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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo explorar alguns aspectos da vida doméstica da população 

da região de Curitiba de fins do século XIX a partir de uma perspectiva arqueológica. 

Para isso, foi analisado o material em louça exumado de três sítios arqueológicos 

históricos. Ademais, na tentativa de não reduzir a pesquisa a um mero inventário de 

objetos, a referida análise procurou explorar interpretativamente a cultura material sob 

luz do contexto histórico-social de modernização da cidade de Curitiba, ensejadas pelas 

mudanças demográficas decorrentes da imigração européia, reformas urbanas de 

ordenamento dos espaços públicos e refinamento material dos ambientes privados. Para 

o estabelecimento desse contexto, realizou-se, então, a caracterização do histórico de 

ocupação da região de Curitiba no século XIX a partir de referências da historiografia 

local e das pesquisas arqueológicas, bem como das regiões específicas dos sítios 

arqueológicos analisados, de modo a esboçar a origem sócio-cultural de seus ocupantes. 

Reduzindo a escala, discutiu-se na sequência sobre a configuração dos espaços privados 

e do aparato doméstico em Curitiba: a) em contraste com outros centros urbanos 

regionais; e b) nas representações veiculadas pelo discurso literário local, a partir da 

análise de crônicas de jornais produzidas nas duas últimas décadas do século XIX. 

Enfim, todas essas considerações balizaram a análise comparativa da cultura material, 

cuja padronização distinta das amostras, em termos de valores e atributos morfológicos 

e decorativos, sugeriu que os objetos eram mobilizados em agenciamentos específicos – 

em estratégias de gênero e de reprodução de valores – de acordo com a maior ou menor 

conformidade ao estilo de vida e aos padrões de consumo idealizados pela elite local. 

 

Palavras-chave: Arqueologia histórica; espaço doméstico; Cultura Material; Curitiba, 

século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to explore some aspects of domestic life of the population of the region 

of Curitiba in the late nineteenth century from an archaeological perspective. For this, 

we analyzed the tableware material exhumed three historical archeological sites. 

Furthermore, in an attempt not narrow the search to a mere inventory of objects, this 

analysis sought interpretively explore the material culture in light of the historical and 

social context of the modernization of the city of Curitiba, caused by demographic 

changes resulting from European immigration, urban planning reforms of public spaces 

and equipment refinement of private environments. To establish this context, then, was 

held featuring the history of the occupation of the region of Curitiba in the nineteenth 

century from referrals of local history and archaeological research, as well as the 

specific areas of archaeological sites analyzed in order to outline the socio-cultural 

background of its occupants. Reducing the scale, it was discussed on the following 

configuration spaces of private and domestic apparatus in Curitiba: a) in contrast to 

other regional towns; and b) in representations disseminated by the local literary 

discourse, from the analysis of chronic newspapers produced in the last two decades of 

the nineteenth century. Finally, all these considerations as guidelines comparative 

analysis of material culture, whose distinctive patterning of the samples, in terms of 

values and morphological and decorative attributes, suggested that the objects were 

mobilized in specific agency – in strategies of gender and reproduction of values – 

according to the greater or less conformity to lifestyle and consumption patterns devised 

by the local elite. 

 

Key-words: Historical Archaeology; Domestic Environment; Material Culture; 

Curitiba, nineteenth century. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De maneira geral, as primeiras experiências dos neófitos em arqueologia com os 

vestígios arqueológicos são marcadas por um vislumbre singular tendo em vista que se 

está diante de algo que atravessou, não raras vezes, milhares de anos, em condições e 

contextos que fertilizam a imaginação sobre as sociedades humanas do passado 

longínquo. Assim, algumas categorias de artefatos como que são revestidas de uma 

espécie de “aura”, e estão entre os mais bem quistos pelos arqueólogos, tais como 

pontas de flecha em pedra, urnas funerárias e ossos humanos.  Minhas primeiras 

experiências nesse sentido foram durante as atividades como bolsista, entre os anos de 

2011 e 2013, na organização do acervo de arqueologia da reserva técnica do MAE-

UFPR – que conta com material proveniente de mais de 60 anos de pesquisas 

arqueológicas no litoral e planalto paranaenses. Diante de um acervo repleto de coisas 

enriquecedoras da “imaginação arqueológica”, não foi com pouco espanto que me 

deparei com uma caixa contendo cacos de louças coloridas, provenientes de um trabalho 

de monitoramento arqueológico na área central da cidade de Curitiba (CAVALHEIRO, 

2007). Cacos sem muita “aura”, a princípio, para aqueles interessados em desvendar os 

mistérios de tempos pré-coloniais (sic), pois que louças podem ser encontradas nos 

armários e nas pias atualmente, encarei a tarefa de organizá-los diante da necessidade de 

revisão da catalogação do material. A observação mais atenta da coleção, contudo, 

despertou o interesse sobre as possibilidades de análise de tais vestígios, tendo em vista 

a considerável diversidade de formas e motivos decorativos da louça, de procedência 

inglesa. Com efeito, tal diversidade tem sido evidenciada em diversos sítios 

arqueológicos históricos, e serve também como baliza cronológica, haja vista que o 

consumo massivo de louças teve seu auge no século XIX, sobretudo com a abertura dos 

portos a produtos industrializados ingleses, em 1808 (LIMA, 1995). Para a coleção em 

questão, apesar de fontes documentais que permitiram identificar as técnicas de 

decoração e seus respectivos anos de produção, algumas lacunas quanto ao contexto de 

descarte das louças informavam sobre a diversidade de ocupações humanas que compõe 

o registro arqueológico em contextos urbanos. O espaço onde foram identificados os 
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vestígios já houvera sido ocupado pelo antigo mercado municipal, que a partir de 1915 

deu espaço à construção do edifício do Paço Municipal
1
.  

Essa experiência inicial revestiu-se de interesse de pesquisa após uma breve 

revisão bibliográfica dos trabalhos em arqueologia histórica em Curitiba (CHMYZ, 

2003; CHMYZ ET AL., 2004; SGANZERLA ET AL., 2010) e em outros centros 

urbanos brasileiros (LIMA, 1995, 1997; SYMANSKI, 1998, 2002; TOCCHETTO ET 

AL., 1999), em que se podem observar as potencialidades interpretativas das louças 

importadas e nacionais na arqueologia histórica. Ainda que a ampla dispersão de bens 

manufaturados em série sugira uma “cultura manufaturada em massa”, a atenção a 

variabilidade desses itens e seus possíveis papéis simbólicos na vida cotidiana (LIMA, 

1995, p.129) podem elucidar especificidades pertinentes acerca da inserção da “cultura 

de consumo”
2
 em contextos localizados. Análises que deram atenção a tais 

especificidades (LIMA, 1995, 1997; SYMANSKI, 2002), focadas sobretudo no Brasil 

oitocentista, tem demonstrado que a homogeneidade material não necessariamente 

implica na assimilação passiva de valores e padrões de comportamento comuns, mas 

antes em um modelo em que diferentes sistemas de valores são postos em interação. 

Atentar aos usos diferenciados da cultura material em função das especificidades do 

contexto pode se constituir numa via fértil para se continuar pensando acerca “dos 

efeitos do mercantilismo e do capitalismo que foi trazido da Europa em fins do século 

XV e que continua em ação ainda hoje” (ORSER JR., 1992, p.23). 

A partir dessas colocações, o presente estudo procura explorar o potencial 

informativo das louças exumadas dos sítios arqueológicos históricos cujo contexto 

deposicional remete as lixeiras domésticas produzidas na Curitiba oitocentista. Nessa 

perspectiva, que parte da noção de “cidade-sítio” (CRESSEY & STEPHEN, 1982 apud 

TOCCHETTO ET AL., 1999, p.90) o cenário urbano é entendido simultaneamente 

como ambiente e objeto de pesquisa. Assim, os sítios arqueológicos nele identificados 

são entendidos a partir das suas dinâmicas de relações como componente de um sistema 

mais amplo, isto é, a cidade (TOCCHETTO ET AL., 1999, p. 89). A arqueologia “da” 

cidade, assim, procura entender o fenômeno urbano a partir das evidências materiais de 

                                                 
1 Conforme Cavalheiro (2007, p.6), possivelmente as louças tenham sido depositadas na área junto ao 

sedimento que compôs o aterro quando da construção do Paço, com terra removida de áreas periféricas da 

cidade, e não relativos a atividades de descarte de moradores da área central da cidade.   
2 Symanski (2002, p. 34) utiliza o termo para referir ao conjunto de valores que tinha como por propósito 

“incutir uma necessidade cada vez maior pelos produtos industrializados, reforçando, no âmbito 

doméstico, a crescente divisão do trabalho na indústria, através da utilização de um número crescente de 

formas de louças que dividiam e segmentavam o processo alimentar”. 
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diversas ordens, desde elementos móveis depositados rotineiramente como lixo e 

elementos fixos, como estruturas de habitação (TOCCHETTO ET AL., op. cit., p.89).  

Diferentemente dos materiais identificados no Paço, priorizou-se pelo estudo 

daqueles recuperados em contextos deposicionais que permitissem maior controle 

quanto à definição das estruturas arqueológicas (as “lixeiras”) e os vestígios a elas 

associados. 

Propõe-se, então, uma análise comparativa das louças exumadas em Curitiba e 

suas adjacências com vias a, num primeiro momento, compreender a variabilidade 

artefatual no contexto local, em que sejam levadas em consideração as dinâmicas de 

consumo que o estabelecimento em diferentes áreas da cidade cria para os habitantes.  

Apesar da imagem estática que a idéia de “cenário urbano” remete, procura-se 

atentar às dinâmicas iniciais da urbanização a partir das reflexões propostas por Queiroz 

(1978, p. 55-59), a respeito das particularidades do fenômeno urbano no Brasil. Se na 

Europa ocidental a industrialização e urbanização teriam sido fenômenos intimamente 

imbricados na conformação de um novo gênero de vida urbano, no caso brasileiro o 

“gênero de vida burguês citadino” teria sido difundido num processo de diferenciação 

cultural com a adoção, pelas camadas superiores da população, de sinais de distinção 

(QUEIROZ, 1978, p. 57). Além disso, é a partir dessa dinâmica que se acirram as 

diferenças entre vida na cidade e vida no campo. O ano de 1820 seria, pois, o ano-chave 

para se pensar num marco temporal da vida citadina no Rio de Janeiro e 1850 para São 

Paulo. Essas considerações são pertinentes para se pensar no estabelecimento de um 

“gênero de vida burguês” em Curitiba posterior aos marcos temporais pensados para os 

outros centros, tendo em vista as mudanças políticas significativas após 1857 e 

expansão do núcleo urbano a partir da década de 1870. 

Num primeiro momento, procura-se caracterizar o campo da arqueologia 

histórica no Brasil, bem como dos estudos que se dedicaram à análise das louças em 

sítios arqueológicos históricos, de modo a ressaltar as principais preocupações e 

potencialidades das análises desenvolvidas. Em seguida, delineia-se de maneira ampla o 

contexto histórico de ocupação e formação da cidade de Curitiba e São José dos Pinhais 

a partir do século XIX, de modo a apresentar o cenário em que foram formados os sítios 

arqueológicos históricos relacionados ao período em questão. Reduzindo a escala, 

passa-se aos contextos dos sítios analisados na presente monografia. De modo a atentar 

aos vínculos espaciais da cidade, tomo como referência as coleções de três sítios 

arqueológicos associados a contextos de fins do século XIX, dois deles situados em 
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áreas rurais, periféricas ao centro urbano: PR-CT-71/Rua Mateus Leme, nº56 na malha 

urbana da cidade; PR-CT-69/Campo do Assobio, em área rural de São José dos Pinhais 

e PR-CT-80/Fazenda Capela, adjacente à antiga Estrada da Graciosa, no atual município 

de Pinhais. Os sítios arqueológicos em questão foram alvo de pesquisa pela equipe do 

Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA/UFPR) com a coordenação do 

Professor Igor Chmyz, em consonância com Estudos de Impacto Ambiental de 

empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio arqueológico
3
. O material 

arqueológico proveniente das pesquisas compõe o acervo do CEPA/UFPR. A 

caracterização dos sítios procura também explorar as informações documentais 

disponíveis sobre as áreas, de modo a caracterizar a composição social e cultural das 

regiões em que estão inseridos. 

No terceiro capítulo, procuro adentrar nos espaços domésticos da virada do 

século XIX para o XX, com o objetivo de ilustrar a tralha doméstica recorrente no 

período, bem como os comportamentos sociais e hábitos alimentares relacionados aos 

usos das louças no espaço doméstico. Para tanto, além da revisão bibliográfica sobre o 

tema, procurou-se trabalhar com referências primárias, como inventários, anúncios de 

jornais de casas de comércio e crônicas de jornais. No último capítulo, apresento as 

análises do material em louça dos três sítios com auxílio da literatura arqueológica, com 

o objetivo de caracterizar a padronização da cultura material com base na diversidade de 

categorias de peças, padrões decorativos e qualidade das louças. Assim, procuro 

explorar as potencialidades dos estudos dos artefatos atento às propriedades utilitárias e 

estilísticas; bem como às relações com possíveis valores simbólicos atribuídos à cultura 

material utilitária em contextos domésticos, relacionados com o ideal de domesticidade 

burguês e à dinâmica de diferenciação social (BOURDIEU, 1983).  

  

                                                 
3 O PR-CT-80 foi pesquisado entre os anos de 1999 e 2000, na área de construção do loteamento 

Alphaville Graciosa, em Pinhais; o PR-CT-69, na região rural de São José dos Pinhais, foi alvo de 

pesquisas em função da instalação da montadora Audi na região, em 1997; e o PR-CT-71/ Rua Mateus 

Leme, nº56, foi identificado em função da construção do Centro Juvenil de Artes Plásticas em área do 

setor histórico da cidade, o que ocasionou pesquisas prévias de Avaliação de Potencial Arqueológico. 
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2 A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E A VIDA COTIDIANA 

 

Neste capítulo, pretendo apresentar as principais discussões em torno da 

definição da arqueologia histórica, enquanto sub-disciplina da arqueologia preocupada 

com a formação do mundo moderno com especificidades teórico-metodológicas que 

apresenta vínculos com a História e demais Ciências Sociais.  Na segunda parte, analiso 

especificamente a bibliografia relacionada ao estudo dos espaços domésticos na 

arquelogia histórica, de modo a ilustrar o potencial interpretativo das louças em 

questões relacionadas às práticas cotidianas e padrões de consumo. Adiante, analiso de 

que forma tais problemáticas tem sido abordadas em estudos específicos no contexto 

brasileiro, identificando as possibilidades de incursão nesse cenário a partir de um 

estudo de caso. 

 

2.1 ARQUEOLOGIA HISTÓRICA: dilemas e perspectivas de análise 

 

O estudo dos vestígios materiais de populações humanas do passado somente foi 

institucionalizado em fins do século XIX, com pesquisas desenvolvidas na França e 

Inglaterra que discutiam, pela primeira vez, a profundidade temporal da história 

humana, com o estudo do paleolítico europeu (TRIGGER, 2004, p. 71). Assim, o campo 

de investigação da chamada arqueologia se direcionou para o estudo de sociedades que 

não houveram produzido registros escritos. Nesse sentido, o campo de investigação da 

arqueologia possui, pois, limites pouco precisos. No contexto americano, a necessidade 

de estudo do passado das populações anteriores ao contato dos europeus, de um lado, e 

a das formações populacionais iniciadas a partir do contato ensejou a criação de duas 

grandes divisões na arqueologia americana: na primeira, o chamado período “pré-

histórico” seria demarcado pelas mais antigas ocupações do continente, em torno de 

12.000 anos AP até a presença dos colonizadores europeus, por volta dos anos 1500 

d.C; a arqueologia histórica estaria encarregada, então, do período que começa com o 

contato dos colonizadores europeus até o presente (ORSER JR., 1992, p. 17). 

A origem e desenvolvimento da arqueologia histórica nos EUA remontam a 

estudos de casos isolados no século XIX, em que sítios associados a figuras públicas 

eram focos de pesquisa; no início do século XX as pesquisas conduzidas em sítios 

históricos tinham como orientação servir como técnica auxiliar a reconstrução 

arquitetônica e histórica (DEAGAN, 2008 [1982], p.67). Com efeito, uma das principais 
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questões envolvendo a definição da sub-disciplina diz respeito justamente a sua relação 

com as fontes escritas e, por extensão, à História.  Autores como Lima (1993) tem 

apontado que a arqueologia histórica possibilita gerar conhecimentos ao lado das fontes 

escritas, desde que se proponha “uma leitura verdadeiramente interpretativa da cultura 

material” (LIMA, 1993, p. 230). Debates com relação à filiação à História ou 

Antropologia são infrutíferos, uma vez que a arqueologia histórica seria um campo com 

“objetivos híbridos”, que pretende integrar a perspectiva antropológica e histórica. A 

partir do confronto do registro documental com o registro arqueológico, a idéia é ensejar 

a um terceiro nível de informação, que permita atingir “os domínios cognitivos do 

comportamento cultural” (LIMA, 1993, p. 231). Assim, observa-se que, antes que uma 

técnica auxiliar a arqueologia histórica é marcada, no aspecto metodológico, pelo uso 

integrado do registro escrito e arqueológico. 

Além disso, convém destacar que o recorte temporal, por si, não serve para 

definir a arqueologia histórica. Lima (1989a, p. 87) adverte que a arqueologia pode ser 

entendida como disciplina que se utiliza de restos materiais para compreender o 

funcionamento de sociedades humanas e da cultura em geral. Assim, seus limites de 

estudo não se restringem à escala temporal, podendo abarcar qualquer sistema 

comportamental. Na arqueologia norte-americana, alguns autores (DEETZ, 1977; 

SCHUYLER, 1978) apontam que a principal preocupação da arqueologia histórica diz 

respeito aos problemas colocados pelo processo de formação do mundo moderno 

(ORSER, 1992; 1996) e suas conseqüências no que diz respeito à consolidação do 

capitalismo e a dispersão e consolidação de novas práticas sociais (ZARANKIN & 

SENATORE, 2002, p. 6). Conceitos como individualismo, estandardização e 

consumismo estão entre as principais chaves interpretativas lançadas pelos arqueólogos 

para entender os processos de mudança e reprodução social envolvidas na formação do 

registro arqueológico (ZARANKIN & SENATORE, op. cit., p. 7).  

A aplicabilidade dos conceitos e modelos teóricos elaborados em contextos 

específicos tem, por outro lado, sugerido aos arqueólogos brasileiros refletir sobre a 

pertinência de atentar às particularidades dos significados das práticas em contextos 

locais: 

Embora seja indiscutível sua utilidade em dar conta de certos processos em escalas 

globais,vale aqui uma reflexão acerca de seu alcance para a compreensão de nossos 

contextos locais. O que é que define a sociedade moderna em nossos contextos 

particulares (distantes dos centros de expansão política, econômica, ideológica)? Por 

exemplo, se se fala de mudanças nas práticas, pode-se afirmar que na América Latina a 

sociedade moderna se define a partir de tendências à individualização, estandardização, 
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consumismo e segmentação? Ou seria melhor perguntar quais grupos constroem ou 

negociam sua identidade a partir de oposição ou contraste com essas mudanças? 

(SENATORE & ZARANKIN, 2002, p. 11). 

 

 Nesse sentido, Lima (2002) aponta que uma leitura acrítica do processo de 

formação do mundo moderno tende a naturalizar o fenômeno da globalização como 

inexorável. A abordagem pretendida pela autora – preocupada com o modo como tais 

dinâmicas tem sido entendidas no contexto brasileiro – pretende contornar tais dilemas 

criticamente, contrapondo-se às perspectivas tais como apresentada abaixo:  

De que forma foram insidiosamente e gradativamente infiltradas nas 

mentalidades oitocentistas, junto com os objetos que aqui eram despejados 

maciçamente, rotinas, hábitos, valores, noções e comportamentos que nos 

tornariam econômica e ideologicamente subjugados, absolutamente rendidos às 

ideias e aos produtos das nações industrializadas (LIMA, 2002: 17). 
 

Assim, a arqueóloga chama a atenção para as possibilidades de, a partir da 

cultura material, analisar as práticas cotidianas que revelam a inserção de ideais de 

consumo prezados numa ordem tipicamente capitalista. De fato, no estudo da cultura 

material associada a contextos domésticos, algumas questões tais como as levantadas 

acima serão problematizadas ao longo deste trabalho, como a distribuição de bens 

importados em centros periféricos, a produção de rotinas cotidianas que se utilizam da 

cultura material como suporte básico – como refeições e rituais de sociabilidade – 

considerando atores e contextos histórico-sociais específicos. 

  

2.2: Entre o luxo e o lixo: o refugo doméstico e o potencial interpretativo das louças  

 

Na arqueologia histórica, os primeiros esforços em entender o registro material 

para além de um sítio em particular procuraram, a partir da padronização da cultura 

material dos sítios, discutir os processos de mudanças e reprodução envolvidos nos 

sistemas culturais. No contexto norte-americano, South (2007 [1978]) problematizara as 

limitações da arqueologia histórica em voga
4
. Assim, Stanley South propunha que uma 

análise quantitativa dos artefatos poderia servir como subsídio para a formulação de 

classificações de artefatos, que serviria de base para explicar regularidades e mudanças 

em processos culturais específicos (ORSER JR., 1992: 67).  Os estudos de padrões de 

                                                 
4 Um ano antes dessa publicação, a arqueologia histórica norte-americana houvera tomado conhecimento 

das publicações de Method and Theory in Historical Archaeology (1977) do mesmo autor, e de In Small 

Things Forgotten (1977) de James Deetz, que a partir de diferentes perspectivas, provocaram o 

desenvolvimento de estudos que interessados em avançar na pesquisa arqueológica para além do nível 

descritivo. 
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artefatos identificados dentro de um sítio ou entre um sistema deles permitiria explorar 

cronologias, estruturas, padrões de assentamento entre outras questões até então 

negligenciadas. A abordagem de South, alçada em dados quantitativos, permitiu 

estabelecer a padronização da cultura material em sítios coloniais britânicos: fórmula de 

datação de cerâmica e o padrão Brunswick (SOUTH, 2007 [1978], p. 136). 

A “Fórmula de Datação de Cerâmica” diz respeito a um recurso analítico que 

procura estimar a cronologia de um sítio arqueológico a partir da popularidade dos tipos 

cerâmicos através do tempo – tendo em vista que várias categorias de artefatos, como 

cerâmicas, garrafas de vidro e louças possuem períodos de manufatura conhecidos.  

Conhecida como “fórmula South”, consiste numa equação que combina a média do 

intervalo conhecido de manufatura com a multiplicação do número de cacos de 

cerâmica, cujo somatório de tipos fornece uma data média para ocupação do sítio (id., 

p.138-140). No contexto brasileiro, o uso da fórmula para datação dos sítios foi testada 

com ressalvas, substituindo o número de cacos pelos números mínimos de recipientes 

(LIMA ET AL., 1989b) ou pelo peso da amostra (ARAÚJO & CARVALHO, 1993). 

Symanski (1999, p. 6) pondera acerca dos problemas incutidos nesse método de 

datação: que o cálculo em datas médias pressupõe que os artefatos possuem uma lógica 

na sua produção no estilo “curva de sino”, com um pico de popularidade e progressiva 

diminuição até o fim da manufatura; e em sítios com ocupações distantes por hiatos 

temporais, a datação pela fórmula poderia indicar uma única data média, justamente 

entre as duas ocupações (SYMANSKI, 1999, p.6).  

O “padrão Brunswick”, estabelecido a partir da dispersão e densidade de restos 

de tralha doméstica, diz respeito aos materiais descartados em entradas de casas, lojas e 

fortes no século XVIII (SOUTH, 2004 [1978], p. 138). A partir do material descartado 

evidenciado em um sítio na cidade de Brunswick, Carolina do Norte, South identifica as 

áreas preferências de descarte de lixo adjacentes às unidades domésticas.  

Nos estudos arqueológicos sobre louças, a padronização tem sido elaborada a 

partir do cálculo de freqüências e percentuais das categorias, baseadas em atributos tais 

como qualidade da pasta, atributos decorativos e categorias funcionais. A variabilidade 

das freqüências ou percentuais pode ser comparada em vários níveis: inter-sítios, intra-

sítios/inter-estruturas. Assim, busca-se verificar regularidades ou divergências: 

As regularidades são consideradas como indicativas de padrões de comportamento 

compartilhados por um determinado grupo, enquanto que as divergências devem ser 

explicadas considerando variáveis tais como: a filiação étnica ou sócio-econômica dos 

ocupantes do sítio, atividades específicas que nele foram realizadas, composição do 

grupo que o ocupou, acesso ao mercado etc. (SYMANSKI, 2001a, p. 3). 
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A variabilidade funcional das louças pode, pois, indicar hábitos alimentares 

distintos bem como variações de acordo com a condição sócio-econômica. Otto (1977 

apud SYMANSKI, 2001a, p. 4) demonstrou tal imbricação, ao analisar amostras de 

louças associadas aos proprietários, administradores e escravos de uma plantation norte-

americana, ocupada entre 1794 e 1861: Maior freqüência de pratos (80%) nas 

habitações os proprietários, ao passo que nas dos escravos, prevaleciam as malgas 

(40%). Ao combinar esses dados com os apresentados a partir da análise dos restos 

faunísticos, o autor interpretou a variabilidade como indicativa do privilégio que os 

senhores concediam a alimentos sólidos ou assados, consumidos em pratos, enquanto 

aos escravos a alimentação era basicamente de ensopados, consumidos em malgas. Em 

condições tais como apresentadas acima, não se pode ignorar que as relações de poder e 

controle são preponderantes na aquisição de bens como no estabelecimento de hábitos 

alimentares distintos, demonstrando como a associação ingênua a partir de padrões de 

artefatos sem o reconhecimento das dinâmicas sócio-políticas envolvidas no contexto. 

Em outro trabalho, também com a combinação de material zooarqueológico, 

Worthy (1982) analisou louças provenientes de um depósito de lixo do início do século 

XX. No trabalho, a autora pesquisou catálogos de louças da época de modo a 

estabelecer um “jogo de louças” ideal, de modo que divergências a esse padrão seriam 

interpretadas como gêneros particulares de comportamento (SYMANSKI, 2001a, p. 4-

5). Os padrões observados na amostra (alta incidência de malgas e poucos pratos), 

aliado a análise do material em vidro e zooarqueológico permitiram à arqueóloga inferir 

hábitos alimentares e sazonalidade do comportamento. Assim, o registro arqueológico 

poderia ter sido formado a partir de atividades como um alto consumo de ensopados – 

ocorridas no outono/inverno, centralizadas possivelmente nas festas de Ação de Graças 

e Natal.  

A idéia de que padronização das amostras permitiria, pois, observar a filiação 

social e econômica da unidade doméstica, levou alguns arqueólogos a trabalharem com 

o estabelecimento de seriações econômicas. George Miller (1980; 1991) propôs, a partir 

da listagem de preços de fabricantes de louça de Staffordshire produzidas entre 1796 e 

1880, um modelo que indica a posição dos ocupantes do sítio numa escala econômica-

social (SYMANSKI, 2001a, p.8). Uma das constatações do autor é de que haviam 

valores médios mais altos para xícaras e pires, o que sugere que os aparelhos de chá 

tiveram um papel preponderante na exibição de status, além do fato de que as faianças 
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finas podiam ser classificadas em níveis crescentes de preços a partir da complexidade 

das técnicas de aplicação da decoração. 

As principais críticas direcionadas aos trabalhos de comportamento de consumo 

incidem sobre o fato de que tais análises equiparam os níveis socioeconômicos aos 

valores das amostras, considerando a cultura material como um indicador passivo de 

riqueza. Yentsch (1991:143 apud Symanski, 2001a, p. 11) aponta que o enfoque 

excessivo dado ao status socioeconômico considera somente o papel do homem no 

grupo doméstico, uma vez que a abordagem prioriza a mensuração das possibilidades de 

compra e a renda familiar. Atentar a funcionalidade da louça dentro do domicílio 

permitiria, por outro lado, abordar a partir de uma perspectiva interpretativa o papel da 

mulher no espaço doméstico (id.). 

Os trabalhos direcionados ao estudo do comportamento do consumo na 

arqueologia histórica foram repaginados a partir dos trabalhos de Daniel Miller (1987) e 

McCracken (2003 [1988]), numa perspectiva “considera que os indivíduos buscam 

afirmar sua identidade social através da aquisição e uso de determinadas categorias de 

artefatos” (SYMANSKI, 2001a, p.15). De maneira geral, essa mudança de orientação 

surge na esteira de uma série de críticas a maneira como aspectos simbólicos do 

consumo foram negligenciados na arqueologia histórica devido à ênfase em análises 

quantitativas (COOK, YAMIN, MCCARTHY, 1996, p. 50). Nesse sentido, os autores 

apontam que o consumo deve ser entendido como momento crucial em que identidade, 

intenção e símbolo são agenciados e combinados na decisão de compra.  

Ao lado disso, a atenção aos significados da cultura material não deve prescindir 

da atenção ao contexto arqueológico. Isso se deve pelo fato de que o registro 

arqueológico em comunidades urbanas, por exemplo, pode ser resultado de rápidos 

eventos deposicionais, ou consequência de transições no nível doméstico e mudanças 

nas instalações de gerenciamento de lixo (BEAUDRY ET AL., 2007 [1991], p. 90-91). 

Nesse sentido, “a estrutura do registro arqueológico pode revelar também dinâmicas 

comportamentais do passado” (BEAUDRY ET AL., op. cit., p. 91). A pesquisa que 

embasa a reflexão dos autores foi realizada em dois contextos deposicionais 

relacionadas ao Engenho Boott, em Lowel, Massachusetts, nos séculos XIX e XX 

(BEAUDRY ET AL., op. cit., p. 92-93) e diz respeito aos quintais dos fundos de uma 

pensão onde os trabalhadores residiam e a uma habitação popular destinada ao pessoal 

da supervisão. 
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Os autores chamam a atenção para a constatação de que o uso das louças de chá 

e conjuntos de mesa pelos residentes das habitações populares apresentou contrastes 

com os padrões da coleção de louça da pensão dos trabalhadores (BEAUDRY ET AL., 

2007 [1991], p. 96). Isso poderia estar associado tanto à composição dos domicílios 

(corporativos versus nucleares) como aos valores culturais. 

Nas casas populares dos supervisores, observou-se tendência a “emular hábitos à 

mesa da classe média por meio da inclusão de um número maior de peças, por 

indivíduo, nos conjuntos de mesa, mesmo que eles não tivessem uma função específica” 

(BEAUDRY ET AL., 2007 [1991], p. 97). Assim, os autores supõem que os recipientes 

eram polivalentes, isto é, formas particulares serviam para funções que iam além 

daquela para a qual estavam planejadas. 

Na pensão, por outro lado, o dono fornecia apenas o básico para o serviço e 

consumo de alimentos. As refeições completas eram servidas aos indivíduos em um 

único prato e com poucos acessórios: 

[...] enquanto o residente das habitações populares procurava emular os principais 

rituais de refeição da classe média por meio da adaptação do seu limitado conjunto de 

louça com vistas a reproduzir o mais próximo possível um serviço de mesa de classe 

média, o dono da pensão, preocupado em oferecer o serviço básico a seus hóspedes, 

evitava tais refinamentos no uso funcional das peças de louça. (BEAUDRY ET AL., 

2007[1991], p. 97). 

 

 A partir de outra perspectiva, Wall (1987 apud BEAUDRY ET AL., 2007, p. 

98) observa que os padrões de louça de Nova Iorque entre os séculos XVIII e XIX 

tendem a refletir o novo conjunto de valores que emergiu na época. Assim, as amostras 

de louças do final do segundo quartel do século XIX “tendem a refletir um conjunto de 

ideais que se desenvolveram mais ou menos como uma resposta às mutáveis condições 

sociais trazidas pela industrialização e pela emergência da classe média” (BEAUDRY 

ET AL., 2007, p. 98). Entre esses valores, há a noção de separação do espaço doméstico 

daquele destinado ao trabalho, sendo o primeiro legado à mulher. Com isso, os 

arqueólogos tem atentado ao modo como as mulheres influenciaram na feição dos lares, 

e de que modo os artefatos poderiam atuar como símbolos no dia a dia, tendo os vista 

valores embasados tais como “a noção de aspirar a refinamento e status de classe média 

através da adoção de padrões da classe média como o entretenimento cortês e 

apresentação social – especialmente através do consumo de chás” (BEAUDRY ET AL., 

2007, p. 99).  
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No Engenho Boott, por exemplo, as famílias que alugavam as casas populares 

poderiam, pois, “aspirar a uma vida familiar estável e colocar em prática valores ligados 

à ideologia doméstica do século XIX por meio da estrutura de refeições e 

entretenimento na casa, especialmente durante o ritual do chá” (BEAUDRY ET AL., 

2007 [1991], p. 99). A partir da interpretação dos contextos arqueológicos, infere-se que 

os moradores das habitações populares, devido ao fato de serem responsáveis por suas 

próprias aquisições, fizeram uso ativo de itens de louça, não apenas como forma de 

auto-expressão, mas também na tentativa de criar novas identidades. Vistas dessa forma, 

as louças dos sítios históricos podem ser interpretadas como elementos do discurso 

social, e seus compradores como ativos participantes em tal discurso. Os autores 

destacam a importância do uso combinado dos registros documental e arqueológico, que 

permite interpretar os vestígios materiais não apenas como um produto passivo do 

comportamento econômico, mas como um componente instrumental das ações 

simbólicas.  

Os primeiros estudos sistemáticos no que diz respeito à tralha doméstica, com 

enfoque no Brasil oitocentista, foram desenvolvidos no final dos anos 1980 e durante os 

anos 1990 com particular interesse na sociedade carioca e paulistana (LIMA ET AL., 

1989c; LIMA, 1995, 1995, 1997; ZANETTINI, 1986). As principais contribuições 

desses estudos dizem respeito ao esforço em procurar entender a variabilidade dos itens 

evidenciados, como louças e frascos de vidro em termos de sua significância social 

(SYMANSKI, 2009, p. 4) – não se restringindo, pois, a descrição e identificação dos 

artefatos.  

Com efeito, os materiais analisados nessas pesquisas foram evidenciados em 

áreas adjacentes às residências. De maneira geral, o registro arqueológico proveniente 

de espaços domésticos raramente pode ser atribuído a indivíduos específicos, de modo 

que a unidade de análise enfocada tem sido os grupos domésticos (SYMANSKI, 1998, 

p. 66). A arqueologia das unidades domésticas se interessa, sobretudo, pelos os artefatos 

descartados nos quintais, prática comum tanto nos centros urbanos como no meio rural, 

antes da disposição da coleta seletiva.  Uma das perspectivas iniciais desenvolvidas por 

Tânia Andrade Lima aponta para as possibilidades de recuperar atividades cotidianas e 

anônimas dos grupos humanos, bem como o acesso a aspectos não-conscientes 

reveladores de estruturas sociais (LIMA ET AL., 1989c, p. 205). A partir do material 

descartado por esses grupos, isto é, dos bens industrializados de consumo tornados lixo, 

pretende-se entender seu ciclo desde a criação, aproveitamento, descarte e eventual 
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reciclagem, até seu abandono. Nesse sentido, convém destacar a complexidade da 

formação dos depósitos sedimentares dos sítios arqueológicos históricos, que envolvem 

diversos fatores culturais, tais como reocupação do espaço, reciclagem dos artefatos, 

aterros, demolições entre outros. Deve-se atentar, pois, para “a compreensão dos 

processos geradores, seletivos e deposicionais dos artefatos” (LIMA, 1989a, p. 93). A 

autora sugere que durante a análise das diferentes categorias de artefatos podem estar 

sujeitos a diferentes processos que determinam a recorrência de sua deposição. A 

matéria-prima, frequência de uso entre outros são fatores que estão ligados à dinâmica 

de descarte. Nesse sentido, convém observar os apontamentos da autora com relação às 

louças frequentemente evidenciadas no registro arqueológico: 

 

Porcelanas, normalmente reservadas para ocasiões especiais, apresentam longos 

intervalos, da fabricação ao descarte, por ser resistente, cara e menos usada. Já 

faianças, usadas no cotidiano, mais fracas e mais baratas, apresentam intervalos 

mais curtos (LIMA, 1989a: 94). 

 

Assim, na complexidade da formação do registro arqueológico, os estudos 

interpretativos discutem, a partir da análise da cultura material, as possíveis práticas, 

significados e ideologias que estariam relacionadas aos contextos de descarte.  

Num dos primeiros estudos de caso no Brasil, a principal problemática 

desenvolvida sobre a questão provém da análise de contextos habitacionais e depósitos 

de lixo existentes no Rio de Janeiro em meados do século XIX. A partir da análise da 

diversa tralha doméstica evidenciada em quintais e adjacências de habitações, Lima ET 

AL. (1989c) procuram interpretar tais contextos arqueológicos em função de processos 

sociais que teriam atuado tanto na aquisição de louças, remédios e bebidas importadas: 

isto é, às práticas de consumo que estariam imbricadas com das “uma das peculiaridades 

da formação social brasileira: o surgimento de um modo de vida burguês, antecedendo a 

instalação de uma ordem burguesa propriamente dita no país” (1989c, p. 205). A 

emergência de um “modo de vida burguês
5
” estaria associada, pois, a chegada da corte 

portuguesa no Brasil, que teria imprimido uma série de transformações nos valores da 

colônia, tais como a abertura dos portos às nações amigas, que permitiu a diversificação 

                                                 
5 Isto é, “as formas de comportamento decorrentes da ideologia de privatização que se consolidou na 

Europa ao longo do século XIX, paralelamente aos avanços da industrialização, valorizando o 

individualismo, as fronteiras entre o público e o privado, o universo familiar e a ritualização da vida 

cotidiana, a acumulação de capital (tanto real quanto simbólico), os critérios de ‘respeitabilidade’, a 

fetichização do consumo e a ascensão social” (LIMA, 1995, p.130). 
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dos bens de consumo; e o rompimento do pacto colonial, que permitiu a diversificação 

das atividades comerciais. 

 Nesse contexto, convém apresentar um breve histórico sobre a produção dos 

itens em louça evidenciados no refugo doméstico oitocentista, que servirá como mote 

para compreendermos seu papel como principal indicadora da nova dinâmica de 

consumo que se experimenta, e que tem sido discutido pelos arqueólogos históricos 

brasileiros. 

Em meados do século XVIII o processo de industrialização, com a conseqüente 

massificação no fabrico de bens, permitiu que produtos até então limitados à nobreza 

européia pudessem ser barateados e comercializados em larga escala. Sahlins (2004 

[1988], p. 4) já apontara os esforços que os comerciantes britânicos enfrentavam nessa 

época para obter bens de prestígio como seda, nanquim, artigos de porcelana e chá. 

Com efeito, uma das principais categorias de objetos prezados pela realeza européia, as 

louças de mesa em porcelana chinesa, propiciou o surgimento de uma série de fábricas 

nas principais cidades européias entre os anos de 1709 e 1750 (LIMA, 1995, p. 164) que 

se dedicaram a copiar a porcelana chinesa. Esse esforço ensejou a criação de louças 

como a “faiança fina”, de fabricação mais simples e maior resistência que as porcelanas. 

A faiança fina corresponde a um tipo de louça com pasta permeável, opaca, de textura 

granular e quebra irregular que, para se tornar impermeável a líquidos, é coberta com 

um esmalte constituído por substâncias minerais aplicadas sobre a peça (TOCCHETTO 

ET AL., 2001, p. 22). Na região britânica de Sttafordshire, por exemplo, um dos 

principais centros de produção, o louceiro Josiah Wedgwood introduziu novos 

elementos a faiança fina então produzida, aperfeiçoando e barateando sua produção 

(TOCCHETTO ET AL., 2001, p. 23).  

Interessa-nos aqui, especialmente, o fato de que foi tal categoria de louça 

doméstica que adquiriu notável popularidade no século XIX, despejado em larga escala 

no mercado brasileiro pelos comerciantes britânicos (SYMANSKI, 1998, p. 167). Essa 

categoria de louça substitui as grosseiras faianças portuguesas, até então predominante 

no contexto brasileiro – além disso, sua qualidade superior, a diversidade de motivos 

decorados e preço acessível às populações de médio poder aquisitivo faziam da faiança 

fina principal alternativa as porcelanas finas (SYMANSKI, 1998, p. 168). Assim, 

convém nos determos nas discussões propiciadas pela análise dessas categorias de 

materiais escavadas no território brasileiro, de modo a ressaltar os principais temas e 

problemáticas abordados nos últimos anos. 
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2.3 Os estudos sobre louça na arqueologia brasileira 

 

Como já apresentado em seções anteriores, os trabalhos pioneiros desenvolvidos 

por Tânia Andrade Lima (1989c, 1995, 1997) – a respeito das consequências materiais 

da implantação de um “modo de vida burguês” no Brasil oitocentista – partiram da 

constatação empírica de que a considerável frequência com que são evidenciados bens 

manufaturados em massa deveria ser tomada com maior atenção a partir dos seus papeis 

simbólicos na vida cotidiana – na esteira das reflexões de James Deetz (LIMA, 1995, p. 

129). Os itens de louça seriam, pois, elucidativos para se pensar no investimento dado a 

tais rituais, uma vez que tanto esses como os objetos atuam como marcadores e 

indicadores de posições sociais. Nesse contexto, o investimento dado a louça é 

observado a partir dos novos valores e padrões de consumo sugeridos pelos centros 

europeus. A maior diversidade de formas e funções, reflexo da individualização e 

especialização das refeições, teria como motivo a necessidade de diferenciação social 

das classes dominantes para com os segmentos emergentes da burguesia. Nesse sentido, 

a autora se debruçou sobre a cultura material de dois contextos específicos: aquela 

ligada ao serviço de jantar e à aparelhagem do chá, em unidades domésticas do Rio de 

Janeiro.  Um dos pressupostos da autora é de que o “lar” pode ser entendido como um 

dos elementos que integram um sistema de comunicação não-verbal. Assim, artefatos e 

estruturas podem ser entendidos como materializações de estruturais sociais e categorias 

culturais. O mapeamento desses diferentes "territórios" da casa, suas respectivas 

funções e implantações no espaço deixam entrever, argumenta a autora, dicotomias 

fortemente simbólicas (alto/baixo, frente/fundos, exterior/interior, claro/escuro) que 

estão inequivocamente articuladas à estrutura da sociedade que os concebeu e 

materializou (LIMA, 1995, p. 135). A sala de jantar, nesse sentido, tem sua 

“territorialização simbólica” demarcada em relação à cozinha. Na sociedade carioca 

oitocentista a cozinha era geralmente muito suja, fumarenta e malcheirosa e marcava 

um constraste com a sala de jantar: em lugar das finas alfaias, grosseiras louças de 

barro, pesadas panelas de ferro e alguidares de madeira que, ao lado dos vegetais e 

animais aí processados compunham um ambiente muito mais próximo da natureza que a 

refinada sala de jantar, recendendo cultura e civilização. (LIMA, 1995, p. 137).  

Mapeando as práticas em códigos de posturas a mesa e manuais da época, a autora 
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constata, dentre os segmentos mais abastados, crescente ritualização das refeições, 

sobretudo o jantar 

O jantar passou a ser governado por uma seqüência de regras extremamente rígidas, 

cuja ignorância ou desobediência eram consideradas imperdoáveis, precipitando o 

indivíduo no limbo da sociedade. De acordo com as normas dessa época, ou seja, nas 

primeiras décadas do século, um convite devia ser expedido com bastante antecedência, 

pelo menos oito dias antes do evento, de modo a poder ser transferido a outra pessoa em 

tempo hábil, em caso de recusa. Quanto maior o prazo, maior era a formalidade 

esperada para a cerimônia. Exigia-se uma pronta e categórica resposta, positiva ou 

negativa. Caso fosse aceito, tinha início então uma longa lista de deveres. Reunidos os 

convidados na sala visitas, um criado deveria anunciar "o jantar está servido". Nesse 

momento o anfitrião se levantava e oferecia o braço à dama de maior destaque entre os 

presentes, dirigindo-se à sala de jantar. Este gesto deveria ser imitado pelos demais 

cavalheiros e deste modo as senhoras eram conduzidas aos seus lugares à mesa, em 

geral marcados previamente por pequenos cartões colocados sobre os pratos. O cortejo 

era fechado pela dona da casa, levada pelo cavalheiro de maior proeminência no grupo.  

Uma vez acomodados, o anfitrião anunciava o menu e, instalado no centro da mesa, 

servia a sopa nos pratos empilhados à sua frente, distribuindo-os primeiro entre os 

convidados à sua direita, depois à sua esquerda. Ao seu final, os pratos vazios com as 

respectivas colheres eram retirados pelos criados. As principais peças do jantar, os 

assados, eram trinchadas e servidas também por ele, que assim fazia as honras da casa. 

As demais travessas eram colocadas à mesa e todos se serviam livremente, inclusive dos 

vinhos, cujas garrafas eram postas nas suas extremidades, no caso de serem poucos 

convivas, ou a intervalos regulares em jantares maiores (LIMA, 1995, p. 143). 

 

Assim, juntamente com o “cenário” da casa, o domínio corporal, a sequência de 

gestos, discursos, o sistema de objetos assegurava a pertinência do ritual do jantar como 

marcador e indicador de posições sociais. Nesse sentido, o significado da cultura 

material é tomado como intimamente intricado numa série de relações. Como ressalta a 

autora, o processo de expansão da produção e comércio das louças não foi um fato 

isolado. Às mudanças na cultura material somaram-se a progressiva complexificação do 

ritual do jantar, ao protocolo paulatinamente mais rígido e a cada vez mais intrincada 

codificação dos gestos e dos movimentos do corpo, atestando a reordenação de todo o 

subsistema alimentar (LIMA, 1995, p. 171). 

A forma como a elaboração do ritual do jantar foi desenvolvida no contexto 

oitocentista carioca – como estratégia de negociação de limites sociais e divisões 

culturais – é diagnosticada pela autora de maneira ambígua. Se, de um lado, ela observa 

que a ânsia de identificação com valores franco-ingleses a partir de tradições próprias 

locais teria dado margem para a criação de expressões híbridas, marcadas por contrastes 

(LIMA, 1999, p. 215), por outro se vê que a autora tende a caracterizar essa expressão 

como “esquizóide”, oscilando entre uma face brasileira, grosseira, e outra europeia, 

refinada (LIMA, 1999, p. 218), no que diz respeito aos modos como se estabelecia o 

ritual do jantar. Desse modo, tudo se passa como se a emulação de práticas e valores 

europeus pudesse ser encarada ora a partir do reordenamento nos quadros da lógica 
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cultural local; ora essa mesma lógica poderia ser tomada como subalterna, periférica 

ante os “bons modos” que se pretendem emular dos grandes centros. Assim, não fica 

claro se, no processo de implantação do modo de vida burguês no Brasil os sujeitos 

envolvidos podem ser pensados como agentes ativos ou objetos passivos diante de 

valores e hábitos dos grandes centros ocidentais. 

Dentro da variabilidade de peças evidenciadas relativas ao serviço de chá, Lima 

(1997, p. 111-112) observa que, de maneira geral, as peças que compõem tais aparelhos 

são adquiridas a valores mais altos que o serviço de jantar. Com efeito, a origem do 

consumo do chá esteve ligada ao fascínio dos que a bebida exerceu sobre europeus, que 

devido ao seu alto custo, inicialmente era privilégio de segmentos favorecidos. No final 

do século XVIII, o “chá inglês” já houvera sido institucionalizado como um momento 

de sociabilidade com várias regras de etiqueta, que pautavam gestos e posições 

adequados a situação (LIMA, 1997, p. 97). O consumo de chá passou, nesse período, de 

prática das classes dominantes aos demais segmentos sociais. Como uma prática social 

que reforçava os ideais de domesticidade – demarcando a espaço privado como lugar de 

descanso e sociabilidade – demarcada, também, o espaço por excelência da 

sociabilidade feminina. Com isso, a autora sugere que o ritual do chá teria permitido às 

mulheres negociarem espaços e papeis sociais na sociedade britânica.  

Especialmente no caso brasileiro, o uso do espaço masculino por excelência, isto 

é, a mesa patriarcal, para o ritual do chá – marca distinta, convém ressaltar, com o 

tradicional chá inglês, servido na sala de estar – é indicada pela autora como uma 

“estratégia de gênero”, de conquista de espaço na esfera social (LIMA, 1997, p. 116). A 

preocupação em caracterizar o ritual como estratégia sutil de conquista de espaço – 

possibilidade esta aventada no contexto inglês, haja vista a complexidade e tradição do 

ritual – faz com que a autora perca de vista a incorporação do “chá patriarcal” como 

uma possível expressão do hibridismo de nossa formação social. A recorrência da louça 

branca no serviço de jantar, bem como o ritual do chá, seriam marcas da conquista de 

espaço e maior visibilidade da mulher na esfera doméstica e, portanto, social. Contudo, 

não se pode deixar de atentar ao fato de que a reprodução de tais práticas na esfera 

doméstica, associadas à mulher, antes reforçam e confirmam o papel subordinado da 

mulher em tal esfera. 

Estudos como o de Agostini & Najjar (2007) seguem, em certa medida, com as 

linhas de preocupações abordadas acima. A pesquisa desenvolvida pelas autoras se 

deteve na análise de uma unidade doméstica: diz respeito à ocupação de uma família 
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abastada em meados do século XIX – para a qual as informações documentais apontam 

se tratar da família Teixeira Leite – num contexto de antigas chácaras no entorno de 

Vassouras/RJ. A partir da tralha doméstica evidenciada na área de refugo residencial, 

foram discutidos aspectos relacionados ao cotidiano da família, sobretudo aos itens em 

louça que deram suporte ao consumo de chá e café e as implicações no universo 

cotidiano feminino. Apesar da imprecisão quanto ao início da ocupação da casa, em 

meados do século XIX, sabe-se que das décadas de 1840 a 1860 a casa foi ocupada pela 

família Teixeira Leite, composta por Joaquim José, sua esposa, duas filhas e 21 

escravos (AGOSTINNI & NAJJAR, 2007, p. 43). Com a morte do casal em 1870, e a 

mudança das filhas para a Europa, a casa passa a ficar abandonada, voltando a ser 

reocupada nos anos 1890 pelo caseiro Manoel da Silva Rabello, até 1910. Após o 

retorno de uma das filhas nos anos 1920, a casa da hera permanece abandonada até os 

anos 1950, quando é tombada e assumida pelo IPHAN em 1965 (AGOSTINNI & 

NAJJAR, op. cit.).  

As áreas com ocorrências de vestígios arqueológicos se concentravam próximos 

aos vértices dos muros de delimitação da chácara com a rua. A principal delas 

encontrava no lado de fora da chácara, e foi interpretada como área de descarte do lixo 

doméstico a partir da integridade e concentração do material, bem como da estratigrafia 

preservada (AGOSTINNI & NAJJAR, 2007, p. 44). A análise do material indicou que 

se tratava do refugo doméstico da primeira ocupação, relativa à família Teixeira Leite. 

A ausência de louças que vieram a serem fabricadas somente no século XX, bem como 

as datas médias fornecidas pelo uso da Fórmula South com o material em louça e vidro 

– que indicaram os anos de 1854 e 1855, respectivamente – aponta para o fim do 

descarte de louças no fim do século XIX. O padrão de descarte evidenciado, próximo a 

entrada da chácara e distante da casa, indica um modelo comum em unidades rurais 

(AGOSTINI & NAJJAR, 2007, p. 46). A pouca incidência de itens em cerâmica 

artesanal ou manufaturada e de vestígios ósseos atesta para o fato de que os itens 

utilizados na cozinha – tais como panelas de barro e restos de comida– não estavam 

sendo descartados na lixeira da chácara, mas num pátio nos fundos da cozinha.  

No que diz respeito ao material em louça, predominaram as louças em faiança 

fina decorada, com cerca de 60% da amostra relacionadas ao consumo de chá e café – 

tais como pires e xícaras – e apenas 20% destinados ao serviço de jantar e higiene. 

Apesar da alta incidência de louças em porcelana branca, as autoras se mostraram 

reticentes em inferir, a partir disso, um maior poder aquisitivo, tendo em vista se tratar 
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de porcelanas grosseiras, muito semelhantes com o ironstone
6
 (AGOSTINNI & 

NAJJAR, 2007, p. 47). Tal assertiva foi corroborada pelo modesto investimento em 

louças para o serviço de chá/café decoradas com técnicas decorativas mais caras. Assim, 

as autoras apontam que, apesar de se tratar de uma família abastada, o investimento na 

aparelhagem do chá não tinha como fim a ostentação, em situações de sociabilidade 

com pessoas externas ao grupo doméstico (AGOSTINI & NAJJAR, 2007, p. 48). Antes, 

a recorrência de padrões decorativos presentes tanto no serviço de jantar como no de 

chá  poderiam indicar o hábito de tomar chá após as refeições, em que se utilizara o 

mesmo jogo de louça (AGOSTINNI & NAJJAR, 2007, p. 48). 

A importância das louças como suporte para ritualização das refeições e sua 

onipresença em contextos arqueológicos associados à segunda metade do século XIX 

tem permitido aos arqueólogos discutir as diferentes formas de adesão ao “modo de vida 

burguês” a nível nacional, privilegiando várias escalas de análise. Nesse sentido, 

Symanski (2002) propôs uma análise da variabilidade dos itens em louça de sítios 

arqueológicos referentes a unidades domésticas de áreas rurais, semi-rurais e urbanas, 

com objetivo de discutir de quais maneiras os diferentes grupos sociais haviam 

assimilado, rejeitado ou ignorado os valores desse modo de vida. Nesse sentido, o autor 

parte da idéia de que a emulação dos padrões de comportamento e valores da classe 

dominante não necessariamente ocorre de maneira passiva (SYMANSKI, 2002, p. 37). 

Com efeito, um dos pressupostos da referida análise diz respeito ao fato de que os itens 

materiais utilizados pela elite para simbolizar uma posição social diferenciada na 

estrutura social podem ter sido mobilizados a partir de estratégias de resistência à 

“cultura de consumo” hegemônica (SYMANSKI, 2002). Tendo como base a 

categorização das louças numa escala econômica tal como proposta por Miller (1980; 

1991), o autor analisa comparativamente amostras de louças associadas a unidades 

domésticas de centros urbanos, tais como Porto Alegre (SYMANSKI, 1998) e Rio de 

Janeiro (LIMA, 1995, 1999); de regiões semi-rurais, isto é, que estavam sob influência 

da proximidade com áreas urbanas, como uma chácara no então entorno de Porto Alegre 

e residências de trabalhadores livres próximos a Magé (SOUSA, 1998); e de áreas 

periféricas, correspondente a unidades domésticas em meio rural no Mato Grosso e 

Bahia. O recorte empreendido pelo autor parte do modelo “centro-periferia” de 

                                                 
6 Trata-se de uma categoria de material que difere das faianças finas tradicionais em função da 

impermeabilidade de sua pasta, popular entre os anos 1880 e 1890. Assemelha-se, pois, a porcelana, no 

entanto sua pasta opaca as coloca numa categoria intermediária entre a faiança fina e a porcelana europeia 

(SYMANSKI, 1998, p. 186). 
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Wallerstein (1979), que supõe que o desenvolvimento econômico observados nas áreas 

centrais tende a diminuir, na medida em que se afastam para áreas periféricas. Assim, 

seria de se esperar, argumenta o autor, que a influência cultural das áreas centrais 

tivesse menor impacto sobre o comportamento de consumo dos grupos relacionados às 

áreas periféricas (SYMANSKI, 2002, p. 38). 

Para o contexto abordado por Lima (1995, 1999), já comentado em linhas gerais 

acima, o autor frisa o valor simbólico que foi atribuído às louças num esforço em 

emular a burguesia européia, tendo em vista o investimento concedido em serviços de 

jantar e chá com louças de alto valor no mercado.  Como “itens fetichizados” 

(SYMANSKI, 2002, p. 40), as louças foram exemplares dos impactos da cultura de 

consumo industrial no principal centro urbano no Brasil imperial. 

 No estudo de caso empreendido numa unidade doméstica (Solar Lopo 

Gonçalves) em Porto Alegre ocupado por duas famílias abastadas em meados dos 

oitocentos, Symanski (1998) observa as diferentes estratégias de consumo sob a luz do 

desenvolvimento urbano da cidade – durante os anos de 1845 até o início do século XX, 

o solar passou de sede de uma chácara de um importante comerciante instalado no 

centro urbano, para a residência de sua filha e genro, num momento de expansão da 

malha urbana.  

A amostra associada à primeira ocupação, cujo patriarca era Lopo Gonçalves, 

indica uma atitude comedida de consumo, dada a incidência significativa de louças 

baratas. Nesse sentido, o autor sugere que isso estaria no quadro de uma tendência de 

consumo das classes mais abastadas no século XIX, cujas propriedades rurais eram 

equipadas com móveis e utensílios velhos e de pior qualidade daqueles ostentados em 

suas residências urbanas (SYMANSKI, 1998, p. 221). Paralelamente à tendência de 

pouca ostentação material em residências rurais, observa-se que Lopo estava 

acostumado a um cotidiano doméstico modesto tendo em vista sua origem social 

(SYMANSKI, 1998, p. 237). Na segunda ocupação, iniciada por volta do ano de 1872, 

observa-se uma alteração na natureza da ocupação do solar, com Joaquim Gonçalves: de 

casa de chácara à residência principal, com alterações no plano arquitetônico e no 

investimento despendido às louças (SYMANSKI, 1998, p. 229). A mudança nos 

padrões de itens evidenciados na amostra indica transformações de diversos níveis: do 

caráter da unidade doméstica (de produtiva à residencial); e da função social das louças. 

Nesse sentido, Symanski (1998) ressalta a importância do refinamento material do 

ambiente doméstico na unidade doméstica em questão como intimamente associado à 
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influência exercida pelos centros urbanos propagadores do modo de vida burguês. No 

caso específico de Porto Alegre tal padrão se manteve, tendo os centros urbanos 

periféricos seguidos mais detidamente os padrões da capital imperial, como indica a 

segunda ocupação do solar. A ocupação da unidade doméstica enquanto casa de 

chácara, por outro lado, aponta para o pouco interesse dos segmentos abastados em 

utilizar itens de prestígio comuns nas residências urbanas nas habitações em áreas semi-

rurais, tal como observado também em Agostini & Najjar (2007). Esse não seria o caso, 

no entanto, do padrão de consumo em segmentos médios em áreas semi-rurais, tal como 

se observa no trabalho de Sousa (1998) para unidades domésticas na vila de Inhomirim, 

na região de Magé/RJ. A variedade formal e decorativa das louças empregadas no 

serviço de chá e jantar identificadas no refugo doméstico sugere, pois, uma maior 

organização e segmentação das refeições, indicando adequação aos ideais de 

domesticidade vigentes na época (SYMANSKI, 2002, p. 47). 

Em contextos rurais, a tralha doméstica evidenciada em áreas de refugo também 

apresenta marcados contrastes quando associadas ao modelo da unidade doméstica. 

Nesse sentido, o autor apresenta informações sobre louças coletadas em contextos de 

estruturas de fazenda no Mato Grosso e de uma pequena propriedade no sul da Bahia 

(SYMANSKI, 2002, p. 47.). A partir do estudo da variabilidade das louças no nível 

intra-sítio, foi possível associar diferentes áreas relativas ao descarte de lixo dos três 

grupos sociais que habitavam as fazendas, isto é, senhores (áreas centrais), capatazes 

(áreas adjacentes) e escravos (áreas periféricas). De maneira geral, as amostras de 

louças relacionadas às áreas centrais apresentavam maior percentual de itens com 

técnicas decorativas mais valorizadas no mercado, como as decalcadas. Por outro lado, 

essas não conformavam jogos, o que indicaria relativa adesão com uma padronização 

estética nas refeições e, portanto, pouca afeição às regras de refeições ritualizadas tal 

como nas áreas urbanas (SYMANSKI, 2002, p. 48). Na área associada aos capatazes de 

uma das fazendas – relativas ao sítio Taperão – a recorrência dos padrões de louças 

mais antigos observados na área central, com avarias e pouca diversidade de formas 

demonstram que tais itens eram distribuídos pelos ocupantes das sedes. Situação 

observada nas áreas relativas aos escravos, a re-utilização das louças provenientes da 

casa grande levou o autor a discutir a pouca autonomia dos grupos subordinados no que 

diz respeito à aquisição de bens de consumo (SYMANSKI, 2002, p. 49). Por outro lado, 

as amostras de louças exumadas em outra fazenda da região demonstram como tais itens 

podem dar suporte a diferentes estratégias de afirmação, seja em consonância com os 
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ideais de consumo vigentes, seja na sua total rejeição, quando os grupos sociais tem 

relativa autonomia na aquisição dos bens de consumo.  

Com efeito, no contexto do sítio Buritizinho, as louças identificadas no contexto 

de refugo dos ocupantes das áreas adjacentes apontaram para o considerável 

investimento em louças de alto valor, como nas faianças finas decalcadas em 

proporções maiores que observadas nas áreas centrais da fazenda, num claro exemplo 

de emulação dos padrões das classes mais abastadas do local. Na área relacionada aos 

escravos, as louças mais recorrentes foram as faianças finas minimamente decoradas – 

consideradas as mais baratas tal como aponta a escala de Miller (1991) – com baixa 

diversidade formal. Os motivos decorativos presentes compostos por formas 

geométricas em diversas cores, no entanto, levaram o autor a supor que os escravos 

estavam privilegiando louças com motivos similares ao das cerâmicas artesanais típicas 

na África Central. Nesse contexto, então, a amostra de louças   

[...] demonstra que os critérios de seleção desses itens de consumo foram pautados em 

referenciais completamente distintos daqueles relacionados aos ocupantes da área 

adjacente e da sede da fazenda [...] demonstrando uma forte resistência à cultura 

hegemônica imposta pelos fazendeiros da região e, consequentemente, à cultura de 

consumo disseminada pelo capitalismo industrial (SYMANSKI, 2002, p. 52). 

 

No caso da Fazenda Camurugi, no sul da Bahia, as evidências materiais 

correspondem a uma unidade doméstica ocupada durante a segunda metade do século 

XIX. Apesar da ausência de fontes documentais que permitissem caracterizar a 

composição social dos ocupantes da referida unidade doméstica, recorreu-se 

primeiramente à comparação com a tralha doméstica da mesma época associada aos 

habitantes urbanos da Cidade Baixa de Porto Seguro (SYMANSKI, 2002, p.52). Nesse 

contexto a freqüência de itens industrializados era maior que a dos produzidos 

localmente, de menor custo – 66% da amostra corresponderam a peças em faiança fina e 

34% de peças em cerâmica roletada e torneada – em contraste com os itens 

evidenciados na Fazenda Camurugi, que apresentou 59% das amostras compostas por 

itens em cerâmica não industrializada e 41% em faiança fina (SYMANSKI, 2002, p. 

53). A partir disso, o autor sugere se tratar de uma unidade doméstica ocupada por 

pequenos proprietários de terra, que provavelmente ocuparam a região entre os anos de 

1840 e 1880 (SYMANSKI, 2001b, p. 118). A avaliação da amostra de faiança fina 

indicou o investimento em louças mais baratas disponíveis no mercado. Ao lado disso, a 

composição de modestos jogos de peças de chá, bem como o modelo de descarte de lixo 

(SYMANSKI, 2001b, p. 131) evidenciados apontam para a observância das práticas 
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caras ao modo de vida burguês em relação ao ambiente doméstico e às práticas 

higienistas. 

Nos casos acima apresentados, a homogeneidade da cultura material não 

implicou, pois, a mesma recepção dos itens em contextos locais. De maneira geral, o 

olhar atento as especificidades de cada contexto demonstrou como os diferentes grupos 

sociais fizeram uso da cultura material, assimilando em níveis distintos – e em alguns 

casos, ignorando completamente em favorecimento de outros referenciais culturais – o 

discurso hegemônico da cultura do consumo (SYMANSKI, 2002, p. 56).  

Um dos grupos sociais que mais intensamente se adequaram ao discurso 

hegemônico foram as elites urbanas, como se pode observar nos casos apresentados 

sobre as unidades domésticas do Rio de Janeiro e Porto Alegre. Soares (2011), em um 

estudo de caso das louças recuperadas numa lixeira doméstica associada ao Palácio 

Cruz e Souza, residência das autoridades governamentais de Desterro – atual 

Florianópolis – no século XIX, discutiu o expressivo investimento dos grupos 

domésticos ligados a residência oficial em louças com decorações complexas e 

representativas, muito utilizadas em ocasiões formais (SOARES, 2011, p. 307). 

Numa escala de análise em que a cidade é o referencial principal da pesquisa, 

Tocchetto (2004) objetivou discutir as questões relacionadas à assimilação de discursos 

e práticas de origem européia no processo de construção de uma modernidade brasileira 

no século XIX, tendo em vista à inter-relação das diferentes ocupações do espaço 

urbano nessa dinâmica (TOCCHETTO, 2004, p. 14). A partir das análises das amostras 

de louças exumadas e dos padrões de descarte de lixo de quatro unidades domésticas 

oitocentistas de Porto Alegre, a autora converge com as perspectivas acima, ressaltando 

que mesmo em unidades domésticas de segmentos médios, os itens de consumo 

evidenciados transmitiam a adequação às tendências do momento, sinalizando a 

incorporação de valores caros a modernidade ocidental (TOCCHETTO, 2004, p. 290-

295).  

Nos estudos apresentados, observa-se que as discussões em torno de padrões de 

consumo associados aos ideais de uma cultura de consumo hegemônica dominam o 

quadro de possibilidades analíticas exploradas. Na contramão dessa tendência, Ribeiro 

(2012) procura discutir as mudanças no comportamento de consumo na Fazenda do 

Morro, em Mariana/MG, a partir da constatação de que, a partir do terceiro quartel do 

século XIX, há um considerável aumento da diversidade de faianças finas na unidade 

doméstica associada ao Padre Domingos Fraga e sua única herdeira (RIBEIRO, 2012, p. 
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133). A autora se propõe a pensar a maior diversidade de formas e tipos decorativos das 

faianças finas para além do paradigma que tende a ver tais mudanças como reflexos “da 

lenta introdução dos ideais burgueses de domesticidade e sociabilidade privada” (idem, 

p. 158), mas nas tramas de relações de gênero da única herdeira mulher de um dos 

principais ocupantes da unidade doméstica, a saber, Maria Cândida. Com auxílio das 

informações documentais, Ribeiro propõe utilizar as louças como “balizas 

cronológicas” para inferência do intervalo de formação do registro arqueológico da 

fazenda, que abrange intervalo entre os anos de 1745 até 1920.  A composição de um 

gráfico de barras de intervalos de produção das louças (figura 1) indicou, por outro 

lado, descarte mais intenso dessas no período de 1820 a 1850 (RIBEIRO, 2012, p. 149). 

 

Figura 1: gráfico de barras com os intervalos de produção de 34 categorias de louça  

 

FONTE: RIBEIRO, 2012, p. 149.  
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 Tendo como referências informações de documentos cartoriais e a evidência 

arqueológica, Ribeiro (RIBEIRO, 2012, p. 150) aponta que a ocupação da fazenda se 

deu entre 1745 e 1840/1850. A fórmula South indica o ano de 1818 como o pico de 

consumo de louças no sítio. Assim, a proximidade com a data de início do intervalo 

principal de formação da amostra sugere que o consumo de louças naquele momento foi 

orientado por novos interesses (RIBEIRO, 2012: 151). A partir da documentação 

escrita, Ribeiro (2012) observa que o contexto doméstico seria chefiado por um homem 

solteiro, padre, acompanhado por dezenas de outros homens – haja vista que o plantel 

de escravos do mesmo era formado por 50 homens. A mudança observada no registro 

arqueológico, contudo, sugere que Maria já fazia parte do cotidiano do grupo 

doméstico, uma década antes dela ser legitimada e nomeada filha do padre (RIBEIRO, 

2012: 152). O consumo de louças finas é associado aos interesses femininos, de modo 

que a única que poderia ter feito parte do grupo doméstico teria sido, pois, Maria 

Cândida (RIBEIRO, 2012, p. 152). 

Ribeiro demonstra a variabilidade da amostra a partir dos diferentes grupos de 

convívio que ocuparam a fazenda, a partir das “datas disponíveis para a aquisição e 

transmissão da fazenda entre os membros da família Fraga e as inferências cronológicas 

a partir da própria tralha doméstica (RIBEIRO, 2012: 153): Estevão Gonçalves Fraga 

(1755-1803), Padre Fraga (1804-1830) e Maria Cândida (1831- 1840/1850).  

Com efeito, a maior diversidade decorativa foi observada a partir da ocupação 

do Padre Fraga, com aumento crescente na ocupação Maria Cândida, que indica 

valorização distinta das faianças finas decoradas (RIBEIRO, 2012, p. 156). Nessa 

ocupação, aumentam em frequência formas tais com xícaras, pires, leiteiras e jarras, que 

indicam maior investimento financeiro nas louças. Também foram consumidas louças 

de maior valor pelo grupo do Padre Fraga, tendo em vista que 40 % da amostra 

correspondem a louças mais caras, correspondente às faianças finas decalcadas, de 

acordo com a escala de valores proposta por Miller (1980; 1991).  A mudança de 

comportamento de consumo dos artefatos domésticos na fazenda teria sido motivada, 

argumenta a autora, devido à agência de Maria Cândida, “num contexto de ascensão e 

aceitação social de uma jovem criada num mundo abastado ao qual, aos olhos da 

sociedade local, ela não pertencia” (RIBEIRO, 2012, p.160). A legitimidade de Maria 

Cândida somente foi tornada pública após a morte de Domingos Fraga, o que explicita 
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as limitações dela na sociedade colonial, devido a sua origem social, aos muros da 

fazenda (RIBEIRO, 2012, p. 167). 

Como indicaram as amostras de louças, o período de intensificação do consumo 

de tralha doméstica coincide com o momento de emancipação de Maria, que poderia 

estar lançando mão de estratégias em que os objetos são tomados como “símbolos 

externos de dignificação” na vida cotidiana, tal como sugere Junia Furtado, para 

legitimação da sua nova posição social (FURTADO, 2001, 2003 apud RIBEIRO, 2012, 

p. 168). 

[...] nas Minas setecentistas as mulheres de origem humilde ou obscura, que se uniam 

(por casamento ou concubinato) a homens ricos, buscavam se reinserir na sociedade, 

reduzindo seus estigmas sociais como cor, escravidão ou ilegitimidade. Assumindo 

hábitos de elite, essas mulheres buscavam conquistar, cotidianamente, sua ascensão 

social, reunindo objetos finos como porcelanas da Índia, aparelhos de café e 

chocolateiras, que representam sua inserção num meio muito distante daquele onde 

nasceram (RIBEIRO, 2012, p. 168). 

  

Nesse contexto, de introdução ao Brasil das noções européias de domesticidade 

e valoração do espaço doméstico, do conforto e tralha associada, tomadas como reflexo 

de status social, Maria Cândida teria encontrado espaço para negociar seus interesses e 

sua posição social: 

A adoção de vasilhas de servir com funções especializadas e aparelhos de chá e café 

sugerem que, na Fazenda do Morro, à época de Domingos, se dava mais atenção à 

convivência doméstica, indicando um espírito de família mais afetivo e íntimo entre o 

padre e Maria que aquele estabelecido anteriormente entre homens adultos e sem filhos, 

o padre e o coronel Estevão ou, antes deles, Estevão e o coronel João (RIBEIRO, 2012, 

p. 171). 

 

As reflexões sobre as mudanças nas práticas sociais relacionadas ao 

comportamento de consumo, tal como apresentado no estudo de caso de Loredana 

Ribeiro (2012) apontam para a necessidade de atenção às particularidades dos contextos 

em que tais práticas se manifestam, à luz das particularidades históricas e da pluralidade 

de grupos dentro do cenário social (SENATORE & ZARANKIN, 2002, p. 8).  

Com o objetivo de atentar a variabilidade das louças no contexto das unidades 

domésticas oitocentista em Curitiba, convém refletirmos sobre o modo como 

particularidades históricas, tal como a afluência massiva de imigrantes a partir da 

segunda metade do século XIX, teriam imprimido mudanças na paisagem cultural da 

cidade (KANASHIRO, 2006). A atenção a tais dinâmicas se faz pertinente tendo em 

vista a sofisticação na vida material doméstica em Curitiba, a partir da segunda metade 

do século XIX (CHMYZ, 2003, p. 64). Assim, o capítulo seguinte abrirá o cenário mais 
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amplo em que procuro discutir as condições gerais da vida material da população na 

região de Curitiba, e das localidades em que se encontram implantados os sítios 

arqueológicos analisados na presente pesquisa, de modo a rastrear a “trama dos agentes” 

(LATOUR, 2008[2005]) da composição sócio-cultural da região. 
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3 O CONTEXTO HISTÓRICO DE CURITIBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO 

SÉCULO XIX 

 

Neste capítulo, serão abordados alguns aspectos ligados ao povoamento do 

planalto curitibano, em especial do território dos municípios de Curitiba e São José 

Pinhais no século XIX. Esse enquadramento na historiografia se faz pertinente tendo em 

vista o período de produção da tralha doméstica evidenciada nos sítios arqueológicos 

analisados. Além disso, procurou-se entender o contexto social relacionado às práticas 

de aquisição, distribuição e venda dos bens manufaturados, no quadro de 

desenvolvimento histórico da cidade, marcado pela emancipação da província e 

transformações demográficas a partir dos anos 1870. Na primeira parte, será 

apresentado de maneira sucinta o histórico de ocupação da região, com ênfase nas 

atividades econômicas desenvolvidas e nas condições materiais gerais dos grupos 

sociais da cidade. Na sequência, um quadro geral dos sítios arqueológicos históricos da 

região apresenta outros aspectos da história de Curitiba no século XIX, relacionados 

sobretudo às práticas de descarte de lixo. Num tópico a parte, será apresentado o 

histórico de ocupação das regiões dos sítios arqueológicos aqui analisados, 

correspondente ao núcleo urbano inicial (Rua Mateus Leme, nº56), à Estrada da 

Graciosa (PR-CT-80) e ao distrito de Campo Largo da Roseira em São José dos Pinhais 

(PR-CT-69). Apesar de não termos informações documentais que precisem a origem 

sócio-cultural dos ocupantes relacionados à produção do registro arqueológicos nos três 

sítios, procuro entender como os atores estiveram ligados aos aspectos gerais do 

povoamento das áreas.  

 

3.1 Fragmentos da cidade: História da formação de São José dos Pinhais e 

Curitiba no século XIX  

 

No século XVII, a exploração de ouro foi fundamental para a ocupação do litoral 

e para a expansão da mineração para além da serra. As primeiras localidades ocupadas 

correspondem às áreas do Arraial Queimado (Bocaiúva), Borda do Campo (Atuba, 

Vilinha, Vila dos Cortes) e do Arraial Grande (São José dos Pinhais). Nadalin (2001) 

aponta que a partir das experiências não tão bem sucedidas com as minas de ouro, os 

grupos que vieram do litoral procuraram explorar a atividade do pastoreio, 

aproveitando-se das condições ensejadas pelos Campos de Curitiba e Gerais 
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(NADALIN, 2001, p. 43). Com efeito, a pecuária serviu como atividade que manteve a 

região ligada ao litoral, por meio de uma espécie de especialização, além de oferecer as 

bases para a definição de uma identidade regional à recém fundada vila de Curitiba 

(1693). Seguido a esse processo de ocupação, as ações das bandeiras paulistas foram 

outro dispositivo de reconhecimento e extensão dos domínios portugueses nos planaltos 

paranaenses (NADALIN, 2001, p. 45). O caminho das tropas, aberto no final da década 

de 1720, permitiu que a vila de Curitiba iniciasse um novo ciclo de relações comerciais 

com outras localidades além de Paranaguá. Com efeito, Nadalin (2001, p. 49) sugere 

que tal acontecimento marcou a integração de Curitiba às atividades do tropeirismo e, 

consequentemente, a maior autonomia com relação às atividades econômicas 

parnanguaras. Desse modo, Curitiba configurou no início do século XVIII o primeiro 

centro administrativo “acima da serra”, servindo de foco para propagação de 

povoadores para a região meridional do Paraná.  

Se a abertura do século XIX brasileiro foi demarcado a partir da vinda da família 

real ao Brasil, em 1808, na então incipiente comunidade da Quinta Comarca de São 

Paulo um dos processos em curso diz respeito à expansão da sociedade campeira aos 

campos de Guarapuava, iniciadas por Afonso Botelho século XVIII, num contexto de 

disputas de territórios com os estabelecimentos espanhóis e conflitos com populações 

indígenas (BALHANA ET AL.,1969 p. 81). Apesar da vanguarda das expedições 

militares, a ocupação do território dos campos gerais foi consolidada com fazendeiros 

em busca da ampliação das suas criações de gado (BALHANA ET AL., op. cit., p.83). 

Por volta de 1838, notícias sobre o descobrimento do campo de Palmas já destacavam a 

consolidação da ocupação dos campos de Guarapuava, com a economia local 

movimentada pelos fazendeiros e negociantes. Nesse sentido, Balhana ET AL. (op. cit., 

p. 85) sugerem que o ano de 1846 demarca, pois, o limite da expansão da comunidade 

do “Paraná tradicional”, iniciada na área de influência entre Paranaguá e Curitiba no 

século XVIII, tendo a fazenda de gado como principal elemento de expansão e fixação.  

 

O processo de formação da então freguesia de São José dos Pinhais, em meados 

do século XIX, teve impulso no contexto da expansão da economia ervateira, bem como 

do processo de ocupação do primeiro planalto, tendo como uma das especificidades a 

proximidade com Curitiba – e porque não ressaltar, a localização estratégica dos 

importantes caminhos históricos de mediação entre o litoral e planalto paranaenses. 

Como ponto de encontro de diversos caminhos, sobretudo o do Arraial Grande, que 
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escoava produtos agrícolas, gado e erva-mate proveniente de povoados como 

Miringuava e Campo Largo da Roseira (SBRAVATI, 1980). Apesar disso, em meados 

do século XIX a localidade teria como marca a relativa marginalização no contexto do 

primeiro planalto, sendo que as elites locais dificilmente alcançavam fortunas tais como 

a de outros contextos do Paraná tradicional (COSTA, 2008, p. 9). Em 1854, a população 

de São José dos Pinhais somava 4600 habitantes (365 escravos), apresentando em torno 

de 89 casas urbanas e 10 chácaras, 9 fazendas de criar, 10 casas de negócio e 2 

engenhos de beneficiar mate (MARTINS, 1922 apud COLNAGHI, 1992 p. 37). No que 

diz respeito ao núcleo urbano inicial, fica marcado o contraste com Curitiba, que em 

1820, de acordo com o relato de Saint-Hilaire, já possuía 220 casas, tendo esse número 

se elevado para 300 residências em 1854, com 38 casas de negócio e relativa 

diversidade de ofícios, com sapateiros, ferreiros, alfaiates e marceneiros (MARTINS, 

1922, p. 170). 

Em cidades oitocentistas em que a vida social gravita em torno do mundo rural, 

muitos proprietários de terras residiam em suas fazendas e mantinham casas na cidade, 

para onde se deslocavam em períodos de festas religiosas – isto é, de ocupação 

temporária.  

São José dos Pinhais, nesse contexto, apresentou características de um 

município marcadamente rural desde o século XIX. Isso se deve em grande parte pelas 

relações e centralidade de Curitiba, para a qual São José dos Pinhais era tomada como 

“celeiro” de abastecimento de gêneros agrícolas (COLNAGHI, 1992, p. 49). 

Originalmente numa área caracterizada por grandes propriedades baseadas na pecuária, 

o município desenvolveu no século XIX um tipo específico de estrutura fundiária, 

caracterizada por pequenas propriedades centradas na produção de gêneros de 

subsistência (COLNAGHI, 1992, p. 49).  

A partir das listas de qualificação de votantes do ano de 1878, Costa (2008) 

realizou um mapeamento socioeconômico do então município de São José dos Pinhais, 

preocupado com as correlações entre a estrutura administrativa e aspectos sócio-

econômicos gerais (COSTA, 2008, p. 16). Um dos requisitos para a participação no 

processo eleitoral era o rendimento anual mínimo de 200 mil reis, algo não alcançável 

para 37% da população.  Na década de 1870, São José dos Pinhais era dividida em duas 

freguesias: freguesia de São José e freguesia de Nossa Senhora dos Remédios do 

Iguassú (COSTA, 2008, p. 17), tendo a análise se detido nos dados da primeira 

freguesia. Nessa freguesia, a presença de 1159 lavradores na lista de qualificação de 
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votantes indica a origem marcadamente rural da população; na área do então núcleo 

urbano, em torno de 30% dos votantes se dedicava a atividades agrícolas, ressaltando a 

importância da ruralidade nos nascentes núcleos urbanos oitocentistas da região. Num 

corte estabelecido a partir das faixas de rendimentos, utilizando dos critérios para a 

qualificação dos não votantes, votantes e elegíveis, observou-se que aqueles 

enquadrados na última categoria – e que tinham, portanto, rendimentos anuais acima de 

400 mil réis – tendiam se ocupar das atividades de comércio (COSTA, 2008, p. 19-20). 

Além disso, a pouca representatividade de profissionais liberais na freguesia sugere que 

nos anos 1870 já havia considerável polarização com relação à Curitiba. Nesse período, 

também se acirram as desigualdades internas na região, como sugere Borges (2006), ao 

analisar inventários post-mortem realizados entre as décadas de 1850 e 1880. Essa 

tendência é interpretada a partir do tamanho das fortunas arroladas, que indica 

empobrecimento das camadas intermediárias, com maior abismo entre os mais ricos e 

pobres nos inventários dos anos de 1880 e 1886. O “empobrecimento” pode ter sido 

gerado pela maior partilha das fortunas, o que teria fragmentado ainda mais as 

propriedades (BORGES, 2006, p. 34).  

 

No território compreendido pela cidade de Curitiba, apesar posição privilegiada 

no que diz respeito aos aspectos econômicos, apresentava até meados do século 

incipiente desenvolvimento de seu núcleo urbano, iniciado a partir do Largo da Matriz, 

atual praça Tiradentes. Na disputa pela definição da capital da província do Paraná, por 

exemplo, pesava contra Curitiba sua precária organização urbana. Com efeito, com a 

designação de Curitiba como capital em 1853, foi necessário melhora a infra-estrutura 

da pequena vila, que na época não possuía serviços públicos e prédios adequados para a 

administração pública (BALHANA ET AL., 1969, p. 114). Na sua passagem pela 

província do Paraná em 1958, Avé-Lallemant surpreendeu-se com as possibilidades de 

desenvolvimento que estavam abertas a recém emancipada província.  Com efeito, o 

viajante alemão notara que as transformações ensejadas pela emancipação política 

colocavam lado a lado duas realidades distintas na capital da província: 

 

[...]me surpreendeu muito agradavelmente a cidade de uns 5.000 habitantes. 

Naturalmente nela nada se encontra de grande ou grandioso. Em tudo, nas ruas e casas e 

mesmo nos homens, se reconhece uma dupla natureza. Uma é a da velha Curitiba, 

quando ainda não era a capital de uma Província, mas um modesto lugar central, a 

quinta comarca de São Paulo. Aí se vêem ruas não calçadas, casas de madeira e toda 

espécie de desmazelo, cantos sujos e praças desordenadas, ao lado das quais há muita 
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coisa em ruína e não se pode deixar de reconhecer evidente decadência e atraso. Na 

segunda natureza, ao contrário, tem se a expressão de decisiva regeneração, embora não 

apareça nenhum grandioso estilo Renascença (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p. 273). 

 

A “segunda natureza”, resultante das mudanças na organização da cidade, 

tiveram início com as primeiras medidas de planejamento urbano: em 1855, a 

contratação do engenheiro Pierre Taulois teve por objetivo realizar reformas relativas ao 

arruamento e retificação de algumas ruas. Kanashiro (2006, p. 98) aponta que a 

contratação de técnicos com “formação científica” tinha como objetivo ajustar o espaço 

urbano a partir de fundamentos geometrizantes, de acordo, portanto, com as diretrizes 

do progresso como baliza para o ordenamento e definição da infra-estrutura adequada 

para a capital (KANASHIRO, 2006, p. 97). 

Na conjuntura dos primeiros movimentos de organização e desenvolvimento da 

malha urbana, a partir dos anos 1850, outros fatores, como a proibição do tráfico de 

escravos e o crescimento das atividades produtivas ligadas à erva-mate, inserem nas 

discussões das autoridades da época as implicações relativas dessas transformações na 

agricultura de subsistência.  

Com a lenta diminuição e fim do tráfico, na segunda metade dos oitocentos 

houve crescente evasão da força de trabalho escravo, vendido no mercado interno, 

sobretudo por firmas que compravam e arrendavam escravos do Paraná para cafezais 

paulistas - provocando uma relativa crise de abastecimento agrícola, uma vez que eram 

eles os trabalhadores rurais. A questão da agricultura para o abastecimento é vista com 

preocupação pelas autoridades da província em 1872, que viam que colonização da 

região por imigrantes organizados no trabalho livre permitiria “salvar a Província do 

estado da decadência a que chegou sua agricultura” (NADALIN, 2001, p. 73). Nesse 

sentido, ao comentar o relatório dos presidentes da província, Nadalin (2001) aponta 

para a relação, não explícita, entre o impasse da extinção do sistema escravista e a 

imigração europeia: 

[...] é possível que este problema não fosse tão saliente, na medida em que a 

economia local não estava alicerçada unicamente na mão-de-obra escrava. 

Contudo, a transição concernente implicava uma transformação cultural a 

respeito do trabalho e, neste sentido sim, adquiria relevo e articulava-se 

intimamente à problemática da imigração (NADALIN, 2001, p. 73). 
 

Num primeiro momento, no entanto, as políticas imigratórias do Brasil Imperial 

estavam orientadas somente para ocupar os “vazios populacionais” (NADALIN, 2001, 

p. 76). Nesse sentido, a primeira leva foi estabelecida em 1818, por grupos germânicos 
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em Petrópolis e Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. O interesse por imigrantes 

europeus de origem camponesa procurava ensejar no país novas técnicas agrícolas, 

compatibilizando o povoamento e o trabalho livre (NADALIN, 2001, p.65). No Paraná, 

além da iniciativa fracassa propiciada pelo governo central em Rio Negro, o governo 

provincial fundou, a partir de iniciativas de particulares, a Colônia Thereza, próxima ao 

rio Ivaí, e a Colônia do Superaguy, em Guaraqueçaba, entre os anos de 1847 e 1852. 

Além disso, o povoamento do território e a substituição da mão-de-obra escrava pela 

livre continha argumentos ligados aos discursos racialistas de branqueamento da 

população, que acreditavam que “tonificação da raça” seria consolidada a partir da 

vinda de populações que prezassem o trabalho e pudessem dar sustentação à produção 

agrícola (NADALIN, 2001, p. 76). 

A ideia de que a imigração viria para suprir as carências na agricultura e na 

composição populacional pautou as políticas de colonização do Paraná entre os anos de 

1853 e 1879. Nesse período, o auge do afluxo de imigrantes ocorreu no ano de 1870, 

com 11.805 estrangeiros instalados em núcleos coloniais nos arredores de Curitiba, 

litoral e Campos Gerais (NADALIN, 2001, p. 76). A presença de migrantes de origem 

europeia nos arredores de Curitiba possui referências entre os anos de 1850 e 1859, em 

que migrantes de idioma alemão, inicialmente estabelecidos na Colônia Dona Francisca 

(que deu origem a cidade de Joinville) e em Rio Negro mudaram-se para os arredores da 

cidade, formando pequenas chácaras, ou se estabelecendo no núcleo urbano, em 

pequenos ofícios e lojas de comércio. A preferência inicial pelas populações de origem 

européia teve conseqüências no ordenamento jurídico da cidade, como nota Magnus 

Pereira (PEREIRA, 1996, p.85-87) nas disposições da câmara de Curitiba em 1861, que 

proibiram o trabalho escravo no comércio, colocação em que os imigrantes eram 

preferidos ante até mesmo os luso-brasileiros de “classes baixas” (PEREIRA, 1996, p. 

87)
7
. 

É notório observar que o elemento do imigrante é tomado como o agente 

portador das características dinâmicas da sociedade em formação, sobretudo a partir das 

oposições dicotômicas estabelecidas: assim, o “Paraná Tradicional” seria caracterizado 

como eminentemente agrícola – isto é, ligado à agricultura de subsistência, ao comércio 

                                                 
7 O peso dado à imigração européia no imaginário da cidade sustenta, pois, o mito do “Brasil diferente”, e 

tem sido construído desde os anos 1950, consolidando uma visão na historiografia regional que enfatiza a 

identidade local em função das particularidades criadas pela forte presença imigrante na região sul, de 

maneira geral. Marcio Oliveira (2012) destaca o impacto desse imaginário na elaboração de um discurso 

de “diferenciação cultural” da cidade de Curitiba em relação ao “Brasil tradicional” (OLIVEIRA, 2012, p. 

10).  
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do gado e às indústrias extrativistas do mate e da madeira – cuja área “urbana” teria 

importância restrita a funções político-administrativas (BALHANA & NADALIN, 2002 

[1974], p.399-401). Por outro lado, o ensejo da imigração em Curitiba teria 

reconfigurado o cenário urbano local, com a otimização das técnicas agrícolas – voltada 

para o abastecimento – de transporte e comércio. Tais elementos houveram sido 

introduzidos sobretudo pelo elemento imigrante – tendo sido dado destaque para 

aqueles de origem alemã. Assim, a imigração teria reconfigurado o lugar do “urbano” 

no cenário local, sobretudo pelos novos ofícios oferecidos e demandados pelos 

imigrantes. Outras oposições envolvendo o imigrante e sociedade campeira tem 

ressonância no padrão de assentamento, tendo em vista que o espaço da “mata” era 

aquele ocupado pelos recém chegados imigrantes europeus, enquanto o “campo” era 

ocupado pelos fazendeiros; essas fronteiras também são ressaltadas quanto às condições 

econômicas e sociais (NADALIN, 2001, p. 80). 

No espaço urbano de Curitiba, a crescente presença de migrantes alemães e 

imigrantes portugueses era notada também em contrastes com a população local. 

Thomas Bigg-Wither (1974), durante sua passagem pela cidade em 1872, notara, além 

da simplicidade das residências, as particularidades das casas de comércio estabelecidas 

na área central: 

O presidente da província também morava ali. Sua casa, chamada, por cortesia, de 

palácio, tinha três cômodos, mas de aparência simples. Estava localizada na rua 

principal e cercada de lojas, dirigidas aparentemente por homens resolutos, que não se 

limitavam a uma ou mesmo duas espécies de mercadorias, adotando um sistema de 

negociar inteiramente cosmopolita, para atender da mesma maneira gentil o freguês que 

viesse comprar um rolo de fumo, como o que quisesse uma jarda de morim. Todas as 

lojas maiores pareciam ser de propriedade de brasileiros ou portugueses, enquanto a 

grande maioria de lojas menores estava em mãos de alemães (BIGG-WITHER, 1974, p. 

49). 

 

A partir da análise da documentação da Sociedade Portuguesa Beneficente 

Primeiro de Dezembro (SPBPD) e de anúncios de jornais, Fiamoncini (2008) mapeia as 

atuações dos portugueses no comércio da cidade de Curitiba, no período de 1885 a 

1900. Dos 175 membros da SPBPD arrolados no período, o cruzamento das 

informações de livros de impostos, alvarás da prefeitura e anúncios de jornais sugere 

que em torno de 80 desses eram comerciantes que atuavam no comércio de “secos e 

molhados”, “medicamentos” e “fazendas armarinhos e modas”. Além disso, era 

crescente a associação, em anúncios comerciais de jornais, aos produtos de origem 

portuguesa como os mais sofisticados e finos do mercado, além de várias alusões que 
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levaram a supor certa hierarquia de valores projetados nos diferentes grupos imigrantes, 

com os portugueses no alto da escala: 

[...] é nesse contexto que essas idéias de sofisticação, hábitos civilizados e cultura à 

mesa se inserem – em contraposição aos hábitos simples e atrasados dos imigrantes de 

outras nacionalidades. Esses imigrantes, esses “outros”, num primeiro momento se 

dirigiam às colônias ao redor da cidade, e produziam artesanalmente seu próprio vinho, 

que não era nem superior nem finíssimo. Assim, embora os novos imigrantes pudessem 

trazer novidades, eram eles, os portugueses, os detentores da tradição, eram eles que 

vendiam vinhos de marcas conhecidas, garantidas, afamadas e provenientes das mais 

acreditadas casas do Porto (FIAMONCINI, 2004, p. 49). 
 

Essas noções de diferenciação com relação aos imigrantes pioneiros, nos anos 

1870, são ilustrativas do desdém da população local pelos trabalhos braçais – ainda 

marcadamente atribuídos à população escrava. Os alemães, de maneira geral, 

dedicaram-se a atividades de transporte em carroças, cultivos nos subúrdios da cidade e 

na construção da estrada da Graciosa (BIGG-WITHER, 1974, p. 55-56). 

A partir dos anos 1870, houve um crescente investimento em núcleos coloniais 

na área da atual região metropolitana de Curitiba – distantes de dois a trinta quilômetros 

da então malha urbana.  Nesse período, em torno da metade da população se ocupava da 

lavoura, e a outra metade se distribuía entre comerciantes, militares, empregados 

públicos. De acordo com Nascimento (2012), as condições da cidade não ofereciam os 

elementos de civilidade e urbanização tomados como ideais pela mentalidade comum 

entre, por exemplo, os bacharéis. Com efeito, a cidade tinha um caráter marcadamente 

agrário, com ruas pouco pavimentadas, áreas pantanosas e construções simples. Por 

outro lado, o autor aponta que tais elementos podiam ser compensados pelo fato de que 

a cidade oferecia uma série de serviços e bens de consumo que podiam ser encontrados 

na capital do império, o Rio de Janeiro. Bens de consumo que compunham o cotidiano 

dos bacharéis – como bebidas, alimentos, vestuários e mobílias – são analisados pelo 

autor como contraponto “urbano” oferecido no ambiente doméstico à rusticidade e 

rigidez da vida imposta por um núcleo urbano campesino (NASCIMENTO, 2012, p. 33-

34). Entre os anos de 1870 e 1883 a cidade teria passado por um processo gradual de 

mudanças que a tornava interessante para profissionais liberais. As ações dos bacharéis 

podiam ser observadas sobretudo nas produções literárias. Com efeito, Nascimento 

(2012) observou o número crescente de textos em jornais, a partir dos anos 1880, com 

discursos que revelam novos valores e crenças relacionados a relações sociais privadas, 

como sexualidade, alimentação e práticas de higiene corporal (NASCIMENTO, 2012, 

p.57). A valorização de novas práticas era capaz de produzir exclusões sociais, ao 
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criminalizar certos hábitos comuns entre camadas inteiras da população. O autor aponta 

que algumas críticas e estigmas foram elementos veiculados pela elite letrada contra 

outros segmentos sociais. 

No código de posturas da Câmara Municipal, publicado em 1895 (PEREIRA, 

2003), são apresentados uma série de ordenamentos amparados no saber especializado 

de médicos e engenheiros, que procuravam servir como instrumentos para organizar as 

práticas dos indivíduos no quadro urbano e rural. Ao se comparar o código de posturas 

de 1895 com o publicado em 1861, observa-se o interesse, por parte das autoridades 

públicas, em orientar hábitos e costumes ligados a questões sanitárias e ao padrão de 

edificações características da organização de ambientes urbanos em processo de 

expansão (PEREIRA, 2003, p. 129).  

Nestor Vitor, intelectual paranaense que houvera do vivido em Curitiba até 

1891, relata as principais mudanças que observara ao retornar à cidade, em 1912, após 

viver no Rio de Janeiro. Em sua narrativa acerca das impressões da cidade em 1913, 

Vitor destaca mudanças nas condições de vida tal como na diversificação da inserção 

dos imigrantes no comércio pequeno, com brasileiros ainda predominantes nas 

principais casas de comércio, tal como comenta Bigg-Wither (1974): 

Outro fato me interessa, acrescentei: os colonos continuam a comprar de preferência aos 

comerciantes alemães. Nesse ponto as coisas estão muito modificadas. Os colonos hoje 

procuram, geralmente, relações comerciais com seus patrícios ou com os brasileiros. O 

amigo sabe que os alemães quase não colonizam. De modo que atualmente há muitos 

negociantes brasileiros, polacos e italianos em Curitiba. Entre os brasileiros já se 

contam os filhos dos alemães nascidos aqui. Isso não quer dizer que os alemães não 

tenham ainda muito predomínio principalmente em certos ramos do comércio: os 

padeiros e os açougueiros, por exemplo, são teutões, em sua maioria. São eles também 

ainda quase que os exclusivos proprietários das fábricas de cerveja e de casas de 

fundição. [...] nos negócios mais importantes, como são os bancos, os engenhos de 

mate, os depósitos de madeira, as casas de importação direta e venda por atacado, as 

serrarias, os moinhos de cereais, ou os brasileiros quase que dominam por completo ou 

se acha estabelecida uma curiosa luta cerrada entre estes, os alemães e outros 

estrangeiros (VITOR, 1996, p. 86)  

 

O relato de Vitor ainda descreve as reconfigurações que teriam imprimido 

“feições cosmopolitas” na cidade, como o estabelecimento de cafés na rua quinze e 

mulheres freqüentando estabelecimentos comerciais sozinhas, algo raramente visto no 

século anterior (VITOR, 1996, p. 88). Além disso, a ausência de casas de madeira e 

chácaras próximas à região central seria o corolário do afastamento do ar campesino que 

a cidade possuía em fins do século XIX – marcada pelo “cheiro de gramináceas secas 

com uns longos de atmosfera de curral” que fazia com que Curitiba fosse semelhante a 

“uma grande aldeia meio alemã” (VITOR, 1996, p. 88). Essas mudanças, nas primeiras 
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décadas do século XX, dizem respeito ao gradual afastamento das populações mais 

pobres da região central, com a proibição das construções em madeira na área, como 

parte das medidas administrativas que pretendiam “embelezar” a cidade, bem como 

torná-la mais salubre para os citadinos (TRINDADE, 1994, p. 4). 

 

3.2 A cidade em fragmentos: o refugo doméstico como cultura material 

 

Desde a década de 1960, pesquisas arqueológicas na região da atual malha 

urbana de Curitiba tem procurado entender, a partir dos vestígios da cultura material 

evidenciada em solo, aspectos do povoamento e formação do núcleo urbano de Curitiba 

a partir do século XVII, com a criação da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais até 

a expansão urbana iniciada em fins do século XIX (CHMYZ, 2003). A partir dos anos 

2000, foram registrados diversos sítios arqueológicos históricos na área central e nos 

arredores da cidade, a partir do acompanhamento e avaliações de potencial arqueológico 

em áreas impactadas por obras de infra-estrutura, como loteamentos residenciais, 

rodovias, linhas de transmissão elétrica de alta tensão, entre outros. De maneira geral, as 

pesquisas redundaram na produção de relatórios que descrevem os contextos escavados 

e apresentam algumas considerações cronológicas sobre a formação do registro 

arqueológico, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1 O núcleo urbano inicial 

Na área central da cidade, a delimitação do sítio arqueológico PR-CT-71 

corresponde, pois, ao espaço considerado como Setor Histórico da cidade a partir de 

decretos municipais de 1971, 2000 e 2001 – que contemplam a expansão urbana que 

tem a Praça Tiradentes como núcleo inicial em fins do século XVII (CHMYZ, 2003, p. 

72; CHMYZ, 2011, p.6). Além disso, tendo como base plantas produzidas a partir da 

segunda metade do século XIX, Chmyz (2011, p. 13) elaborou um mapa que ilustra a 

cronologia de expansão dos arruamentos de Curitiba de 1820-1850 até o ano de 1894 e, 

portanto, o perímetro do PR-CT-71(figura 2). Com esses parâmetros, o autor pretende 

integrar os locais com pesquisas arqueológicas na cidade como componentes 

relacionados aos processos de formação e expansão do núcleo urbano de Curitiba.  

Na área correspondente à atual Praça Tiradentes, pesquisas arqueológicas 

realizadas durante as obras de revitalização do espaço permitiram constatar áreas de 

descarte coletivo de lixo das habitações dos arredores da praça em meados do século 
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XIX (CHMYZ, 2010). A remoção de solo da praça para retificação de ruas, na mesma 

época, contribuiu para que as evidências relacionadas a período anteriores fossem 

escassas no registro arqueológico em vários setores de intervenção.  

 

 

Figura 2: perímetro do sítio PR-CT-71, indicando a evolução da malha urbana até 1894. 

 

FONTE: Chmyz, 2011(adaptado). 

 

A análise dos materiais em louça e vidro de níveis relativamente pouco 

perturbados, a partir da Fórmula South, permitiu inferir o período de formação do 

registro arqueológico de acordo com alguns níveis estratigráficos (TELLEZ ET AL., 

2010). Assim, os autores interpretam mudanças na padronização da cultura material 
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descartada a partir de 1858: com relação à freqüência de itens, com a maior percentual 

de xícaras e pires a partir da segunda metade dos oitocentos, bem como no aumento de 

louças em porcelana, cujo valor tende a aumentar gradualmente no século XIX 

(TELLEZ ET AL., 2010, p. 111) reflexos da maior sofisticação material da população 

curitibana que habitava o entorno da praça. 

Terrenos baldios, praças, esquinas das ruas e quintais eram locais de uso comum 

para descarte de lixo em várias cidades durante os oitocentos. O acompanhamento 

arqueológico das obras de instalação de cabos de fibra óptica, rede elétrica e de esgoto 

nas ruas Barão de Serro Azul e Cândido Abreu (SGANZERLA, 2010) permitiram 

evidenciar áreas de descarte próximas à antiga várzea do rio Belém, bem como de 

lixeiras domésticas conformadas na metade do século XIX, quando a área correspondia 

à estrada da Marinha, posteriormente traçado da rua da Graciosa. Numa dessas lixeiras, 

registrado como ponto de ocorrência arqueológica T-01, observa-se que o descarte do 

lixo era efetuado em buracos cavados no solo previamente para esse fim (figura 3).  

Nesse componente do PR-CT-71, o material evidenciado contemplou grande densidade 

de fragmentos de itens em louça, frascos de vidro de produtos de higiene e bebidas, 

ossos bovinos e telhas goivas e francesas em até 128 centímetros de escavação. 

Predominaram na amostra ossos partidos, com pouca ocorrência de ossos serrados com 

dentes grossos ou finos. Com efeito, posturas municipais que disciplinaram o manuseio 

de carcaças em açougues, proibindo o uso de machado ou outros instrumentos que não 

fossem serras, datam de 1858 (PEREIRA, 2003, p. 76 apud SGANZERLA, 2010, p. 

39). Assim, a autora sugere que os ossos indicam o comércio de carnes no período 

anterior à disposição regulatória. Ossos de crânios bovinos, com fragmentos de 

vértebras e mandíbulas também foram registrados articulados, bem como ossos de 

galinhas e cães, sugere práticas de enterramento de animais criados no entorno. Outros 

indicadores, como louças produzidas entre as décadas de 1830 e 1860, sugerem que a 

lixeira pode ter sido produzida em meados do século XIX
8
. Apesar da localização da 

lixeira no subsolo da calçada da atual Rua Barão de Serro Azul, é provável que o lixo 

tenha sido descartado nos quintais das residências estabelecidas na estrada da Graciosa - 

o arruamento estabelecido no século XIX foi alterado em 1941, com a demolição de 

edificações históricas para o alargamento da via, o que fez com que antigas áreas de 

                                                 
8 De acordo com Sganzerla (2010), os selos de fabricantes de louças identificadas correspondem às 

indústrias Davenport entre 1830-1860 – a fábrica funcionou entre os anos de 1774 e 1887 na Inglaterra 

(JULIANI, 2003, p.128).  
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quintais correspondam ao espaço ocupado pelo calçamento atual (SGANZERLA, 2010, 

p. 34).  

Com efeito, nas intervenções arqueológicas nos atuais lotes urbanos, tem sido 

recorrente a evidenciação de áreas específicas correspondentes a diferentes momentos 

temporais. Na área escavada no terreno sito à Rua Mateus Leme nº39, realizadas 

durante as atividades de salvamento arqueológico do lote onde foi edificado o Cenáculo 

dos Adoradores, adjacente a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em 2003 

(CHMYZ, 2011) foi possível identificar, no lote de 12,30 x 24 metros, ao menos três 

locais com vestígios de cultura material relativas a períodos distintos de uso e descarte. 

No setor I, houve o predomínio da freqüência de fragmentos de cerâmica artesanal e 

faiança portuguesa
9
, que sugerem se tratar de uma área cronologicamente situada entre 

os séculos XVIII e início do XIX; no setor J, predominaram as faianças finas de meados 

do século XIX; e no setor L, faianças finas e porcelanas nacionais, produzidas no início 

do século XX em fábricas do Paraná e Santa Catarina (CHMYZ, 2011, p. 72-99). 

Figura 3: representação do perfil estratigráfico da lixeira oitocentista no ponto T-01. 

FONTE: Sganzerla, 2010.       

 Em lote situado no lado oposto da rua, próximo ao anteriormente apresentado, 

foram escavadas as evidências do componente Rua Mateus Leme nº 56, previamente às 

                                                 
9 De acordo com Zanettini (1986, p. 120), a faiança portuguesa corresponde a uma categoria de louça que 

apresenta pasta porosa recoberta com esmalte opaco. Diferentemente das faianças finas e porcelanas, o 

esmalte aplicado sobre a pasta se destaca facilmente quando a louça esta em fragmentos. Foi produzida 

em Portugal e é comumente encontrada em sítios arqueológicos com contexto de deposição que abrangem 

o período colonial até as primeiras décadas do século XIX, quando caí em popularidade devido à 

concorrência com a faiança fina. 
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obras de construção do Centro Juvenil de Artes Plásticas (CHMYZ, 2005). Nesse 

espaço, além das áreas de deposição de refugo doméstico, observam-se a sobreposição 

de estruturas de parede, pisos, alicerces e instalações que abrangem ocupações distintas 

entre os séculos XVIII, XIX e XX (figura 4). As lixeiras domésticas apresentaram 

modelo de deposição semelhante ao do ponto T-01, com camadas profundas que 

sugerem aberturas de cavidades para descarte de lixo nos fundos das habitações. 

 

Figura 4: planta do componente Rua Mateus Leme nº 56 com as estruturas arqueológicas 

relativas aos séculos XVIII, XIX e XX. 

FONTE: Chmyz, 2005. 

 

O depósito de lixo com a cultura material relacionada ao século XIX estava 

situado numa área retangular de 3,35 x 1,95 metros com profundidade de 60 centímetros 

a pouco mais de um metro, com ocorrências de fragmentos de louças em faiança fina e 

porcelana, ossos de animais (galinhas, porcos e bois), fragmentos de vidros planos de 

janelas, de garrafas e frascos para bebidas fermentadas, perfumaria e medicamentos 

(CHMYZ, 2005, p. 7). O lado leste do depósito apresentava sobreposição de materiais 

relativos às primeiras décadas do século XX, com louças de produção nacional e telhas 

goivas e alemãs nos 60 centímetros iniciais de escavação. A lixeira relacionada ao 

século XVIII, evidenciada no extremo leste do lote, possuía uma área de 4,55 x 4,02 
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metros com profundidade que variou de 90 centímetros a 2,30 metros. O material 

arqueológico evidenciado era composto por fragmentos de cerâmica artesanal, louças 

em faiança portuguesa, ossos de animais carbonizados e fragmentos de telhas goivas. 

Antes do nível de 90 centímetros, além da coloração do solo distinta que sugerem a 

sobreposição de eventos de descarte, o autor destaca o predomínio de fragmentos de 

louças em faiança fina, telhas alemãs e vidros.  

 

3.2.2 Os sítios arqueológicos das áreas rurais  

 

Nas áreas distantes do centro urbano, os sítios identificados apresentam vestígios 

materiais relativos tanto às áreas de descarte de lixo, como pelos remanescentes de 

edificações. Os sítios arqueológicos identificados na área de influência das obras de 

construção do anel viário do contorno norte, situado em área que abrange os municípios 

de Almirante Tamandaré e Curitiba, situam-se em espaços relacionados ao 

estabelecimento de núcleos coloniais a partir da década de 1870 (CHMYZ, 2000, 2001). 

Dos quatro locais registrados com sítios arqueológicos relativos a ocupações a partir do 

século XIX, apenas um sítio (PR-CT-84) foi evidenciado relativamente distante dos 

núcleos coloniais (CHMYZ, 2001, p. 12). 

 Nos outros três sítios, o autor aponta para importantes aspectos sobre os estilos 

de habitação e às origens socioeconômicas dos ocupantes, ainda que o arrolamento e 

análise dos vestígios materiais não tenham sido efetuados (CHMYZ, 2000, p. 50). No 

PR-CT-74, por exemplo, a dispersão do material em superfície, numa área de 65 x 48 

metros, sugere se tratar habitação de porte médio, construída em madeira – inferência 

levantada pela recorrência de pregos e telhas francesas e ausência de alvenaria em pedra 

(CHMYZ, 2000, p. 74).  A suposta unidade doméstica estaria situada próxima à área da 

colônia Santa Felicidade (em torno de 1 km), estabelecida a partir de 1880 com colonos 

italianos estabelecidos inicialmente no litoral do Paraná (KANASHIRO, 2006, p. 186).  

O PR-CT-76, tal como o apresentado anteriormente, não possuía vestígios em 

alvenaria. Apesar da localização em área entre as colônias Santa Felicidade e Lamenha 

Pequena, a análise preliminar da cultura material sugere que os vestígios correspondem 

a um grupo doméstico que houvera habitado a região antes dos estabelecimentos das 

colônias, entre 1876 e 1880: fragmentos de telha goiva, faiança portuguesa e porcelana 

européia sustentam tal inferência. O único sítio com evidências de alvenaria 

corresponde ao PR-CT-79. Além disso, a área apresentou maior densidade de material 
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arqueológico, em três espaços de adensamento com área total de 172 x 44 metros 

(CHMYZ, 2000, p. 40). De acordo com o levantamento cartográfico produzido por 

Kanashiro (2006), o sítio encontrava-se no perímetro da Colônia Lamenha Lins, 

fundada em 1876 por iniciativa do governo provincial com a concessão de lotes a 

imigrantes poloneses. 

No registro arqueológico de unidades domésticas em áreas rurais, a evidenciação 

do refugo doméstico em níveis superficiais do solo, como se observam nos casos acima, 

é de grande freqüência. Além dos casos descritos acima, a grande maioria dos sítios 

identificados na região sul do município de Curitiba também apresentou vestígios 

somente em superfície
10

. Ainda que o revolvimento do solo por maquinários agrícolas 

contribua para o aumento da visibilidade do material arqueológico, de maneira geral 

quando a deposição ocorre em cavidades ou áreas destinadas especialmente ao descarte 

de lixo, é notável a manutenção da configuração espacial do sítio (SUGUIMATSU, 

2012, p. 56). Nesse sentido, é possível que o lixo estivesse sendo descartado na 

superfície do solo, sem a preocupação em esconder ou isolar o refugo em cavidades ou 

descartá-lo em áreas distantes das residências, como se observa nas lixeiras 

evidenciadas na área central, reflexos das preocupações higienistas que teriam se 

intensificado na segunda metade do século XIX (SUGUIMATSU, 2012, p. 91).  

No entanto, dois sítios registrados apresentam configurações de descarte 

distintas das anteriormente distintas. No PR-CT-80
11

, registrado numa área de 130 x 50 

metros, adjacente à estrada da Graciosa e entre o rio Palmital e a Borda do Campo, as 

escavações evidenciaram ampla área de descarte de lixo em níveis que atingiam em 

média 30 centímetros todos com telhas nos primeiros níveis, seguida da mistura de 

fragmentos de louças, vidros e ossos. Em certos setores, além dos materiais estarem 

dispostos em “bolsões”, haviam sobreposições bem marcadas de materiais que sugerem 

terem sido conformadas por práticas de descarte em consonância com ideais higienistas: 

 

No espaço da quadra dois verificou-se um adensamento de telhas entre 10 e 18 cm de 

profundidade. Logo abaixo caracterizou-se um bolsão de terra preta, com formato 

ligeiramente cilíndrico. Aberta no solo avermelhado, essa estrutura media 60 x 40 cm de 

diâmetro e aprofundava-se até 30 centímetros. No seu interior, junto com o solo escuro, 

havia grande quantidade de recipientes quase inteiros. Empilhados, havia grande 

quantidade de canecos, pratos, pires de louça, de diversos recipientes de vidro e, 

embasando o conjunto, uma parte de vasilha cerâmica (CHMYZ ET AL., 2004, p. 12). 

                                                 
10 Correspondem aos sítios PR-CT-99 e PR-CT-100, PR-CT-102, PR-CT-103, PR-CT-105, PR-CT-106 

(CHMYZ, 2009).  
11 Sítio registrado nas pesquisas desenvolvidas durante os anos de 1999 e 2000 na área impactada pela 

construção do Loteamento Alphaville Graciosa, em Pinhais (CHMYZ ET AL., 2004). 



52 

 

Exemplos de práticas de descarte orientadas por razões sanitárias foram 

documentadas em vários contextos rurais do Brasil oitocentista. Escavações em espaços 

relativos ao descarte de lixo de escravos e senhores relacionados à Fazenda do Colégio 

dos Jesuítas, em Campos dos Goytacazes/RJ, evidenciaram que o refugo doméstico, 

sobretudo de restos alimentares, era descartado e coberto com telhas com o objetivo de 

evitar a disseminação de odores e doenças (SUGUIMATSU, 2012, p. 90-91). No 

contexto do sítio Fazenda Camurugi (SYMANSKI, 2001b, p. 129-130), em Santa Cruz 

Cabrália/BA, o descarte exclusivo de fragmentos de garrafas e frascos de vidro dentro 

de um forno de adobe, em período tardio da ocupação do sítio, ao lado de práticas de 

descarte em superfície das demais categorias de materiais, foi interpretado como reflexo 

da aceitação limitada da ideologia higienista nas mentalidades dos ocupantes da unidade 

doméstica (SYMANSKI, 2001b, p.131). 

Durante as pesquisas de salvamento arqueológico na área de implantação da 

Montadora Audi, em distrito rural de São José dos Pinhais (CHMYZ, 1997), o sítio PR-

CT-69, delimitado numa área de 70 x 38 metros, apresentou concentração de materiais 

numa depressão no solo que apresentara 3 metros de diâmetro com 35 centímetros de 

profundidade. À medida que a escavação na área foi aprofundada, percebeu-se que se 

tratava se um antigo poço – sua estrutura de sustentação, composta por blocos de pedra, 

foi evidenciada nas extremidades a partir de 1,30 metros de profundidade (CHMYZ, 

1997, p. 11). O seu interior era preenchido por vestígios de materiais construtivos, como 

tijolos e vidros de janelas e da tralha doméstica – louças, frascos e garrafas em vidro, 

tinteiros e ferramentas metálicas – o que sugeriram que o espaço foi ocupado na 

segunda metade do século XIX (CHMYZ, op. cit., p.12). No entorno do poço, outras 

áreas puderam ser interpretadas, a partir da dispersão da cultura material, como 

vestígios de bases de edificações e madeiras utilizadas para sustentação (CHMYZ, 

1997, p. 12-13).  

Nas pesquisas acima apresentadas, o recorte arbitrário entre o ambiente rural e 

urbano objetivou apontar similaridades e diferenças nos sítios arqueológicos de acordo 

sua localização no espaço da cidade, com implicações relacionadas aos modos de 

descarte de lixo os elementos que o compõem – em grande medida, diversa tralha 

utilizada no espaço doméstico. Essa espacialização das práticas de descarte também 

considera, pois, a centralidade do núcleo urbano de Curitiba na região (mapa 1). 
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Mapa 1 – Localização dos sítios arqueológicos históricos da Região Metropolitana de Curitiba. 

 

                                         FONTE: do autor, 2013.
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A escolha em analisar dois sítios afastados da malha urbana – PR-CT-69 e PR-

CT-80 – pretende explorar as diferenças contextuais com relação ao PR-CT-71. Além 

disso,  devido ao volume de material proveniente de seus componentes, foi priorizada a 

análise das louças relativas à lixeira doméstica oitocentista evidenciada na Rua Mateus 

Leme nº56. Antes de considerarmos a amostra dessa área como ilustrativa das unidades 

domésticas em espaço urbano – o que incorreria numa homogeneização do gênero de 

vida dos diferentes segmentos sociais – procuro caracterizar a ocupação específica da 

região da Rua Mateus Leme durante o século XIX, sobretudo ao que diz respeito à 

composição sócio-cultural dos habitantes. A atenção a essas particularidades também 

pauta a contextualização das duas áreas rurais onde foram pesquisados os sítios PR-CT-

69 (na área do antigo caminho para Joinville e próximo ao núcleo urbano de São José 

dos Pinhais) e PR-CT-80 (adjacente à Estrada da Graciosa). 

 

3.3 Recortes da cidade: Rua Mateus Leme, Estrada da Graciosa e Campo Largo 

da Roseira 

 

A ocupação da área da Rua Mateus Leme, adjacente ao atual Largo da Ordem, 

intensificou a partir das primeiras décadas do século XIX. Em meados do século XVIII, 

o espaço correspondia ao terreno da Capela de Nossa Senhora do Terço, cuja frente era 

direcionada ao Largo da Ordem e fundos até a atual rua treze de maio (LEÃO, 1993, p. 

49). Além da Capela – em local que hoje há edificada a Igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco – o terreno possuía criação doméstica, plantações e uma casa de 

hospedagem, que teria funcionado até 1783. Por volta de 1810, foi aberta uma travessa 

(atual arruamento da Mateus Leme) que dividiu o terreno da igreja e hospedaria 

(LUSTOSA, 1993 apud CHMYZ, 2005, p.2). Conhecida como rua carioca de cima, 

teve seus primeiros lotes arrematados por Manoel Mendes Leitão, imigrante português 

que conquistara espaço na elite local. Em sua trajetória, exerceu importantes cargos 

políticos e foi proprietário de terras em São José dos Pinhais (BORGES, 2009). Em 

meados do século XIX, Trevisan comenta sobre os proprietários das residências 

vizinhas à Igreja da Ordem, onde figuram além de Manuel Mendes Leitão, Dona 

Joaquina Francisca da Purificação, também proprietária de terras (BORGES, 2009, p. 

67) e o Capitão-mor Leão de Mello e Vasconcellos (TREVISAN, 1996, p. 122). Com 

base em informações provenientes de Listas Nominativas de Moradores e Lista de 

impostos de 1810, Kato (2012) observa a formação de “vizinhanças” em que a condição 
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social dos moradores era comum, de modo a sugerir locais preferênciais de habitações 

dos grupos sociais. Em Curitiba no início do século XIX, Kato (2012) sugere que os 

segmentos mais abastados da cidade habitavam a região a norte e oeste da Igreja Matriz: 

 

Ficava na parte mais elevada da área urbana e era a mais cuidada pela Câmara: aí, várias 

vezes no ano, eram refeitos os calçamentos e regos (canais para escoar a água), e 

tornaram-se espaços privilegiados de habitação da elite as ruas Fechada e do Rosário, e 

parte do Pátio da Matriz. Nessa região concentravam-se as casas de mais alto valor, 

moradias dos chefes com os postos elevados na milícia, e dos que exerceram os 

principais cargos da Câmara. O fenômeno parece ser generalizado – igrejas, em especial 

as matrizes, eram pólos de valorização espacial (KATO, 2012, p. 312).  

 

Em contraste, os moradores de menor condição social estavam inseridos, de 

maneira geral, na região mais ao sul e ao leste da Igreja Matriz, “que sofria com 

alagamentos e com a falta de cuidados da Câmara” (KATO, 2012, p. 312). Nesse 

sentido, é possível que na segunda metade dos oitocentos, a região da rua Carioca de 

Cima, ao norte da Igreja Matriz, se mantivesse como região valorizada no espaço 

urbano, tendo em vista que já era ocupada por negociantes, proprietários de terras e 

oficiais militares. Nas últimas décadas do século XIX, a travessa passou a ser chamada 

de Rua da Ordem, com prolongamento (estrada do Açungui) em direção as chácaras dos 

arredores da cidade. Memorialistas das primeiras décadas do século XX ressaltam as 

influências dos construtores alemães na arquitetura das casas edificadas no século 

anterior, algumas delas demolidas, como a Padaria Austríaca (figura 5) e outras ainda 

existentes, como o Teatro Hauer edificado em 1891 na esquina com a atual Rua Treze 

de Maio (TOURINHO, 1977, p. 77; VEIGA & TOURINHO, 1993, p.417-419). 
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Figura 5: edifício da Padaria Austríaca, construído na última década do século na rua da 

ordem. 

  

FONTE: VEIGA & TOURINHO, 1993. 

A Estrada da Graciosa cresceu em importância como via de que de serra 

permitisse o acesso ao litoral no contexto de emancipação da província do Paraná, tendo 

em vista que uma das principais medidas para o desenvolvimento da província passava 

pela melhoria de suas vias de comunicação. Com a avaliação de três caminhos (da 

Graciosa, Itupava e Arraial), Tourinho (1973) aponta que a pouca inclinação e os 

menores obstáculos naturais pesaram para a escolha da reforma da Estrada da Graciosa. 

A partir de então, as obras transcorreram em duas fases entre os anos de 1854 e 1873. 

Atrasos e gastos excessivos levaram a interrupção das obras, retomadas em 1864, com a 

estrada dividida em partes, onde vários engenheiros assumiriam empreitadas. Heisler 

(1929) comenta que, nessa fase, os empreiteiros de origem alemã alternavam entre o 

trabalho nas suas colheitas na Colônia Dona Francisca e as atividades na estrada. No 

trecho compreendido entre a localidade da Borda do Campo até o Palmital, os trabalhos 

ficaram a cargo de Albino Schimmelpfenning e Oscar Von Meien; de Palmital a 

Curitiba os trabalhos foram desenvolvidos por Jacob Hey. Em 1871, próximo ao fim 

dos trabalhos, o carpinteiro August Stroebel, então morador de São José dos Pinhais, foi 

encarregado de construir 10 casas para os empreiteiros, que se tornariam zeladores da 

estrada da Graciosa (HEISLER, 1929, p. 100). A presença de migrantes alemães, que se 



57 

 

dedicavam a várias atividades profissionais
12

 habitando as margens da estrada pode ser 

observada nos relatos da viagem de Bigg-Wither (1974) de Antonia a Curitiba, em 

1872, que após cruzar o trecho de serra encontrou pouso num chalé de madeira 

conhecido como “hotel alemão”, mas que também era uma casa comercial a meio 

caminho de Curitiba: 

 

Ao entrarmos no pequeno chalé de madeira, a que aportávamos, descobrimos tratar-se 

de pequena casa comercial, com prateleiras nas paredes em torno de toda a sala, sobre 

as quais estava arrumada a mais curiosa variedade de artigos: tamancos, esporas com 

rosetas de quatro polegadas de diâmetro, facas de dimensões desconhecidas nos países 

civilizados, um sortimento de vidros de drogas, empoeirados, que pareciam conter pós 

vermelho, amarelo e branco. Louças rachadas e sujas de poeira, um punhado de anzóis 

enferrujados e uma pequena pilha de latas de sardinha (BIGG-WITHER, 1974, p. 44). 

 

Há três léguas de distância da referida localidade, o viajante inglês relata sobre a 

existência de um povoado em melhores condições materiais, onde puderam alimentar-se 

e tomar banho adequadamente. Mais adiante, a serraria de Antônio Pereira Rebouças 

Filho, onde foram recebidos pelo próprio engenheiro. Instalada na localidade conhecida 

como Borda do Campo, a Companhia Florestal Paranaense era o único estabelecimento 

na região a explorar sistematicamente a madeira (BIGG-WITHER, 1974, p. 47). Apesar 

do esforço pioneiro, a dificuldade de transporte da madeira levou a derrocada do 

empreendimento dos irmãos Rebouças anos mais tarde.  

O tráfego comercial da Estrada da Graciosa favoreceu o estabelecimento de 

pequenos povoados ao longo do trajeto, sobretudo no trecho que se inicia na Borda do 

Campo até Curitiba, pela relativa proximidade da cidade, sobretudo por famílias ligadas 

a atividades agrícolas com gêneros alimentícios (POMBO, 1900, 204 apud CHMYZ ET 

AL. 2004, p.25), a partir de 1872. 

Na região do Campo Largo da Roseira, por outro lado, a ocupação da área deu- 

se inicialmente por grandes proprietários ligados à produção de erva-mate, à criação de 

gado e a exploração de madeira (COLNAGHI, 1992, p. 61). Próxima ao caminho do 

Arraial e da estrada para Colônia Dona Francisca. A partir dos anos 1870, partes das 

grandes fazendas passaram a ser vendidas para imigrantes de origem polonesa e italiana, 

estabelecidos em pequenas propriedades rurais (NALESNIK, 2002, p. 22).  

 

 

                                                 
12 Oscar Von Meien, por exemplo, estabeleceu-se posteriormente aos trabalhos na Estrada da Graciosa 

como comerciante numa casa de louças e ferragens em 1882 na rua Riachuelo, 34, em sociedade com 

Carlos Meissner, conforme anúncio publicado no jornal Gazeta Paranaense em 9 de setembro de 1882.  
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4 O ESPAÇO DOMÉSTICO: CONFORTO E ESTRATÉGIAS NO LAR 

OITOCENTISTA 

 

 O potencial de análise da cultura material está justamente em explorar a 

diversidade de contextos e estruturas relacionados, e não no estudo dos “objetos” em si. 

Uma análise comparativa das louças, portanto, não objetiva simplesmente tecer um 

inventário das ausências e presenças de itens manufaturados em massa; pretende-se, 

sim, observar em que medida tais objetos podem “ser bons para pensar”, isto é, 

enquanto bens de consumo carregados de significações sociais na experiência cotidiana 

dos indivíduos (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004, p. 105). Para isso, rastrear o lugar 

da cultura material utilizada no espaço doméstico, no que diz respeito aos seus usos e 

sentidos, é uma dos primeiros movimentos para se entender a “materialidade” do social 

(THOMAS, 1999) 
13

. Assim, neste capítulo serão apresentadas as principais discussões 

relativas ao mobiliário e objetos que compunham os lares oitocentistas em Curitiba, a 

partir do trabalho de Bandeira (2005) sobre o aparato doméstico nos inventários post-

mortem de 1881-1890 – atento também, pois, ao modo como outras cidades 

experimentaram transformações no ambiente doméstico, a partir de estudos sobre Porto 

Alegre (SYMANSKI, 1998) e São Paulo (CARVALHO, 2008).  

Na sequência, as referências ao ambiente doméstico e artefatos que o 

“compõem” em algumas crônicas de jornais curitibanas
14

 do fim do século XIX, 

procuram esboçar, a nível local, de que forma o ideal de domesticidade figura no 

discurso dos escritores da época; além disso, apesar da natureza fragmentária das fontes 

trabalhadas, a literatura da época pode “colocar em movimento” os objetos na dinâmica 

da vida cotidiana – pressupondo que montagem do ambiente familiar em que estão 

envolvidos os personagens na literatura ficcional apresenta respaldos em tramas e 

situações espaciais plausíveis (CARVALHO, 2008, p. 35).   

 

4.1 Inventários, mobílias e as configurações das salas de visitas e jantar 

                                                 
13 Na concepção esboçada pelo arqueólogo Julian Thomas (THOMAS, 1999, p. 17), o “social” não é 

entendido como uma entidade limitada e substantiva, mas como um campo de relacionamentos híbrido, 

mistura de elementos humanos e não-humanos. Nesse sentido, a cultura material não é, assevera Thomas, 

“um simples produto da sociedade, ela é integral à sociedade. Segue-se que materiais que restam do 

passado, são mais que testemunhos de uma entidade extinta: são uma parte daquela entidade que ainda 

está aqui conosco no presente” (THOMAS, 1999, p. 17-18).  
14As pesquisas em acervos de periódicos foram realizadas na base de dados digital disponibilizada pela 

Biblioteca Nacional (memoria.bn.br), particularmente sobre jornais paranaenses publicados entre os anos 

de 1880 e 1890, que serão mais adiante apresentados. 



59 

 

 

A “casa moderna” foi resultado da transformação dos modelos de residência da 

aristocracia européia no contexto de adaptação às aspirações burguesas no século XIX 

(CARVALHO, 2008, p.21), ligadas à rotinização das atividades domésticas, separação 

de espaços e mercantilização dos objetos domésticos para sua exibição privada e 

ostensiva. Nesse sentido, os bens importados, sejam em mobílias ou objetos, eram os 

principais signos de “refinamento” das habitações do Brasil oitocentista, sobretudo dos 

segmentos mais abastados.  

A sala de visitas foi, nas residências oitocentistas de famílias abastadas, o espaço 

de “transição” nas unidades domésticas, uma vez que não inseria os indivíduos externos 

ao lar diretamente em ambientes mais íntimos (SYMANSKI, 1998, p. 80). Os interiores 

das casas na Porto Alegre do início do século XIX, por exemplo, passaram por uma 

transformação material à medida que o século avançava: inicialmente os interiores são 

descritos como pouco mobiliados, com seus “bancos, baús e catres”; com avançar do 

século, as residências das famílias mais abastadas passaram a receber “mobílias em 

jacarandá, como sofás, cadeiras com braço, cadeiras com encosto, mesas de meio de 

sala, tapetes e cortinas” (SYMANSKI, 1998, p. 81).  

Nos inventários post-mortem relativos à população de Porto Alegre a partir da 

segunda metade do século XIX, verificou-se que havia maior investimento financeiro 

nos bens associados ao espaço da sala de visitas (SYMANSKI, 1998, p. 82), com sofás 

de palhinha e cadeiras, que também fizeram parte da configuração das casas paulistanas 

de classe média durante todo século XIX. Mobiliários com alto valor agregado, como 

pianos, apesar de inicialmente “fora de contexto” – tendo em vista seu uso inicial em 

salões – possuíam grande efeito ostentatório, que o tornou a “mercadoria-fetiche” 

(ALENCASTRO, 1997, p. 47) das elites cariocas. 

 Em Curitiba, a historiografia local aponta que o refinamento nos itens da 

mobília doméstica também teriam se intensificado a partir da segunda metade do século 

XIX (BALHANA ET AL., 1969). Se, em 1820, Saint-Hilaire se deparou com casas 

mobiliadas num estilo austero, com bancos de pinho compridos ao lado de mesas longas 

e rústicas, completamente distinto seria o ambiente doméstico descrito por Thomas 

Bigg-Wither numa sala de jantar, em 1874: mesas de jacarandá com gavetas e cadeiras 

de madeira com assento de sola, por exemplo, eram representativos do maior 

investimento no aparato material doméstico (BALHANA ET AL., p. 101). Além disso, 
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nos inventários do período haveria o maior apreço, sobretudo, por produtos importados, 

como cadeiras austríacas de palhinha, espelhos e escarradeiras de louça. 

Apesar da tendência geral observada para o período, as análises dos inventários 

post-mortem do final do século (BANDEIRA, 2005) sugerem que a sofisticação 

material entre os segmentos mais abastados não implicou numa assimilação passiva do 

modelo de consumo orientado pelos valores do “modo de vida burguês”, implicando em 

diferentes arranjos de bens no espaço doméstico.  

No espólio inventariado em 1890 de Eduardo Bento Ozório, procurador da 

câmara, observou-se que os ambientes domésticos apresentavam combinações de 

móveis considerados fora de moda e aqueles signos da sofisticação. No caso específico 

dos lotes associados à sala de visitas, foram descritos móveis como “uma cadeira de 

imbuía, com balanço, dois bancos comprido de pinho, um baú em mal estado”, 

avaliados em vinte e um mil reis, ao lado de “doze cadeiras em palhinha austríaca e 

cinco quadros com estampas” avaliadas em trinta e quatro mil reis (BANDEIRA, 2005, 

p.25-26). Mobiliários antigos podem ser entendidos como itens de prestígio e tradição, 

“relacionadas aos sentidos de continuidade da família, demonstração de vínculo com 

antigos modos de vida no campo, provas de existência de raízes” (CARVALHO, 2008, 

p. 128). Essas peças, como bancos e baús, de origem rural, rústicas e pobres, chamam 

atenção ao lado de objetos importados, sugerindo que aquisição de bens de consumo 

novos não esvaziou de sentido a mobília tradicional. Nos sobrados da capital paulistana, 

por exemplo, “velhos armários de jacarandá que expunham pratas e porcelanas de 

gostos modernos” (CARVALHO, 2008, p.134) eram ilustrativos das combinações entre 

heranças familiares e aquisições baseadas nos padrões de consumo das elites europeias. 

No conjunto de 21 inventários analisados, apenas um apresentou investimento 

de grande quantia de dinheiro num conjunto de mobílias e objetos domésticos, avaliados 

em um conto de reis, no ano de 1888 – nos demais, o investimento em bens móveis não 

ultrapassou 350 mil reis (BANDEIRA, 2005, p. 36-42). O caso atípico foi observado no 

espólio de Frederico Schmidt, de monte-mor de treze contos de reis. Sua mobília era 

composta por “camas, armários, guarda-roupa, escrivaninha, mesa grande, duas meias 

mobílias importadas e um piano”, além de objetos como espelhos, quadros diversos e 

relógio de mesa (BANDEIRA, 2005, p. 36). Ao contrário do que teriam sido 

evidenciados nos demais espólios, a autora aponta que nesse as mobílias e objetos 

sugerem sofisticação tanto nos espaços mais íntimos, como no quarto – com camas, 
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armários e móveis importados – como nos espaços de exibição pública, com pianos e 

quadros decorativos (BANDEIRA, 2005, p. 42).  

Esse exemplo incomum na hierarquia econômica dos inventários talvez possa 

ser entendido quando se atenta à origem sócio-cultural do inventariado: de origem 

alemã, proveniente de um contexto urbano
15

 em que os ideais de domesticidade estavam 

mais disseminados na sociedade, provavelmente o investimento em bens de consumo 

era uma prática intimamente ligada ao seu estilo de vida e às noções de configuração de 

um lar burguês. Até mesmo em espólios mais modestos de imigrantes, observam-se as 

disposições desse habitus. Em Porto Alegre, no inventário de Carlos Diehl realizado no 

ano de 1856, com monte-mor bruto de 6.000$910, os bens móveis e utensílios indicam 

que houve uma preocupação em investir grande quantidade dinheiro no conforto do lar. 

Carlos Diehl possuía, além das tradicionais cadeiras e sofá observados nos inventários 

post-mortem das famílias mais abastadas, “quadros, relógio de sala, figuras de gesso e 

vasos decorativos, bem como meio aparelho de jantar, um aparelho de chá e talheres de 

prata” (SYMANSKI, 1998, p. 85). Assim, diferentemente das camadas mais abastadas 

do Brasil oitocentista, talvez não estejamos diante de um caso de emulação do modelo 

de consumo das elites europeias, mas de uma “cultura” de consumo típica das classes 

baixas e médias da Europa ocidental, influenciada por outras vias pelo ideal de 

domesticidade e consumo de um modo de vida burguês. 

Outro recinto que teria ganhado importância durante o século XIX foi a sala de 

jantar, que, ao lado da sala de visitas, era o espaço doméstico para exibição e 

sociabilidade com indivíduos externos ao grupo doméstico. Nesse contexto, Vânia 

Carvalho (2008) analisou o enraizamento das práticas tradicionais de distinção de 

gênero no cotidiano em São Paulo, no período de 1870 e 1920, momento de 

diversificação dos negócios e explosão populacional na cidade (CARVALHO, 2008, p. 

20). Ao analisar um manual de 1898 direcionado a donas de casa como forma de 

organizar o “lar doméstico”, Carvalho (2008, p.117) observou os detalhes com que 

móveis e objetos eram descritos, no sentido de apresentarem diferenças funcionais e 

decorativas ligadas a espaços específicos numa residência burguesa de porte mediano. 

As principais noções associadas à mobília da sala de jantar dizem respeito às impressões 

de durabilidade, elegância e real utilidade que o conjunto deve apresentar: 

                                                 
15 Com efeito, no inventário de Frederico Schmidt não há referência a sua ligação com atividades em 

meio rural, em terras de plantio ou criação (BANDEIRA, 2005, p. 6); por outro lado, seu espólio foi 

composto, além das mobílias e objetos domésticos, por cinco casas na região central da cidade, as quais 

ele provavelmente utilizara para locação, o que sugere sua origem citadina.  
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A mobília deve ser simples, sólida e de bom gosto; consiste numa mesa elástica ou 

quadrada sobre um grande tapete de cores claras, com seis a doze cadeiras, um etagere 

com tampo de mármore, um guarda-louças para tudo que não for diário, mesinha em 

forma de bandeja e uma mesa ‘trinchante’ (CARVALHO, 2008, p. 117). 

 

Os principais móveis, a mesa elástica, o guarda-louça e a etagere
16

 eram os itens 

mais caros, de modo que no manual sugere-se que seja substituído por versões mais 

baratas, ou resumidas (CARVALHO, 2008, p. 118). Bens portáteis, como quadros, 

pinturas ou faianças-finas decorativas complementavam o ambiente. Carvalho (2008, p. 

118) aponta que a criatividade e toque pessoal que estariam presente em toda casa 

apresentariam restrições na sala de jantar: nesse espaço, a configuração estabelecida 

seria mais restrita, sendo sugeridas apenas algumas adaptações em função das 

limitações financeiras do grupo doméstico. Com isso, a composição da sala de jantar 

filiaria o espaço aos valores tradicionais, reforçados pela impressão de durabilidade, 

solidez e robustez da mobília e demais acessórios: 

O ‘valor’ do móvel com suas prateleiras envidraçadas, deixando ver os jogos de 

porcelana fina, por vezes fruto de herança, demonstram que a perenidade, a riqueza e a 

funcionalidade são valores a serem exibidos. Os sentidos de tradição e ancestralidade 

que emanam do mobiliário da sala de jantar dão lastro à família, criam uma aura de 

legitimidade para os ícones de riqueza ostentados, que se referem à riqueza de um 

passado e que projetam um futuro de segurança para a família (CARVALHO, 2008, p. 

118). 

 

O sentido dado ao espaço estaria, portanto, menos permeável às mudanças da 

moda, e procuraria representar a figura “sólida” do homem, chefe da casa. A 

“territorialidade masculina” seria legitimada uma vez que é no espaço da sala de jantar 

que se desenvolveriam os rituais de legitimação da família, de reconhecimento e 

respeito de cada um, em torno de objetos que concentram sentidos de segurança, força e 

estabilidade (CARVALHO, 2008, p. 120). 

Na sala de jantar curitibana, as mobílias e objetos que a configuram seguem a 

tendência apresentada nos manuais acima comentados. Em um anúncio no jornal Diário 

do Comércio de 1894, relativo a um leilão de móveis de uma residência, aqueles 

relativos à sala de jantar, além dos móveis principais, como “uma mesa de jantar, um 

excelente guarda louça e dois consolos envernizados”, apresentou objetos funcionais e 

decorativos, como “uma meia mobília de vime composta por quatro sofás, seis cadeiras, 

doze ditas de braço e dois consolos, um par de quadros, uma cadeira para criança, um 

                                                 
16 Estante, em francês. Caracterizada como “peça util e decorativa ao mesmo tempo”, pois, “em suas 

repartições guarda-se todo o necessário a mesa” (CARVALHO, 2008, p. 117).  
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lampião para centro, um par de vasos, um cabide e um rico licoreiro” (BANDEIRA, 

2005, p. 23). 

Nos sobrados da São Paulo oitocentista a sala de jantar apresentava certa 

versatilidade, com um espaço amplo também ocupado pela mulher, onde se mantinha a 

máquina de costura, passava-se roupa e recebiam-se visitas. Essa versatilidade também 

é expressa no uso da mesa elástica, que pode se adaptar para ocasiões formais e 

informais (CARVALHO, 2008, p. 120). Para a autora, essa manutenção da sala como 

espaço de uso misto, seria uma indicação da persistência de uma tradição paulistana 

colonial, em que a configuração da casa é mais pragmática, voltada para as atividades 

cotidianas. A reformulação desse arranjo tradicional é encontrada nos modelos de 

residência moderna, disseminados no século XIX: com a criação de novos 

compartimentos, a especialização da casa foi mais destacada e trouxe “ênfases 

sexuadas”, constatadas a partir dos tipos de decoração, funções dos cômodos íntimos e 

de uso em ocasiões formais (CARVALHO, 2008, p. 121).  Nesse contexto, a autora 

observa em revistas do fim do século XIX e início do século XX, as tendências ligadas 

ao estilo das mobílias e decoração da sala de jantar e de visitas e as representações de 

gênero imbricadas: 

A tendência ao uso dos estilos franceses dos luíses, em suas diferentes nuanças, mais 

rebuscados, luxuosos e suntuosos – e associados à mulher –, para a sala de visita, e dos 

estilos ingleses para a sala de jantar, mais sóbria e respeitosa, funcional, que se viam na 

Europa e nos Estados Unidos, verificou-se também em São Paulo, atingindo um grau de 

divulgação que rompeu o círculo restrito das camadas de elite, chegando aos segmentos 

médios mais abastados (CARVALHO, 2008, p.125-127).  
  

Com efeito, a oposição entre sala de jantar e sala de visitas a partir do conjunto 

de mobílias e objetos utilizados nesses espaços é pronunciada no anúncio de 1894 

apresentado por Bandeira (2005): as “ênfases sexuadas” podem ser observadas, por 

exemplo, na riqueza de quadros que teria composto a decoração da sala de visitas, 

alguns com iconografias que exaltam figuras femininas, bem como na diversidade de 

itens portáteis presentes: 

Uma mesa redonda envernizada, um pano para coberta de mesa, uma cesta fantasia para 

ornato, um lindo par de quadros a óleo, um par de quadros com oleografias, um rico 

quadro representando a celebre Heroína, Joana D’Arc, prestando juramento antes de 

seguir para a guerra, duas mesinhas pequenas, um lindo porta cartões, uma tapete para 

sala, um par de escarradeiras, um par de vasos de porcelana, um rico par de vasos de 

porcelana, uma palmatória de porcelana, quatro vasos de planta (BANDEIRA, 2005, p. 

23; grifo meu). 
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Se no anúncio anterior sugere-se que houve um maior investimento na sala de 

visitas, no anúncio publicado no jornal A República em 1890
17

, relativo ao leilão dos 

móveis da casa do Capitão Antônio Lago observa-se o oposto: reduzida mobília na sala 

de visitas e maior número de móveis e objetos relacionados à sala de jantar: 

SALA DE JANTAR: 3 duzias de pratos de pó de pedra, 2 duzias de pratos de pó de 

pedra, 2 pratos de pó de pedra para doce, 6 pratos travessas, 2 terrinas e 1 guizadeira, 3 

pratos com tampa, 1 sopeira e 2 molheiras, 12 chicaras de differentes padrões, 1 leiteira, 

3 bules, 2 assucareiros, 1 mantegueira, 2 tigelas e 6 pratos, 12 calices, 7 copos, 3 

bandejas e 2 pratos de vidro, um magnífico guarda louça de vinhático, 1 mesa de pinho, 

10 cadeiras austríacas, 2 bacias para banho, 1 lampeão, 1 machado e uma cesta, 1 mesa 

com gavetas, 2 compoteiras, 3 mantegueiras de vidro, 6 saleiros, 1 relógio. 

SALA DE VISITAS: 2 lampeões com globo, 1 mesa de centro com pedra de mármore, 

1 mobilia de jacarandá com 17 peças, sendo sophá, 2 consolos, 2 cadeiras de braços e 

12 simples, 2 cabides (sic). 

 

Como se pode observar, as louças de mesa compõem boa parte do catálogo 

referente à sala de jantar. A diversidade de itens, como pelo menos três jogos de pratos, 

várias peças de servir, indicam seu uso rotineiro nas refeições. Mais do que uma 

atividade para satisfação das necessidades alimentares, a ação de comer tem sido 

analisada como um instrumento de interação social e produção de significados e valores 

no espaço doméstico: com um conjunto de normas mobilizadas no ritual das refeições, 

criam-se situações de negociação social e legitimação dos valores de classe 

(CARVALHO, 2008, p. 189). Num manual de 1875, por exemplo, a autora observa a 

vigência de convenções gastronômicas sexuadas que, apresentadas em formas de 

oposições, caracterizam os cardápios de modo a retomar sentidos e valores verificados a 

respeito dos espaços e objetos da casa: 

Para os homens, alimentos fortes, suculentos e pesados (‘nada de massas leves’), carnes 

vermelhas, quentes, de caça; características associadas a alto valor nutrutivo, a 

substancialidade, e, por isso, apropriadas para a personalidade masculina [...] ‘para as 

mulheres, deve ser o contrário: acepipes finos, peixe fresco, caça fria, muitas massas 

delicadas, verduras novas’ [...] (CARVALHO, 2008, p. 189). 
 

Além das convenções relacionadas ao cardápio, as regras contidas nos modelos 

de rituais de refeição disseminados na Europa durante o século XIX e difundido entre as 

classes mais abastadas no Brasil apresentam vários dispositivos de manutenção do 

poder social e econômico do provedor da casa (CARVALHO, 2008, p. 190). No ato de 

trinchar a carne nos rituais de refeições baseados no serviço à francesa, por exemplo, 

cabia ao anfitrião repartir a carne e distribuí-la aos convidados segundo uma ordem 

fortemente hierarquizada (CARVALHO, 2008, p. 190; LIMA, 1995, p. 144). Além 

                                                 
17 A REPÚBLICA, 4 de maio de 1890. 
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disso, a mesa era disposta de modo a sugerir opulência e abundância, com alimentos e 

objetos decorativos dispostos simetricamente. Com as pessoas sentadas mais próximas, 

todos tinham acesso às comidas servidas ao longo da refeição. Era de bom tom conhecer 

as melhores porções servidas, de modo a oferecer e servir quem estivesse mais perto 

(LIMA, 1995, p. 141). O serviço à francesa previa três coberturas – abertura, clímax e 

encerramento – em louças decoradas colocadas sucessivamente sobre a mesa; em cada 

momento de troca de cobertura, a toalha também deveria ser trocada, de modo que 

impossibilitava o uso de elementos decorativos na mesa. O serviço à francesa, 

consolidado na primeira metade do século XIX, teria sido orientado por uma série de 

regras, que antecediam o jantar:  

[...] um convite devia ser expedido com bastante antecedência, pelo menos oito dias 

antes do evento, de modo a poder ser transferido a outra pessoa em tempo hábil, em 

caso de recusa. Quanto maior o prazo, maior era a formalidade esperada para a 

cerimônia. Exigia-se uma pronta e categórica resposta, positiva ou negativa. Caso fosse 

aceito, tinha início então uma longa lista de deveres. A rigorosa pontualidade era um 

deles Uma vez acomodados, o anfitrião anunciava o menu7e, instalado no centro da 

mesa, servia a sopa nos pratos empilhados à sua frente, distribuindo-os primeiro entre os 

convidados à sua direita, depois à sua esquerda. Ao seu final, os pratos vazios com as 

respectivas colheres eram retirados pelos criados. As principais peças do jantar, os 

assados, eram trinchadas e servidas também por ele, que assim fazia as honras da casa 

(LIMA, 1995, p. 143).  
 

No serviço a la russe , introduzido posteriormente nos rituais de refeições mais 

formais, o anfitrião não teria mais a função de servir, e sim a criados que atendiam 

individualmente os comensais (CARVALHO, 2008, p. 190): 

Os antigos valores comunais, claramente visíveis no serviço à la française foram 

abandonados. O individualismo era a marca do novo estilo, no qual cada um tinha seu 

próprio espaço, demarcado pelo conjunto de pratos, talheres, copos e guardanapo, a uma 

distância absolutamente regular dos vizinhos de mesa, fixada em alguns manuais com a 

precisão de centímetros (LIMA, 1995, p. 147). 

 

 Com a mesa livre dos pratos de cobertura, teria se aberto espaço para 

decorações, com centros de mesa em porcelana, prata, bronze. As principais mudanças 

nos modos de servir dizem respeito à menor hierarquização, à introdução da dona de 

casa na preparação da sala e condução do jantar, não mais restrita a condução somente 

da cozinha (CARVALHO, 2008, p. 191), bem como na diminuição do tempo do jantar e 

das iguarias servidas. 

 Com isso, as louças decoradas da cobertura perderam espaço, de modo que 

“ver” a comida tornou-se mais importante que os suportes trocados de acordo com o 

prato elaborado nos serviços à francesa. É nesse contexto que Lima (1995), conforme já 

apresentado no primeiro capítulo, interpreta que a utilização de louças brancas em 
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momentos de formalidade como nas refeições acima descritas poderia ser associada à 

dinamização do papel feminino na sala de jantar. Desprezada na primeira metade do 

século XIX em função da valorização das louças decalcadas, a louça branca
18

 foi 

valorizada no final dos oitocentos e retornara à mesa de jantar (LIMA, 1995, p. 175). 

Essas colocações são apresentadas de modo a ilustrar o modelo talvez idealizado pelos 

segmentos mais abastados da sociedade carioca no século XIX, no que diz respeito a 

usos e costumes na sala de jantar, sendo tomada cautela em generalizar a capilaridade 

dessas práticas para outros segmentos sociais. 

Vânia Carvalho aponta, no entanto, perspectivas que questionam suposta 

“valorização do feminino” que o uso e simbolismo das louças brancas veiculariam. De 

acordo com a autora, em fins do século XIX, a cor branca estava mais fortemente 

associada à limpeza, num contexto marcado pelos preceitos higienistas (CARVALHO, 

2008, p.193-194), em que a importância da saúde da família, garantida inclusive na 

preparação criteriosa das refeições, conferiu importância antes desconhecida aos sinais 

de limpeza da casa (CARVALHO, 2008, p. 193). Assim, a sobriedade da louça branca, 

em detrimento das louças decoradas, seria compreendida como uma reformulação do 

binômio natureza/cultura, em que a louça branca, estaria associada à assepsia, higiene:  

 

[...] no jantar feminino parece haver uma indução a aromas e formas que se afastam dos 

cortes e aromas “agressivos” do sangue, da carne, do leite, do álcool. Identificamos 

aqui, portanto, o mesmo recurso de suavização da natureza presente na decoração dos 

objetos femininos. Inversamente, as representações masculinas, apesar de alinhadas aos 

valores da racionalidade e constituídas por um elenco de objetos ligados às atividades 

intelectuais ou instrumentais, como vimos, resultaram em processamentos alimentares 

mais próximos da natureza se comparados aos alimentos ‘femininos’ – permissão de 

misturas, presença de sangue, carnes quentes impregnadas de molho, simplicidade de 

processamento etc. (CARVALHO, 2008, p. 193-194; grifos meus).   
  

Se observada a partir das relações de gênero correlacionadas com os estilos de 

decoração, a louça branca poderia ser compreendida também como a marca da 

sobriedade masculina no espaço da sala de jantar, tal como verificado para a mobília e 

decoração em geral, orientada nos modelos ingleses ancorados na simplicidade e 

funcionalidade: 

 
Exaurida pela banalização do consumo, mas também pelo aviltamento da decoração 

eclética, cujo ponto alto estava na sala de visitas, seara feminina, a louça branca pode ter 

sido ressignificada como símbolo da simplicidade aristocrática masculina, juntamente 

com o fio dourado e o monograma do chefe da casa (CARVALHO, 2008, p. 194). 

                                                 
18 A associação da louça branca com o universo feminino diria respeito a suas características ligadas ao 

âmbito da natureza, como motivos decorativos com flores, frutos e ramagens e ao material, composto por 

argilas claras (LIMA, 1995, p. 174).  
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Diante desse quadro geral apresentado, de que modo, no entanto, tais sentidos e 

valores relativos ao aparato doméstico e práticas cotidianas da sala de jantar podem ser 

correlacionados ao quadro da Curitiba de fins do século XIX? Nesse ponto, convém 

analisarmos algumas tendências que as produções literárias veiculadas em publicações 

da época, no que diz respeito à simbiose entre espaços e artefatos na dinâmica da vida 

cotidiana. A importância dos periódicos reside no seu papel em difundir ao público 

novas formas de “vida urbana”, baseadas na intensificação do consumo, do crescimento 

e mudanças estruturais da cidade (CARVALHO, 2008, p. 33). 

 

4.2 Domesticidade e cultura material nas crônicas curitibanas do fim do século 

XIX 

Se a literatura moderna é uma “arte das cidades”, ela certamente não a encontrou pronta; foi 

preciso, do verbo, inventá-la (Gruner, 2010, p. 55). 

 

Ao analisar a íntima relação entre cidades e literatura, Gruner (2010) assevera 

que, antes de representar uma realidade “dada”, a literatura criaria novos espaços para 

comunicar e compartilhar a experiência da vida urbana. Assim, a emergência de novos 

gêneros narrativos, como contos e crônicas estaria imbricada na complexidade das 

sociedades urbanas: a narrativa literária não se limitaria a “refletir” e “reproduzir” a 

sociedade; antes, cria e produz a cidade. A reflexão sobre como a dinâmica da “cidade 

moderna” foi vivida em Curitiba, que ao final da última década do século XIX 

ultrapassara 50 mil habitantes – apesar de modesta, essa mudança demográfica é 

representativa quando vista em retrospectiva, haja vista que 10 anos antes a cidade 

possuía em torno de 25 mil habitantes – está focada sobretudo no impacto sobre a vida 

cultural e a emergência de novas sensibilidades, no contexto da criação de novos 

hábitos, costumes e padrões de comportamento, que acompanhavam a transformação 

baseada na pretensão de uma cidade moderna e cosmopolita (GRUNER, 2010, p.52). 

Nesse sentido, as reflexões do autor ressaltam os agenciamentos produzidos pelos textos 

ficcionais sobre as subjetividades do período: 

 

[...] a proliferação de textos literários, tais como crônicas e novelas ficcionais, e o seu 

consumo por um público leitor mais amplo contribuíram de forma significativa para a 

formação de uma nova sensibilidade, moderna e urbana, com toda a carga de 

contradições que ambos os termos carregam (GRUNER, 2010, p.53). 
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Com bases nessas colocações, convém atentarmos para as produções literárias 

que, de alguma forma, procuraram retratar as práticas cotidianas em torno do ambiente 

doméstico, e que chamavam a atenção dos leitores para a “trama” entre mobílias, louças 

e comidas. 

 A pesquisa foi realizada em arquivos de jornais do Paraná disponíveis na base 

de dados digitalizada da Biblioteca Nacional (memoria.bn.br). A partir das ferramentas 

de busca baseadas num período e palavras-chave, selecionaram-se os jornais do período 

de 1889-1900 que apresentassem palavras-chave como “sala de jantar” e “louças”, 

tendo sido encontrados apenas três crônicas, nos jornais Club Curitybano e A Idea.  

Em formato de revista quinzenal, o jornal Club Curitybano, criado em 1890, era 

distribuído quinzenalmente aos associados do clube de mesmo nome, fundado em 1880 

como espaço de lazer e sociabilidade da elite curitibana (PASTRE, 2009, p. 68). O 

periódico A Idea seguia o mesmo modelo de publicação, e foi ao prelo no ano de 1889, 

como “orgam do Club dos Estudantes” (A IDEA, 1889). 

 

4.2.1 Os Jantares e as “táticas administrativas” 

 

Publicado em duas edições em forma de folhetim (CLUB CURITYBANO, 

1892a; 1892b), a narrativa ficcional assinada por França Jr. retrata um conturbado jantar 

do qual o autor seria convidado, bem como o leitor, ao lê-lo. Apesar da formalidade da 

situação, o autor frisa que o jantar seria pouco afeito as formalizações de etiqueta, 

procurando demarcar, inicialmente, os contrastes com os rituais de refeição comuns 

entre a “burguesia” do Rio de Janeiro: 

 
[...] Um jantar! Quem há por ahi que não tenha recebido este amável convite? Pois bem, 

por minha vez digo também ao leitor: – Venha comer commigo um peru em casa de 

pessoas que nos são intimas. Não ha necessidade de envergar a casaca. Lá não ha 

pomposo menu doré sur tranche ao lado de cada convidado; não se bebe vinho do 

Rheno depois do peixe, e o ponche entre o primeiro serviço e os assados é um mytho. E’ 

a burguezia fluminense em todo seu puritanismo, que ainda não conhece as subtilezas 

da cosinha franceza, e os estylos alambicados da Velha Europa. Venha comigo e verá. 

Antes porem de tomarmos parte na festa, convem que saiba o que se passa de véspera 

na casa da pessoa que nos convida [...] (CLUB CURITYBANO, 1892a). 
 

As referências aos “formalismos” feitas pelo autor dizem respeito às normas e 

etiquetas orientadas nos jantares à francesa tal como apontado por Lima (1995), em que 

os pratos e bebidas eram serviços numa ordem em coberturas definida pelo menu, bem 

com dispostos na mesa próximos aos convidados. Se, no jantar em questão, o 
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“puritanismo” dos jantares não é evidente, isso poderia ser em função do pouco apreço 

às normas de serviço à mesa e etiquetas, uma vez que a estrutura geral do serviço 

continuaria presente, organizando e criando situações embaraçosas para os convivas: 

 
[...] Serve-se a sopa. O convidado que está á cabeceira vai passando os pratos que giram 

de mão em mão, como uma espécie de jogo de anel. Agora o leitor ha de ter boa 

vontade de servir o peixe. E a sua missão não pára ahi. Ha de servir também o perú, o 

leitão, a torta... – Tudo quanto está em cima da mesa, enfim? Sim, senhor; porque para 

isso é que foi convidado. – E o que fazem aqui estes dous moleques, como Morpheu 

agitando seu ramo de dormideira! – Estão ahi so para abanar. – Mas no fim de contas eu 

vim para comer e ainda não comi nada! [...] (CLUB CURITYBANO, 1892b) . 
 

Além disso, a relativa limitação material descrita na crônica, com o anfitrião 

“que ajunta cinco taboas” à mesa elástica, para acomodar os convidados, e recorre ao 

vizinho para completar os talheres, ilustram o tom marcadamente sarcástico da 

narrativa, que pode fazer referência a um suposto “anacronismo” do serviço à francesa – 

no Rio de Janeiro, por exemplo, por volta de 1870 os jantares festivos apresentavam a 

decadência desse modelo, em favorecimento do serviço à la russe (LIMA, 1995, p. 

153). Assim, com uma sátira dos modos à mesa inconvenientes, o autor sublinharia 

entre os leitores o extremo oposto do comportamento idealizado como satisfatório e 

adequado na sociedade curitibana. Obviamente, esse discurso não pode ser lido de 

maneira homogeneizante: periódicos como o Clube Curitybano eram a materialização 

dos ideais da elite local, reunida nos círculos literários, engajada na modelagem do 

“processo civilizacional” da cidade e dos costumes (PASTRE, 2009, p. 79). As práticas 

de sociabilidade em âmbito doméstico, portanto, não passariam livres desse escrutínio 

crítico. 

Outro modelo de crônica, muito similar a manuais, assumia mais claramente 

uma conduta pedagógica, ao apresentar orientações de organização e consumo para a 

vida doméstica. O texto de Julia Lopes, “A mesa”, publicado na seção variedades da 

revista A Idea, tinha um público bem definido: “Fallemos á mánagére
19

”, elucida a 

autora, ao comentar que seu texto não pretende fazer um elogio à mesa em si, mas sim 

aos momentos em que “todos á mesma hora se juntão ao redor d’essas taboas” (A 

IDEA, 1889), isto é, em situações em que a família encontra-se reunida sem as devidas 

formalidades, como no almoço. Nessas ocasiões, a preocupação maior reside na criação 

de um ambiente íntimo, acolhedor e confortável. A atração de um almoço não estaria, 

por exemplo, na variedade do menu em si, mas na forma como objetos e alimentos são 

                                                 
19 Dona de casa, no francês da época (AVOLIO, 2002). 
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apresentados na mesa,  sendo imprescindível para tal as habilidades da dona de casa no 

trabalho doméstico de seleção e organização: 

 
Não esta na quantidade, nem mesmo na variedade do menu, attracção para um almoço, 

por exemplo, está é principalmente no modo porque é disposto e servido [...] há uma 

forma seductora de ser simples tendo bom gosto. A fumacinha azulada sahindo em 

novellos da singella sopeira de porcelana branca, para no ar um aroma tentador e 

convidativo; a salada feita por mãos de uma das senhoras da casa, as fructas a 

mostrarem por entre a verdura das fructeiras as suas alegres cores, rubra e dourada: uns 

pratinhos variados, hervas... hervinhas... cenouras...um legume qualquer, enfim para 

exercitar o gosto para a carne, uma costeleta de carneiro ou outra cousa que a cosinheira 

não tivesse trazido na vespera nem se lembre de trazer no dia immediato...ninharias 

entradas no orçamento das despezas diárias com boa táctica administrativa (A IDEA, 

1889; grifo meu). 
 

Nos manuais de economia doméstica do fim do século XIX analisados por 

Carvalho (2008, p. 241), a autora observou que o trabalho doméstico era valorizado e  

esquadrinhado, orientado numa rígida rotina. No contexto paulistano, as orientações 

para o disciplinamento feminino no trabalho doméstico objetivavam ir contra os antigos 

hábitos da herança portuguesa da família tradicional, “identificada à preguiça, 

indolência e à falta de civilidade (CARVALHO, op. cit., p. 243). 

A ênfase que se deu aos novos hábitos ligados ao trabalho doméstico teria, 

então, ligação com as intenções de ensejar a “regularidade das coisas” (CARVALHO, 

op. cit., p. 245) no lar. Nos manuais, a figura feminina aparece como estratégica no 

processo de estímulo do consumo doméstico de maneira regular e previsível entre os 

segmentos médios da sociedade. Na crônica aqui referida, a “estratégia feminina” 

passaria, pois, pela perícia da dona de casa em reconhecer os atributos e agenciamentos 

dos objetos de uso doméstico, cujas qualidades se confundiriam com as dos alimentos e 

bebidas servidos: 

...uma sobremesa delicada, um café saboroso bebido em canequina fina e com colher de 

prata. Eis uma exigência exquisita, mas necessária afinal. Ninguém nega a influencia 

que tem no sabor d’uma bebida o vaso que a contem. O chá mais caprichosamente feito, 

perfumado, forte, deixa de ter razão n’uma chicara grosseira e sabe o seu qualificativo á 

delicioso quando n’uma chávena leve, transparente, que nos faça levar em conta de 

perdão todo preguiçoso prazer sentido e revelado pelas tão descriptas fidalgas chinezas 

[...] O vinho! Imaginae bebel-o em porcellana...é o mesmo que dizer: comei o bom o 

fraie-gras em prato de crystal. Os talheres?...dão um gosto especial á carne, á sopa, á 

fruta, ao doce, ao queijo, a tudo! Devem ser bem zelados, os talheres... (A IDEA, 1889; 

grifo meu). 
 

Nesse sentido, talvez fosse na informalidade do almoço, com a família reunida, 

que se poderiam observar, na forma com que a mesa estava disposta e servida e na 

qualidade dos itens domésticos e da refeição, as “sutis estratégias de gênero” de 
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conquista de espaços da mulher na âmbito privado, como Lima (1997) interpretara para 

as práticas do ritual do chá no Rio de Janeiro oitocentista. 

 

4.2.2 Metáforas sedutoras  

 

Se na organização das refeições à mesa, tal sugerido pelo discurso analisado 

acima, é dado relevo à agência de xícaras, talheres e pratos ao refinar sabores e 

sensações, como ilustração da assimilação do papel da mulher na esfera doméstica, 

outros objetos aparecem imbricados nessa rede de atores
20

 (LATOUR, 2008 [2005]) que 

consolidam e reproduzem o ideal de domesticidade. Na crônica intitulada “A boneca”, 

por exemplo, chama-se a atenção para o uso de “pequenas figuras de louça, pano ou 

cera”, que, para além de inocentes brinquedos para meninas, são tomados como objetos 

que incutiriam na criança os hábitos e valores, de modo a prepará-las para a reprodução 

de papeis sociais na vida adulta: 

De facto, a proporção que vae-se desenvolvendo o cérebro da creança, que Ella vae 

discernindo e comprehendendo melhor, a boneca vae também deixando gradativamente 

de representar – distracção, entretenimento, para, conforme a imaginação da 

creaturinha, transformar-se em seductora metaphora; preenchendo o logar de symbolo, 

habituando a creança nos mysteres de dona de casa...Acontece, pois, que todas as mais 

idéias são prejudicadas pelo continuo folguedo, apparecendo e fugindo como nuvens de 

outono, sem deixar o  mínimo vestígio, sem mesmo influir tibiamente no pensamento 

dos infantes (CLUB CURITYBANO, 1890a). 

 

Como sugere o trecho acima, as disposições ensejadas na criança da “educação 

para o lar” iriam de encontro às disposições para o estudo nas primeiras letras e artes, 

que demandariam “trabalho e meditação mais prolongada”. Com efeito, o ideal 

progressista da educação orientava as preocupações dos intelectuais envolvidos em 

revistas e periódicos como o Club Curitybano, a partir inclusive da vanguarda de suas 

publicações (PASTRE, 2009, p.77), não livres de perspectivas díspares, onde ao lado de 

discursos em que a democratização era idealizada a partir da elevação do espírito 

(op.cit., p. 81), práticas de reprodução de assimetrias sociais baseadas no gênero eram 

afirmadas e incentivadas. Nesse contexto, a atenção despendida aos brinquedos como 

instrumentos de reprodução de valores entre as crianças denota que tais usos já se 

encontravam consolidados em fins do século XIX, como apontado por Lima (2012, p. 

                                                 
20

 Num ensaio de caráter metodológico Bruno Latour (2008 [2005], p. 152) pretende redefinir o 

social como resultado de interações concretas e materiais entre elementos que são em si não sociais. 

Nessa ontologia relativista do social, que embasa a sua “teoria do ator-rede” (TAR ou ANT, no original) o 

conceito de agência é utilizado para se referir à capacidade de ação de humanos e não-humanos. Portanto, 

a noção de rede, de natureza metodológica, mapeia esse movimento de associação e re-agregação entre 

pessoas e coisas. 
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74), reafirmando ideais de feminilidade e masculinidade ligados, por exemplo, ao trato 

com o lar e ao militarismo. 

   

4.3 Estilos de vida, discursos e práticas 

 

Pastre (2009, p. 67) comenta que as associações de atividades culturais e 

recreativas em fins do século XIX em Curitiba tinham como objetivo servirem como 

referências de comportamento para a sociedade. As crônicas aqui apresentadas eram 

fruto desse mesmo círculo de pessoas, que procuraram a partir de sua inserção na 

imprensa curitibana os contornos de um estilo de vida peculiar, “e concorrer para 

educar-lhes e elevar-lhes o espírito e o coração, a intelligencia e o sentimento” (CLUB 

CURITYBANO, 1890a). Desse modo, retratam hábitos e costumes relacionados ao 

ideal de domesticidade e consumo burguês, em voga em outros centros urbanos, faziam 

parte do cotidiano curitibano entre a elite local. Nesses discursos, procurou-se deter a 

atenção para questões relativas ao uso ativo da cultura material no ambiente doméstico. 

Certamente, da normatividade do discurso às práticas sociais propriamente ditas, há 

sempre um hiato, cujos contornos são relativos de acordo com a forma que os atores 

sociais assimilaram tais modelos de consumo em suas vidas cotidianas.  

Com efeito, é nessa lacuna que os vestígios das louças evidenciados nas lixeiras 

domésticas serão explorados, num exercício interpretativo não salvo das diversidades e 

incertezas do cotidiano expresso na materialidade. 
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5 AS LOUÇAS DE TRÊS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS HISTÓRICOS: 

COMPARAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

 

Neste capítulo, as amostras de louças dos sítios arqueológicos selecionados para 

análise serão inseridas na discussão que venho delineando nos capítulos anteriores, com 

o objetivo de explorar as questões acerca da inter-relação entre cultura material e as 

práticas sociais no espaço doméstico. Num primeiro momento, procuro caracterizar as 

louças, correspondentes ao material descartado em três unidades domésticas, de acordo 

com seus atributos de decoração, funcionalidade e preços da época, numa tentativa de 

esboçar as padronizações dessa categoria de cultura material em cada sítio. O uso da 

padronização da cultura material procura traçar um quadro para a análise comparativa, 

de modo a permitir que o registro arqueológico relativo ao espaço doméstico possa ser 

interpretado a partir de duas problemáticas: a) relativas à ocupação de áreas distintas da 

cidade, em fins do século XIX, partindo dos casos de uma unidade doméstica 

implantada na região central e das unidades domésticas de duas áreas rurais; e b) 

relativas ao modo como o comportamento idealizado no discurso da elite curitibana na 

vida privada consonantes com os valores e hábitos do modo de vida burguês, tal como 

observado nas crônicas do capítulo anterior, encontraram espaço no consumo doméstico 

para serem emulados ou ignorados pelos grupos domésticos. 

 

5.1 Metodologia de análise: usos e valores das louças 

 

 A caracterização dos fragmentos de louça foi pautada de acordo com os 

seguintes atributos informativos sobre qualidade da pasta – faiança fina, porcelana 

européia, faiança fina brasileira – esmalte, técnica decorativa e padrão de decoração, 

com base na bibliografia especializada (SYMANSKI, 1998; LIMA, 1989; SOARES, 

2011; TOCCHETTO, 2004; MILLER ET AL., 2009). A análise combinada desses 

atributos permite inferir cronologias relativas para as louças descartadas, haja vista que, 

resultado de técnicas industriais, possuem intervalos de produção bem definidos. 

Quando as peças evidenciadas no registro arqueológico se apresentam fragmentadas e 

são esgotadas as possibilidades de remontagem, como ocorre com boa parcela das 

amostras, a caracterização dos seus tipos é estabelecida a partir do número mínimo de 

peças (NMP) diante da incerteza em definir se os fragmentos correspondem a uma ou 

mais peças. O NMP é definido, portanto, a partir dos fragmentos diagnósticos das peças, 
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diferenciados a partir da espessura do caco, sua posição na morfologia da peça (base, 

borda, fundos), tonalidade do esmalte, concentração de pigmentos, regularidade dos 

elementos decorativos, entre outros. 

O valor no mercado atribuído às louças variava de acordo com a complexidade 

da técnica decorativa e da qualidade do material. Com efeito, são esses elementos que 

estabelecem a distinção entre uma xícara grosseira e uma chávena leve, transparente, 

como relatado na crônica do capítulo anterior, em referências às características da 

faiança fina, geralmente de pasta opaca e espessa, em contraste com as porcelanas 

européias, finas e translúcidas. No inventário anual dos móveis e objetos do Club 

Curitybano de 1890 (tabela 1), observa-se que os itens em porcelana custavam mais 

que o dobro que seus similares em pó de pedra
21

. 

Tabela 1: Inventário e despesas do Club Curitybano com preços de louças no ano de 1890. 

Item Valor do item (reis) Valor unitário 

Jogo incompleto com 16 xícaras 

e 41 pires de porcelana 

10$000  

 17 Canecas e pires de pó de 

pedra 

4$000 $235 

24 canecas e pires de porcelana 12$000 $500 

24 xícaras e pires de porcelana 14$000 $583 

FONTE: CLUB CURITYBANO, 1890b (adaptado). 

 

Com relação aos preços das louças a partir das técnicas de decoração, 

primeiramente postulada para a faiança fina inglesa produzida entre 1796 e 1880 

(MILLER, 1991), foi proposta para o contexto brasileiro – com base nos preços 

estabelecidos por comerciantes – para a mesma louça, produzida a partir de 1850 

(SYMANSKI, 1998, p. 170), sendo observada a pertinência da técnica decorativa como 

peso para avaliação das louças.  Organizados numa escala de valores, definem quatro 

níveis, das mais baratas às mais caras faianças finas: 1) louças sem decoração, brancas; 

2) louças minimamente decoradas com e sem a superfície modificada (RIBEIRO, 2012, 

p. 159); 3) pintadas a mão, apresentando motivos com paisagens chinesas, flores e 

folhas e padrões geométricos e 4) louças decalcadas, em técnica conhecida como 

transfer-printing (SYMANSKI, 1998, p.169). 

                                                 
21 Zanettini (1986, p. 122-123) comenta que a denominação “pó de pedra” corresponde a uma categoria 

“êmica” atribuída à louça em faiança fina, em função do aspecto da pasta que, “composta pela moagem 

de feldspato e do quartzo a pó não muito fino e desigual, dão a impressão de ‘pó de pedra’”. 
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No leilão dos bens do comerciante Antônio Pinto Porto, publicado em jornal no 

ano de 1859, bem como em listas de contas da Loja de Louças e Ferragens Meien & 

Meissner do ano de 1891, observam-se que a hierarquia de preços pode ter se estendido 

até o fim do século XIX: com diferenças de preços entre louças brancas, pintadas e 

estampadas
22

, bem como pelas avaliações morfológicas que envolvem o tamanho ou a 

ausência de asas: 

 
Tabela 2: preço de louças nos anos de 1859 e 1891 

Item Valor unitário Ano 

Xícaras $266 (lista) 

$283 (estampada) 

$ 250 (pintura rit.) 

$ 216 (sem asas) 

1891 

Canecas pequenas com pires $183 brancas 

$250 pintadas 

1891 

Canecas pintadas $125 (em 2 dúzias) 1891 

Pratos brancos franceses N1 8” $125 1891 

Manteigueira branca $300 1859 

Manteigueira azul $500 1859 

Bule branco $400 1859 

Bule pintado $800 1859 

Caneca branca pequena $66 1859 

Caneca branca grande $100 1859 

 FONTE: LISTA DE CONTAS, 1891; DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1859 

(adaptado). 

 

A partir desses elementos, convém caracterizar os investimentos nos itens em 

louça com base nas amostras dos três sítios, em termos da freqüência de peças e padrões 

decorativos.  

 

5.1.1 A unidade doméstica do centro: as louças do componente Rua Mateus Leme 

nº56 

 

                                                 
22 Em análises de listas de preços de comerciantes na segunda metade do século XIX, Soares (2011, p. 

105) aponta que a denominação “estampada” faz referência a técnica decorativa transfer-printing, entre 

as louças mais caras tal como definido por Miller (1991) e Symanski (1998). 
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Conforme já apresentado no capítulo 3, será enfocada aqui a amostra de louças 

correspondente à lixeira doméstica relativa ao segundo quartel do século XIX. A faiança 

fina foi a categoria de louça com maior freqüência na amostra, com 1223 fragmentos, 

que possibilitaram estabelecer um número mínimo de 228 peças, bem como a 

reconstituição de 17 itens, dentre pires, pratos, vasos de ornamentação, boa parte deles 

evidenciados nos últimos níveis de escavação, entre 90 e 105 cm. Distribuídas entre 

várias categoriais funcionais (gráfico 1), os itens de louça em faiança fina, pelo seu 

preço acessível, eram de uso cotidiano e, portanto, com mais freqüência utilizados, o 

que justificaria sua maior ocorrência no registro arqueológico.  Seguindo essa tendência, 

a maior freqüência de pratos reflete o seu uso intenso em várias refeições no espaço 

doméstico. Por outro lado, a relativa pulverização entre as demais peças, bem como a 

diversidade dentro de uma mesma categoria, com pires fundos e canecas e xícaras 

pequenas ilustram seus respectivos usos em ocasiões diferenciadas. 

 

Gráfico 1: variabilidade morfológica das louças em faiança fina Rua Mateus Leme nº56. 

Fonte: do autor (2013). 

 

Na caracterização da amostra, observa-se também a maior freqüência de peça de 

servir, como travessas e pratos específicos para esse fim, bem como uma padronização 

atípica para pires e xícaras, geralmente evidenciados em quantidades que conformam  

conjuntos. No entanto, tal como sugerido pela listagem de preços apresentada na tabela 

2, é provável que, além das xícaras, as canecas também fossem utilizadas com pires, 

para sorver bebidas quentes em situações informais, quando o uso dos refinados jogos 

de xícaras era dispensável. Com efeito, na variabilidade das peças em porcelana 
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(gráfico 2) pode-se observar em que medida podem ser atribuídos significados distintos 

para certas refeições a partir do investimento em certos aparelhos de serviço, como o de 

chá. 

gráfico 2: variabilidade morfológica das louças em porcelana Rua Mateus Leme n.56. 

FONTE: do autor (2013). 

 

Tellez et al.(2011, p. 114), ao também observarem a variabilidade das louças na 

área central de Curitiba, já houveram sugerido que a adoção de um estilo de vida mais 

urbano em fins dos oitocentos pudera ser inferido pelo investimento na tralha 

doméstica, tal como em itens utilizados para ostentação social no espaço doméstico, 

como seria o caso das louças do serviço de chá. 

Além disso, no componente Rua Mateus Leme nº56, inserido numa área nobre 

da cidade nos oitocentos, tal como aponta Kato (2012), o investimento em louças mais 

sofisticadas pode ser observado pelos principais padrões decorativos evidenciados, a 

partir do modelo de escala de preços, com a inserção da porcelana como a categoria 

mais cara. Soares (2011, p. 105) comenta, ao avaliar os valores das louças com base em 

inventários post-mortem de Desterro no século XIX, que a avaliação de preços da 

porcelana era a única em que a técnica decorativa não era determinante para atribuição 

de valor, bastando para tal a característica da pasta. Na variabilidade decorativa das 

louças do contexto de deposição aqui analisado, verificam-se, no entanto, duas 

tendências (gráfico 3). Se, de um lado, é notório o investimento em louças mais caras, 

como porcelanas e faianças finas sofisticadas, como as decoradas pela técnica transfer-

printing, observa-se também que o grupo doméstico houvera adquirido louças mais 

modestas, como aquelas com mínima decoração, tal como pratos brancos com 
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decoração em motivos florais em relevo moldado ou xícaras no mesmo padrão 

decorativo e no padrão trigal (figura 6). 

 

                     Gráfico 3: variabilidade decorativa das louças Rua Mateus Leme nº56. 

FONTE: do autor (2013). 

 

Decoradas nesses mesmos padrões, peças de servir e pires também fazem parte 

da amostra, e sugerem que tais louças eram adquiridas em jogos, e não avulsas, como 

comumente ocorre com louças mais baratas, geralmente suscetíveis a quebra e descartes 

frequentes (SOARES, 2011). Por outro lado, as louças evidenciadas em conjunto com 

pires, e que indicam, por não apresentarem outros fragmentos similares na amostra, que 

foram comprados avulsos, correspondem a uma caneca e duas xícaras pequenas 

decoradas com frisos dourados sobre o esmalte e em transfer-printed preto (figura 7), 

todos de origem holandesa, fabricados pela Societé Ceramique Maestricht
23

, conforme 

selo nos fundos das peças. O contraste com a decoração das peças evidenciadas na 

amostra em geral sugere que seu uso não era compartilhado em situações formais no 

espaço doméstico, haja vista que nessas ocasiões a organização adequada da mesa 

passava pela harmonia dos serviços completos de mesmo estilo e decoração (LIMA, 

1995).  

 

 

 

 

 

                                                 
23 A marca do fabricante reconhecida foi produzida a partir de 1887 (SYMANSKI, 1998, p. 149). 
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Figura 6: xícaras com decoração em relevo moldado. 

 

FONTE: do autor (2013). 

 

Figura 7: conjuntos de peças de chá/café de uso individual. 

 

FONTE: do autor (2013). 
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5.1.2 Nas margens da Graciosa: as louças do PR-CT-80 

 

No sítio PR-CT-80, a diversidade das categorias de louça apresentou-se mais 

restrita, tendo sido evidenciados apenas fragmentos de faiança fina, em detrimento dos 

itens mais caros e sofisticados em porcelana. Com efeito, os fragmentos em faiança fina 

somaram 1215 cacos, tendo sido utilizados para análise 462 fragmentos considerados 

diagnósticos. Nota-se, também, a ocorrência pontual de louças nacionais, com no 

mínimo quatro peças. A produção da faiança fina nacional teve início em 1897, com o 

pioneirismo da Fábrica de Louças Colombo (MORALES, 2010). As faianças finas 

nacionais se popularizaram nas primeiras décadas do século XX, motivo pelo qual ela 

era tomada como louça de segunda classe, com preços módicos (SOUZA, 2012, p. 171). 

Ainda que apareça de forma residual na amostra em questão, fica marcado o contraste 

na sofisticação material para com uma unidade doméstica do meio urbano curitibano em 

fins do século XIX. Ademais, a variabilidade morfológica sugere o uso intenso nessa 

unidade doméstica de itens ligados ao consumo de bebidas quentes, em xícaras e 

canecas. O investimento nesses itens é ilustrado pelos conjuntos de xícaras e pires em 

azul borrão pintado a mão (figura 8) e pelas canecas, duas delas incomuns, com 

personalização e outra com decoração exótica
24

 (figura 9). 

 

Gráfico 4: variabilidade morfológica da faiança fina do PR-CT-80. 
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FONTE: do autor (2013). 

 

                                                 
24 Com marcas de fabricantes correspondentes a Opaque de Sarreguemines entre os anos de 1850-1900 e 

Boch Frères Lalouvière entre 1880-1920 (JULIANI, 2003, p. 133; SCHAVELZON, 1991, p. 292) 



81 

 

Esse investimento em certas peças vai contra a tendência geral de padrões 

decorativos da amostra, que sugerem maior consumo de louças mais baratas (gráfico 5), 

e menor consumo de peças mais caras, cujo valor independente da decoração, como são 

o caso das peças de servir. No que diz respeito às xícaras, por exemplo, com exceção 

das xícaras em azul borrão, com decoração considerada de valor médio, as demais 

xícaras são representadas por decorações discretas, como fitormorfos em relevo e o 

padrão trigal em faiança fina nacional. As louças decoradas em transfer-printing, 

avaliadas como as mais caras na escala de Miller, são escassas, entre pratos fundos 

(NMP: 2) e uma travessa
25

 (NMP: 1) no padrão willow  e numa caneca decorada no 

estilo sheet floral azul – os demais fragmentos com essa técnica decorativa não puderam 

ser identificados a partir de atributos morfológicos. 

 

Gráfico 5: variabilidade decorativa PR-CT-80. 
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FONTE: do autor (2013). 

 

Das louças avaliadas como brancas, sem decoração, a maioria é composta por 

pratos simples, que em inventários da época eram comumente referidos como “louça 

branca ordinária”, pelo fato de se tratar dos itens de menor valor no mercado 

(SYMANSKI, 1998, p. 201). 

Entre as decoradas manualmente, além dos itens em azul borrão supracitados, 

observa-se pouca recorrência do mesmo tipo na amostra: há freqüência de estilos 

diversos, tais como o pintado a mão livre com motivos florais, e a combinação com 

motivos geométricos carimbados, que variam na cor e na morfologia. 

                                                 
25 Com marca de fabricante de John Meir & Son, estabelecido entre 1837 e 1897. 
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Figura 8: xícara e pires em azul borrão brush stroke estilo Lótus and Leaf  

 

FONTE: do autor (2013). 

 

Figura 9: canecas remontadas do PR-CT-80 

 

           FONTE: do autor (2013). 

 

 

 

5.1.3 À margem da cidade: as louças do PR-CT-69 
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O sítio arqueológico escavado na zona rural de São José dos Pinhais, 

correspondente aos vestígios materiais de uma unidade doméstica oitocentista, 

apresentou a maior fragmentação das três amostras analisadas, tendo sido somados 1883 

fragmentos, com apenas 380 diagnósticos. Ainda assim, foi possível caracterizar a 

amostra em termos das categorias morfológicas e decorativas. Além da faiança fina 

importada, foram evidenciados fragmentos correspondentes a xícaras e pires em 

porcelana, porém em quantidade pequena (NMP: 1 de ambas peças) de modo a se tornar 

significativa nos moldes como tem sido discutido aqui – assim como  no caso da louça 

nacional, que pode ser identificada a partir de 3 fragmentos. Também pode-se constatar 

a presença de louças provenientes de fabricantes não evidenciados, por exemplo, no 

componente Mateus Leme nº 56, como “Boch Frères Lalouvière”, da Bélgica. Outra 

marca, observada no fundo de um prato fragmentado, apresenta a palavra “Villero...”, 

que pode se tratar da patente do grupo belga Villeroy & Boch, fundada em 1836. Boch 

Frères surgiu em 1844
26

. 

De maneira geral, a frequência de tipologias de peças seguiu a tendência 

observada nas demais amostras analisadas acerca do predomínio de pratos, bem como 

relativa equidade entre xícaras e pires, porém em menor número que as canecas. De 

fato, as canecas e peças côncavas apresentaram percentuais mais altos que as médias 

dos demais itens identificados (gráfico 6). Deve-se, no entanto, pontuar a incerteza que 

a categoria de peça côncava encerra, haja vista que sua definição serve apenas para 

excluir a possibilidade dos fragmentos correspondentes serem atribuídos a recipientes 

abertos, com a borda aberta e extrovertida, como pratos e travessas. Assim, as peças 

côncavas têm em comum o fato de serem recipientes de forma típica circular, com a 

borda direta e fundo côncavo, bem como base plana, como as malgas/tigelas. No 

entanto, várias características dos fragmentos diagnósticos podem ser confundidas como 

pertencentes também a xícaras ou urinóis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.royalboch.com/history/ 
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Gráfico 6: variabilidade morfológica das louças  PR-CT-69. 
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FONTE: do autor (2013). 

 

As peças côncavas estão distribuídas entre os padrões decorativos melhor 

avaliados: 55% apresentam decoração transfer-printing, 25% decoradas manualmente e 

20% minimamente decoradas. Os pratos, por outro lado, apesar de itens usados e 

descartados com maior freqüência, não eram alvo do mesmo investimento: quase 80% 

dos pratos correspondem à “louça branca ordinária” citada na seção anterior. No que diz 

respeito à variabilidade decorativa da amostra, observa-se o peso das peças côncavas na 

caracterização das louças mais sofisticadas da unidade doméstica (gráfico 7), o que 

sugere a atribuição de significados distintos para essas peças no cotidiano. 

 

Gráfico 7: variabilidade decorativa das louças PR-CT-69. 
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FONTE: do autor (2013). 
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Com efeito, são nas amostras de louças decoradas com a técnica transfer-

printing  que se destacam os itens como as malgas (figura 10). 

 

Figura 10: amostra de louças do PR-CT-69 com fragmentos de malgas indicados pelos números 1, 2 

e 3. 

 

FONTE: do autor (2013). 

 

5.2 Uma análise comparativa 

 

Com a apresentação isolada dos dados, já se pode verificar os contrastes a partir 

da cultura material do aparato doméstico utilizado nas mesas curitibanas de outrora. 

Primeiramente, a freqüência com que os itens de porcelana são evidenciados na área 

urbana sugere que essas louças foram empregadas repetidamente em ocasiões de 

ostentação no convívio social. Segundo, pela relativa padronização observada nos pratos 

das duas unidades domésticas rurais, em que predominavam as “louças ordinárias” – 

que correspondiam aos itens em louça mais baratos do mercado. 

Nesse sentido, no conjunto de louças que compõe a amostra da Rua Mateus 

Leme, nº56, pode-se inferir que a unidade doméstica que produziu tal refugo houvera 

adotado um modelo de consumo em consonância com os ideais de domesticidade 

burguês, em que a sofisticação do aparato doméstico pode ser observada: a partir da 
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diversidade de padrões decorativos identificados e classificados; bem como pelo 

contraste com a padronização das amostras das unidades domésticas rurais (gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Comparação da variabilidade da escala de valores de louça das unidades domésticas. 
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FONTE: do autor (2013); valor 1 (sem decoração), valor 2 (minimamente decoradas), 

valor 3 (decoradas manualmente), valor 4 (transfer-printing) e valor 5 (porcelana). 

 

5.2.1 Funcionalidades e interpretações: 

Convém, no entanto, não se ater somente na classificação econômica das louças 

como indicadoras dos padrões de consumo dos grupos domésticos, tendo em vista que 

esse exercício pode encobrir questões relevantes que a padronização da cultura material 

pode indicar. Nesse sentido, ao atentarmos para o gráfico acima, destaca-se a proporção 

diferenciada que o “valor 2” assume diante dos demais valores do PR-CT-71, em se 

tratando de uma unidade doméstica “requintada”, que deveria apresentar o predomínio 

de uma categoria de decoração mais valorizada. O “valor 2” agrega os padrões 

decorativos mais simples, que se diferenciam das louças sem decoração pelos poucos 

detalhes que geralmente se apresentam na forma de frisos próximos às bordas, ou em 

motivos florais em alto relevo. Com efeito, quase 60% dessa categoria com relação ao 

componente Rua Mateus Leme nº56 são compostas por louças decoradas no padrão 

trigal – que apresentam decorações de ramos de trigo em alto relevo nas bordas – e em 

outros estilos que apresentam motivos fitomorfos sobre a borda. Esse investimento 

numa categoria específica de louça barata chama atenção, indicando que outros 

elementos, que não o valor de mercado, agregava valor para esses itens.  
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Ao se comparar a variabilidade das louças decoradas no padrão trigal dentro de 

cada amostra (gráfico 9), observa-se que somente no componente “Rua Mateus Leme” 

as louças recuperadas no refugo sugerem a configuração de um serviço de mesa, com 

peças de servir, pratos rasos e fundos
27

 (figura 11). 

 

Gráfico 9: Variabilidade das louças decoradas no padrão trigal. 

Variabilidade Padrão Trigal

0

2

4

6

8

10

12

xícara prato raso prato fundo prato de servir pires

PR-CT-71

PR-CT-80 

PR-CT-69

 

FONTE: do autor (2013). 

  

Figura 11: prato raso e fundo do padrão trigal.  

 

        FONTE: do autor (2013). 

 

                                                 
27 Marca de fabricante: IRONSTONE CHINA J&G MEAKIN HANLEY ENGLAND, patente utilizada 

entre os anos de 1891 e 1906 (JULIANI, 2003, p.129). 
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 Já foi comentado, no capítulo anterior, sobre as perspectivas de Lima (1997) 

acerca do uso da louça branca em estratégias de gênero com o objetivo de aumentar a 

visibilidade da mulher no espaço doméstico, sobretudo nas refeições ritualizadas. No 

entanto, em fins do século XIX seria a porcelana européia, e não faianças finas 

decoradas, que seriam utilizadas nos jantares formais.  

As louças de valor mais modesto como essas no padrão trigal, antes, poderiam 

estar sendo utilizadas em ocasiões informais, como durante o almoço. Orientada numa 

outra “estratégia de gênero”, voltada para o âmbito privado, a louça escolhida pela 

mulher teria papel ativo na configuração da mesa e no modo como o almoço seria 

disposto e servido, delimitando um espaço onde se poderia negociar sua identidade 

social (WIESSNER, 1991, p. 57). 

A relativa similaridade das amostras das áreas rurais, observada nos percentuais 

do gráfico 8, pode ser discutida ao se detalhar, por exemplo, os atributos de forma e 

função das louças classificadas como as mais caras – e menos populares em ambas 

unidades domésticas. Com efeito, enquanto na amostra relativa à unidade doméstica 

situada na estrada da Graciosa, as louças em transfer-printing que predominaram foram 

as decoradas no padrão willow, utilizado em pratos e peças de servir, na amostra de 

louças da unidade doméstica situada na área rural de São José dos Pinhais houve o 

predomínio de peças associadas ao hábito de sorver alimentos e bebidas, como xícaras, 

malgas e peças côncavas. Nesse sentido, ainda que o uso dos pratos nas refeições seja 

inconteste, tendo em vista sua freqüência nas duas amostras de louças, convém observar 

que a evidencia dos itens para sorver bebidas e alimentos podem ser ilustrativos da 

persistência (ou resistência?) de hábitos alimentares diferenciados. As malgas, utilizadas 

para o consumo de alimentos pastosos ou ensopados sem o auxílio de talheres, tiveram a 

sua queda de popularidade atrelada ao uso crescente de pratos fundos para o mesmo fim 

(SYMANSKI, 1998, p. 208). Souza (2012, p. 22) sugere que tais itens caíram em 

popularidade nas unidades domésticas investigadas arqueologicamente durante a 

primeira metade do século XX em São Paulo; em Curitiba essa mudança de hábitos 

alimentares tem sido suposta para o período da primeira para a segunda metade do 

século XIX (TELLEZ ET AL., 2010, p. 111). No componente Rua Mateus Leme nº 56, 

a frequência das malgas não ultrapassou os 2,8%, e no PR-CT-80 os 3%; no PR-CT-69, 

por outro lado, o percentual foi de 4,2%, aos quais ainda podem ser adicionados os 

19,65% das peças côncavas. Essa diferença, no contexto do final do século XIX poderia 
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ser discutida em termos da predominância de hábitos e costumes típicos do meio rural, 

ainda que elementos e disposições do meio urbano se misturem ao habitus campesino. 

Ademais dos contrastes que as amostras de louças domésticas das duas áreas 

rurais podem apresentar, observa-se que as similaridades evidenciadas que dizem 

respeito aos significados do aparato doméstico no cotidiano dos grupos sociais que 

viviam fora do núcleo urbano da cidade. A caracterização das louças das duas unidades 

domésticas sugere que as práticas de consumo dessas populações rurais não estavam 

necessariamente orientadas pela emulação do comportamento idealizado pela elite local 

– para a qual itens em porcelana fina eram solenemente prezados em detrimento das 

louças grosseiras em faiança fina, especialmente da sua variedade mais simples, a 

“louça branca ordinária”, nas ocasiões mais formais nas salas de jantar e visitas. Antes, 

as porcelanas e faianças finas mais caras eram preteridas por louças mais baratas, 

utilizadas em atividades diárias – como seriam o caso dos pratos brancos ordinários – 

bem como em refeições íntimas familiares, como um jantar, café da manhã ou chá em 

família, na qual a necessidade de ostentação figurava como desnecessária, e, portanto, 

poderiam ter sido utilizados pratos avulsos, canecas personalizadas e jogos de chá de 

pouca sofisticação, como seria o caso do azul borrão pintado à mão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Onipresente em contextos arqueológicos históricos, os itens em louça tem sido 

elementos de destaque em inúmeros trabalhos de arqueologia histórica, sobretudo pela 

sua significativa variabilidade decorativa e de composição. O consumo massivo de 

louças teve seu auge no século XIX, sobretudo com a abertura dos portos a produtos 

industrializados ingleses, em 1808 (LIMA, 1995), e tem sido discutido pelas pesquisas 

em arqueologia histórica em vários contextos histórico-sociais do Brasil oitocentista.  

Ainda que a ampla dispersão de bens manufaturados em série sugira uma 

“cultura manufaturada em massa”, a atenção à variabilidade desses itens e seus 

possíveis significados na vida cotidiana podem elucidar especificidades pertinentes 

acerca da inserção da cultura de consumo em contextos localizados. Ao procurar 

explorar essas questões no contexto da cidade de Curitiba, foram privilegiadas amostras 

de louças, provenientes de áreas de descarte doméstico de três unidades domésticas 

oitocentistas. 

Na tentativa de não reduzir a pesquisa a um mero inventário de objetos, a 

referida análise procurou explorar interpretativamente a cultura material sob luz do 

contexto histórico-social de modernização da cidade de Curitiba, ensejadas pelas 

mudanças demográficas decorrentes da imigração européia, reformas urbanas de 

ordenamento dos espaços públicos e refinamento material dos ambientes privados. 

Assim, ao lado dos vestígios arqueológicos dos itens domésticos, anúncios de jornais e 

crônicas literárias também contribuíram para esboçar o contexto de uso doméstico das 

louças e o comportamento idealizado de acordo com a primazia concedida ao espaço 

privado das residências. Ao se comparar a padronização das louças correspondentes ao 

refugo de unidades domésticas situadas na área urbana e rural da cidade, foi possível 

sugerir diferentes estratégias de consumo e hábitos privados. Na amostra relativa à 

unidade doméstica situada no núcleo urbano, observou-se que o investimento em louças 

era realizado em consonância com os ideais de consumo e domesticidade comuns ao 

“modo de vida burguês” entre os segmentos urbanos mais abastados – com itens em 

louça porcelana para uso em rituais formalizados de jantar e chá. Além disso, é possível 

que os itens de mesa tenham sido utilizados em estratégias de afirmação de identidades 

de gênero, embasada no papel atribuído ao trabalho feminino no espaço doméstico.  

Nas áreas rurais, em contraste, as louças utilizadas para refeições sugeriram que os 

ocupantes das unidades domésticas não investiam em itens para ostentação em situações 
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mais formais, junto a pessoas não pertencentes ao grupo familiar. Assim, o consumo 

teria sido pautado em louças para uso diário, com peças “ordinárias” e peças avulsas de 

baixa sofisticação, utilizada em refeições íntimas familiares, como um jantar, café da 

manhã ou chá em família, na qual a necessidade de ostentação figurava como 

desnecessária. Essa menor preocupação com o conforto doméstico e ostentação tem sido 

associada ao fato de que, nos ambientes rurais, as práticas de socialização ritualizadas 

eram realizadas com menor freqüência devido à baixa densidade populacional e à 

distância dos núcleos urbanos. Procurou-se não tomar a caracterização das amostras de 

louça como reflexo da condição econômica dos ocupantes das unidades domésticas, 

tendo em vista a lacuna de informações documentais sobre os mesmos, bem como pela 

caracterização sumária do histórico da área do PR-CT-69 em particular, que não permite 

associar sua amostra diretamente a grandes ou médios proprietários rurais. Com efeito, 

uma pesquisa mais detalhada acerca das ocupações das áreas específicas dos sítios 

analisados, em registros cartoriais ou de terras, poderia suprir essas limitações. Com 

essas informações prévias, poderiam ser comparados os vestígios do refugo doméstico 

de residências de segmentos sociais distintos, desde imigrantes europeus em áreas de 

colônias, proprietários de fazendas e habitantes das residências urbanas, como indica a 

diversidade de sítios arqueológicos históricos na região metropolitana de Curitiba, 

sumariamente apontada no segundo capítulo. 
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