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1

Há quase três anos comunicávamos nota prévia,1 com o intuito de informar sobre

uma pesquisa que então se iniciava. Passado esse tempo, transcritas e ou fichadas centenas

de atas de batismo de crianças nascidas de mães solteiras, apresentamos este novo texto,2

cujos fundamentos teóricos, grifamos novamente, extrapolam o tema da ilegitimidade. Nos-

sa preocupação está também centrada na necessidade de uma crítica aprofundada das fontes

produzidas pela Igreja na época colonial, mormente os chamados “registros paroquiais”.

                                                
* Acadêmico do Curso de Licenciatura em História (UFPR), ex-bolsista do PIBIC/UFPR-CNPq.
** Bolsista do CNPq (Produtividade em Pesquisa).
Membros do CEDOPE, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DE HISTÓRIA DOS DOMÍNIOS
PORTUGUESES (DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, UFPR).

1 NADALIN, 1999. GALVÃO & NADALIN, 2000. A primeira referência concerne a projeto de investiga-
ção apresentado à UFPR para albergar plano de trabalho de Iniciação Científica. A segunda diz
respeito a uma “nota prévia” elaborada em conjunto – orientador e bolsista – considerando desdo-
bramentos na problemática e metodologia do projeto mencionado, e alguns progressos realizados
pelo estudante no desenvolvimento do seu subprojeto de pesquisa. Finalmente, o conteúdo da
problemática e metodologia, exercitado na comunicação mencionada (2000), traduziu-se na re-
elaboração da proposta, com o mesmo título, apresentado ao Departamento de História para ma-
nutenção do regime de Dedicação Exclusiva (DE) na mesma Universidade (2001) e, da mesma
forma, submetido ao CNPq, para obtenção de Bolsa de Produtividade em Pesquisa (APQ, 2001).
2 Quase concomitantemente, foi produzida uma monografia de final de Curso, a partir de análise
dos dados realizada por GALVÃO, 2003.
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De fato – alegávamos nós –, as séries passíveis de serem construídas a partir desse

tipo de documentação só têm validade se comparadas no tempo. Ainda mais, seria desejá-

vel que fosse possível confrontá-las da mesma forma em “regimes culturais” diferenciados.

Entretanto, considerando o problema aqui proposto, sabemos que pesquisadores têm produ-

zido e explorado séries de “ilegitimidade” em vários locais, para diversas épocas, realizan-

do comparações nem sempre apropriadas e ou pertinentes.

Tendo tudo isso em vista, o fato de termos elegido o tema dos “nascimentos ilegítimos”

responde, de modo igual – e fazendo um exercício de quantificação –, à necessidade de chamar

a atenção para as possibilidades de análises “micro” das mencionadas fontes. Com esse enfo-

que (e aqui estamos avançando o que virá adiante), aventamos a construção de indicadores de

“categorias” diferenciais da referida ilegitimidade, observando-se o modo com que a mãe era

registrada na ata de batismo e o extrato social e jurídico ao qual pertencia.

Ora, os vigários curitibanos, muito além do que dispunham as Constituições Primei-

ras do Arcebispado da Bahia,3 mantinham livros separados para a categoria que, em alguns

termos de abertura, era qualificada como de “gente branca”. Assim, os “brancos” distingui-

am-se, em princípio, não só dos escravos e administrados, mas também dos “bastardos”4

(ver a relação explicitada na tabela 1). A disposição deste rol, em primeiro lugar, confirma

a necessidade de um primeiro procedimento – o que já é clássico neste tipo de análise –,

discernir previamente os conjuntos das mães cativas das livres.5

                                                
3 CONSTITUIÇÕES..., 1853. Título XX, pp. 28-29.
4 Na época (séc. XVIII), assim eram denominados geralmente os mamelucos [HOLLANDA, 1975:144.
MONTEIRO, 1994:167].
5 A oportunidade de participar de uma “promessa” de projeto, denominada “Cliométrica”, com o
objetivo de um levantamento e divulgação de fontes quantitativas para a historiografia brasileira.
Nessa ocasião, NADALIN construiu uma listagem do que existia em termos de registros paróquiais
arrolados – evidentemente, com o auxílio de alguns colegas espalhados em várias universidades.
Mesmo realizando um exame apenas superficial, nota-se que é de São Paulo para o sul que se
encontram livros destinados a escravos (às vezes também a “libertos”, dependendo da época). Em
São Paulo, vila e cidade, existe o que está mais próximo das práticas curitibanas, ou seja, a desti-
nação de livros a escravos e filhos de escravos.
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Entretanto, a ênfase a uma “bastardia” na população colonial em muitas atas paroquiais6

e, principalmente, nos termos de abertura dos livros pertinentes, exige também que seja consi-

derada a semântica da palavra,7 uma vez que seu conceito remete-nos a uma aproximação ne-

cessária entre a população cativa e parte substantiva da população livre – nuançando, pois, a

distinção acima mencionada. De maneira que este procedimento administrativo dos vigários da

Paróquia denuncia uma complexidade característica da sociedade colonial, que deverá ser con-

siderada nas análises dos resultados desta pesquisa. Por exemplo, numa primeira aproximação e

respondendo a uma pergunta simples: é possível aventar uma periodização, fundamentado na

distinção que se evidencia na tabela 1, mostrada acima?

Tabela 1 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Relação dos Livros de Batis-
mos, séculos XVII a XIX. 8

Livro Período Finalidade Folhas

*1 [1.1] 1684-[1714] (“Filhos de casados, bastardos e casamen-
tos”)

77

 **1 [1.2] [1714]-[1745] Servos e cativos e Comesaras 91
 1 [1.3] [1714]-[1737] Brancos 95

2 1731[1728]-1756[1772]*** Brancos e Servos (Bayrro S. Jozeph)***  143***
3 1737-1764 Servos 187

4 1734-1755 Brancos 195
5 1755-63[1778] Brancos 195

6 1774[1764]-78 Escravos e bastardos 146

7 1778[1779]-1788[1800] Brancos 146

8 1788[1789]-1795[1796] Escravos, administrados,**** bastardos 145
9 1779[1778]-1800[1788] Escravos e bastardos 203

10 1796[1792]-1802[1801] Bastardos, administrados e escravos 146

                                                
6 “Aos vinte dias do mes de Janeiro de mil setecentos e setenta e cinco annos, nesta Igreja Matriz de Nossa Senhora
Lux, da Villa de Corytyba baptizei e pus os santos oleos a Felizberto innocente, filho de Gregório Gonçalves e sua mu-
lher Anna de Lima ambos bastardos; foram padrinhos Antonio Jozé da Sylva e sua mulher Gertrudes Denis todos mo-
radores desta freguezia, e para constar...” [sem grifo no original]. Acervo do Arquivo da Catedral Basílica
Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, Batismos, Livro 6 [ver Tabela 1].
7 Com efeito, a categoria também poderia incluir pardos, mestiços, mulatos, “pretos”, agregando de
modo igual libertos ou alforriados. Ver a comunicação de KOWALSKI, Fernando Marcel, neste Evento.
8 A primeira versão desse quadro foi incluída em GALVÃO & NADALIN, 2000:8, tendo sido construída
com base em COSTA, 1968:88-89; BURMESTER, 1974:25; KUBO, 1974 :19-20. O quadro foi comple-
tado e corrigido por Rafael Ribas GALVÃO, bolsista do PIBIC/UFPr. As observações pertinentes
foram agregadas no ANEXO I. No mesmo anexo foram organizadas as tabelas A.1 e A.2, relativas,
aos casamentos e aos óbitos respectivamente.
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11 1801-1807 Bastardos e pretos 195

12 1800[1801]-1820 Brancos 164

13

↓

1807-1812 Pessoas pardas e escravos forros e adminis-
trados 140

14 1812-1818 Brancos e libertos 147
15 1818-1820[1823] Pessoas brancas 146
16 1823-1827 Brancos, bastardos e escravos 204
17 1827-1829 (brancos, pardos, escravos,

expostos) ***** 85
18 1829-1834 Brancos, bastardos e escravos 241
19 1834-1840 Brancos e libertos 202

↑

20

1840-1848 (todos) 305

21 1848-1852 (todos) 195
(etc.)

FONTE: Registros Paroquiais – Catedral Basílica Menor N.S. da Luz dos Pinhais de Curitiba.

A referida mostra foi construída e marcada de modo a nos auxiliar numa resposta:

do ponto de vista de uma preocupação formal dos Vigários responsáveis pela Paróquia em

distinguirem uma minoria de “brancos” do restante da população curitibana, são evidentes

dois períodos. O primeiro deles engloba praticamente todo o setecentos, e assinalado pelos

anos de 1684 a 1812;9 outro, de 1840 para o presente,10 quando, homogeneizando-se os

termos de abertura, não se faz mais distinção entre a natureza jurídica e social dos batizan-

dos. Se é difícil uma resposta que indique uma ruptura mais profunda nas motivações dos

vigários, cabe, no entanto, uma questão mais direta: até que ponto esse período, atinente ao

século XIX e XX, estaria caracterizando uma certa “modernidade” nos procedimentos ad-

ministrativos da Paróquia? A pergunta procede, considerando nossa preocupação com a

crítica das fontes.

Assinalamos, no referido quadro, uma zona sombreada, visando mostrar um período

de transição, marcando bem o final de um século XVIII estendido (1812 a 1840). Nesses

                                                
9 Livros de 1 a 13.
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anos, os termos de abertura dos livros 16 a 18 já mostram o caráter único do livro de Ba-

tismos, mas o Cura ainda se preocupava em definir categorias.11

Isso, como foi dito, quanto à forma. Todavia, apesar desses cuidados que se estende-

ram durante mais de um século, um exame mais detido mostra algo diferente. Ainda que

houvesse uma tendência geral em se guardar o conteúdo da forma como foi planeado, os

próprios vigários não obedeciam às diretrizes postas na “abertura”. Se, de um lado, tal pro-

cedimento parece estar ligado à necessidade de economizar e utilizar espaços livres, é evi-

dente que, no cotidiano da lida com o seu rebanho, o Vigário descurava-se das exigências

do Termo de Abertura.12 Sem dúvida, outra questão a ser considerada na análise crítica da

documentação.

2

Dadas as finalidades desta comunicação, seu texto tem, ainda, um caráter prelimi-

nar. De qualquer forma, o conteúdo que se pretende desenvolver em seguida está ancorado

na problematização já anunciada. De maneira mais específica, seu propósito é mostrar

como podem ser encaminhadas certas análises – como enunciado no item anterior – tendo

em vista as mencionadas categorias de “ilegitimidade”.13

                                                                                                                                                    
10 A partir do livro 20.
11 Livro 18, 1829-1834: “Este livro hade servir para nelle lançarem os assentos de baptizados
dos brancos, bastardos e escravos desta Villa de Nossa Senhora da Lus de Coritiba (...) Villa
de Coritiba, 22 de (agosto) de 1829. (ass.) Antonio Teixeira Camello, Vigário da Vara”.
A dificuldade de uma periodização nesse sentido reside no próprio balizamento dos livros paroqui-
ais. As atas de batismo teriam de ser examinadas “microscopicamente” para podermos explicar as
redundâncias temporais evidentes, por exemplo, nos livros 14 e 15, e o fato de que, aparente-
mente, não existem registros de batismos de escravos para 1834-1840 ou 1838. Ao lado disso, , os
bastardos não são mais distinguidos depois de 1834. Fica ainda o registro de que, no geral, a
distinção bem evidente na tabela 1 também se caracteriza nas tabelas A.1 e A.2, no Anexo I.
12 Tal constatação ficou evidente no livro destinado formalmente aos “brancos”. O contrário seria
muito difícil, uma vez que é praticamente impossível que um “branco” fosse encontrado entre os
livros destinados aos bastardos e cativos, pela natureza hierárquica da sociedade colonial, que
vislumbra nesta categoria, principalmente, uma ascendência social.
13 NADALIN, 2001.
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A investigação pretendeu fazer um mapeamento de possibilidades no mais amplo

período possível. Dessa forma, foi sorteado um ano em cada dez, a partir da década de

1680, transcrevendo-se as atas de batismos relacionadas às crianças oriundas de pais soltei-

ros ou, pelo menos, de mães solteiras, para todo o século XVIII.14 Antes mesmo de se che-

gar ao final do período administrativo assinalado pela década de 1810, crescia ano a ano o

número de batizados e, simultaneamente, homogeneizava-se a forma das atas de batismo.

Em conseqüência, descaracterizava-se o objetivo inicial que levou à cópia dos documentos

em referência e, ao mesmo tempo, tornava-se muito mais penoso o trabalho. Assim, para os

registros que dizem respeito ao século XIX,15 as informações foram transcritas em fichas,

considerando-se a necessidade de arrolar toda e qualquer informação contida nas fontes

(ver exemplo no Anexo III).

Em seguida, cada Ata de Batismo, ou cada ficha, foi confrontada com um pequeno

modelo, fundamentado em algumas hipóteses e certa experiência com os dados, e sempre

considerando a distinção fundamental livre versus cativo, como está resumido no esquema

abaixo:

I.

POPULAÇÃO CATIVA

I. a

“Administrados”

I. b

 “africanos”

II.

POPULAÇÃO LIVRE

A – a mãe não tem absolutamente nenhuma identificação;

B – a mãe possui um segundo prenome – quase um sobrenome – de natureza “devocional”;

                                                
14 Anos de 1684, 1698, 1705, 1716, 1724, 1730, 1744, 1757, 1763, 1777, 1783, e 1799 – ver tabe-
las 02 e seguintes. Para o ano de 1684 não foram encontradas atas de batismos de crianças “ilegí-
timas”.
15 Pela mesma razão, deixamos provisoriamente de arrolar dados referentes às décadas de 1810 e
1830. Assim, os anos sorteados e trabalhados foram 1802, 1823 e 1845 – ver as mesmas tabelas
02 e seguintes.
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C- a mãe é identificada pela menção do
“administrador” ou, e proprietário;

C- a mãe é identificada, seja com um so-
brenome de família, seja pelo registro em
ata do nome do pai;

D- a mãe e o pai são, ambos, identificados.

As tabelas que seguem reúnem, pois, as informações coletadas. A de número 2

apresenta um primeiro agregado de informações, objetivando a comparação entre a popula-

ção escrava e a população livre, ignorando ainda as distinções por categoria de ilegitimida-

de. Seus dados indicam duas tendências contraditórias, considerando tanto o cotejo entre as

duas categorias da população cativa e uma comparação entre a “ilegitimidade escrava” e a

“ilegitimidade livre”.

O que a referida tabela mostra, claramente? Que, na comunidade curitibana sete-

centista, a ilegitimidade materna concentrava-se, até a década de 1770 – ou, talvez melhor,

até dez anos antes –, entre as mães escravas e administradas. As duas décadas, de 1770 e

1780, viam uma inflexão nesse “comportamento”, como mostra o conjunto de números em

referência. A proporção de mães solteiras cativas diminuiu de 83% do total da maternidade

ilegítima no ano amostrado de 1716, para números relativos em torno de 24 a 31%, na pri-

meira metade do oitocentos.
Tabela 2 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba

Crianças ilegítimas por amostra, 1690 a 1850.
População cativa e população livre.

População cativa
“administrados” “africanos” Subtotais

População livre TotaisAnos
‘amos-
trados’ n.a. % n.a. % n.a. % n.a. % n.a. %

(Primeiro período, 1690-1770)

1698 04 [100,0] - - 04 [100,0] - - 04 100,0
1705 03 [100,0] - - 03 [100,0] - - 03 100,0
1716 18 78,3 01 4,3 19 82,6 04 17,4 23 100,0
1724 08 61,6 02 15,4 10 77,0 03 23,0 13 100,0
1730 14 53,9 07 26,0 21 80,8 05 19,2 26 100,0
1744 04 57,1 02 28,6 06 85,7 01 14,3 07 100,0
1757 05 22,7 11 50,0 16 72,7 06 27,3 22 100,0
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1763 04 28,6 07 50,0 11 78,6 03 21,4 14 100,0
1777 02 08,0 12 48,0 14 56,0 11 44,0 25 100,0

(Segundo período, 1780-1840)

1783 01 02,2 23 50,0 24 52,2 22 47,8 46 100,0
1799 - - 29 44,0 29 44,0 37 56,0 66 100,0
1802 01 01,3 18 23,1 19 24,4 59 75,6 78 100,0

(não amostrado)

1823 - - 25 30,8 25 30,8 56 69,2 81 100,0
(não amostrado)

1845 - - 44 30,8 44 30,8 99 69,2 143 100,0

Total 64 11,6 181 32,9 245 44,5 306 55,5 551 100,0
Fonte: Atas de Batismo

É óbvia a tendência contrária na população livre: as mães solteiras desta categoria

só aparecem nos dados da amostra na segunda década do século XVIII, com quatro casos

(17,4%), crescendo, de maneira um tanto oscilante, até chegar a cifras percentuais em torno

de 69 a 76. Ou seja, a partir, nitidamente, do início do século XIX, a ilegitimidade materna

estava concentrada entre as mães livres.

Considerando-se a década de 1710 como ponto de partida (os dois primeiros decê-

nios mostram cifras muito pequenas), é difícil entender a propensão contraditória de ambos

os conjuntos de números, relativos ao conjunto da população escrava comparada ao agre-

gado da ilegitimidade entre as mães livres – a não ser, evidentemente, que a mesma estives-

se fundamentada na diminuição relativa da população escrava no termo da Vila de Curitiba

– em princípio, uma explicação, a nosso ver, demasiadamente simplista.

Tabela 3 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Crianças Ilegítimas – População Cativa, em
função das categorias maternas. Dados por amostra, décadas de 1690 a 1840.

“administrados” “africanos” Subtotais C/D TotaisPeríodo Categor.
n.a. % n.a. % n.a. % n.a. %

C 03 75,0 - - 03 75,0
1690 D 01 25,0 - - 01 25,0 04 100,0

C 01 33,3 - - 01 33,3
1700 D 02 66,7 - - 02 66,7 03 100,0

C 17 89,5 01 5,3 18 94,7
1710 D 01 5,3 - - 01 5,3 19 100,0

C 08 80,0 02 20,0 10 100,0
1720 D - - - - - - 10 100,0
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C 14 66,7 06 28,6 20 95,3
1730 D - - 01 4,7 01 4,7 21 100,0

C 04 66,7 02 33,3 06 100,0
1740 D - - - - - - 06 100,0

Subtotal I 51 81,0 12 19,0 - - 63 100,0
C 05 31,3 10 52,4 15 93,7

1750 D - - 01 6,3 01 6,3 16 100,0

C 04 36,4 07 63,6 11 100,0
1760 D - - - - - - 11 100,0

C 02 14,3 12 85,7 14 100,0
1770 D - - - - - - 14 100,0

C 01 4,2 23 95,8 24 100,0
1780 D - - - - - - 24 100,0

C - - 29 100,0 29 100,0
1790 D - - - - - - 29 100,0

C 01 5,3 18 94,7 19 100,0
1800 D - - - - - - 19 100,0

1810 (não amostrado)

C - - 25 100,0 25 100,0
1820 D - - - - - - 25 100,0

1830 (não amostrado)

C - - 44 100,0 44 100,0
1840 D - - - - - - 44 100,0

Subtotal II 13 7,1 169 92,9 182 100,0 182 100,0

Total Geral 64 26,1 181 73,9 245 100,0 245 100,0

Fonte: Atas de Batismo

O que estaria, por conseguinte, ocorrendo em relação ao fenômeno, durante essa

história de uma comunidade colonial brasileira? A explicação estaria nas mudanças na

composição e característica da população livre, com um número cada vez maior de mulhe-

res libertas à medida que o setecentos chegava ao seu final, ou e numa mudança das rela-

ções de “posse” entre o senhor e sua escrava?

A explicação das duas tendências opostas quanto às duas categorias de cativos é,

por outro lado, um tanto evidente, pois parece acompanhar a gradativa diminuição da es-

cravidão indígena nos campos curitibanos e a lenta e segura introdução do africano (obser-
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ve-se que praticamente desaparecem as ocorrências de mães solteiras “administradas” a

partir dos anos de 1780 – ver, também, tabela 3, acima).

Esta mesma tabela 3, diferentemente da periodização proposta no quadro anterior,

que considera principalmente o fluxo inverso da “ilegitimidade” na população cativa que se

contrapõe às mães solteiras entre a população livre, autoriza outra distinção, mais específi-

ca, e que nos leva a um tipo diverso de interrogação. Num primeiro momento, recortado

entre as décadas de 1690 e 1740, foram arroladas 63 atas relativas a mães solteiras desta

categoria, das quais 51 – ou seja, 81% – eram de origem indígena. Dos anos de 1750 em

diante, os números parecem indicar uma aceleração no processo de substituição da escrava-

ria “administrada” pela africana. Com efeito, a diferença de 12 casos de ilegitimidade entre

as escravas africanas para 169 atas representa um aumento considerável de 1.300%. Nesse

último período, a proporção de mães solteiras de origem africana era de quase 93%.

3

Desde a sua primeira proposta, o projeto cujos resultados estão sendo aqui prelimi-

narmente esboçados anunciava “categorias da ilegitimidade”. Estas foram agregadas nas

tabelas 4 e 5,16 e organizadas em função da periodização indicada na de número 2. Como

não podia deixar de ser, o primeiro destes quadros de números reforça com nitidez, para o

período 1690 a 1770, o que já se havia comentado acima; ou seja, uma concentração da

“ilegitimidade” na população escrava (76%) e, de modo igual, o que também já havia sido

indicado: se, na soma dos números relativos ao período 1690 a 1770, a proporção de crian-

ças ilegítimas entre a população escrava de origem africana representava 30,7% do total, o

número de filhos nascidos fora do matrimônio entre as mães “administradas” era quase

                                                
16 Os limites de espaço impedem que se coloque, no anexo, o conjunto dos dados decenais que,
agregados, resultaram nas tabelas em referência (e, da mesma forma, nas tabelas 5 e 6, que se-
rão mostradas adiante).



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

548

50% maior (45,3%). Mães, todas elas, e como não podia deixar de ser, identificadas, uma

vez que as atas as vinculavam a um “administrador” ou “proprietário”.

Tabela 4 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Crianças ilegítimas em função
de categorias da mãe; amostra das décadas de 1690 a 1770.

I.
POPULAÇÃO CATIVA
I. a

“administrados”
I. b

 “africanos”

II.

POPULAÇÃO
LIVRE TOTAL

c
a
t
e
g
o
r
i
a
s

números
absolutos % números

absolutos % números
absolutos % números

absolutos %

A] a mãe não tem nenhuma identificação
A

- - - - 06 4,4 06 4,3

B] a mãe possui um segundo prenome caracteristicamente devocional
B

- - - - 01 0,7 01 0,7

C] a mãe é identificada
c.1] em função do proprietário/ “administrador” c.2] em função de um

nome de família etc
C

58 42,3 40 29,2 13 9,4 111 79,9

D] a mãe e o pai são, ambos, identificados
D

04 2,9 02 1,5 13 9,4 19 13,9

[Totais A+B+C+D]
tot

62 45,3 42 30,7 33 24,1 137 100,0
FONTE: Atas de Batismo.

Ainda no que diz respeito às mães escravas, é notável a inexpressividade dos núme-

ros que revelam pais e mães, ambos, “conhecidos” e registrados (categoria “D”). Números,

inclusive, que desaparecem a partir do final do setecentos (tabela 5). Seria por que parcela
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substantiva dessas crianças era oriunda de uma relação senhor-escrava? Somos tentados a

responder de modo afirmativo. Entretanto, também é um fato a pouca importância destes

números, principalmente se desviarmos nosso olhar para os filhos nascidos livres.

Vejamos os dois períodos observados: se, nos anos 1710-1770, as crianças cujos re-

gistros de batismo identificavam pais e mães somavam 13, do total de 33 crianças ilegíti-

mas (cerca de 39%), nas décadas seguintes eram 6, não traduzindo muito mais de 2% de um

total de 273 (ver tabela 6).
Tabela 5 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba

Crianças Ilegítimas em função de categorias da mãe, amostra das décadas de 1780 a 1840.

I.
POPULAÇÃO CATIVA
I. a

“administrados”
I. b

 “africanos”

II.

POPULAÇÃO
LIVRE TOTAL

c
a
t
e
g
o
r
i
a
s

números
absolutos % números

absolutos % números
absolutos % números

absolutos %

A] a mãe não tem nenhuma identificação
A

- - - - 133 32,1 133 32,1

B] a mãe possui um segundo prenome caracteristicamente devocional
B

- - - - 22 5,3 22 5,3

C] a mãe é identificada
c.1] em função do proprietário/ “administrador” c.2] em função de um

nome de família etc
C

02 0,5 139 33,6 112 27,1 253 61,1

D] a mãe e o pai são, ambos, identificados
D

- - - - 06 1,4 06 1,4

[Totais A+B+C+D]
tot

02 0,5 139 33,6 273 65,9 414 100,0
Fontes: Atas de Batismo
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Para além das evidências, é igualmente tentador imaginarmos, de um período a ou-

tro, a diminuição da designação do pai da criança ilegítima como signo de um maior con-

trole da Igreja, em nome do “escândalo”. Todavia, é mais consistente, como se verá, cons-

tatar simplesmente que a paróquia local sempre tratou de ocultar o nome do pai nas atas que

dizem respeito às mães solteiras, como prescreviam as CONSTITUIÇÕES.17 Nesse sentido,

por exemplo, é flagrante o fato de que parte desses casos rotulados como categoria “D”

identificavam, sim, os pais, mas estes eram de outra localidade.

A comparação das tabelas 4 e 5 reforça a análise de uma mudança importante que

estava ocorrendo no perfil da sociedade curitibana, durante o setecentos. Ou então, como se

poderia explicar o aparecimento nas contagens dessas mães registradas somente com um ou

vários prenomes? De fato, examinemos, nos mencionados quadros de números, as mães

“desconhecidas”, agregadas nas categorias “A” e “B”, em destaque a primeira. Somavam

cerca de 5% no primeiro período (tabela 4) e, nos anos 1780 a 1850, eram 37,4% do total

(tabela 5), o que parece denunciar, ou uma mudança no olhar dos párocos sobre as suas

comunidades – traduzindo talvez mudanças de comportamento – ou, e, talvez melhor, uma

alteração na composição social da sociedade curitibana. A tabela 6 mostra-nos mais, pois

destaca que, realmente, eram poucos os casos destas categorias “A” e “B” nos anos iniciais

de nossa amostra: foram 7, entre um total de 33 (21% das mães livres).

Portanto, de um período a outro, considerando concretamente os anos que vão de

1780 a 1850, essas mães solteiras, aparentemente sem companheiro, sem identidade (inclu-

sive no seu sentido mais amplo) e, muito provavelmente, sem eira nem beira, têm seu nú-

mero aumentado, tanto do ponto de vista absoluto como em números relativos: eram, agora,

                                                
17 “E quando o baptizado não for havido de legitimo matrimonio, tambem se declarará no mesmo
assento do livro o nome de seus pais, se for cousa notoria, e sabida, e não houver escandalo; po-
rém havendo escandalo em se declarar o nome do pai, só se declarará o nome da mãi, se tambem
não houver escandalo, nem perigo de o haver.” CONSTITUIÇÕES, Livro Primeiro, título XX, item
*73, pg. 30.
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quase 57% das maternidades ilegítimas na população livre (tabela 6). Sabemos um mínimo,

quase nada, a respeito dessas mães. Sem dúvida, a maioria era “bastarda” – muitas delas

forras, ultrapassando talvez em quantidade o número arrolado a partir da indicação expressa

nas atas –, no sentido que se dava ao termo, porque pobres, ou muito pobres, circulando

entre aquela parcela da população menos estável da sociedade colonial. O que se

conhece – também é pouco – é que constituíam um número expressivo de mulheres que

tinham uma, digamos, “semi-identidade”, quase simbólica; eram nomeadas com prenomes

Tabela 6 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Crianças Ilegítimas em função das
categorias maternas. População Livre, em função de dados por amostra. Décadas 1710 a 1840.

Categorias
A B C D Total

Período

n.a. % n.a. % n.a. % n.a. % n.a. %
1710 - - - - 01 25,0 03 75,0 04 100,0
1720 02 66,6 - - - - 01 33,4 03 100,0
1730 02 40,0 - - 01 20,0 02 40,0 05 100,0
1740 - - - - 01 100,0 - - 01 100,0
1750 - - - - 02 33,3 04 66,7 06 100,0
1760 - - - - 02 66,6 01 33,4 03 100,0
1770 02 18,2 01 9,1 06 54,5 02 18,2 11 100,0

Subtot I 06 18,2 01 3,0 13 39,4 13 39,4 33 100,0
1780 04 18,2 03 13,6 13 59,1 02 9,1 22 100,0
1790 13 35,1 03 8,1 21 56,8 - - 37 100,0
1800 20 33,9 06 10,2 32 54,2 01 1,7 59 100,0
1810 (n ã o a m o s t r a d o)

1820 31 55,4 02 3,6 21 37,5 02 3,6 56 100,0
1830 (n ã o a m o s t r a d o)

1840 65 65,7 08 8,1 25 25,3 01 1,0 99 100,0
Subtot II 133 48,7 22 8,1 112 41,0 06 2,2 273 100,0

Total 139 45,4 23 7,5 125 40,8 19 6,2 306 100,0
Fonte: Atas de Batismo
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duplos, combinados com “Maria”, entre as inúmeras “Marias” da sociedade colonial bra-

sileira (ver as tabelas A.3 e A.4, em especial esta última, no Anexo IV).18 Que estranha

coincidência é essa, evidenciada pelo aumento significativo dessas duas categorias (“A” e

“B”) e pelo fato de que as mães em referência poderiam ser singularizadas entre as outras

mães ilegítimas, fossem escravas ou livres, por estas sonoras formas de nominação? Difi-

cilmente é possível imaginar “coincidência” neste simples fato, evidenciado pelo arrola-

mento dos prenomes dessas mães. Da mesma forma, na medida em que o crescimento das

“Marias” é acompanhado relativamente por aquelas mães desconhecidas que apresentavam

um nome caracteristicamente devocional.

Até que ponto articular esse olhar com um destaque às mães ilegítimas identificadas

pelas atas (categoria “C”) auxilia-nos no esboço de uma resposta? Vejamos o que informa,

complementando, a tabela 6. Coerentemente com o que já havia sido mostrado pelos núme-

ros anteriores, a periodização proposta indica que, num primeiro “momento” (décadas de

1710 a 1770), quase 79% das crianças ilegítimas nasceram de mães bem identificadas no

registro de batismo, muito embora “incógnito” o pai. Se, se um lado, é possível agregar

várias mudanças ocorridas nas categorias em evidência, como foi mostrado até o momento,

a tabela também deixa muito claro que, no que concerne às crianças nascidas livres cujas

mães eram identificadas (seja por um nome de família, seja pela filiação – categoria “C”),

nada mudou de um período a outro. Com efeito, se nos anos anteriores à década de 1780

essas atas somavam um pouco mais de 39%, nos anos subseqüentes agregavam exatamente

41%. Tal certeza salienta a importância de se tentar problematizar convenientemente o que

as Marias e outras mães ilegítimas sem nenhuma identificação encobrem, naquela socieda-

de colonial.

                                                
18 Para as mães da categoria “A”, de um estoque de 45 nomes diferentes primeiros-nomes, geral-
mente combinados (ver quadro A.4), Maria foi utilizado 28 vezes (Ana foi o segundo, com 14 desi-
gnações, e Gertrudes em terceiro lugar, 6 vezes). Da mesma forma, no conjunto “B”: dos sete pri-
meiros-nomes estocados, Maria foi utilizado 16 vezes. Todavia, o fato aqui se explica por se com-
binar melhor com um sobrenome devocional. Assim, das 17 combinações diferentes arroladas, 13
compunham com Maria.
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4

As análises de caráter quantitativo têm suas limitações e virtualidades. De um lado,

fazem aparecer o que está imerso, encobrindo a complexidade da sociedade. Por outro,

apontam para novos problemas e direcionamentos de pesquisa. Nesse sentido, estamos

convictos, é vital que a metodologia articule-se a análises “micro”.

A partir de um “comportamento” característico – diz a historiografia da sociedade

colonial brasileira –, expresso pela profusão de mães solteiras e filhos ilegítimos registrados

nas atas paroquiais, caracterizaram-se algumas evidências do dinamismo da sociedade co-

lonial. Isso foi realizado a partir de um foco de observação localizado numa pequena vila

próxima da fronteira meridional da América portuguesa, durante quase século e meio de

observação – o século XVIII estendido.

Primeiramente, foi constatado que a maternidade ilegítima foi significativa no seg-

mento cativo da população colonial – mas praticamente na primeira metade do setecentos.

Com efeito, na segunda metade do período observado, o aumento do número de crianças

nascidas livres com pais, na prática, desconhecidos – as mães simplesmente identificadas,

via de regra, por uma combinação de prenomes (inclusive aqueles caracterizados como

sendo de natureza devocional) – sem dúvida traduz, pelo menos na aparência, o desenvol-

vimento de um fenômeno importante. Se tais números não significarem, simplesmente,

mudanças de atitude da Igreja local em relação ao comportamento dos paroquianos, tudo

indicaria o surgimento, na comunidade curitibana, de um contingente de mulheres pobres,

bastardas, com comportamentos de natureza sexual originais. Tal análise resulta do fato de

que, durante todo o período de observação, praticamente permanece equilibrado, em rela-

ção ao total da ilegitimidade, o número de mães solteiras identificadas pelo Vigário.

                                                                                                                                                    
Essas ocorrências lembram um pouco as análises realizadas por Maria Adenir PERARO no Mato
Grosso oitocentista. A autora destacar num capítulo as pobres “Mulheres de Jesus no universo dos
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Finalmente, diríamos, ainda, que nosso propósito em contribuir para o conheci-

mento das possibilidades de análise dos chamados “registros paroquiais”, considerando

uma leitura mais minuciosa e crítica da documentação e em função de “ilegitimidade”, foi

atingido. É verdade que talvez se possa criticar o modelo das categorias referidas, sugeridas

pela pesquisa. Verificamos, por exemplo, que a definição de um conjunto de mães solteiras

dos nomes devocionais registrados nas atas de batismo, além de problemática, não trouxe,

em si, resultados significativos.19 Diríamos, até, que a distinção da categoria com o con-

junto “A”, no que se refere ao conteúdo, não se sustenta, na medida em que, tudo indica,

estamos tratando, nas duas parcelas de mães, de um mesmo segmento social. De qualquer

modo, voltamos a enfatizar, o fato de termos feito essa distinção, em função da categoria C,

parece mostrar a importância de um exercício de categorização para aquilatar de maneira

mais crítica as séries obtidas para a ilegitimidade, a partir das atas de batismo. Além disso,

quando agregamos as mães “B” àquelas absolutamente não identificadas (“A”), principal-

mente considerando que Maria é, de certo modo, um nome igualmente devocional, obtive-

mos um resultado consistente.

Para terminar, ficou evidente que, da mesma maneira que o batismo muda seu con-

teúdo no tempo, a sociedade revelada pelo sacramento, muito mais, tem sua conformação

alterada na longa duração, o que nos leva, novamente, ao alerta de François FURET, publi-

cado já há muito tempo. Deixamos a palavra com ele.

“Por natureza, a série comporta unidades identicamente constituídas a fim
de serem comparáveis: a variação temporal a longo prazo dessas unidades,
quando indica ciclos, remete ao que poderia ser chamado de mudança na
estabilidade, e, portanto, a uma análise em termos de equilíbrio. Mas quando
a variação temporal de uma ou diversas séries indica um trend de cresci-
mento indefinido, ou seja, cumulativo, a decomposição deste trend em uni-
dades relativamente pequenas (anuais ou decenais, por exemplo), obscure-
ce a definição do princípio a partir do qual há a transformação da estrutura
da temporalidade e dos ritmos da mudança: daí, tremendos problemas de
datas e periodização. Além do mais, a mutação histórica decisiva pode não
estar inscrita em nenhuma série endógena a um sistema dado, mas resultar

                                                                                                                                                    
ilegítimos”, a maioria delas com o nome de Maria na combinação dos prenomes [2001:163-187].
19 Foi, em parte, motivado pelas possibilidades mostradas por PERARO, 2001 que, por sua vez,
citava BURMESTER, 1974.
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seja de uma inovação da qual nenhuma contabilidade anterior tenha deixado
marca, seja de um fator exógeno que vem subverter o equilíbrio pluri-secular
do sistema” (...).20

Fontes

CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA, feitas, e ordenadas pelo Illustris-
simo, e Reverendissimo Senhor Sebastião Monteiro da Vide, bispo do dito Arcebispado, e
do Conselho de Sua Magestade: propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito
Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. [Cópia do exemplar listado nesta relação
refere-se à reimpressão mandada fazer em 1853, incluídos no texto, a frente dos números
dos itens, os sinais † ( quando a doutrina está abrogada ) e * ( para designar, que está de-
rogada ).

REGISTROS PAROQUIAIS. Acervo do Arquivo da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais de Curitiba.21
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ANEXO I
(Observações*, referentes à Tabela 1) Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Re-

lação dos Livros de Batismos, 1684 a 1857.

* Júlio Ribeiro de CAMPOS, Vigário Geral Forense para o Paraná desde 1879, quando foi
criada a referida vigararia, anotou no livro de Baptisados 1684-1737[1745] a seguinte ob-
servação, datada em 4 de novembro de 1882:

Tendo encontrado, no archivo desta parochia, um resto de livro, rubricado em mil seis-
centos e oitenta e tres pelo Visitador Phelippe de Campos e destinado para assentamen-
tos de Baptisados dos filhos de casados, bastardos e tambem de casamentos; as-
sentamentos esses que, me parece, são os mais antigos desta freguesia, afim de conser-
var essas folhas avulsas, que contão quase dois seculos de existencia, e nas quais exis-
tem = acentos de baptisados feitos: pelo Conego João da Veiga Coutinha, fundador de
São Joé dos Pinhaes; pelo Padre Melchior de Pontes, natural de São Paulo, Jesuíta cele-
bre pela sua vida sancta, e bem assim os termos dos mais antigos Visitadores que por
aqui tem andado, para conservar, (...) essas folhas avulsas, numerei-as, são cento e deze
nove, e mandei reunil-as a dois outros livros antigos de assentos de Baptisados – de
1714 a 1737. Das cento e deze nove folhas estão em branco as rolhas – de 32 a 50 – e
de 98 – a 116.
[Sem grifo no original; apud COSTA:1968:61.]

** Este livro inclui, no final, 3 folhas com registros de casamentos, de 26.04.1673 a (?).
Anotamos, ainda, que, até o momento, não conseguimos descobrir o significado da palavra

http://www.abep.org.br/
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“comesaras”. A finalidade “de casamentos” pode traduzir a existência de casamentos no
livro [1.1].
 *** Este livro refere-se a batizados realizados em São José. Na folha 21 registra-se o
seguinte termo: Titulo dos Baptizados Brancos e Servos do Bayrro de S. Jozeph desta fre-
guezia de Nossa Snra da Lux dos Pinhais de Curitiba do anno de 1735. Incluindo-se entre
as 143 folhas do livro, a partir da 117, ocupando 31 folhas, o livro dedica-se a registro de
óbitos (1728-1769), a partir do seguinte termo: Por me parecer acertado, a não achar livro
de Mortos nesta Cappela do Bom Jezuis do Perdam, tomei e [...] daqui em diante, o asento
dos mortos freguezes da d.a Capella, como de continuando. O Vigr.o Antonio de S. Payo.
As três folhas finais (148-150) voltam a registrar batismos, de 15/06/1749 a 10/08/1772.
****A denominação jurídica de administrados traduzia-se, muitas vezes, como “carijós e
seus descendentes”.22

***** Este “livro” (?) encontra-se inserido no livro 2 de óbitos. Incluem-se também batis-
mos realizados em 1774. Também foi anotado que o primeiro assento (de 1774) inicia-se na
folha seguinte ao último assento de 1829. Também foram encontradas referências ao bati-
zado de adultos (por exemplo, na pg. 174, a ata concernente a um “adulto inglês” [ sic ],
batizado sub conditione, filho de João e Maria.

ANEXO II

Tabela A.1 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Relação dos Livros de Ca-
samentos, 1732 a 1865.

Livro Período Finalidade Folhas
1 1732-1758 (Brancos) 189

2 1756[1758]-1835 Gente branca 186

3 1762-1784 Escravos, mulatos e bastardos 122

4 [4.1] 1784-[1809] Brancos 108

4 [4.2] 1784-1801 Bastardos livres e famílias de 2a ** 121

5

↓

1801-1819 Bastardos, administrados e pretos 178

6 1817[1819]-1827[1829] Escravos, forros e administrados (brancos)*** 150

7 1836[1835]-1845 Brancos, bastardos e escravos 99

↑

8 1845-1854 (todos) 195

9 1854-1865 (todos) 151
Fonte: Registros Paroquiais – Catedral Basílica Menor N.S. da Luz dos Pinhais de Curitiba.

                                                
22 BALHANA et al., 1969:42.
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Observações:

* Livro 1 – Destinado majoritariamente aos “brancos”. Entretanto, no seguimento das atas
encontramos casamentos de filhos de administrados e bastardos. Mencionam-se às vezes
“pobres filhos da terra”. Da mesma forma, alguns registros referem-se a pais incógnitos e a
enjeitados.

** Livro 4 – este livro está subdividido em duas seções: [4.1] A primeira, ocupando as fo-
lhas 1 a 108, destina-se ao assentamento dos casamentos de “brancos” (embora tenha sido
registrado, na folha 106, o casamento de um filho de escravo); [4.2] a segunda ocupa as
folhas 109 a 229. Conforme inscrição na folha 109, destina-se aos casamentos de “bastar-
dos livres” e “famílias de 2a” 23 – o seu conteúdo registra núpcias de escravos, administra-
dos, mulatos e bastardos [Exemplo transcrito da folha 110: matrimônio de Joaquim dos
Santos, “forro, filho legítimo de Manuel escravo do Doctor Antonio dos Santos, ou de seus
herdeiros, e de Maria dos Santos, forra administrada do mesmo; com Maria escrava dos
fazendeiros do Capitão Francisco Cardozo, filha legítima de Miguel e Victoria, escravoz
das mesmas fazendas do capitão Francisco Cardozo”.

*** Livro 6 – O termo de abertura refere-se a escravos, forros e administrados. Porém,
anotada posteriormente (?), foi registrada a menção “brancos” à esquerda do início do ter-
mo.

Tabela A.2 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Relação dos Livros de Óbi-
tos, 1731 a 1868.

Livro Período Finalidade Folhas
* 1 [1.1] 1733[1731]-1769[1762] (“defuntos brancos”) 98

* 1 [1.2] 1733[1731]-1769 (escravos, administrados, bastardos e forros) 100

 ** 2 [2.1] 1770[1776]-1784[1823] (“defuntos brancos”)  89 (1)

** 2 [2.2] 1770[1769]-1784 (assentos de “segunda classe”)  53 (2)

3 1786[1784]-1806[1816]*** “Escravos, administrados e bastardos” 196

4

↓

1806-1823[1824] “Escravos, pardos, forros e administrados” 148

5 1823-1838[1841] “Brancos, bastardos e escravos” 201

↑

 6**** 1839[1818]-1856 (todos) 195

7 1856-1868 (todos) 219
Fonte: Registros Paroquiais – Catedral Basílica Menor N.S. da Luz dos Pinhais de Curitiba.

                                                
23 Carlos BACELLAR encontrou, em São Luis do Paraitinga (São Paulo), registros de batismos clas-
sificados como pertencentes à primeira, segunda ou terceira classes. Por enquanto, não se sabe
ao certo o significado desta classificação, provavelmente próxima da distinção anotada em Curitiba
(ver observação referente ao Livro 2, quadro 4).
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Observações:
** Livro 1 – Este livro, 1733[1731]-1769, encaderna realmente dois, destinados a grupos
populacionais diferentes. O livro [1.1] tem como datas balizas 13.12.1731 e 01.19.1762; as
datas balizas do livro [1.2] são 22.11.1731 e 01.15.1769.
** Livro 2 – Este livro caracteriza-se por uma certa desorganização dos registros. Primei-
ramente, deve ser anotado que faltam as seis (6) primeiras folhas, provavelmente referentes
aos anos 1762-1776. No principal, é um livro que se ocupa do registro de óbitos e batismos.
(1) Das páginas 7 a 95, assentos para os “defuntos brancos”, muitos registrando também o
testamento do falecido.(2) Da página 182 a 234, assentos de “Segunda Classe”,24 destinados
aos pobres (sem testamento), escravos, administrados, bastardos, pretos, pardos e mulatos.
(Obs. As páginas 96 a 182 registram atas de batismo, de 1827 a 1829 (as páginas 181 e 182
referem-se a batismos realizados em 1774 – ver quadro 1).)

*** Livro 3 – As datas balizas anotadas consideram três registros realizados após o termo
de encerramento, datado em 1784: 1809, 1812 e 1816.

**** Livro 6 – O primeiro assento é de 1818, único; seguem várias atas de 1838. Entretan-
to, na folha 2, existem dois registros referentes ao ano de 1828.

ANEXO III

Modelo de ficha. Bastardia e ilegitimidade: murmúrios dos testemunhos paroquiais. Arrolamento de
batismos, em função de dados seriados e qualitativos.

BATISMO No 1/1823 Livro: 16

Localidade: Curitiba Folha: 2

Matriz, capela: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Informações “em série”

Data de Nascimento: Data do Batismo/Crisma 03.08.1823 Idade: -

Sexo masculino X Sexo feminino Legitimidade: L: J: X

                                                
24 Ver nota anterior, fundada em BACELLAR.
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Informações “nominativas” Informações “qualitativas”
Batizando Francisco Inocente

Mãe: Benedita escrava solteira de José Manoel de Andrade

Pai: [nada consta]

Padrinho I: Francisco Anto-
nio

Pardo, sem outra identificação

Padrinho II: Maria da Trinda-
de Coroada

Avós pater-
nos:

Avós mater-
nos:

Observações:

... pus os santos oleos a Francisco e Francisco gêmeo, ver ata
2/1823.

Categoria IbC
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ANEXO IV

Quadro A.3 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Prenomes das mães, popula-
ção livre e cativa, arrolados em função das categorias A, B, C e D. Décadas de 1690 a 1770.

I.
POPULAÇÃO CATIVA

I. a

“administrados”
I. b

 “africanos”

II.

POPULAÇÃO
LIVRE

Observações

A] A MÃE NÃO TEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO

A
Anna, Domingas, Felisiana,
Francisca I.

B] A MÃE POSSUI UM SEGUNDO PRENOME DE NATUREZA “DEVOCIONAL”

B
Isabel Isabel Maria de Jesus.

C] A MÃE É IDENTIFICADA

C.I] PELA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁ-
RIO/ADMINISTRADOR

C.II] POR UM SOBRENOME
DE FAMÍLIA ETC.

C
Antonia, Catarina, Cathe-
rina, Custodia, Dionizia,
Domingas, Eugenia,
Faustina, Feliciana,
Florência, Francisca IIII,
Helena, Izabel I, Joana I,
Leonor, Luiza, Luzia I,
Marcelina, Maria IIII,
Paschoa I, Phelipa, Poli-
naria, Presiana, Roza,
Sebastiana II, Serafina,
Silvana I, Thereza I,
T(h)omazina II, Verônica
I, Ventura, Veronica,
Vi(c)toria I, Vitorina.

Anna I, Antonia, Brígida,
Caetana, Catharina,
Custodia, Francisca,
Gertrudes I, Gracia, Hilária,
Ignacia I, Joseph(f)a II,
Juliana, Luiza, Luzia I,
Marcella, Maria IIII IIII,
Marianna, Micaela I,
Quiteria, Ritta, Roza,
Thereza, Ursulla.

Anna I, Antonia, Domingas
I, Escolástica, Izabel,
Josefa, Maria III, Paschoa,
Paula, Ritta, Roza.

Anna Gertrudes,

D] A MÃE E O PAI SÃO, AMBOS, IDENTIFICADOS.

D
Felipa, Lourença, Pirina,
Ventura.

Antonia, Domingas. Anna, Antonia, Appolonia,
Apolinaria, Caterina,
Domingas, Helena, Izabel,
Joan(n)a I, Maria I,
Marianna.
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Tot

Quadro A.4 – Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Prenomes das mães, popula-
ção livre e cativa, arrolados em função das categorias A, B, C e D. Décadas de 1780 a 1840.

I.
POPULAÇÃO CATIVA

I. a

“administrados”
I. b

 “africanos”

II.

POPULAÇÃO
LIVRE

Observações

A] A MÃE NÃO TEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO

A
An(n)a IIII IIIII IIII, Antonia III,
Barbara, Baubina, Beatriz,
Benedita I, Bileiana (sic),
Catharina II, Claudiana I,
Claudina II, Efigenia, Erugil-
da, Escolástica III, Eumeria,
Eusebia, Felicidade, Fermia-
na, Florentina, Francisca II,
Geronima, Gertrudes IIIII,
Ignacia, Iria, Isabel II, Joana
III, Joaquina IIII, Josefa II,
Juliana, Lourença,
Lud(o)ubina I, Ludoleina
(sic), Luiza, Maria IIII IIIII IIIII
IIIII IIIII III, Micaela, Migueli-
na, Mônica, Perpetua, Quité-
ria I, Rit(t)a III, Ro(s)za III,
Rufina II, Theodora, Thereza
II, Ursula II, Vicencia.

A. Clara, A. Felipa, A. Joaquina II, A.
Josefa, A. M. IIII, Antonia M. III,
Bárbara Serena, Baubina M., Benedita
Francisca, Benedita M., Catharina M.,
Catharina Potencia (sic), Claudiana
M., Custodia M., Efigênia M., Erugilda
M., Escolástica M. III, Eumeria M.,
Eusebia M., Felicidade M., Fermiana
M., Florentina M., Francisca Libania,
Francisca M. I, Geronima M., Gertru-
des Francisca, Gertrudes M. IIII, Iria
M., Isabel M.I, Joana M.II, Joaquina
M.IIII, Josefa M.II, Juliana Antonia,
Lourença M., Lud(o)ubina M.I, Ludo-
leina M., Luiza M., M. Antonia I, M.
Ângela, M. Angélica I (devocional?),
M. Benedita, M. Bernarda, M. Francis-
ca III, M. Ignacia, M. Joaquina I, M.
José, Maria dos Reis (?) , M. Ritta I, M.
Salomé, M. Suzana, M. Vicência,
Miguelina M., Mônica M., Perpetua M.,
Quitéria M. I, Rita Bernarda, Rit(t)a M.
III, Roza Joaquina, Roza M.I, Roza (de
tal), Rufina M. I, Rufina Rosa, Theodo-
ra M., Thereza M.I, Ursula M..

B] A MÃE POSSUI UM SEGUNDO PRENOME DE NATUREZA “DEVOCIONAL”

B

Aguida, Anna I, Cândida,
Francisca, Isabel, Maria IIII
IIIII IIIII I, Thereza.

Aguida M. da Conceição, A. Isabel do
Esp. Santo, A. M. do Esp. Santo,
Cândida M. de Jesus, Francisca da
Trindade, Isabel M. do Pilar, M. da
Conceição I, M. Bárbara do Esp.
Santo, M. da Cruz, M. de Deus, M. do
Espírito Santo, M. de Jesus, M. da Lus
III, M. do Pilar, M. do Rozario, M. da
Trindade, Thereza M. de Jesus,

(continua)
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C] A MÃE É IDENTIFICADA

C.I] PELA IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ADMINISTRADOR C.II] POR UM SOBRENOME DE
FAMÍLIA ETC.

C Antonia, Roza. Adriana, Agostinha, Aguida,
An(n)a IIII III, Antonia III,
Apolina, Aurélia, Bauduina,
Benedita IIII, Brigida I,
Casimira, Cat(h)arina I,
Clementina, Clevencia (sic),
Domingas I, Domitilde,
Dorot(h)é(i)a I, Efigenia,
Eliana, Escolástica, Espe-
rança I, Eufrásia, Eufrasia I,
Eugenia II, Eureliana, Fabi-
ana, Felicia, Feliciana,
Florentina, Floriana, Florin-
da I, Francisca II, Genove-
va, Gertrudes IIII, Ignacia II,
Iria, I(s)zabel I, Joanna I,
Joaquina I, Josef(ph)a I,
Juliana I, Liberata, Luiza I,
Luzia, Mano(u)ela I, Mar-
cela, Marcelina, Margarida,
Maria IIII IIIII IIIII IIIII I,
Marianna, Martha, Mauricia,
Maximianna, Plácida, Quité-
ria IIIII, Ritta III, Rosa I,
Theodora, Thereza II, Ur-
sula, Verônica, Videlina,
Vitorina, Vittoriana.

Aline, An(n)a IIII IIIII, Angé-
lica, Beleiana (sic), Benedita
II, Cat(h)arina II, Clara I,
Elena, Escolástica I, Eufrá-
sia, Eugenia, Floresbela,
Floriana, Francisca IIII IIIII
IIII, Gertrudes II, Ignacia,
Izabel I, Jacinta, Joan(n)a
IIII II, Josefa III, Liberata,
Manoela, Margarida, Maria
IIII IIIII IIIII IIIIII IIIII IIIII III,
Mic(h)aela I, Nathalia,
Perpetua, Ritta, Rosa II,
Sebastiana, Senhorinha.

Anna Gertrudes, Anna Luiza, Ana M. ,
Francisca M., Izabel Francisca , Joana
M., M. Antonia I, M. Asunção (devocio-
nal?) M. do Carmo, M. Francista, M. de
Jesus (identificada), M. (Gonçalves) da
Lus, M. Rosa, Rita Antonia, Rosa M.,
Sebastiana M. das Dores, Ursula Fria
(sic).

D] A MÃE E O PAI SÃO, AMBOS, IDENTIFICADOS.
D Francisca, Isabel, Margarida,

Quiteria.
Francisca Antonia.

tot

Outras observações

Nos nomes compostos (combinações), só foi arrolado o primeiro.

***


