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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a dinâmica da regularização do ofício da 

alfaiataria nas instâncias da Câmara de Mariana, dentre os anos de 1735 e 1750. Para tanto, 

são caras ao atual objetivo noções sobre: a condenação do trabalho manual nas conjunturas 

sociais e culturais da sociedade portuguesa de Antigo Regime; a problematização dos limites 

dessa condenação; e, por fim, o papel determinante das câmaras municipais na organização, 

na regularização e na fiscalização do comércio e dos serviços em todo o Império de Portugal. 

Acerca disso, este trabalho argumentará que nas Minas setecentistas houve uma singular 

dinâmica na organização do trabalho mecânico, apesar de terem aspirado ao modelo lisboeta. 

Com base nos vieses acima expostos, o trabalho privilegia a compreensão da dinâmica da 

regulação do ofício da alfaiataria nas instâncias do conselho municipal de Mariana, no 

segundo quartel do século XVIII. No Termo de Mariana, os alfaiates estavam entre os 

mecânicos que mais buscaram a regularidade das suas atividades especializadas. A partir de 

licenças afiançadas e cartas de exame, retiradas nas instâncias do dito conselho, um grupo de 

alfaiates pôde exercer o seu ofício e atender as demandas locais por saberes e produtos da 

alfaiataria. Posto isso, menciona-se que eles conectavam os mundos da produção e da 

comercialização de mercadorias de significativo valor financeiro e simbólico. Além disso, 

eram os senhores das artes da modelagem, da confecção e da comercialização de vestimentas 

para vasto rol de distintos indivíduos e grupos sociais da região. 
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“Ofícios necessarios para a vida humana”
2
: o trabalho manual numa sociedade de Antigo 

Regime 
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Expressões como trabalho mecânico, trabalho manual e misteres foram comuns 

aos discursos das sociedades de Antigo Regime e denotavam as atividades que faziam o uso 

das mãos. O que se pressupõe é que tais designações não podem ser desvencilhadas das 

características e das prerrogativas sociais e culturais de Antigo Regime. Posto isso, o cenário 

era das distinções, no qual a condição e a qualidade social limitavam diversos grupos sociais, 

além de hierarquizá-los. 

Nesse contexto, os oficiais mecânicos eram marcados pela vilania do trabalho 

manual. E, na hierarquização social, eram classificados como possuidores do defeito 

mecânico, povo e terceiro estado
3
. Enfaticamente, “as sociedade de Antigo Regime 

estruturam-se pelos privilégios. E assumem, sem qualquer hipocrisia, a ordem social. Nobreza 

é nobreza, povo popular é povo popular. A cada grupo o seu lugar”
4
. Logo, os oficialatos 

mecânicos tinham o seu lugar delimitado e esse amplamente sentenciado. 

À vista disso, enquanto uma condição dada e pouco questionada pelas pesquisas, 

as interpretações historiográficas pouco avançaram sobre o estudo dos homens mecânicos. 

Por conseguinte, impossibilitou-se a problematização dos limites da condenação do trabalho 

manual nas sociedades de Antigo Regime, como também a compreensão do perfil dos 

trabalhadores especializados nesse complexo contexto em que se inseriam.  

Contudo, uma recente historiografia vem à tona para deslegitimar a recorrente 

abordagem do mundo do trabalho no Antigo Regime português pelas lentes da exclusão
5
. 

Parte da revirada metodológica da história datada da década de 1980, os estudos sobre os 
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oficialatos mecânicos legitimaram tais personagens na qualidade sujeitos históricos
6
. 

Argumenta-se que inseridas em aglomerados urbanos e seus entornos rurais, buscaram uma 

construção social que as incluíssem nessa sociedade das distinções. E, “nessa busca 

participativa enfrentaram resistências, conciliaram interesses e forjaram identidades”
7
.  

No cotidiano das Minas e de todo o Império português, foram trabalhadores 

especializados em ofícios banais
8
 e, por consequência, significativos “na configuração do 

tecido social e na sustentação da vida”
9
 do reino de Portugal e das suas conquistas coloniais. 

Foram os responsáveis pela garantia das atividades essenciais à sobrevivência daquelas 

sociedades.  

Em síntese, o que deve ser apreendido pelos estudos que abarcam o trabalho e os 

trabalhadores mecânicos da cultura de Antigo Regime é uma observação que aceite e defenda 

o quão necessária e importante foi a presença desses na construção social e material da vida 

urbana e rural moderna
10

.  

Contudo, deve-se apreender tais personagens com devidos cuidados. Afinal, 

inseridos nas conjunturas de uma sociedade das distinções e dos lugares sociais delimitados, 

“só é possível entendê-los como seres civis, embora não sejam, naquele mundo de hierarquias 

rígidas, cidadãos”
11

. 

 

Câmaras Municipais do Império português enquanto lugar de participação dos 

oficialatos mecânicos 

Apresentado um novo olhar para os estudos acerca dos ofícios e dos oficialatos 

mecânicos no Antigo Regime português, defende-se que esses trabalhadores, guiados pelos 

seus singulares interesses, conquistaram e ocuparam diversos lugares sociais, políticos e 

econômicos. Para o atual trabalho, elegem-se os conselhos locais espalhados pelo vasto 

Império de Portugal como o lugar de ocupação desses sujeitos, pois foram tais instituições as 
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responsáveis pela organização, regulamentação e fiscalização dos oficiais mecânicos no Reino 

e nas suas possessões ultramarinas.  

Para isso, a pesquisa elege, especificamente, um grupo de alfaiates do Termo de 

Mariana, que, entre os anos de 1735 e 1750, buscaram a regularização do ofício da alfaiataria 

nas instâncias da câmara local. A escolha do grupo será justificada ao longo da apresentação. 

Contudo, a priori, vale a compreensão acerca das Câmaras municipais do Império português 

enquanto lugares de organização, fiscalização e regulação dos misteres, tendo como pano de 

fundo a noção da sua importância na dinâmica política do Império Ultramarino Português. 

Parte da cultura política de Antigo Regime português
12

, os conselhos municipais 

tiveram poderes e autoridades determinantes na constituição de uma elite local, assim como 

no próprio funcionamento e permanência do poder central. Além disso, espalhados por todo 

Império, consolidaram um modelo administrativo municipal compartilhado em todo o 

território metropolitano e em suas possessões coloniais
13

.  

De modo geral, as autoridades locais tinham como preceito o bem comum da 

localidade,  

“que nada mais é do que aquele conjunto de bens e serviços destinados aos 

moradores da vila, geridos pelos oficiais camarários e pelas autoridades régias, a 

quem compete resguardar o interesse da república, colocando-o acima dos interesses 

particulares”
14

.  

 

Logo, os oficiais camarários tinham como objetivo cuidar cotidianamente das 

demandas locais. Estas poderiam ser as mais diversas, dentre as quais se destaca o controle do 

comércio e dos serviços, ou seja, o cuidado com a vida material, pleiteado na rotina da 

localidade, através de normas e de ordens a respeito disso.  

Essas ordenações eram julgadas e reguladas por meio da construção e da 

determinação de posturas camarárias. Foram criadas a fim de se ordenarem os espaços 
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públicos, sendo constituídas por normas e regras que deveriam ser seguidas para preservar a 

boa convivência dentre os moradores
15

. Para efetivo controle das regras postas pelas 

posturas
16

, as câmaras municipais nomeavam oficiais direcionados para o controle dos 

serviços e do comércio local. Eram eles os almotacés, escrivães de almotaçaria, meirinhos de 

almotaçaria e os rendeiros da aferição e do ver-o-peso.  

Diante disso, as posturas e o ofício de almotacé cumpririam com as ordenações 

postas pelas posturas, como também mediavam as opiniões populares e as decisões dos 

vereadores sobre o cotidiano da localidade. Por exemplo, os oficiais da almotaçaria às vezes 

atendiam as reinvindicações populares sobre os exageros causados por essas ordens. Foi o que 

ocorreu em 1725, quando os oficiais camarários foram reunidos para reformularem as 

posturas datadas de 1715. Nesta ocasião, pelo procurador Agostinho da Silva Madelha, “foi 

dito e requerido que por as posturas das condenações da almotaçaria estarem algumas 

exorbitantes e por elas e povo gravado”
17

 as penas deveriam sofrer reajustes.  

As reinvindicações acarretaram as diminuições das penas sobre os pesos e 

medidas e sobre os comerciantes e os oficiais mecânicos que não retirassem licenças. Afinal 

de contas, “as posturas por entenderem ser convincentes [ao] bem comum e evitarem 

requerimentos injustos”
18

, acabou conscientizando os oficiais camarários “que as partes 

condenadas faziam por entenderem serem exorbitantes as condenações”
19

. 

As reformulações das posturas partem de denúncias diversas provenientes da 

população ou dos próprios oficiais do Senado da Câmara. Foi o que ocorreu em 1729, quando, 

entre os homens bons da cidade, “foy asentado que os vendelhões, mercadores e todos 

officiais de officios mecanicos se tenham mostrado não só dezobedientes das ordens do 

mesmo Senado”
20

, mas também “remissos em tirarem licenças”
21

.  
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Na busca pela organicidade da vida material da população da Vila de Nossa 

Senhora do Carmo  ̶  após 1745, Cidade de Mariana  ̶  e seu termo, o conselho local cuidou de 

atender os interesses do povo quando reivindicaram justiça às penas sobre os pesos e medidas 

e sobre a falta de licenças afiançadas. Ademais, mostrou-se preocupado com a inadimplência 

dos oficiais mecânicos e dos comerciantes em não retirarem licenças temporárias para o 

exercício do trabalho especializado e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais no 

Termo de Mariana na primeira metade do século XVIII.  

O que nos importa apreender é que, a partir desses breves exemplos, podemos 

“perceber as relações possíveis e praticáveis entre as associações profissionais e as Câmaras, 

no jogo de estruturação formal e prática cotidiana no espaço das aglomerações urbanas e dos 

seus Termos”
22

, considerando-se as instituições administrativas locais como um lugar de 

circulação e de ocupação desses homens mecânicos.   

Para tanto, vale a ressalva de que, para cada câmara municipal do Reino ou de 

suas conquistas ultramarinas, havia singulares dinâmicas na participação dos oficias 

mecânicos. Contudo, partilhavam de um modelo imperial, em que se buscava, de modo geral, 

consolidar suas instâncias.  

Destarte, alguns mecanismos de controle, de fiscalização e de organização dos 

oficialatos mecânicos foram notadamente comuns em diversas instâncias espalhadas por todo 

o império. Práticas como as cartas de exame, a eleição de juízes e escrivães de ofício para 

cada ofício e as retiradas e as posses de licenças afiançadas pelos mecânicos  ̶  como se viu 

nas posturas do Senado de Mariana ̶ foram recorrentes e compartilhadas em várias unidades 

reinóis e coloniais do império ultramarino português.  

Em razão disso, na história da participação dos oficialatos mecânicos nos 

conselhos locais, houve um modelo taxado pela historiografia sobre o tema: a Casa dos Vinte 

e Quatro da cidade de Lisboa. Essa foi tratada como modelo “por ser o berço e o paradigma 

da organização dos outros concelhos”
23

.  

À vista disso, a casa foi um organismo representativo da ordenação dos misteres 

junto à vereação da cidade de Lisboa, instituída pelo Mestre de Avis em 1384. Era formada 

por dois representantes de cada bandeira
24

 dos ofícios mais importantes e ligados a interesses 
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mais recorrentes, como a alimentação (carniceiros), a construção (pedreiros e carpinteiros) e o 

vestuário (alfaiates e sapateiros). É importante assimilar que:  

“o mestre de Avis, ao determinar a presença dos representantes das artes e ofícios 

nos principais atos do Municipio, pôs termo ao caráter oligárquico que a 

administração municipal tinha assumido e permitiu às novas forças econômicas da 

cidade terem voz e voto nas matérias que diretamente as interessavam. Essa foi a 

grande conquista obtida pelos mesteirais na revolução de 1384”
25

.  

 

Lisboa, na qualidade de regra modular para os demais conselhos, era um espelho 

multifacetado
26

, pois  

“(...) teria funcionado como exemplo modular, adaptável a situações e contingências 

díspares, ou mais frequentemente, como um exemplo remoto de justificativa 

ordenadora. Servia esse modelo para amparar as emergências e para subsidiar a 

previdência ordenadora, essa última, menos comum, mas presente nas ações 

organizadoras”
27

.  

 

Detidamente ao cenário das Minas coloniais, a organização do trabalho mecânico 

teve, como espelho passivo e imperfeito, o modelo lisboeta. O que se justifica, como já 

atentado acima, em virtude de que, para cada vila e seus termos, esse modelo foi adequado a 

particulares realidades. Logo, nas Minas, não seria diferente.  

Destarte, desde a sua ocupação no início do século XVIII, na turbulenta região 

mineradora, não se efetivou qualquer nível de representação política dos trabalhadores 

manuais locais que assimilasse as experiências baiana e metropolitana. No cotidiano das 

Minas, em paralelo a essas outras localidades, não houve a eleição de um juiz do povo, por 

exemplo. Aquele na dinâmica do controle corporativo de ofício seria o responsável por 

defender as demandas dos grupos mecânicos nas instâncias dos conselhos locais. 

Contudo, tendo em vista o modelo lisboeta, “em Minas Gerais, no período 

setecentista e início dos oitocentos, essa regra modular – ou a falta dela, se formos rigorosos 

na análise de cada texto particular, específico e, portanto, diferente que se nos apresenta – era 

possível e perceptível”
28

. Destarte, nota-se que, nas vilas mineiras setecentistas, na ausência 

de um controle tradicional do ofício, como agremiações ou a Casa dos Vinte e Quatro de 

Lisboa, foi nas instâncias dos conselhos municipais que o dito modelo foi aspirado. 
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Nesse sentido, nas câmaras municipais mineiras, tal modelo foi percebido por 

meio dos processos de carta de exame, concessão de licenças afiançadas, provimento anual de 

juízes e escrivães de ofício, criação de regimentos específicos a cada ofício e definição de 

posturas camarárias, permitindo aos oficiais camarários demarcação da organicidade do 

exercício do trabalho manual nas vilas mineiras setecentistas.  

 

A regulamentação do ofício da alfaiataria na Câmara de Mariana (1735 – 1750) 

O destaque do ofício da alfaiataria dentre os ofícios mecânicos 

Destacamos que os documentos camarários dessas vilas revelam o cotidiano da 

normatização dos ofícios mecânicos da região à época. Mais detidamente ao objetivo deste 

estudo, a análise do acervo camarário permite compreender a dinâmica de um grupo de 

alfaiates que, na jurisdição da Câmara de Mariana, objetivou a normatização das atividades de 

seu ofício. 

Posto isso, a princípio temos como fonte de pesquisa as licenças afiançadas. Estas 

eram lançadas nos chamados livros de coimas (multas) e traziam informações como 

localidade de abrangência da autorização, agente fiado, fiador, tipo de licença (loja, venda, 

corte de carne ou ofício), escrivão da câmara e assinatura ou sinal público do fiador.  

Ademais, as licenças garantiam ao conselho local o pagamento de eventuais 

multas oriundas de alguma irregularidade cometida pelos comerciantes e trabalhadores
29

, 

pois, no ato do seu requerimento, exigia-se um fiador que garantisse o possível pagamento
30

. 

Quem as retirava tinha, por determinado prazo, a permissão para ter loja, venda e açougue 

abertos e/ou exercer o seu ofício nos limítrofes da freguesia que elegia para abrangência da 

autorização. Os prazos eram de um ano para os pontos comerciais e de seis meses para os 

ofícios. 

Outra fonte quista pela pesquisa são as cartas de exame, as quais garantiam à 

câmara das vilas mineiras que todos os candidatos habilitados pudessem realizar suas obras 
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sem prejuízo algum, além de lhes permitir terem “tenda aberta” para a comercialização de 

seus produtos. Especificamente no Termo de Mariana, havia um singular processo de 

concessão da carta de exame.  

Em primeiro momento, o juiz de específico ofício realizava e concedia ao 

candidato a certidão de exame, caso fosse aprovado, seguida da carta de confirmação, passada 

e assinada pelos oficiais da Câmara de Mariana, do juramento do candidato e, por fim, da data 

em que esses documentos foram registrados nos livros do Senado. 

As sobreditas fontes foram analisadas e, na atual pesquisa, justifica-se a escolha 

dos oficiais da alfaiataria como objeto desse estudo pelo fato de que eles buscaram, 

consideravelmente, licenças afiançadas e cartas de exames, nas instâncias da Câmara de 

Mariana no segundo quartel do século XVIII. A princípio, noções acerca da representação 

simbólica e econômica dos alfaiates das Minas setecentistas foram postas por este estudo 

como os primeiros motivos dessa considerável representatividade. 

Pesquisas que trabalharam a temática apontam que os alfaiates tinham decisiva 

importância econômica e social no mercado local, sendo, inclusive, um dos três grupos 

profissionais mais numerosos entre os oficias manuais presentes na Comarca de Vila Rica 

(Mariana e Vila Rica) 
31

. 

Menciona-se que eles conectavam os mundos da produção e da comercialização 

de mercadorias de significativo valor financeiro e simbólico. Além disso, eram os senhores 

das artes da modelagem, da confecção e da comercialização de vestimentas para vasto rol de 

distintos indivíduos e grupos sociais. 

Nos anos ininterruptos disponibilizados dos registros das coimas (de 1735 a 

1750), do total de 1.706 licenças afiançadas retiradas pelos oficiais mecânicos sem distinção 

de ofício, 689 licenças foram para o ofício de alfaiate. Em comparativo aos demais tipos de 

ofícios, as licenças para a alfaiataria prevaleceram, seguidas das licenças cedidas para os 

oficiais dos metais não preciosos – ferro e cobre – e dos sapateiros (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Porcentagem das licenças afiançadas por tipos de Ofícios. Fonte: AHCMM, Códices 123, 

652, 133, 168, 570, 646, 172, 383, 648 e 664.  

 

No que se refere às cartas de exames, os alfaiates também tiveram considerável 

participação dentre os oficiais mecânicos. Para o período de 1737 e 1806, anos disponíveis de 

cartas para pesquisas, foram retiradas pelos oficiais mecânicos do Termo de Mariana 360 

cartas de exame. Para melhor exposição, o Gráfico 2 apresenta a distribuição das cartas por 

tipos de ofícios.  

Num comparativo ao recorte temporal das licenças (dentre os anos de 1735 e 

1750), o perfil da busca dos oficialatos mecânicos não modifica. A prevalência também era 

entre os oficiais de ferro e cobre, seguido dos alfaiates, sendo este o segundo grupo de maior 

representatividade nas retiradas e posses das cartas de exame para o período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de cartas de exame por tipos de ofícios mecânicos. Fonte: Índice das cartas 

de exame de ofícios (1737-1806). 

 

 

Para a análise da regulação dos ofícios mecânicos do termo, é plausível pressupor 

que esses mecanismos de controle dos ofícios “ficaram longe de representarem a totalidade 



dos trabalhadores manuais, seja pelos valores cobrados, seja pelas exigências dos testes”
32

. 

Isso pôde ser notado quando, em 1729, os oficiais camarários denunciaram a inadimplência 

dos oficiais mecânicos na retirada das licenças afiançadas. Logo, na dinâmica da 

regularização dos ofícios mecânicos no Termo de Mariana, não eram todos os oficiais que 

cumpriram com a exigência de retirada e posse das licenças.   

Tendo isso em vista, ao trabalhar com os ofícios da construção em Vila Rica nos 

séculos XVIII e XIX, Fabiano Gomes da Silva afirma que a própria configuração do mercado 

facilitava essa desvalorização na área da construção, pois “havia poucos espaços e vantagens 

para a atuação dos oficiais licenciados ou examinados que não participassem do seleto grupo 

dos arrematantes de obras, restando-lhes atuarem temporariamente como oficial contratado a 

soldada ou a jornal”
33

.  

Ou seja, muitos trabalhadores manuais da construção não obtiveram autorização 

da Câmara ou dos juízes de ofício. Entretanto, atuaram dentro das equipes e oficinas de outros 

mestres licenciados que monopolizaram as arrematações das obras públicas locais. Ou seja, 

por trás de cada obra era necessário considerável número de profissionais, mas, ao mesmo 

tempo, era limitado o número necessário de oficiais para regularizar o trabalho especializado 

da construção nas instâncias do conselho local. 

Numa análise comparativa entre o ofício da alfaiataria e os demais ofícios, essas 

análises justificam os motivos dos oficiais da construção aparecerem em menor prevalência 

nos registros das licenças e cartas de exame do Termo de Mariana. Entretanto, nos instiga 

pensar quais seriam os motivos da prevalência dos alfaiates entre os ofícios de maior 

representatividade.  

Assim sendo, argumentam-se dois motivos que justificariam esses predomínios. O 

primeiro seria o tipo de matéria-prima e de obra produzida por esses trabalhadores 

especializados da alfaiataria. O segundo era o mercado consumidor das obras e dos serviços 

desse tipo de ofício. 

Em vista disso, o primeiro motivo nos faz pensar que a produção de uma peça 

têxtil demanda menos esforços físicos do que a construção de alguma obra civil. Afinal, 

tecidos não pesam mais que pedras. Uma analogia simplória, mas muito didática quando se 

defende a prevalência dos ofícios da vestimenta sobre os ofícios da construção, por exemplo. 

Por conseguinte ao exemplo dado, os alfaiates que buscaram regularidade da sua atividade 
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frente à Câmara poderiam trabalhar sozinhos ou com poucos ajudantes em suas oficinas ou 

nos fundos de suas lojas, diferentemente do exemplo relativo aos oficiais da construção.  

Além disso, já objetivando o segundo motivo, subtende-se que havia um 

expressivo mercado consumidor dos serviços e dos produtos provenientes dos saberes da 

alfaiataria, uma vez que a demanda era mais vasta, constituída por diversos indivíduos dessa 

sociedade. Muito diferente do que ocorria nas demandas pelos serviços da construção, afinal, 

na construção urbana das Minas, as instituições religiosas e políticas eram os clientes mais 

recorrentes
34

, o que limitava, à época, o mercado consumidor dos serviços da construção. 

Sabe-se que, no cotidiano do Termo de Mariana, homens habilitados aos serviços 

da alfaiataria tiveram maiores interesses em normalizar a sua atividade nas instâncias do 

conselho local. Essa informação é significativa, pois permite apreender a realidade das Minas 

na regularização dos ofícios mecânicos. Tal regularização era individualizada e partia do 

singular interesse e das demandas de cada oficialato. O oficial mecânico nas Minas pensava 

individualmente e estava 

“livre dos trâmites de uma associação corporativa que lhe poderia cercear a 

desenvoltura de sua ação. Vinculando a um projeto próprio, ele excluía os pares da 

sua atividade, para melhor assentamento do seu plano de vida”
35

. 

 

Tendo em vista esse caráter individual da regularização, soma-se, aos sobrepostos 

argumentos, que o ofício da alfaiataria se distinguiria dos demais por se tratar de uma singular 

atividade que possibilitava serviços e produtos significativos a uma sociedade das distinções 

sociais. Naquele contexto, valorizavam-se as aparências e a ideia do parecer ser
36

. Por 

conseguinte, as vestimentas são, à época, aliadas a esses sentimentos e permitiam, desse 

modo, que homens e mulheres, por meio de suas roupas, na sua maioria de luxo, 

distinguissem-se frente à sociedade.  
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O perfil da regularização do ofício da alfaiataria na Câmara de Mariana (1735 – 1750) 

 

Seguindo a análise das sobreditas fontes camarárias, será abordada, mais 

detidamente, a definição de alguns aspectos do perfil da regularização do ofício da alfaiataria. 

Assim sendo, uma indagação importante ao estudo é a preferência desses homens pelas 

licenças afiançadas em contraponto às cartas de exames, na obtenção da permissão legal para 

a atividade especializada no Termo de Mariana.  

Dentre os anos de 1735 e 1750, foram ao todo e sem distinção de ofício 1.706 

licenças retiradas por esses indivíduos. E, para o mesmo recorte, apenas 101 cartas de exame 

para diversos ofícios. Especialmente sobre os alfaiates, para o período, foram 689 licenças  ̶ 

293 alfaiates  ̶  e somente 31 cartas de exame
37

. 

Os motivos da preferência pelas licenças poderiam ser os mais distintos. A causa 

mais imediata seria que, na busca pela carta de exame, o candidato ao ofício passava por 

diversas instâncias até a efetiva e permanente permissão para o exercício do seu trabalho, o 

que demandaria mais tempo e custo em comparação à licença.  

Para a realidade das vilas mineiras setecentistas, a prevalência das licenças sobre 

as cartas de exame nos aponta, de fato, a inexistência de alguma organização coorporativa de 

ofício, que tomasse frente ao conselho local a responsabilidade das atividades e dos 

regimentos dos ofícios mecânicos. Um dos motivos é que as licenças para ofício não exigiam 

apresentação prévia da carta de exame, e  

“isso solapava um dos preceitos básicos do controle corporativo: o exame feito pelo 

juiz de ofício para atestar as habilidades técnicas do candidato a oficial, o que 

garantia a qualidade dos serviços prestados e restringiria o acesso ao corpo de 

profissionais desse ofício”
38

.  

  

Em contraponto, na cidade de Lisboa, as licenças tinham o caráter mais 

provisório. Enquanto os processos das cartas de exame eram formalizados, as licenças 

permitiam aos candidatos ter loja aberta. A partir dessa permissão provisória, acumulavam 

algum dinheiro para sanar as dívidas do próprio processo de qualificação e formalização do 

ofício nas instâncias da Câmara local.  

                                                           
37

 Ver: Índice das cartas de exame de ofícios (1737-106). Material produzido e cedido pela Escola de Cantaria da 

UFOP, que foi levantado pela pesquisadora Crislayne Gloss Marão Alfagali; Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Mariana. Regimentos de coimas e fianças. Códices 123, 652, 133, 168, 570, 646, 172, 383, 648 e 

664. 
38

 SILVA, F. Pedra e Cal. Op. cit., p. 76 – 77. 



Mesmo assim, tendo a valoração do exame e da produção de obras de qualidade – 

estigmas corporativistas – fizeram os procuradores dos ofícios defenderem diante do Senado 

da Câmara a concessão dessas licenças mediante a um atestado comprobatório, cedido pelo 

mestre do candidato, atestando o tempo de aprendizado na oficina ou na loja do mesmo 

mestre.  

Apesar do seu caráter imediatista, não significou que a busca por licenças fosse 

limitada, preocupando, assim, os juízes de ofício sobre a qualidade das obras realizadas sem o 

aval do exame. Tal situação levou a Câmara de Lisboa a determinar que se devesse submeter 

a seguinte decisão ao rei D. João V, em 5 de Fevereiro de 1743:  

“que não se concedam estas licenças, ou sejam as primeiras ou as prorrogações 

d’ellas, sem informação dos juízes dos officios; e que não se possam conceder mais 

de tez licenças ao mesmo official, no fim das quaes será obrigado a examinar-se, 

com as penas que parecer”
39

.  

 

Em comparativo ao modelo lisboeta, notadamente os exames perderam relevância 

na dinâmica do mercado mineiro setecentista, mais especificamente no Termo de Mariana. 

Bastava apenas uma licença para oferecer serviços e mercadorias às demandas da população 

e, por efeito, para restringir o controle dos ofícios pelas prerrogativas corporativas.  

Soma-se, às justificativas da prevalência, que as licenças “também, serviam como 

fonte de renda e controle fiscal, reforçando a importância dos oficiais mecânicos nas teias 

tributárias do Estado”
40

. Portanto, não haveria motivos para a Câmara de Mariana preferir 

entre o exame e a licença, pois ambas eram fontes de recursos tributários, o que ressalta o 

poder da Câmara local no controle e na fiscalização sobre os oficialatos mecânicos, 

reafirmando-se a realidade peculiar das vilas mineiras setecentistas.  

As referências acima justificam o quanto o modelo Lisboa e os demais eram 

aspirados no cotidiano mineiro do controle municipal dos misteres mecânicos. Todavia, eram 

envoltos a uma singular dinâmica interna, o que não nos remeteria a uma ineficiência da 

aplicação do modelo, mas diversas conjunturas que caracterizaram singularmente a 

organização dos misteres na Câmara de Mariana no segundo quartel do século XVIII. 

Por conseguinte, e, seguindo o objetivo específico desta parte do estudo, cabe 

neste momento a análise mais detalhada do grupo de alfaiates que a pesquisa abarca. Faz-se 

necessário apresentar o perfil da regulação do dito ofício a partir das licenças afiançadas e das 

                                                           
39

 OLIVEIRA, Eduardo Freire, Elementos para a História do Município de Lisboa, Vol. I dos índices, vols. I, II, 

IV, V, VIII, XII, XIII, XVII, Lisboa, Publicação da Câmara Municipal de Lisboa, 1942, p. 566. 
40

 SILVA, F. Pedra e Cal. Op. cit., p. 77. 



cartas de exame. Para tanto, essas fontes revelaram algumas características caras ao estudo ou, 

pelo menos, até dado momento, questões relevantes à dissertação. 

As licenças retiradas para o ofício da alfaiataria ao longo dos anos ininterruptos 

disponibilizados a pesquisa – 1735 a 1750 – apontam que a dinâmica da regularização desse 

ofício foi intensa ao longo do recorte. Ao todo, foram 298 homens beneficiados pelas licenças 

do dito ofício. Contudo, mais da metade – 54,17% – regularizaram-se com apenas uma única 

licença no recorte proposto. Esse dado nos faz questionar a dinamicidade da busca, 

principalmente sobre essas licenças abarcavam integral parte dos alfaiates do termo.  

Dando continuidade às análises, as retiradas dessas licenças limitaram-se nas 

localidades mais centrais do Termo de Mariana, sendo a maioria retirada na própria Vila do 

Carmo, ou, após 1745, a renomeada Cidade de Mariana, seguida da Freguesia de Passagem e 

demais freguesias, como consta no Gráfico 3.  

Os aglomerados urbanos se constituíam pela maior parte populacional do Termo. 

Por conta disso, demandavam maiores números de produtos manufaturados necessários à vida 

cotidiana – vestuários, ferramentas, construções, etc. E, no centro do Termo de Mariana 

conviviam diversos grupos sociais, por conseguinte, influenciavam numa demanda 

diversificada por essa população.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Porcentagem de licenças para "Ofício de Alfaiate" por localidades (1735 - 1750) Fonte: 

AHCMM, Códices 123, 652, 133, 168, 570, 646, 172, 383, 648 e 664. 

 

Desde a sua constituição, o Termo de Mariana se demonstrou uma localidade 

economicamente complexa
41

. Diante das múltiplas atividades econômicas, na região 
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encontrava-se um a vasto rol de indivíduos que necessitavam de diversos tipos de produtos, 

dentre eles as obras têxteis.  

Homens e mulheres do dito Termo demandaram, conciliando ao seu poder 

aquisitivo de compra, por peças têxteis que esses trabalhadores especializados no ofício na 

alfaiataria lhes permitiam ter. A demanda material era influenciada pela existência de mãos de 

obra qualificadas, capazes de atender os gostos e as predileções cotidianas locais.  

Portanto, a maior concentração populacional interferia nos lugares onde esses 

serviços eram realizados. Logo, as licenças revelam que as demandas por produtos têxteis nas 

localidades demograficamente mais ocupadas eram onde esses homens encontraram clientela 

para seus produtos e serviços.  

 Seguindo os estudos, outro perfil desses oficialatos mecânicos era a busca 

paralela de licenças para o ofício da alfaiataria e para lojas de fazenda seca. Dos 298 alfaiates 

inseridos no recorte, 123 buscaram licenças para esse tipo comercial. Assim, como para as 

licenças de ofício, concentraram-se as buscas nas localidades mais centrais do termo.  

Elege-se o caso do Manoel da Silva Vieira pra ilustrar um alfaiate que buscou, em 

certa equidade, licenças para o comércio e o serviço. Vieira obteve nove licenças para sua loja 

de fazenda seca e dez licenças para o ofício de alfaiate. A Tabela 1 apresenta todas as 

licenças retiradas por ele dentre os anos de 1738 e 1749.  

Nota-se certa regularidade para ambos os tipos de licenças dentro dos seus 

respectivos prazos (um ano para loja e seis meses para ofício) e, especialmente, para a licença 

do dia 10 de março de 1744, em cujo registro vem a observação de que era “ofício de alfaiate 

na loja”. 

Tabela 1 – Licenças afiançadas do alfaiate Manoel da Silva Vieira 

Área/Localidade Agente Fiado Tipo de Fiança Data Ano 

Gualacho do Sul Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 26/04/1738 1738 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 26/04/1738 1738 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 16/03/1739 1739 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 16/03/1739 1739 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca NC 1741 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca NC 1741 

Antonio Pereira Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate NC 1741 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate NC 1741 

Furquim Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca NC 1743 

Furquim Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate NC 1743 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 10/03/1744 1744 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 10/03/1744 1744 



São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 11/02/1746 1746 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 11/02/1746 1746 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 21/06/1746 1746 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 07/02/1747 1747 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 07/02/1747 1747 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Ofício de Alfaiate 30/08/1747 1747 

São Sebastião Manoel da Silva Vieira Loja de Fazenda Seca 24/03/1749 1749 

Fonte: AHCMM, Códices 123, 652, 133, 168, 570, 646, 172, 383, 648 e 664. 

 

O caso de Manoel da Silva Vieira demonstra que a mobilidade desses alfaiates 

entre as atividades comerciais e mecânicas os caracterizam como “comerciantes que atuavam 

de maneira diversificada”
42

, pois o estabelecimento comercial era um recurso de acumulação 

de riqueza paralelo ao seu ofício, que era a sua principal ocupação.  

Ademais, donos de lojas poderiam comercializar roupas sob encomenda e roupas 

prontas, tecidos
43

, materiais de armarinho em geral e produtos provenientes do Reino
44

. 

Portanto, o importante é compreender que a peculiaridade desse tipo de estabelecimento era 

justificada pela comercialização de tais produtos que demandavam um maior investimento de 

recursos
45

. Consequentemente, nas premissas sociais e econômicas à época, tais 

estabelecimentos permitiam aos seus donos notoriedade frente ao comércio interno. 

Continuando a apresentação do perfil da regularização do ofício da alfaiataria no 

Termo de Mariana, as cartas de exames foram analisadas. Estas qualificavam o oficial 

mecânico capaz de exercer o seu ofício sem qualquer prejuízo à obra que dele se origina – 

nesse caso, peças de origem têxteis.  

Para tanto – como exemplo neste estudo – em 7 de novembro de 1744, o juiz de 

ofício da alfaiataria, Caetano Pereira, afirma que o alfaiate Bracamonte lhe “requereu [que] o 

examinasse nas coisas pertencentes ao dito oficio e com efeito examinei com a miudeza 

necessária e achei estar capaz de trabalhar em toda obra”
46

. Foi lhe permitido, assim, entrar 

com o pedido de carta de confirmação do exame e a licença geral nas instâncias da Câmara de 

Mariana. 

No dia 21 do mesmo mês e ano do exame, os oficiais e escrivão do Senado da 

Câmara consentiram que:  
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“houvemos por bem conceder-lhe licença para que nesta Vila e seu Termo possa 

usar do dito ofício de alfaiate assim como o fazem os mais mestres (...) hajam a dito 

Manoel Leite Bracamonte para oficial examinado do ofício que nesta declara e como 

tal o deixam usar livremente sem constrangimento algum”
47

. 

 

Tendo em mãos a carta de confirmação do Senado da Câmara, no dia 15 de 

dezembro de 1744, na casa de morada do Doutor José Caetano Galvão, Juiz de Fora do Termo 

de Mariana, Bracamonte, com a mão direita sobre “um livro deles”
48

, jurou “quem bem e na 

verdade exercitasse o dito ofício não falsificando as obras dele em detrimento das partes e em 

prejuízo público”
49

. Por fim, o exame, a carta de confirmação e o juramento foram 

transladados pelo escrivão da Câmara, Pedro Duarte Pereira, nos livros do Senado.  

O processo da carta de exame nos instiga a pensar o quão habilitado Bracamonte 

deveria ser para possuir a aprovação no exame de ofício. Infere-se, no mínimo, que esse 

alfaiate já teria passado pelo processo de aprendizado do ofício, e que, possivelmente, o fato 

teria ocorrido em terras metropolitanas, pois na sua trajetória há relatos de que já exercia o 

ofício em territórios açorianos
50

.  

Assim como Bracamonte, outros alfaiates também foram examinados na Vila do 

Carmo e Cidade de Mariana. Contudo, alguns deles obtiveram a aprovação do exame em 

outras localidades – Porto, Lisboa e Rio de Janeiro. Todavia, não os impediram de se 

regularizarem nas instâncias do conselho local. Além disso, foram menores os casos de 

exames realizados fora da vila mineira em perspectiva.  

Especificamente sobre os exames realizados no Termo, o papel dos juízes e 

escrivães de ofício era fundamental. Afinal, “tinham que ser profissionais experientes porque 

uma das suas principais funções era examinar os candidatos no âmbito da atividade 

profissional que representavam”
51

.  

Analisando quem eram os juízes e os escrivães, notamos que nem sempre houve 

alguma regularidade entre eles. No segundo quartel do século XVIII, há mudança contínua 

dos oficiais. Somente a partir de 1754 é que se estabelecem como juiz de ofício de alfaiate 

Jose Francisco Lisboa e como escrivão do mesmo ofício Caetano Pereira.  

Inclusive, foi o alfaiate Caetano Pereira o juiz de ofício que examinou e julgou 

positivamente a habilidade de Manoel Leite Bracamonte para a atividade da alfaiataria. Mas, 
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curiosamente, o dito juiz só obteve a sua carta de exame após ser examinador em três 

anteriores processos.  

E, mais ainda, foi de se estranhar que, no dia 12 de agosto de 1745, o mesmo foi 

examinador e examinado. Enquanto examinador, juntamente com o escrivão de ofício Jose de 

Souza Teixeira, concedeu a Jose Custodio Machado a sua carta de exame, habilitando-o como 

oficial alfaiate. No registro seguinte, foi ele o examinado pelo então recém-habilitado Jose 

Custodio Machado. Concedeu-se, então, a Caetano Pereira a sua carta de exame.  

Ao se buscarem informações sobre o alfaiate Caetano Pereira, sabe-se que ele 

retirou licenças para o ofício de alfaiate em 1736, 1737, 1739, 1743 e 1744, sendo duas neste 

último ano. Deduz-se então que, pelo fato de ter retirando em certa frequência licenças para o 

exercício de seu ofício, fosse capaz de, antes mesmo de ser examinado, ser examinador de 

outros alfaiates. Contudo, mais do que isso, mostra-nos que até a segunda metade do século 

XVIII não havia uma coesão entre examinadores capazes de habilitar outros candidatos ao 

ofício. 

O caso de Caetano Pereira não foi o único. O alfaiate Manoel Vieira Serra foi 

examinador de três cartas de exame em 1738, 1743 e 1744 e apenas em 1746 obteve a sua nas 

instâncias do conselho local. Além disso, não há registros de licenças de ofício em seu nome. 

Isso nos leva a crer que nem mesmo a licença o subtenderia capaz de ser examinador antes 

mesmo de ser examinado.  

Tal situação vai de desencontro ao que se determinavam as corporações de 

trabalhos mecânicos do império português. Pelos estigmas corporativistas, para ser 

examinador, deveria o então alfaiate ter sido aprendiz, habilitado pelo exame e, por fim, 

licenciado. Entretanto, na peculiar lógica das Minas, não foi bem isso que encontramos ao 

analisar os juízes e escrivães de ofício de alfaiate para o Termo de Mariana entre os anos de 

1738 e 1753.  

Ao examinar o caso para Vila Rica, Fabiano Gomes afirma que os cargos de 

juízes e secretários dos ofícios mecânicos também oscilavam consideravelmente e apenas 

“no avançar do século XVIII, somente algumas ocupações passaram por eleições 

regulares de seus representantes, como alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, 

ferreiros e ferradores. Isso decorria da importância das referidas especialidades nas 

demandas cotidianas da população local, bem como daqueles decorrentes da 

expansão das intervenções da Câmara e das demais instancias do governo 

colonial”
52

.  
 

Ainda sobre a análise dos processos de exame do Termo de Mariana, eles não 

detalhavam sobre a prática, as técnicas e as normas do exercício do trabalho especializado. 

                                                           
52

 SILVA, Fabiano Gomes. Pedra e Cal. Op. cit., p. 79. 



Sabe-se apenas que Bracamonte, e os demais, eram capazes “de trabalhar em toda a obra”
53

 

do ofício da alfaiataria. Provavelmente, a prática do ofício era normatizada pelo costume e, 

por conseguinte, há uma ausência de informações sobre os saberes do ofício.  

Contudo, para a Espanha Moderna sabe-se da existência da publicação de seis 

tratados da alfaiataria. E, a primeira publicação sobre as técnicas da alfaiataria – Libro de 

geomeria pratica y traça de Juan de Alcega – data do ano de 1589. A partir desse tratado, os 

demais foram produzidos, e nota-se que há entre eles semelhanças quanto o teor da 

publicação.  

Esses tratados eram didáticos e tinham ilustrações de traças (padrões)
54

 que 

permitiriam a feitura de distintas peças a partir de diversos tipos têxteis. Quem os usavam no 

exercício do ofício, “simplemente sabrían adaptar las medidas del cliente al patrón de los 

tratados en los que se iban a basar”
55

. Têm-se também as ferramentas – régua de ferro, para 

medições lineares, e compassos – que permitiriam desenhar com precisão sobre os tecidos. 

Ao longo do período moderno, os saberes do ofício de alfaiate aperfeiçoaram suas 

técnicas e normas. O ofício constitui-se como a profissão que escondia importantes 

conhecimentos atrás de “autênticas obras de mestria na arte da alfaiataria”
56

 setecentista. São 

eles: conhecimento da aritmética, da geometria e das proporções do corpo humano. 

Os conhecimentos de aritmética e geometria possibilitavam o desenho dos moldes 

no tecido ou em cartões. E a proporção do corpo humana permitia a compreensão das suas 

dimensões, como: “dimensões da grossura e altura do pescoço, saliência do peito, inclinação 

dos ombros, aprumo ou curvatura das costas, largura ou estreiteza do tórax, maior ou menor 

descaimento dos ombros, etc.” 
57

. 

Esses tratados nos permitem apreender sobre os saberes do ofício de alfaiataria, 

caros a um momento histórico específico. Por se constituírem por moldes de distintas peças 

do vestuário masculino e feminino, esses tratados didáticos poderiam ultrapassar os limites 

linguístico-culturais da Espanha moderna.  

                                                           
53

 AHCMM. Códice 146: Registro de cartas de exame de ofícios. Fl. 39v – 40f. 
54

 Nos tratados de alfaiataria publicados durante os séculos XVII e XVIII, têm-se dois tipos de traças (padrões). 

O primeiro seriam os padrões de desenho com partes individuais não ligadas dispostas separadamente sobre o 

tecido. Esse tipo está em todos os tratados publicados para o período. Já o segundo tipo era de peças de padrões 

juntos e apenas apresentava nos tratados do século XVI (Alcega e Freyle) e XVII (Segovia Andujare Rocha). 

Ver: ESCRIBANO, Ruth de La Puerta. Los Tratados del Arte del Vestido en La España Moderna. Revista do 

Archivo Español de Arte. Madrid, Instituto de História, vol. 74, n. 293, 2001, p. 59- 60. 
55

 ESCRIBANO, R. Los Tratados del Arte del Vestido en La España Moderna. Op. cit., p. 59. 
56

 SILVA, M. Leis e saberes do ofício de alfaiate na época moderna. Op. cit., p. 38. 
57

 SILVA, M. Leis e saberes do ofício de alfaiate na época moderna. Op. cit., p. 38. 



As práticas do ofício da alfaiataria são subtendidas como algo naturalizado nas 

cartas de exame; contudo, os tratados do dito ofício possibilitam apreender sobre os saberes 

do ofício de alfaiataria, instigando-nos a pensar que eram conhecimentos exigidos nos exames 

do ofício e o grupo de alfaiates do Termo de Mariana eram habilitados através dos 

conhecimentos ilustrados e escritos nessas obras.   

 

Considerações finais 

Uma recente historiografia veio para desmistificar os estudos sobre os oficialatos 

e os ofícios mecânicos do Antigo Regime português. Entende-se que, ao ignorá-los ou 

acomodá-los nos preceitos do defeito mecânico, imputa-se a noção de que essas personagens 

faziam parte das conjunturas culturais e sociais à época.  

Além disso, tais homens compunham um seleto grupo que promovia a sustentação 

da vida nos aglomerados urbanos e seus entornos rurais, oferecendo produtos manufaturados e 

serviços especializados quistos à sobrevivência material e social das localidades.  

Posto isso, entendeu-se que esses homens mecânicos, inseridos nos conselhos 

municipais espalhados pelo Império Português, objetivaram espaços econômicos e sociais a 

partir da obtenção de cartas de exame e licenças afiançadas, o que lhes permitiu exercer seus 

ofícios especializados em diversas localidades e, muitas vezes, angariar privilégios e melhores 

lugares sociais.   

Para tanto, um seleto e significativo grupo de alfaiates foi o objeto escolhido para 

apreensão da dinâmica da regularização do ofício da alfaiataria no Termo de Mariana, na 

primeira metade do século XVIII. Nas instâncias do Senado da Câmara de Mariana, esse 

grupo de alfaiates destacou-se frente a outros ofícios mecânicos, possibilitando 

problematizações importantes acerca das demandas pelos serviços e pelas obras da alfaiataria 

e do seu mercado consumidor. 

Além disso, os mesmos alfaiates foram os que buscaram, paralelamente ao ofício, 

licenças afiançadas para o funcionamento de suas lojas de fazenda seca, do que apreende-se 

que esses homens estavam inseridos num privilegiado espaço dentro do comércio interno do 

Termo de Mariana. Afinal, esse tipo de estabelecimento, de modo geral, comercializava 

produtos de significativo valor simbólico e financeiro.  

A partir da análise do perfil da normatização do dito ofício nas instâncias do 

conselho local, foi possível reafirmar uma singular maneira na organização, normatização e 

controle dos oficialatos mecânicos nas Minas, indo na contramão dos preceitos corporativos, 

mas que, de modo geral, apreciava o modelo lisboeta. 
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