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Magnus Roberto de Mello Pereira 

E m 1776, foi publicado na Inglaterra um livro que muitos consideram a obra 
fundante da economia política. Trata-se de A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Este livro foi traduzido 
para o português, em finais do século XVIII, por José da Silva Lisboa, o futuro visconde de Cairu do Brasil 
pós-independência. 

As idéias econômicas de Smith e de outros economistas franceses, ingleses e italianos tiveram grande 
acolhida em Portugal, tanto no meio estatal como no acadêmico. Todavia, o ideário da economia política 
não se desenvolveria num vazio de idéias econômicas. Existiam noções de economia e, sobretudo, práticas 
tradicionais que estavam arraigadas entre as pessoas. Para prosperar, o ideário da economia política, teve de 
enfrentá-las e derrotá-las quer como noções correntes e aceites, quer como práticas do mundo quotidiano. 
De forma figurada, podemos falar que a virada do século XVIII para XIX significou uma disputa entre São 
Tomás de Aquino e Adam Smith. 

O antigo ideário sistematizado pelo santo economista apoiava-se na noção de 'preço justo', que fornecia 
a chave do controle de todas as atividades comerciais e artesanais da cidade. Na imagem escolástica da 
sociedade, cada corpo, além de ter um lugar próprio, tinha um valor absoluto e outro relativo, razoável 
ou proporcionado (relação = razão = proporção). Em se tratando de relações comerciais, o valor razoável, 
diga-se preço razoável ou justo, deveria ser fixado de acordo com as estações do ano, a produtividade 
da terra, a distância entre produtor e consumidor, sem se ater aos interesses de grupos ou indivíduos. Ao 
intermediário, ou seja ao comerciante, caberia apenas uma margem razoável de lucro, que permitisse sua 
subsistência. Ganhos acima disto equiparavam-se à usura. 

Esta noção de que o mercado deveria ser pautado por uma moralidade, na busca do preço justo, define muitas 
das práticas das câmaras municipais portuguesas do Antigo Regime que se destinavam a garantir a qualidade da 
produção, impedir fraudes, tabelar preços, evitar monopólios e intermediações que encarecessem os produtos, 
estabelecer acordos com fornecedores ou mesmo racionar alimentos, quando necessário. Racionamento desigual 
e proporcional à condição de cada um, obviamente. E bom lembrar que, no universo português, onde se inclui o 
Brasil, todas estas práticas estavam amplamente disseminadas, e adentraram o século XIX 

Já o novo ideário econômico apoiava-se na crença de que o mercado tinham um poder autorregulatório: 
a "mão invisível", tal como proposto pelo pensador sueco Anders Chydenius e encampado por Smith. O 
equilíbrio seria atingido pela ação da lei da oferta e a da procura, que levaria os preços a se ajustarem 
naturalmente de acordo com a disponibilidade ou escassez das mercadorias e pelo equilíbrio da ação dos 
indivíduos. No limite, cada pessoa passa a ser encarada como um agente econômico que deveria ser deixado 
livre para agir no mercado. Isto causaria um forte impacto social em todos os níveis. O próprio trabalho 
passaria a ser considerado mercadoria posta a venda e, portanto, os salários deveriam ser resolvidos pelas 
leis de mercado e não mais tabelados como antigamente. 

Em Portugal e suas colônias, do ponto de vista institucional, as práticas tomistas estavam profundamente 
estabelecidas no dia-a-dia das câmaras municipais, enquanto o ideário da economia política tinha com 
principais difusores o estado central e seus principais agentes coloniais. O almotacé, responsável pela 
fiscalização das determinações camarárias, pode ser tomado como a figura símbolo do antigos padrões 
de mercado. Já a Universidade de Coimbra, que era responsável pela formação de muitos dos agentes 
coloniais, e a Academia das Ciências de Lisboa eram os principais centros de debate e difusão do novo 
ideário econômico. 
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Almotaçaria versus Economia 

A questão do livre mercado, uma das pedras de fecho do arcabouço teórico da economia política, 
já vinha sendo discutida em Portugal, antes mesmo do advento da obra de Smith. A difusão deste ideário 
coincide com a ascensão do futuro marquês de Pombal ao poder, na conjuntura do grande terremoto que 
devastou Lisboa, em 1756. Pombal aproveitou a crise provocada pelo abalo sísmico para criar a Junta do 
Comércio do Reino e seus Domínios, uma instituição do estado central que tinha por objetivo assumir 
o controle da atividades comerciais de Portugal e suas colônias, em substituição à câmaras municipais. 
Na prática, a sua atuação não foi muito além de Lisboa, onde estabeleceu uma concorrência direta com 
o poder de almotaçaria do Senado, a câmara da capital do Império. Senado e Junta travaram uma batalha 
de décadas sobre a competência de conceder licenças para o funcionamento de oficinas e de examinar os 
mestres de ofício. Em relação a alguns ramos artesanais, a câmara perdeu o poder decisório e tornou-se 
uma instância intermediária, obrigada a referendar automaticamente as decisão tomadas pela Junta. Outro 
espaço de disputa foi o poder de inspeção sobre o comércio. A Junta tentaria tomar esta competência para 
si e isentar as lojas de Lisboa das inspeções dos almotacés.1 

O desabastecimento provocado pelo grande terremoto foi a justificativa para o estado central desencadear 
um processo de desregulamentação do mercado de víveres, subtraindo-o do poder de almotaçaria da câmara. 
Um alvará de 21 de fevereiro de 1765 determinava que os vendedores "possam livremente vender pelos 
preços que ajustarem com o comprador".2 Apenas o pão, o azeite e a palha ficaram fora deste ensaio de 
livre mercado. Mas, em que medida este quadro ideal realizou-se na totalidade do espaço lusitano ou ficou 
restrito a Lisboa? 

Um dos principais advogados da tese da centralização precoce do estado português foi Alexandre de 
Lucena e Vale.3 Entretanto, em seus estudos sobre Viseu no século XVIII, ele nos apresenta uma câmara 
em pleno uso de seus poderes de almotaçaria.4 Sérgio Cunha Soares, outro autor que tomou Viseu como 
objeto, é categórico em afirmar que há um absoluto contraste entre Viseu e Lisboa no que diz respeito ao 
exercício dos poderes administrativos.5 Em seu estudo sobre a câmara de Portimão, Luís Vidigal verificou 
que as taxas de almotaçaria (tabelamento de preços) continuaram em vigor até 1834.6 Um tabelamento que 
fora legalmente extinto na década anterior. 

No Brasil, embora freqüentes opiniões em contrário, predomina a idéia de que, no século XVIII, o 
estado central português assume um domínio quase completo sobre as câmaras.7 Em Portugal, onde o tema 
foi estudado mais detalhadamente, variam muito as opiniões sobre a interferência do poder central. Maior 
ou menor, o que tem sido detectado é a perda do poder político das cidade. No entanto, este o esvaziamento 
político não foi, necessariamente, acompanhado da perda do poder sobre as antigas competências 
municipais, entre elas a do controle dos mercados locais. Muitas vezes, os mesmos autores que advogam a 
total dependência das câmaras em relação ao estado central, quando estudam a atuação de alguma câmara 
específica, deparam-se com este campo quase imutável da administração local. Em diversas localidades, 
percebe-se, inclusive, um aumento do controle das atividades de mercado. 

O fenômeno foi constatado por Taunay em relação a São Paulo. "A medida que avançam os anos 
setecentistas se apuravam as demonstrações civilizadoras. Assim iam os almotacéis tomando importância 
que jamais haviam tido."8 O mesmo pode ser dito em relação a Curitiba, onde cresce a atuação dos almotacé 
ao longo do século XVIII, para entrar em decréscimo no início da centúria seguinte. Note-se que a vila de 
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais era representativa de uma grande parcela das localidades brasileiras, para 
as quais o século XVIII foi um período de relativo crescimento urbano. Se, nos séculos anteriores, a ênfase 
de muitas câmaras recaia sobre a mediação política, no XVIII ela passa a concentrar-se no ordenamento 
urbano, no qual inclui-se controle de preços.9 Não podemos, no entanto, imaginar que isto as tornava 
lugares de uma proto-administração iluminista, pois o que ocorre é um reforço ou a retomada dos velhos 
princípios da almotaçaria. Essas câmaras coloniais ainda eram corpos de representação dos cidadãos, que 
se reuniam para conduzir discussões delimitadas pelo secular regimento dos almotacés. Idealmente, a sua 
ação continuava a ser pautada por uma noção de mercado moral, regulado pela idéia do justo preço, e pela 
defesa de uma ordem espacial e sanitária, que se apoiava na tradição. É interessante perceber, que, em 
muitos casos, foram os próprios agentes do estado central português os responsáveis por insistir junto às 
câmaras que o papel delas era exatamente este. Para Curitiba e outras localidades de jurisdição da capitania 
de São Paulo, as correições do ouvidor Rafael Pires Pardinho, realizadas no início da década de 1720, são 
muito elucidativas a este respeito.10 

No século XIX, não ocorreram alterações bruscas. Apenas muito lentamente seria permitido às 
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câmaras brasileiras organizarem-se a modo e semelhança de um estado central em miniatura. Durante 
muito tempo, conviveram o estado centralizado iluminista e uma organização municipal ainda apegada a 
suas prerrogativas tradicionais. Conhecemos muito melhor este estado central do que as administrações 
locais, pelo simples fato de que há uma notável diferença entre as respectivas capacidades discursivas. 
Era da natureza da nova arte ou ciência da administração (polícia) produzir um grande número de estudos, 
análises, relatórios e estatísticas. Nela, os homens de letras ocuparam um papel cada vez maior. Já a antiga 
administração apoiava-se mais em práticas do que em produzir discursos sobre elas. As suas falas eram 
esparsas e fragmentárias, até porque não havia a necessidade de justificar ações que se apoiavam numa 
tradição antiquíssima. 

A academia e o estado central português estabelecem um discurso padrão sobre as vantagens do livre 
comércio que se reproduz insistentemente na documentação da época. Desde Pombal, o estado português 
tomou-se declaradamente "anti-feudal". Uma das instituições mais lembradas como "feudais", pelos 
autores setecentistas, era justamente o direito de controle dos mercados pela almotaçaria. Basta ver os 
muitos artigos publicados nas Memórias Econômicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, nos quais 
as posturas e tabelamentos de preços são acusadas de "atacar os princípios da Economia Política".11 

O longo preâmbulo do código de posturas da cidade açoriana de Angra, de 1788, foi uma das raras 
respostas sistematizadas aos defensores da economia política. É quase um libelo contra os ataques à ordem 
tradicional. Não por acaso, a elite camarária da cidade inicia explicando o seu papel, atribuindo o seu poder 
a uma origem quase divina. 

Moisés, o mesmo Moisés, cujos sentimentos eram divinos, pela familiaridade que tinha com Deus, elegeu de 
entre o Povo Israelítico, varões fortes e tementes do Altíssimo, para governarem e proverem as necessidades do 
Povo, reservando para si as decisões mais graves, e de mais alta indagação.12 

Trata-se de uma total reação escolástica aos novos discursos. A câmara de Angra contrapõe-se 
frontalmente à razão iluminista de mercado, propugnando a continuidade de uma ação pautada pelo 
conceito medieval de razoável. As leis deveriam adaptar-se aos novos tempos, mas "a ordem geral deve 
ter suas exceções, conforme as sociedades e segundo os lugares, onde as mesmas coisas não tem sempre 
um igual valor". Séculos depois, ainda ecoavam certos princípios propostos por São Tomás de Aquino e 
seus seguidores. Após a longa exposição tomista, entra-se, finalmente, num completo código de posturas, 
no qual aparece vigorosa toda a tradição da almotaçaria. O código fecha com uma tabela geral de preços da 
produção artesanal. Neste momento, a legislação geral do reino já impunha o livre comércio da maioria dos 
gêneros, mesmo assim os vereadores de Angra proibiram que couro, sumagre, tremoços e linhaça fossem 
"extraídos" da área de jurisdição do concelho. 

A postura sobre a comercialização de couros é demonstrativa daqueles entraves postos pelas câmaras à 
livre circulação de mercadorias, no entanto, ela também demonstra a noção de ordem moral à qual deveriam 
estar sujeitas as operações comerciais. 

Que nenhuma pessoa compre couros para embarcar da terra para fora enquanto forem necessários para os 
sapateiros fornecerem suas tendas em beneficio do povo, e aos lavradores para uso e serviço de suas lavouras: 
com a pena de seis mil reis; e no caso de haver sobras recorrerão à Câmara para depois de ter examinado o 
surtimento do povo, lhe conferir as licenças para a extração com as necessárias Fianças.13 

Angra não foi uma exceção. Este tipo de prática continuava generalizada por todo o Império Colonial 
Português.14 A maioria das câmaras simplesmente adotava posturas deste tipo sem se dar ao trabalho de 
justificá-las, outras o faziam em nome dos novos tempos. Não podemos esquecer que muitas medidas 
adotadas pelo estado central padeciam da mesma ambigüidade. O mercado regulamentado era tão 
generalizado que o próprio discurso iluminista se via obrigado a reconhecer. 

Quase por toda parte as Posturas, que dirigem o comércio intrínseco, são outros tantos embaraços que se 
opõe ao seu giro. [....] Observe-se o que estas posturas impedem, alem das que já se lembraram contra a livre 
exportação dos vinhos, proíbem outras, que se tirem para fora do termo rezes, pão, vinho, azeite, legumes, 
qualquer mantimento em geral, caça, galinhas, lenha, carvão, junco, palha, e cevada, e até mesmo pedras, sem 
que estas paguem ao concelho 60 réis por carreta. [....] A comodidade de haver abundância, e bom preço em 
razão destas proibições, que antigamente se supunha, e a rivalidade feudal das terras umas para as outras, é a 
causa destas posturas, quase gerais por todo reino. Hoje conhecemos bem, que o consumo, e exportação e que 
faz a abundância, c que desta c que vem o bom preço, pois a carestia segue necessariamente a falta do gênero, 
que o cultivador despreza, quando não há de ter mais que o preciso para comer.15 
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Esta situação pode ser explicada pelo fato de a economia de Portugal e suas colônias ter permanecido 
eminentemente agrária. Nos advertiu o economista Karl Polanyi, que, nos países onde a economia industrial 
se impôs mais cedo, as elites agrárias usaram o seu poder político na defesa de uma organização mais 
tradicional. Desta maneira, elas deram tempo para que a sociedade se ajustasse aos novos padrões de mercado, 
contendo em níveis menos intoleráveis a desagregação social que estes provocavam.'6 Se é verdadeiro que 
nesses países houve continuidade nas antigas práticas regulatórias, mais ainda o é no universo lusitano. 
O que se verifica, tanto em Portugal, quanto nas colônias, é uma permanência dos antigos "corpos" que, 
embora cada vez mais relegados a uma situação "periférica", continuaram a exercitar princípios da velha 
ordem econômica. 

A força com que isto se manifesta nas câmaras não nos deve levar a concluir que a elite agrária 
concelhia detinha o monopólio destes valores. Eles estavam profundamente radicados na população em 
geral. Quase todos os movimentos e revoltas populares, além de outros nem tão populares, se auto-definiam 
como conservadores ou restauradores. Sua ação era pautada pelo retorno a uma ordem perdida.17 Muitas 
vezes, as revoltas iniciavam com clamores por pão.18 No entanto, esta alegação de fome não se referia 
apenas à fome real provocada por um mau ano agrícola. A fome era sintoma de um desequilíbrio moral, 
uma ruptura do pacto da almotaçaria. O grito contra a fome, quase sempre real, pois ela era endêmica, dava 
partida a lutas contra a apropriação de alimentos escassos pelos poderosos, mas, também, contra excesso de 
impostos, usurpação da terra, do poder local ou da própria coroa. 

Segundo o historiador inglês E. P. Thompson, os estudiosos que procuram criar um vínculo direto e 
imediato entre os motins populares do século XVIII e a fome cometem uma simplificação grosseira. O autor 
soube perceber que, nesses movimentos de massa, a ação se apoiava num sentido de legitimidade, ou seja, 
que os envolvidos acreditavam estar defendendo direitos e costumes tradicionais. 

Isto estava [....] baseado em uma idéia tradicional das normas e obrigações sociais, das funções econômicas 
próprias dos distintos setores da comunidade que, tomadas em conjunto, pode dizer-se que constituem 'a 
economia moral dos pobres'.19 

Se, no século XVIII, isto é verdadeiro para a Inglaterra e outros países que lideraram a revolução 
industrial, mais verdadeiro é para Portugal e colônias. O sentimento de perda de uma antiga ordem estável 
estava presente em diversas revoltas nas quais se envolveram as corporações dos artesãos, seja em Salvador 
(1710), em Angra (1757), ou no Porto (1757). As congregações das corporações de ofícios, denominadas 
como Casas dos Vinte e Quatro ou Casa dos Doze, entraram nestas lutas visando repor uma moralidade 
perdida; no Porto, a do mercado do vinho, em Angra, a do trigo, e em Salvador, a do sal.20 Estas lutas, 
centradas numa expectativa de mercado justo, adentraram o século XIX, veja-se o movimento dos quebra 
quilos, provocado pela introdução do sistema métrico no Brasil. 

Curitiba: excessivos preços nos diminutos mantimentos 
Curitiba, na segunda metade do século XVIII, era uma pequena e desimportante localidade afastada 

do litoral, onde se concentrava a maior parte das atividades econômicas da colônia. Seu universo comercial 
era restrito. Todavia, este pequeno comércio tinha alguma expressão regional e, de certa forma, era uma 
das razões de ser da própria localidade. Para termos uma idéia das dimensões deste mercado, vejamos um 
levantamento feito pela historiadora Mara Barbosa à partir das licenças expedidas pela câmara da vila.21 

A n o de 1778 
lojas 03 
vendas 06 
negócio mercantil 04 
ofício de ferreiro 01 
ofício de carpinteiro 03 
oficio de pedreiro 02 
oficio de sapateiro 01 
oficio efe aliãiate 04 
oífc±>ds marceneiro 01 
lojas/venda e oficio de sapateiro 02 
ilegivel ou não explicito na documentação 06 

Mesmo neste ambiente mercantil acanhado, como sugere a tabela, os processos que ocorriam eram 
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os mesmos que em qualquer cidade do Antigo Regime. No caso em questão, como era padrão nas cidades 
de Portugal e suas colônias, a responsabilidade sobre o mercado recaia sobre a câmara municipal, que 
tabelava preços e estabelecia outras normas para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O 
oficial camarário responsável direto pela fiscalização do mercado era o almotacé, que, periodicamente, 
percorria as ruas da vila, fazendo correições nas lojas e multando todos aqueles que agissem em desacordo 
com as determinações camarárias, entre elas as de tabelamento de preços. 

Em todo o universo das cidades de origem portuguesa, as câmaras eram particularmente sensíveis 
à questão do abastecimento de carne verde. Em Curitiba, por diversas vezes, a câmara municipal tomou 
medidas com vistas a controlar este mercado. Além de o fazer em nome da saúde pública, tentava resolver um 
problema do abastecimento: a baixa oferta e o alto preço dos gêneros considerados de primeira necessidade. 
Tal situação era provocada por um conjunto de fatores. No século XVIII, a permanente situação de conflito 
com a Espanha levava a que os homens fossem freqüentemente recrutados para combate. Quando isso 
ocorria, além da perda da parcela dos homens efetivamente incorporados à tropa, também se dava uma 
deserção em massa daqueles que fugiam da recruta. Tanto os incorporados como os desertores eram, em 
sua maioria, os homens livres mais pobres, exatamente aqueles que se dedicavam à lavoura de subsistência. 
Isso prejudicava o suprimento da vila, que, periodicamente, entrava em crise. 

O vínculo entre a pobreza local e a inexistência de um mercado agrícola que não fosse o da extração 
do mate, aparece no relato de um dos envolvidos nas recrutas e exigências de mantimentos, por parte da 
coroa, para suprir as tropas em guerra contra a Espanha, em 1777. Na realidade, Manuel Cardoso de Abreu 
incorporou no seu texto as escusas dadas pelos camaristas, na tentativa de reduzir as contribuições forçadas 
da vila ao esforço de guerra. Note-se que o autor, por motivos óbvios, não aponta as próprias recrutas como 
causa de desagregação da agricultura. 

Os moradores da vila de Curitiba, que está ao lado da estrada 14 léguas, além de não serem as terras frutíferas, 
e porque não têm para que nem para onde consumir os frutos da sua lavoura, estão já no costume de plantar 
somente aquilo que baste para o sustento de suas famílias; ainda isto é aqueles que têm modo, que a maior parte 
nem isso cuida, porque muitos fazem vida de conduzir congonhas para a vila de Paranaguá, onde as permutam 
pelo sal, algodão e farinha, sem saírem desde o princípio de seus avós, e não se lhes pode condenar este gênero 
de vida porque ainda assim têm o sal, farinha e algodão para se vestirem.22 

Desde essa época, o envolvimento de parte da população na extração, no comércio e no beneficiamento 
da erva-mate era apontado como causa da diminuição do contingente de pessoas ligadas à agricultura. Essa 
situação tenderia a se agravar ao longo do século XIX. 

Frente a tal situação, a Câmara de Curitiba agiria adotando uma atitude de moralização dos mercados 
de abastecimento. Não esqueçamos que, nessa época, mesmo na Europa, problemas semelhantes eram 
tratados da mesma maneira. A economia política e suas idéias de mercado concorrencial, como já vimos, 
mal estavam nascendo na Inglaterra. Como no resto do mundo, os vereadores curitibanos iriam procurar 
resolver o desabastecimento e a alta dos preços com o tabelamento, o racionamento e a proibição de saída 
dos gêneros alimentícios do termo do município, ao mesmo tempo em que se ocupariam em tentar estimular 
a agricultura. 

eles oficiais da Câmara determinaram que se passasse um edital sobre os mantimentos a saber: farinha que não 
passe o Alqueire mais de seiscentos e quarenta réis o milho por mão não excedesse seu preço por não mais de 
oitenta réis com pena de que todo e qualquer exceder do preço tarado de pagar para este Senado seis mil réis. 
S.C.M.C., 28 de setembro de 1782." 

Mais alguns anos, e o leque de produtos tabelados seria ampliado. 

E na mesma [sessão] por eles oficiais foi determinada a postura sobre os mantimentos mais necessários para 
os víveres deste Povo pelos repetidos clamores que nele têm havido pelas muitas faltas de mantimentos, por se 
terem extraviado nos respectivos comércios para fora deste distrito sendo esta a causa de mais excessivos preços 
nos diminutos mantimentos que ficam de semelhantes extravios; Pelo que acordamos em fazer Provimentos 
para que não fique o distrito exausto dos mantimentos necessários, c que estes não cheguem a preços excessivos 
pelas referidas faltas: Para o que determinaram que de hoje em diante se venda o Alqueire de trigo em grãos a 
seiscentos e quarenta réis e farinha do mesmo arroba por arroba novecentos réis e feijão por alqueire quatrocentos 
réis milho por alqueire a trezentos e vinte réis e por mão a oitenta réis; Toucinho arroba a dez tostões aos quais 
preços se não poderá exceder, ficando ao arbítrio do vendedor o poder dar por menos do que fica taxado, e para 
que dos sobreditos gêneros que Deus for servido produzir na terra não passem para fora do Distrito sem que 
nesta vila se saiba ordenamos a todos os lavradores que tiverem dos sobreditos gêneros o venham ou mandem 

361 



dar ao manifesto ao Juiz que se achar presidindo, e na ausência deste a qualquer dos vereadores atuais para que 
com ordem de qualquer destes se publique pelo Porteiro desta todos os gêneros que assim forem manifestados 
pelas ruas desta vila para que chegue a notícia a todos os moradores para que havendo compradores nesta se 
faça o trato na forma dos preços acima referidos, E no caso que ao depois de publicado não haja compradores 
aos gêneros da publicação passará o oficial presidente Licença para aquele lavrador poder vender os gêneros 
que tiver manifestado a outro qualquer comprador, e Porquanto estes por qualquer modo sinistro se poderão 
indo ir atravessando os referidos mantimentos sem que jamais posam vir a esta vila razão porque assim a 
estes atravessadores como a todos os que quiserem conduzir carregações dos sobreditos gêneros para fora deste 
distrito sem proceder o dito manifesto ao dito Presidente para este o fazer publicar nesta vila para sc utilizarem 
disso na falta que houver nela entre os moradores, por cujo motivo na consideração de haver transgressões a esta 
postura ordenamos que todas as pessoas assim compradores e lavradores que dos ditos gêneros transportarem 
para fora do distrito sem Licença de satisfazerem para esta Câmara a quantia de seis mil réis e perdimento da 
carregação que nos parecer o ser justo tudo a nosso arbítrio e trinta dias de cadeia. 
S.C.M.C., 28 de janeiro de 1787.24 

Essa é a primeira postura municipal que conhecemos sobre o tabelamento generalizado de preços de 
gêneros alimentícios em Curitiba. Entretanto, outros documentos mostram que a trajetória de intervenção 
da Câmara curitibana no mercado de abastecimento era mais antiga uma vez que os almotacés apoiavam-se 
em listas de tabelecimentos de preços, anteriores às que conhecemos, para punir comerciantes infratores. 

Por vender cinco laranjas ridículas ao vintém 

Nesta questão do controle das relações de mercado, os almotacés curitibanos exerciam um papel 
crucial, na tentativa de fazer valer as tabelas de preços e outras disposições camarárias respeitantes ao 
comércio. O historiador Norton Nicolazzi Jr. foi responsável pelo estudo dos livros dos almotacés que, 
até muito recentemente, permaneciam ignorados nos arquivos da Câmara Municipal de Curitiba.25 Através 
dos seus levantamentos podemos examinar os livros de registros desses oficiais, acompanhando-os em 
suas periódicas correições pela vila. Àqueles que infringissem os preceitos camarário: multas, discursos 
moralizantes e até mesmo prisão. 

Aos Vinte e dois dias do mês de Julho de mil e Setecentos e quarenta e três nesta Vila de Nossa Senhora da luz 
dos Pinhais de Curitiba saiu de correição o Almotacel o Capitão Miguel Rodrigues Ribas pelas Ruas publicas 
desta Vila correndo todas as casas de vendas [...] e ofícios de Sapateiros e Alfaiates e condenou a Antunes 
Rodrigues dos Santos em um tostão por não ter tacha de seu oficio de Alfaiate e condenou também a Manoel 
Pereira Vidal em dez tostões a saber em cinco tostões de não ter registado dois escritos de aferição e em cinco 
tostões de não ter Almotaçado um pouco de toucinho e condenou também a Manoel Rodrigues Porto em seis 
tostões a saber em cinco tostões por não ter Almotaçado sal e em um tostão por não ter taxa das obras de seu 
ofício de sapateiro e em cuja advertência tinha posto aos ditos oficiais por um edital que mandou passar o qual 
se publicou pelas Ruas desta Vila e assim mais condenou a Antônio Gomes e Setuvel em cinco tostões por não 
ter registado os escritos de aferições e assim mais condenou a Francisco da Cunha em seis tostões a saber em 
cinco tostões por não ter registado um escrito de aferição e em um tostão por não mostrar tacha do seu oficio de 
sapateiro e assim mais condenou a Frutuoso da Costa Braga em seis tostões a saber em cinco tostões por não ter 
registado dois escritos de aferições dos seis meses passados e em um tostão por nào ter procurado da Câmara 
a tacha das obras de seu oficio de sapateiro e assim mais condenou a Francisco Furtado em cinco tostões por 
não ter ainda a revista da petição de licença pelos os oficiais da Câmara dos seis meses últimos do ano e assim 
mais condenou a José Nunes [...] em cinco tostões por não ter almotaçado sal e bem assim achando-se o dito na 
casa do Concelho adonde esse dito Almotacel o mandou vir e aos mais sobreditos condenados para os exortar 
com seus ofícios e vendas publicas nesta Vila para viverem com elas e seus ofícios como Deus manda e 
a obrigação da Justiça para assim observarem falando o dito José Nunes na presença desse dito Almotacel o 
mandou meter na enxovia [...].16 

Antes de sair em correição, os almotacés apregoavam que os comerciantes deveriam ter "suas licenças 
preparadas e mais escritos de Almotaçarias e aferições cada um com suas portas varridas e asseadas e os 
tenham medidas prontas seus ramos verdes na porta com sua gamela e água e toalhas para se fazer [limpeza] 
nas medidas sendo necessário".27 Não hesitavam em condenar algum vendeiro "em Cinco tostões por não 
ter ramo verde" sobre a porta de seu estabelecimento, quando vendia bebidas alcoólicas.28 

A desobediência, por parte dos vendeiros, às taxas (tabelamentos) impostas pelo poder municipal 
implicava em multas aplicadas pelos almotacés. Ora era um comerciante punido "por vender Cinco Laranjas 
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Ridículas que são as desta terra cinco ao vintém contra o Almotaçado", que era de 10 laranjas por vintém, 
ora era outro, "por este ter vendido uma quarta de farinha por uma pataca".2' 

Não queremos com isto, afirmar que os preços foram perfeitamente controlados pela câmara. Existem 
indícios documentais que apontam para situações opostas. Ao estudar o comportamento de preços em 
Curitiba, Rodrigo Rojas Duarte . a documentação contábil de algumas irmandades religiosas mostra uma 
situção de invariabilidade de preços da maior parte dos alimentos, bebidas alcólicas e outras mercadorias 
correntes. No entanto, algumas listas de preços elaboradas em 1799, partem do princípio de que ocorriam 
variações, por vezes muito grandes, e os preços eram tratados em termos de máximos mínimos e médios. 
Vejam-se alguns exemplos: 

Gêneros de Importação 
Máximo Médio Mínimo Por 

Vinho 960 800 720 Medida 
Aguardente do reino 1600 1440 1280 Medida 
Vinagre 800 720 640 Medida 
Aguardente de cana 640 480 400 Medida 
Linhos ordinários 600 560 500 Vara 
Baetas 800 720 680 Covado 
Chitas ordinárias 1280 1120 1000 Cada 
Panos de Lã 1440 1280 1120 Covado 
Panos de algodão 21000 20000 19000 Peça 
Açúcar 2880 2560 2100 Arroba 
Sal 4420 4000 3200 Alqueire 
Bestas 16000 15000 14000 Cada 

Generös de exportação 
Máximo Médio Mínimo Por 

Feijão 480 400 320 Alqueire 
Toucinho 1600 1280 1120 Arroba 
Fumo 1600 1220 1200 Arroba 
Congonha 160 140 120 Alqueire 
Bestas 10000 9000 8000 Cada 
Potros 5000 4000 3200 Cada 
Bois 2000 1600 1440 Cada 

Gêneros consumic os na Paróquia 
Máximo Médio Mínimo Por 

Feijão 480 400 320 Alqueire 
Trigo 720 640 Alqueire 
Milho 240 200 180 Alqueire 
Fumo 1280 1200 Arroba 
Congonha 160 140 120 Alqueire 
Farinha de milho 610 480 400 Alqueire 
Toucinho 1680 1280 1120 Arroba 
Bois 2500 2400 2000 Cada 

No entanto, estas tabelas parecem representar preços no atacado, vigentes num mercado ampliado e 
não os praticados no comércio local. Ainda estão para ser feitos estudos qeu tentem estabelecer melhor a 
conexão entre as diferentes realidades destes mercados. 

Uma súcia de especuladores desalmados 

Com a Independência do Brasil, as funções institucionais da Câmaras sofreriam algumas alterações. A 
mais digna de nota foi a perda de atribuições judiciárias. O Regimento das Câmaras Municipais do Império 
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(Lei do 19 de outubro de 1828), em seu artigo 24, dispunha que "as Câmaras são corporações meramente 
administrativas, e não exercerão jurisdição alguma contenciosa". Naquele momento, os vereadores 
deixariam de ser escolhidos através do sistema de pelouros e começaria a vigorar o voto censitário, que 
caracterizaria o processo eleitoral do Império. Este regimento foi também responsável pela extinção do 
cargo de almotacé, o que limitava a capacidade de intervenção das câmaras municipais nas questões de 
mercado. 

De acordo com o que fora determinado pelo Regimento das Câmaras, os vereadores curitibanos 
iriam elaborar, entre 1829 e 1830, o primeiro código de posturas consolidado do município no período 
imperial.. Todavia, apesar de o Regimento ser eminentemente livrecambista pecebe-se que as idéias do 
mercado regulamentado ainda continuavam vivas. Resumidamente, as novas posturas camarárias previam 
um período de venda de alimentos no varejo antes que eles pudessem ser negociados no atacado. Segundo 
essa legislação, o livre-comércio só poderia ser praticado após o atendimento das necessidades alimentares 
do 'Povo'. 

Capitulo terceiro - Artigo primeiro = Continua o uso do mercado público de víveres que com o nome de casinhas 
foi estabelecido nesta Vila em cujo lugar deverão vender os Lavradores ao Povo o produto de suas Lavouras, 
quando o não tenham feito pelas ruas ao mesmo Povo, sem que possam vender aos atravessadores, e taberneiros 
tais gêneros antes da estada efetiva em dito mercado pelo espaço de três dias pelo menos = Artigo segundo = Aos 
lavradores em dito mercado será livre venderem seus gêneros até o peso de quatro libras [1,8 kgl, e até a medida 
de meia quarta [0,57 1.] não menos e pagarão para as rendas do Conselho a estada e uso de pesos, e medidas 
oitenta réis por dia e noite = Artigo terceiro = Os atravessadores e taberneiros que comprarem para revender 
tais gêneros em contravenção ao disposto no artigo primeiro deste Capítulo antes do prazo neles estipulado, 
sendo convencidos perante o Juiz de paz, este lhes imporá uma multa de quatro a oito mil réis para as despesas 
do conselho e fará vir ao mercado público o gênero atravessado para aí ser vendido ao Povo pelo preço que foi 
vendido ao atravessador. 
Curitiba, 20 de outubro de 1829.30 

Por conta das disputas referentes ao abastecimento urbano, os taberneiros e bodegueiros constituíam uma 
categoria sob constante suspeição. Nos momentos de escassez, a condenação dos mesmos se generalizava, 
recaindo sobre eles a acusação de atravessadores.. Em 1858, O Dezenove de Dezembro publicou, a pedido 
de M. A. de Paula, um vigoroso artigo contra a liberdade de comércio a retalho. 

No estado atual dessa liberdade, sem base legal, segue-se que qualquer indivíduo, dos mais inabilitados, com 
40 ou 50S000 de capital, abre as portas a uma taberna, aonde, à sombra única do imposto de balcão, arma uma 
forca caudina, e vai com ela dizimando a fortuna alheia, por meio de roubos, que não sendo qualificados tais, 
nem havendo queixa, a polícia nada tem com eles que fazer. No fim do ano, e por essa forma, o tal capital tem 
centuplicado, e o taberneiro tem adquirido tal preponderância, que pode arrogantemente zombar das leis e das 
autoridades. [...] Ademais, a liberdade ilimitada de comércio a retalho, não cria somente uma classe asquerosa de 
negociantes ilícitos, mas também ataca a agricultura, fonte real de riqueza, distraindo braços que nela se deviam 
empregar, ou à conveniência do serviço doméstico.31 

Mas o que era um atravessador? Na maioria dos municípios da região que hoje constitui o Estado 
do Paraná, eram assim classificados todos aqueles que comprassem alimentos diretamente aos produtores 
rurais para revenda. Apenas a câmara de Castro procurou definir legalmente essa categoria. Seguindo a 
regra, a legislação daquele município determinava que os agricultores trouxessem os seus produtos à cidade, 
obrigando-os a vender no varejo durante as primeiras 24 horas. Os atravessadores que comprassem os 
gêneros diretamente dos produtores estariam sujeitos a multas de 30$000 e a 8 dias de prisão. Porém, diziam 
os vereadores, "não serão reputados atravessadores os que pelos sítios comprarem gêneros alimentícios para 
venderem nas povoações, se os expuserem por espaço de 48 horas" vendendo-os em pequenas quantidades.3-
A câmara de Castro foi a única a institucionalizar esse tipo de comércio durante o período imperial. Para os 
vereadores daquela vila, o lucro obtido na intermediação entre cidade e campo não era condenável; bastava 
que os comerciantes garantissem o abastecimento da população urbana vendendo os produtos em pequenas 
quantidades, independentemente de embutirem nos preços o lucro do intermediador. 

A rigidez das leis de controle de mercado oscilava ao sabor da conjuntura de abastecimento de cada 
município. Nas localidades menores, o tempo obrigatório de venda a varejo variava entre 24 e 36 horas. Em 
Curitiba, a permanência compulsória dos gêneros alimentícios nas "casinhas" tendeu a crescer: até 1861 era 
de 3 dias, e a partir desse ano passou para 4 dias.33 

O acirramento destas leis protecionistas foi provocado pela rearticulação econômica por que passou 
c^regmo. A partir da metade do século, houve um boom dos preços do mate no mercado internacional e, 



com ele, uma proliferação de engenhos em Curitiba e na região do litoral. Com isso, aumentou a parcela 
da população local inserida na economia de mercado, seja na extração do mate, ou como trabalhadores 
jornaleiros de engenho, o que acabou por desestruturar de vez a agricultura de subsistência. Os pequenos 
agricultores, além de não mais produzirem para si e para suas famílias, deixaram de atender ao crescente 
mercado urbano. 

O impacto desagregador da economia do mate sobre a agricultura de subsistência se fez sentir 
vigorosamente, tomando-se o mercado urbano um espaço de constantes disputas. Com o aparecimento do 
primeiro jornal do Paraná, O Dezenove de Dezembro, é possível acompanhar o protestos da população 
letrada, e as pressões a que era submetida a Câmara de Curitiba. Em alguns casos, os anúncios de protesto 
chegavam a sugerir a possibilidade de um levante popular. 

E de mais!!! 
Deus de misericórdia! Até quando os malditos atravessadores zombarão deste prudente povo?!! 
Consta que no dia 15 ou 16 do corrente, foram atravessados 25 cargueiros de farinha por três desses senhores 
que capricham em desrespeitar as ordens da autoridade, a um dos quais, dizem, está confiada a sorte e bem estar 
dos habitantes deste município!!! 
Dizem que é atravessada a pouca carne verde que aparece, ficando imensas famílias sem uma só libra, ao passo 
que quartos inteiros vão para uma taverna para vender-se no dia seguinte por fabulosos preços!!! 
E o que há de fazer a polícia, se muitos dos que a deviam coadjuvar no empenho de acabar com tais abusos são 
os que mais animam o monopólio?!!! queira Deus que esses desalmados não tenham um dia de se arrependerem; 
e queira o mesmo Deus que o esfaimado povo não lhes diga então - É TARDE!!!34 

Misericórdia!!! 
Srs. da municipalidade, acordai!... Tende compaixão dos vossos pobres munícipes! Vede o escandaloso monopólio 
que se faz dos gêneros de primeira necessidade nas casinhas!... Acabai com essa súcia de atravessadores, em 
cujo número, dizem, há um que está muito debaixo da vossa alçada!... 35 

Ainda segundo O Dezenove de Dezembro, entre 1853 e 1855, o preço da erva-mate em bruto pulou 
de 960rs para 3$000rs; todavia, os preços dos alimentos também dispararam. A variação dos preços dos 
gêneros básicos no mesmo período teria sido a seguinte: 

AUMENTO DOS PREÇOS ENTRE 1853 e 185536 

GENEROS MEDIDAS PREÇOS/1853 PREÇOS/1855 
Milho alqueire $800 2$000 
Farinha de Milho u 1 $280 4$000 
Farinha de Mandioca íi 3S200 5$000 
Feijão 2S240 5$000 
Toucinho arroba 4$000 8$000 
Carne Verde ií 13920 2S560 
Charque 2S000 3$500 
Galinha unidade $320 $640 
Frango " $200 $320 

Isso talvez explique porque a indústria ervateira passou a ser alvo de todas as condenações. As 
relações de livre-mercado, defendidas pelos teóricos da economia política como a panacéia para os males 
do desabastecimento, na hora em que começaram a se efetivar, eram asperamente criticadas por largos 
setores da população. 

A economia de subsistência, que já causara polêmica nos tempos coloniais, voltava a ser defendida 
pelas novas autoridades provinciais. O Chefe de Polícia (cargo que hoje equivaleria a Secretário Estadual 
de Segurança Pública), preocupado com o desabastecimento provocado pelo mate, passou uma circular aos 
delegados policiais recomendando a cada um deles: 

que empregue todos os recursos de sua influência pessoal, e mesmo os da sua autoridade, dentro dos limites das 
suas atribuições, para conseguir dos moradores do seu distrito, que se não descuidem, no seu interesse próprio 
e comum utilidade, de plantar suas roças e tratar da criação daqueles animais de que a população costuma 
alimentar-se; fazendo-lhes V. S. ver, que esse mesmo enorme lucro, que os fascina c monopoliza a atenção para 
a erva-mate, tornar-se-á ilusório, fictício c insuficiente, quando a carestia dos gêneros alimentícios os obrigar a 
pagar por alto preço, o mantimento seu c das suas famílias.37 
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Nos meios instruídos, a questão do abastecimento toma outra dimensão. Através dos jornais, a 
população letrada vai sendo iniciada nos meandros da economia política. Os 'meios de comunicação' e os 
discursos do poder público se encarregam de banalizar a equação social=econômico. 

O autor de um artigo de jornal, ao atacar severamente a indústria ervateira, advertia que suas declarações 
poderiam ser censuradas por alguns economistas pois, fora o mate, não havia outro produto exportável na 
região.38 Porém, continuava o autor: 

É um erro grosseiro, supor-se que a superabundância de dinheiro é um sintoma favorável na estatística dos 
povos. O dinheiro deve estar em certa e determinada proporção com a produção do país, e toda vez que essa 
proporção falha, toda a vez que o excesso do dinheiro sobre a produção não pode ter uma aplicação imediata a 
empresas industriais de reconhecida qualidade, é geral o sofrimento da sociedade.39 

Para ele, o excesso de dinheiro, excesso de meio circulante no economês atual, era a causa de todos 
os males sociais. O remédio proposto, dentro dessa visão 'monetarista', era investir na agricultura e no 
beneficiamento do trigo, produto de mais futuro que o mate. 

O governo provincial também se utilizava do vocabulário da economia política para diagnosticar os 
males sociais provocados pelo boom ervateiro. Zacarias de Góes e Vasconcelos, em seu relatório como 
presidente da Província, considerava que os recursos e pessoas concentrados na economia ervateira eram 
excessivos, considerando que havia uma "lei econômica" segundo a qual "todo ramo da indústria, a que 
se aplica maior soma de trabalho, e capital do que ele naturalmente comporta, tende a decair".40 O curioso 
é que, apesar de os diagnósticos basearem-se nas 'leis' da economia, as prescrições continuavam a ser 
moralizantes. Os remédios sugeridos, apesar de travestidos de econômicos, não faziam parte do receituário 
da economia política. A crença no poder auto-regulatório do mercado cessava nos momentos de dificuldade 
e apelava-se às questões de ordem ética, da mesma forma que os protestos nos jornais. 

Leia o Sr. Atravessador-mor de gêneros de primeira necessidade a seguinte 
VERDADE ÉTICA 

Não há coisa mais cara do que aquela que custa a vergonha!...41 

Independentemente de suas embalagens, os remédios vão fazer sentir seus efeitos na legislação 
municipal. A partir da década de 1860, as posturas de diversos municípios paranaenses passam a delimitar 
momentos em que a economia de mercado deixaria de vigorar para os produtos alimentares básicos. Tanto 
as posturas de Curitiba de 1861 quanto as de Ponta Grossa de 1862 traziam um novo título, discorrendo 
"Sobre objetos de primeira necessidade por ocasião de carestia". 

Art. 124. Negar-se alguém a vender, a qualquer do povo, algum objeto de primeira necessidade no caso de 
carestia causada por qualquer calamidade pública; pena de 20 a 30$000. 
Art. 125. Exportar gêneros de primeira necessidade para fora da província ou do município, em ocasião de 
carestia, causada por qualquer calamidade pública; pena de 20 a 30$000. 
Art. 126. A Câmara marcará a porção em que se devem ser vendidos os objetos de primeira necessidade, e a 
ocasião em que se tiver de ser vedada a saída dos objetos para fora da província ou do município. 
Ponta Grossa, 24 de abril de 1862.42 

As mesmas posturas definiam também quais eram os gêneros de primeira necessidade. Em Curitiba, 
pertenciam a esta categoria o feijão, a farinha, o milho, o toucinho e o charque. Em 1877, também seria 
incluído o queijo.43 

Conclusão 

Só muito lentamente os valores e práticas propostos pela economia política foram sendo encaradas 
com naturalidade pela população local. Por um longo período pós a independência, quando o livre-
cambismo se oficializou no Brasil, o mercado de abastecimento urbano continuou a ser alvo de uma série de 
regulamentos 'extra-econômicos'. Essas leis, a que o historiador inglês E. P. Thompson chamou de "velhas 
regulamentações paternalistas de mercado", não eram exclusivas do Paraná ou do Brasil. Sua origem pode 
ser encontrada na legislação medieval da proibição da usura. Na Europa, elas também continuavam em 
vigor durante os séculos XVIII e XIX. Como já vimos, elas só começaram a ser questionadas quando os 
teóricos da economia política passaram a defender a total liberdade de mercado. 
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Se na Inglaterra a legislação contra o açambarcamento só começou a ser revogada nos anos 1770, não 
era de se esperar que, em localidades isoladas como Curitiba, isso viesse a acontecer com maior brevidade. 
No Paraná, as regulamentações paternalistas do mercado de víveres só desapareceriam no final do século 
XIX. Até lá, vamos encontrar na legislação de todos os municípios paranaenses um conjunto de dispositivos 
legais que dispunham sobre a comercialização de alimentos, principalmente após a grande carestia da 
metade do século. 

Principalmente a partir da década de 1850, o impacto desagregador da economia do mate sobre a 
agricultura de subsistência fazia-se sentir vigorosamente, tornando o mercado urbano um espaço de constantes 
disputas. Ocorria no Paraná um processo de amplitude universal: as disputas em torno da continuidade, ou 
não, das regulamentações morais do mercado. De acordo com Thompson, "os confrontos no mercado, em 
uma sociedade 'pré-industrial', são evidentemente mais universais do que qualquer experiência nacional, e 
os preceitos morais elementares do 'preço justo' são igualmente universais.44 
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