correições (1720-21), relatando a miséria em que viviam os habitantes

do Paraná. Para ele tais fatos levavam a população a regredir à pura auto-subsistência e

à prática do escambo para a obtenção de alguns produtos europeus.

Para a coroa portuguesa o desenvolvimento dos mercados locais e do

comércio inter-regional era visto como o remédio para todos os males: “Segundo o

ponto de vista das autoridades portuguesas, o comércio teria o poder de provocar a

integração territorial da colônia e, acima de tudo, de encher os deficitários cofres d’El

                                                
6 A capitania de São Paulo, no final do século XVIII, segundo Fragoso, tinha a sua economia voltada,
principalmente, para a subsistência (agricultura de autoconsumo) e para o fornecimento de alimentos para
o mercado interno. Esses últimos “abasteciam a própria capitania e, (...) áreas como o Rio de Janeiro,
Minas Gerias e Salvador.” FRAGOSO, J. L.  Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na
praça mercantil do Rio de Janeiro. 1790-1830. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1998., p.137.
7 CURITIBA. Câmara Municipal. Alvarás de Licenças e Termos de Fianças, 1765-1772 e 1773-1785.
Doravante os Livros de Registros de Alvarás de Licenças e Termos de Fianças serão referenciados como
LALTF.
8 “Havia, primeiro, os comerciantes retalhistas estabelecidos em lojas disseminadas nas freguesias do
centro da cidade: armazéns, tabernas, padarias, quitandas, lojas de secos e de molhados serviam uma
população de ritmo crescente e ser dono de uma loja era já gozar de um prestígio social de certa
importância”. MATTOSO, K. M. de Q.  Bahia: a cidade do Salvador e seu mercado no século XIX.  São
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Rey. Afinal, numa economia na qual prevaleciam a auto-subsistência e o escambo,

pouco havia a tributar”.9

Comerciantes e artesãos na vila de Curitiba

Os negócios desenvolvidos na vila de Curitiba durante a segunda metade do

século XVIII podem ser dividos basicamente em duas categorias: atividades de

comércio e atividades mecânicas. As primeiras eram exercidas tanto em pequenas lojas

e vendas de porta aberta como em negócios mercantis de maior porte. Quanto às

atividades mecânicas, estas eram desempenhadas em oficinas. No período estudado,

foram encontradas ao todo 128 pessoas, entre homens e mulheres, livres e escravos,

participando do comércio e do artesanato curitibano. Destes, somente três homens não

tiveram suas profissões identificadas com certeza – conseqüência das péssimas

condições de conservação em que se encontram alguns documentos.

No entanto, do número de profissionais apresentados acima constatou-se que

a maioria das licenças referem-se ao comércio varejista da vila de Curitiba.

Convertendo estes dados em números, 87 das 128 licenças – ou seja, 68% delas – foram

concedidas a comerciantes que atuaram nos mais diversos tipos de estabelecimentos

comerciais, sendo a grande maioria destes representada por homens.

Neste período era grande a importância do comércio feminino para a

economia familiar, a ponto de existirem leis em Portugal que protegiam as mulheres.

Vetava-se aos homens, por exemplo, a concessão de licenças para vender produtos

alimentícios de pequeno porte como doces, queijos, polvilhos, miudezas e produtos de

armarinhos, como agulhas, alfinetes, linhas.10 Já no Brasil, ao contrário de Portugal,

foram as negras escravas ou forras que dominaram o pequeno comércio, principalmente

o ambulante, como explica Russel-Wood: “Livres ou escravas mulheres de cor, em seu

                                                                                                                                              
Paulo: HUCITEC; Salvador: Secretaria Municipal de educação e Cultura, 1978., p. 252.
9 PEREIRA, M. R. de M. Semeando iras rumo ao progresso. Curitiba: Editora da UFPR, 1986,p. 29.
10 Edital de 8 de novembro de 1785, em Repertório geral ou índice alfabético das leis extravagantes no
reino de Portugal ordenado pelo desembargados Manoel F. Tomaz, 1843, e Código Filipino ou
Ordenações e leis do reino de Portugal recompiladas por mandado do rei Filipe I, índice alfabético.  Apud
FIGUEIREDO, L.  O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher na Minas Gerais do século
XVIII. Rio de janeiro: José Olympio, 1993, p. 37.
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próprio benefício dominaram o mercado negro de gêneros comestíveis, frutas e aves.

Como proprietárias de lojas, tavernas e prostíbulos, desempenharam papel vital na vida

da comunidade”.11

Para a região das Minas Gerais ressalta-se que entre os domicílios

administrados por mulheres o comércio era a atividade descrita com maior regularidade,

ao lado do ofício de costureira, da prostituição e cafetinagem. Também foi freqüente nas

Minas setecentistas encontrar mulheres à frente de vendas e lojas de homens mesmo

quando estes não eram seus parentes. 12

Outra importante personagem no comércio das Minas era a negra de

tabuleiro. Quase sempre sem licença, estas mulheres vagavam pelas ruas e estradas

próximas às lavras e faisqueiras de ouro e diamante, sendo estes seus principais pontos

de venda, pois era ali que trocavam seus quitutes por ouro em pó – muito embora fosse

proibida tal prática, visto que o ouro e o diamante extraídos pertenciam aos donos das

lavras. As negras eram acusadas de facilitar o roubo e o tráfico de ouro, o que fez com

que fossem proibidas de perambular por esses locais;

também eram acusadas de incentivar a embriaguez e a violência no local onde permaneciam,
devido ao ajuntamento de negros e mulatos com a possibilidade de porte de armas. No bando
de oito de abril de 1764, foi listada uma série de contravenções das negras de tabuleiro, pelas
quais sofreriam punições, tais como o confisco de gêneros a serem comercializados, prisão
de oito a noventa dias, açoites em praças públicas e o pagamento de fiança.13

De qualquer modo, tais punições não foram suficientes para coibir este tipo

de comércio.

Mas se para Portugal e Minas foi grande a incidência de mulheres

comerciantes retalhistas, oficialmente o mesmo não se observa para a vila de Curitiba.

De 1765 a 1785 somente quatro mulheres retiraram licenças na câmara municipal para

                                                
11 RUSSELL-WOOD, A. J. R.  Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia. 1550-
1755. Brasília: Ed. UNB, 1981, p. 27.
12 Muito da documentação utilizada por Luciano Figueiredo, para identificar as mulheres comerciantes,
foram os processos eclesiásticos relativos a concubinagem, FIGUEIREDO (1993).
13 CHAVES, C. M. das G.  Perfeitos negociantes; Mercadores das Minas setecentistas São Paulo: Ana
Blume, 1997, p. 57
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trabalhar no comércio, entre elas duas livres: Rita Rodrigues Antunes, com uma loja, e

Maria da Cruz de Mesquita, com sua venda. As outras duas identificadas eram escravas:

Sebastiana, com uma venda de bebidas e comestíveis, cujo dono era o sargento-mor da

vila João Baptista Dinis, sendo que ele mesmo tinha licença de loja e negócio mercantil,

e possuía outros três escravos atuando na praça de Curitiba como artesãos. E finalmente

Riramira, escrava do escrivão da vila, Antônio Francisco Guimarães.14

O fato de que apenas 3% destas licenças terem sido concedidas a mulheres

não invalida a possibilidade de outras mulheres terem atuado no mesmo ramo, sem a

obtenção da devida licença visto que os dados aqui apresentados são referentes

exclusivamente às atividades oficialmente legalizadas pela câmara.

A historiografia tende a dividir o comércio varejista do período em duas

categorias básicas: estabelecimentos comerciais fixos, com as denominadas lojas e

vendas, e o comércio ambulante, sem local fixo.15 Como para Curitiba não foram

encontrados registros de licenças relativas a esta categoria, esta comunicação só deve

considerar os negócios desenvolvidos em local específico da vila.

Os comerciantes e artesãos desempenhavam suas atividades basicamente em

dois locais distintos: em suas casas, e em tendas armadas – as tendas eram barracas

instaladas nas ruas das vilas e cidades, geralmente próximas aos lugares mais

movimentados, como igrejas, câmaras municipais, pelourinhos, bebedouros. Para a

região das Minas Gerais alguns estudos apontam que os estabelecimentos comerciais e

oficinas geralmente localizavam-se na parte inferior das casas: “na parte térrea dos

velhos casarões estão as portas (largas e altas)”.16 Todavia, a esse respeito sobre

Curitiba, não há notícias seguras. Na medida em que descrições posteriores mostram

que na vila existiam poucos sobrados, é mais provável que a configuração espacial se

desse conforme um outro modelo corrente para casas térreas: comércio nos cômodos da

                                                
14 LALTF, 1765-1772, f. 52, 52v; 1773-1785, f. 35, 108v, 111, 113v, 120v.
15 Em seu estudo Chaves constatou que na região das Minas Gerais existiram dois tipos distintos de
comércio: os comerciantes das estradas, viajantes sem residências fixas; e os comerciantes com
estabelecimentos fixos. CHAVES, C. M. DAS G. op. cit., p. 54.
16 ZAMELLA, M. P. op. cit., p. 163.
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frente, habitação nos dos fundos.

 Comparando o número de artífices e comerciantes estabelecidos em tendas,

verificou-se que este tipo de negócio era mais comum nos registros dos “negros de

ganho” e de alguns poucos oficiais mecânicos. Nesta categoria, os registros

contabilizavam dois homens livres e dois escravos. Por outro lado só foi encontrado um

único comerciante cujo negócio desenvolvia-se embaixo de uma tenda. Era justamente

uma mulher: Sebastiana, escrava, que retirou sua primeira licença em 1783, para poder

ter uma tenda de venda de bebidas e comestíveis.17

Os trâmites para a retirada de uma licença na câmara eram  os mesmos, tanto

para comerciantes e artesãos de loja aberta, como para aqueles que possuíam tendas.

Atividades comerciais

As atividades comerciais, como afirmado há pouco, dividiam-se em pequenas

lojas e vendas de porta aberta, e negócios mercantis – ainda não há dados concretos,

mas essa poderia ser uma categoria de atividade ligada ao comércio de grosso trato.

Entretanto, diferenciar os tipos de negócios que eram realizados em cada uma das casas

comerciais da vila é tarefa extremamente difícil, pois existem poucas informações sobre

os comerciantes e a maior parte dos raros estudos acerca deste tema “não tinham

fundamentação documental”.18 Sobre este aspecto, duas questões podem ser levantadas:

a primeira diz respeito à relação entre a denominação dada ao estabelecimento

comercial, e às atividades de fato lá desenvolvidas; a segunda está ligada aos registros

de licenças e termos de fianças investigados, nos quais a denominação de determinada

atividade dada a um mesmo estabelecimento comercial variava de ano a ano. É o caso –

mas não o único – de João da Costa Roza, que atuou na vila durante os anos de 1781 a

1784. Seu estabelecimento, em cada um dos documentos redigidos pela câmara, era

designado por denominação diferente: para o ano de 1781 o escrivão registrou como

negócio; em 1782, venda; em 1783, venda de bebidas e gêneros alimentícios; e

                                                
17 LALTF, 1773-1785, f. 111, 120v.
18 CHAVES, C. M. DAS G. op. cit., p. 135.
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finalmente, para o ano de 1784, loja aberta.19

Ainda com relação aos diferentes termos utilizados pelos escrivãos das

câmaras ao redigirem os alvarás de licença, foi possível montar a tabela com o intuito de

melhor visualizar o imenso leque de denominações que poderiam ter um mesmo

estabelecimento comercial, o que demonstra a falta de um padrão, observado também na

grafia dos nomes próprios.

Tipo de Atividade Loja Venda Negócio

loja venda negócio
loja aberta venda de bebidas negócio com porta aberta
loja de fazendas e molhados venda de molhados negócio mercantil com porta aberta
loja de gêneros de fazenda venda de bebidas e fazendas secas negócio mercantil e fazenda seca
loja mercantil venda de bebidas e comestíveis negócio de loja

venda de secos negócio de venda
negócio de mercancia
negócio de mercador
negócio de mercadoria

Termo encontrado
nas fontes

negócio mercantil
Tabela baseado nos LALTF, 1765-1772 e 1773-1785

 Isto sem incluir as descrições das oficinas mecânicas, onde também

funcionavam estabelecimentos comerciais. Sendo assim, foi descartada a possibilidade

de fazer uma distinção precisa entre as várias atividades que estão registradas nas

fontes, ao mesmo tempo em que é possível obter uma noção aproximada de que tais

atividades eram constituídas.

Segundo a natureza dos produtos que comercializavam, os estabelecimentos

comerciais fixos recebiam diferentes denominações quando de seu registro: lojas,

vendas ou tabernas. Entre as lojas e as vendas não existia uma distinção precisa.

Nas licenças dos comerciantes encontram-se registros indicando apenas se a

mercadoria constava de fazendas secas e/ou molhadas, sem no entanto especificar que

produto era vendido. Todavia, nos registros dos almotacés, há referências a alguns dos

produtos que a população da vila comprava nas vendas, como por exemplo toucinho,

laranja, queijo, azeite, entre outros. Essas descrições eram feitas pelos almotacés

                                                
19 LALTF, 1773-1785, f. 98, 99, 110, 123.
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particularmente quando era constatada alguma irregularidade.

 [...]em audiência publica q. depois que da Correiçam fazia estava fazendo aos feitos e partes
em Cazas de Suas Moradas o Almotacer Joze Gabriel Leitam despois que vimos da
correiçam feita pello mesmo Almotacer em a qual condenou a Bento Gonçalves Santinho em
Sinco tostoins por vender Sinco Laranjaz Redicullas que sam az desta terra sinco ao
vintem contra o Almotaçado delle almotacer pois almotaçou a outros des ao vintem
[...]o qual dinheiro mandou elle almotacer que o Alcaide cobarce emcontinente emtregace ao
P digo o depozitace na mam de Joze de Barros pera as despezas do Conselho do que tudo fiz
este termo eu Antonio de Mello Vasconcellos ezcrivam que o escrevi.20

 Todavia, havia uma diferenciação de acordo com os gêneros dos produtos

comercializados; estes eram divididos em secos, que seriam os gêneros de armarinho

(guarda-chuvas, ferraduras, chapéus, espelhos, cintos, facas, garruchas, munição, linhas

de costuras), e molhados, ou seja, produtos alimentícios (sal, rapadura, feijão, milho,

carne salgada).

Há um ponto de convergência interpretativo relacionado a uma possível

distinção entre as casas comerciais varejistas: “Nas lojas, vendiam-se apenas ‘fazendas

secas’, isto é, armarinhos tecidos, enfim, artigos para indumentária, utilidades

domésticas, perfumaria, etc.”,21 e nas vendas “comerciavam-se quase todos os artigos

que se encontram nas lojas, assim como os gêneros de molhados.”22 No entanto, essa

classificação é relativa e frágil, pois como explica Pierre Jeannin: “no fundo não existe

critérios para distinguir uns dos outros”.23

Já as tabernas eram especializadas na venda de bebidas.24 Não foi encontrada

para Curitiba nenhuma licença registrando o termo específico taberna, o que não quer

dizer que na vila não existissem estabelecimentos que se dedicassem à venda de bebidas

                                                
20CURITIBA. Câmara Municipal. Audiências dos Almotacéis, TAAAC, 1755-1757, f. 5 [sem grifo no
original].Doravante os Livros de Termos de Audiências e Aferições dos Almotacés de Curitiba serão
referenciados como TAAAC. Os livros de TAAAC foram transcritos pelo mestrando Norton Nicollazi Jr.,
integrante do CEDOPE – Centro de Documentação e Pesquisa – Paraná – Século XVIII, quando bolsista
PROLICEM do curso de graduação em História/ UFPR.
21 ZAMELLA, M. P. op. cit. , p. 163.
22 CHAVES, C. M. DAS G. op. cit., p. 60.
23 Apud MAURO, Frédéric.  Nova História e Novo Mundo. São Paulo: Perspectiva, 1969, p. 133.
24 ZAMELLA, M. P. op. cit. , p. 162-63.
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alcoólicas, pois em alguns registros dos almotacés constam autuações aos taberneiros da

vila. Nas licenças, o termo de descrição que aparece é “venda de bebidas”.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil e setecentos e quarenta anos nesta de Curitiba
e na Capela de São Joseph distrito desta dita vila fez o Almotacé o Alferes Domingos
Ribeiro da Silva por haver na dita Capela taberneiros, e com efeito o dito Almotacé saiu de
correição e comigo escrivão e Alcaide Domingos Pereira Nunes e correndo todas as casas
de vendas e tabernas, [...] condenou a Francisco Correa em dez tostões por não ter
escritinho de Almotaçaria de aguardente que estava vendendo a taberna do; e condenou em
outros dez tostões por não ter medidas para vender a data. Aguardente, e nem teve, em
aferição delas, e por não ter ramo verde na sua porta o condenou mais em cinco tostões,
que ao ter do faz do faz dois mil e quinhentos reis e mandou o Senhor Almotacé adita
condenação para as despesas da Câmara que o Procurador do Conselho recadaria; e entrando
de correição fez audiência publica, mandando apregoar pelo dito Alcaide e nela não houve
quem. requeresse coisa alguma de que fiz este termo eu Antonio. Alves Freyre escrivão que
escrevi.25

Ainda no mesmo tipo de documentação é possível perceber na vila de

Curitiba a continuidade de um “costume” originário da Idade Média portuguesa,26

segundo o qual todos os estabelecimentos que vendessem bebidas eram obrigados a

colocar sobre a porta de entrada um ramo verde. O cumprimento desta disposição

presente nas Ordenações era verificado pelos almotacés em suas andanças pela vila.

As atividades mecânicas

Os ofícios mecânicos eram atividades desempenhadas em pequena escala nas

vilas e arraiais do Brasil Colônia. Da mesma forma que os comerciantes, os artífices

retiravam junto à câmara municipal um alvará de licença que permitia sua atuação nas

regiões pertencentes ao termo da vila de Curitiba. Tal como ocorria na vila de São

Paulo,27 os registros dos almotacés na vila mostram que a câmara fiscalizava a atuação

desses profissionais.

Nos casos em que o artesão era multado e que por algum motivo não quitava

suas dívidas, o fiador era obrigado a pagar a multa; daí a necessidade de ser registrado

                                                
25 TAAAC, 1737-1749, f. 19 [sem grifo no original].
26 PEREIRA, M. R. de M. op. cit., p. 376-8.
27 FLEXOR, M. H. O.  Os oficiais mecãnicos em duas regiões brasileiras: Salvador São Paulo.
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na Câmara de Curitiba, juntamente com a licença, um termo de fiança. Para a vila de

São Paulo outra situação foi encontrada e fazia com que “em caso de não apresentar

fiador e não poder pagar a multa, os bens móveis dos mecânicos eram penhorados para

cobrir a quantia e, se necessário, até os bens de raiz”.28

Entre 1765 e 1785, a população da vila de Curitiba contava com 38 artesãos

divididos em 7 profissões: alfaiates, sapateiros, seleiros, carpinteiros, marceneiros,

ferreiros/serralheiros e pedreiros. Alguns desses artífices curitibanos não se dedicaram

exclusivamente ao exercício das atividades artesanais. Muitos foram os casos de

profissionais que, além de seu ofício, desempenharam atividades ligadas ao comércio

varejista. É o caso de Domingos Fernandes Cortes, que ao longo dos anos em que serviu

como carpinteiro na vila, paralelamente desempenhou atividades comerciais. No

entanto, nas três últimas licenças que lhe foram concedidas, consta que somente atuava

como comerciante, abdicando assim de sua condição de artesão. Este não é o único

exemplo de artesão que abandonou seu ofício em favor do comércio. Foram

encontrados mais 5 homens na mesma situação.29

Logo, a maioria dos artesãos praticava somente o ofício mecânico. Estes

eram 22 homens (58% do total), entre livres e escravos. Outros sete atuaram nos dois

ramos simultaneamente, mesclando atividades comerciais e artesanais, como ofício de

alfaiate com negócio de molhados, ou então loja aberta e ofício de seleiro. Já

artesãos/comerciantes que passaram a atuar unicamente como oficiais mecânicos, foram

somente três: dois alfaiates e um sapateiro. Mais raro ainda era o caso de comerciantes

que se transformaram em artesãos; são apenas dois nesta categoria: Paulo Monteiro, que

em 1782 possuía uma venda e no ano de 1784 retirou licença como alfaiate, e Joze

Leme do Prado, dono de uma loja em 1766, e registrado como carpinteiro a partir de

1776.30

Esta situação parece sugerir um abandono das atividades artesanais em favor

de outras que pudessem identificar o antigo artesão como o grupo formado pelos

                                                                                                                                              
Universitas; revista da UFBA, Salvador, n.37, pp. 33-52, jul-set. 1986, p.39.
28 FLEXOR, M. H. O. op. cit., p. 40.
29 LALTF, 1773-1785, f. 51v, 66, 76v, 98, 99v, 115, 126.
30 LALTF, 1765-1772, f. 48, 117v; 1773-1785, f. 50, 60, 77v, 87v, 100v, 126.
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comerciantes. De fato, tanto em Curitiba como em outros lugares “o trabalho de artesão

era um obstáculo a uma posição mais significativa dentro da sociedade colonial

brasileira, visto que esta era extremamente estratificada. O artesão estava, literalmente,

sujando as mãos ao desempenhar atividades manuais”.31

Entre os artesãos que não fundiram suas atividades com outras de caráter

varejista, havia os “negros de ganho”, forma freqüente de exploração do trabalho na

sociedade escravocrata brasileira. Estes eram escravos que possuíam algum ofício

específico tal qual sapateiro, ferreiro, pedreiro, alfaiate. A exploração desses

trabalhadores era realizada de diferentes formas, estabelecidas pelo dono do escravo. O

escravo poderia pagar uma cota fixa por mês, semana ou dia, ou então pagar por peça

feita no caso daqueles que trabalhavam na fabricação de objetos.

No entanto, para que um escravo pudesse oferecer seus serviços à

comunidade, era preciso que, tal qual o homem livre, retirasse junto à câmara um alvará

de licença e termo de fiança, no qual eram registrados o seu nome, o nome de seu dono,

o ofício que desempenharia e o nome do fiador. Para anos posteriores aos analisados

foram encontrados registros de almotacés aplicando multas a escravos que estavam

trabalhando sem a licença da câmara, como também a aqueles que a tinham mas que

estavam com suas oficinas fechadas quando o almotacé32 passava nos locais para

fiscalização.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e vinte seis aos trinta
dias do mes de Junho de mil digo de Junho do dito anno nesta Villa de Coritiba em Cazas
que servem de Passos do Conselho honde forão vindos os Juizes Almotacés o Ajudante
Nicolao Pinto Rebello, e o Alferes João Baptista de Andrade, o aferidor Joze Esteves
Gonçalo comigo Escrivão e sendo ahy tendo feito Correição pelas Ruas na forma do Edital
que para isso se tinha publicado, e na mesma condenarão a Justeria Maria em seis centos
reis por não comparecer no lugar do seu negocio, [...]a Jozé Gonçalves official de
Sapateiro por não comparecer na loja honde [...] a Manoel Antonio Fernandes em seis
centos reis por não comparecer [...] para trabalhar = a João escravo do Sargento mor
Joze da Costa Pinto em seis centos reis por não comparecer [...] para trabalhar os quais
todos forão chamados para se verem condemnar,  e mandarão a mim Escrivão notificasse

                                                
31 LIMA, C. A. M.  Trabalho, Negócio e Escravidão: Artífices na Cidade do Rio de Janeiro ( c. 1790 –
c. 1808) – Rio de Janeiro, UFRJ, 1993, p. 180.
32 Antigo funcionário camarário “encarregado de fiscalizar o abastecimento de gêneros e as obras da
municipalidade”. SALGADO, G. (org.).  Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira, 1985, p. 71.
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a estes condemnados para entregarem as Condemnaçoins e ao Procurador da Camera para as
Receber, e sendo apregoada a Audiencia pelo Porteiro Joze Baptista como nella não houve
requerimentos de partes do que para constar fiz este autto em que assignarão e eu Joze
Antonio Ferreira Escrivão da Camera, Orphaonz e Almotaçaria o escrevi.33

Nota-se que em Curitiba nem sempre os proprietários eram fiadores de seus

escravos. Entretanto, identificou-se que entre os fiadores dos escravos estavam outros

homens pertencentes à elite local. Isso talvez ocorresse porque os próprios senhores dos

escravos artesãos também pertenciam à casta dos homens bons da vila, o que vem a

sugerir que o ato de compromisso firmado entre fiador e afiançado estaria

intrinsecamente ligado a formas de solidariedade.

No total foram encontrados quatro escravos artesãos com licença atuando na

vila de Curitiba entre os anos de 1765 a 1785.34

Muitos dos artesãos curitibanos não trabalhavam sozinhos; estes possuíam

auxiliares que eram registrados nas licenças como aprendizes. No entanto, não foi

possível identificá-los, pois não há nenhum tipo de referência aos nomes destes homens.

Diz Felipe Frz do Rego q’ ele sup.te  veyo das Minas Gerais a esta villa a suas dependencias
e como as não tem como concluído he off.al  de Alfayate quer no entanto uzar do seu
officio com porta aberta com offeciais e aprendizes havendo os que não pode sem alvará e
Licença de vossa merces. Pede a vossas merces sejão servidos mandarlhe passar alvara de
Licenssa para poder uzar o seu off.o de Alfayate na forma do estillo.35

                                                
33CURITIBA. Câmara Municipal. Audiências dos Almotacéis, 1826, f.10 [sem grifo no original].
Doravante os Livros de Termos de Audiências e Aferições dos Almotacés de Curitiba serão referenciados
como TAAAC. Os livros de TAAAC foram transcritos pelo mestrando Norton Nicollazi Jr., integrante do
CEDOPE – Centro de Documentação e Pesquisa – Paraná – Século XVIII, quando bolsista PROLICEM
do curso de graduação em História/ UFPR.
34 Eram Antonio Ferreiro e Teodório de Lemos ferreiros e escravos do sargento mor, João Batista Dinis.
Consta entre os fiadores desses oficiais mecânicos o capitão mor da vila Manoel Gonçalves de Sampayo.
Outro artesão escravo encontrado foi Izidoro, oficial de sapateiro, com registro no ano de 1783. E
finalmente Elias, ferreiro entre os anos de 1783 a 1785. Estes dois últimos escravos eram de Francisco
Xavier Pinto, sargento mor na vila de Curitiba. LALTF,1773-1785, f. 25v, 46v, 65, 72v, 83, 94v, 103v,
110v, 111, 116, 120, 121, 133v.
35 LALTF, 1765-1772, f. 22, 22v, 23, 46v, 47 [sem grifo no original].
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Conclusão

Durante anos a historiografia brasileira tendeu a interpretar o Brasil do

período Colonial a partir de suas estruturas econômicas e administrativas, que seriam

constitutivas de um modelo econômico colonial no qual o país era tido como uma

colônia voltada exclusivamente para o mercado externo, concentrado na metrópole.

Questões mais específicas, de cada região ou período, não estavam nas suas linhas de

preocupação.36

As décadas de 1980 e 1990 viram nascer novas pesquisas sobre a circulação

interna de mercadorias na colônia, o que abre sem dúvida novas perspectivas de análises

da história do Brasil Colonial sobre temas não explorados e, conseqüentemente,

contribuem para acabar com certos preconceitos arraigados desde que como observa

Ronald Vainfas “evidentemente, não supervalorizem o modelo oposto e sugiram o

paradoxo de uma economia voltada basicamente para o mercado interno”. 37

 Concernente a esses estudos, este texto apontou para algumas informações

acerca do tema do comércio varejista e dos ofícios mecânicos desempenhados na vila de

Curitiba na segunda metade do século XVIII. No entanto, os dados aqui apresentados

não ultrapassam uma análise de termos apenas quantitativos, importantes neste nosso

ofício de pesquisadores, mas que requerem uma maior atenção, apontando assim para

questões mais especificas acerca: da estrutura de funcionamento do pequeno comércio e

do artesanato na então vila de Curitiba; dos mecanismos oficiais de controle do

funcionamento do mercado varejista e dos ofícios mecânicos e quais os princípios que

ditavam as relações de mercado no período; e finalmente compreender as

especificidades dos comerciantes e artesãos da vila de Curitiba, na segunda metade do

século XVIII.

                                                
36 Ver mais em FRAGOSO, J. L. op. cit., p. 13.
37 VAINFAS, R. (dir.). Dicionário do Brasil Colônia.  Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 391.


