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Resumo

Enquadrando-se no âmbito dos Estudos Populacionais, essa pesquisa é proveniente de

um projeto maior: “Formação da sociedade paranaense: população, administração e

espaços de sociabilidade (1648-1853)”. Estudar-se-ão, a partir dos Registros Paroquiais

de Batismos, os nascimentos ilegítimos e, as possíveis variações na terminologia usada

pelos diferentes párocos durante o registro. Comparando com dicionários de época e a

bibliografia especializada, vê-se que tais termos se correlacionam, também, com a

possível identidade do indivíduo dentro de uma sociedade fortemente hierarquizada,

como era a sociedade colonial. Tão anacrônico quanto complexo, o conceito deverá ser

esmiuçado para, então, ser o germe de um dicionário de verbetes. Fugindo de focos

tradicionais da pesquisa histórica brasileira, o trabalho busca uma melhoria, sempre

constante é certo, na compreensão da sociedade colonial como um todo. Sendo que o

estudo de populações periféricas – e Curitiba assim o era – auxilia na correção de

dogmas até hoje impostos por pensadores que trabalharam, apenas, com os grandes

centros coloniais.
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1. O termo "semântica" e a curiosidade como incentivadora do saber histórico.

SEMÂNTICA  S. f. 1. Filol. Estudo das mudanças ou translações sofridas, no
tempo e no espaço, pela significação das palavras; semasiologia, sematologia,
semiótica. 2. Ling. e Semiót. O estudo da relação de significação nos signos e da
representação do sentido dos enunciados. 3. P. us. V. Semasiologia (1). §
semanticista, s. 2 g. 1

s. f. Linguíst. Ciência empírica, descritiva, que tem por objeto o estudo da
relação dos signos com aquilo que eles significam, numa língua dada, i.e., estudo
das palavras no que respeita a seus significados. 2

Em voga desde os primórdios da cultura ocidental, o estudo dos significados das

palavras, atividade hoje conhecida por semântica, muito desvendou a respeito de nossa

linguagem. Os responsáveis por esse estudo são verdadeiros historiadores do vernáculo,

perseguindo termos e sentenças pelo tempo e espaço como o discípulo de Clio persegue

personagens e instituições através do tempo.

Muito interessa ao ser humano esse procedimento teórico, pois, é obvio que

essas características estão entre os melhores representantes de nossa “humanidade”,

aquilo que torna patente nossa diferença e preponderância aos demais seres do orbe, ou

seja, a fala e sua conseqüente representação gráfica, a escrita.

Caracterizado, como os demais primatas, pela curiosidade extrema, o homem

vasculha o espaço geográfico-temporal em busca do néctar que possa saciar essa sede

inata. Cruel e avassaladora, a curiosidade destrói o raciocínio, ao mesmo tempo em que

o reconstrói. E, como todo predador, compete com suas semelhantes para obter a

primazia dentro da mente humana. A vencedora – ao menos aos olhos do ser humano - é

sempre aquela que, conseguida sua primazia, consegue ser estudada e desvendada. Ao

                                                                                                                                              
∗ Bolsista do PIBIC/UFPR-CNPq, orientado pelo Prof. Sergio Odilon Nadalin,  vinculado ao Centro
de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses (CEDOPE/DEHIS/UFPR).
1 DICIONÁRIO AURÉLIO BÁSICO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo : Folha de São
Paulo/Nova Fronteira, 1994.
2 NOVÍSSIMA ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSSE. Rio de Janeiro : Ed. Delta S. A., 1982.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

268

menos até o momento em que torne a aparecer no pensamento, de um modo diferente,

merecendo então, um novo procedimento intelectual para que, novamente seja

esclarecida.

Nenhum campo de pensamento foge dos domínios da curiosidade, não sendo

diferente a História. E, coagidos por sua onipotência, os historiadores, seus servos

humílimos, perseguem suas pistas para melhor compreender os fatos históricos.

Não fugindo da premissa inicial para a pesquisa histórica – a dominadora

curiosidade – transportemo-nos para o assunto a ser analisado. Estabelecida nos

domínios sócio-culturais do Ancien Régime, o Império Colonial Português, mais

especificamente, sua sociedade “transportada” para o Novo Mundo e adaptada. Devido

ás particularidades encontradas – e também formadas – pelo colono lusitano em terras

brasileiras, sua sociedade não conseguiu ser simplesmente repetida. A falta do elemento

feminino europeu foi de vital importância para que esse processo não ocorresse. Dessa

forma, uma interação muito maior, entre autóctones e alienígenas – tanto portugueses

como demais europeus, além dos elemento africano – pôde acontecer. Além do mais, a

cultura européia/portuguesa que seria passada pelas mulheres aos seus filhos não

conseguiu se difundir em sua totalidade. Os desbravadores lusos tendo

Vindo ao Brasil sem suas mulheres, faltaram-lhes condições de desdobrar, integralmente, a
cultura familiar lusitana. E, sem dúvida, a miscigenação alterou a rígida organização social, tal
como era prevista pelas leis e costumes portugueses (...). Na composição e reelaboração das
tradições lusitana e autóctone, foi urdida uma outra forma de viver – o modo caipira.3

Não esquecendo das tradições africanas que, junto com os escravos, arrancados

de sua terra natal, aportaram para auxiliar o trabalho de construção e edificação de um

Império intercontinental.

 Administrado pelo lusitano, e mais tarde, pelo luso-brasileiro, esse Império era,

mesmo com sua diversidade, parte de Portugal. “Ao implementar câmaras municipais e

freguesias, a Coroa portuguesa estabelecia mecanismos que permitiam às leis de

Portugal e ao catolicismo controlar o ordenamento social.” 4

                                                
3 TRINDADE, Etelvina Maria de Castro; ANDREAZZA, Maria Luiza. Cultura e Educação no Paraná.
Curitiba : SEED, 2001, pp. 15-16.
4 Idem, p. 18.
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Mas como se deve descrever esse mundo? Estudar as sociabilidades e as formas

de regulamentação da sociedade não apenas parece, como realmente é, de uma

complexidade plena. Muito difícil para o historiador contemporâneo seria compreender

o espírito que regia as sociabilidades dessa comunidade pertencente ao Antigo Regime.

“Cada frase expressa uma consciência estranha tentando ordenar um mundo que não

existe mais. Para penetrar nessa consciência, precisamos concentrar-nos mais nos

modos de descrever do que nos objetos descritos.” 5 Indiciar os mais insignificantes

detalhes, como demonstra Carlo GINZBURG 6, seria uma forma bastante eficiente.

Sabe-se que a sociedade do Ancien Regime era herdeira da sociedade medieval,

esta, dividida em estamentos quase inalteráveis, foi transferida, transmutada em uma

forma mais branda, para a Idade Moderna. No Antigo Regime, favorecido pelo

Mercantilismo e, principalmente, com a crescente monetarização da sociedade, a

distinção monetária, o acúmulo de dinheiro, passaria, cada vez mais, a ser o

diferenciador social. Contudo, a hierarquia continuava arraigada às mentes e

pensamentos da sociedade. É através da segmentação da sociedade que, o homo

hierarchicus, citado por Louis DUMONT 7, vicejava. E, como parte integrante do

império colonial português, a vila de Curitiba, mesmo sendo uma de suas áreas

periféricas, não foge de uma interpretação padrão para sua sociedade.

Como herdeira da sociedade lusa, sua análoga curitibana não perde seu caráter

plástico, fator característico das instituições do Antigo Regime. Adaptando-se às

particularidades geográficas e populacionais, a sociedade “lusotropical” 8 pouco se

diferenciará de região para região, desde as ilhas atlânticas até a Ásia. Existirão

analogias, se compararmos suas sociedades, em todas as possessões lusitanas

ultramarinas.

                                                
5 DARNTON, Robert. Um burguês organiza seu mundo : A Cidade como Texto. In : _______. O
grande massacre de gatos, e outros episódios de história cultural francesa. Rio de Janeiro : Graal, 1986,
p. 144.
6 GINZBURG, Carlo. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. In : _______. Mitos, Emblemas,
Sinais. Morfologia e História. São Paulo : Companhia das Letras, s/d, p. 143 passim.
7 DUMONT, Louis. Homo Hierarchicus. São Paulo : EDUSP, 1992, passim.
8 O caráter plástico das sociedades moldadas pelos ibéricos em seus domínios ultramarinos, exposto por
Gilberto Freyre em 1951 no Instituto de Goa (Índia), sob a égide de uma nova disciplina, o
Lusotropicalismo, mais tarde desdobrado na Tropicologia foi amplamente debatido pelo sociólogo em
suas obras, principalmente em Casa Grande & Senzala, seu ponto de partida em sua aventura de
compreensão da colonização ibérica (FREYRE, 2002).
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A grande característica dessas comunidades plásticas será sempre a profunda

hierarquização destas. Muitos são os autores que debatem sobre a sociedade brasileira e

sua hierarquização. Comecemos com os arroubos eugenistas de OLIVEIRA VIANNA 9,

onde termos como “raça” e conceitos como “ariano” ou “arianização” surgem implícita

ou explicitamente no texto. Uma sociedade repleta por uma “ralé pullulante de cabras,

cafusos, mamelucos, índios e negros fôrros.” Sem os quais “(...) a maravilhosa e rápida

penetração dos sertões pelos ‘bandeirantes’ ao sul e pelos ‘criadores’ ao norte não se

teria operado.” 10 Seriam esses elementos capazes de galgar os mais altos escalões da

sociedade colonial? Algo bastante provável, justamente onde a carestia populacional

fazia com que grandes desertos surgissem entre os, explanados, “organismos

autônomos”, sesmarias independentes umas das outras, verdadeiras “autarquias” -

possivelmente, seriam as verdadeiras divisões políticas do Império luso-americano -,

como conceituadas por Caio PRADO Jr. 11 Comandadas por patriarcas cuja pele, muitas

vezes, não era tão clara quanto gostaria a Coroa.

Quão importante, então, não foi a apresentação da sociedade colonial feita por

Gilberto FREYRE? 12 A hierarquia, cujo ápice estava no grande senhor, o patriarca, o

dono do engenho, é tratada em todo o livro Casa Grande & Senzala, contudo, de forma

mais abrandada que em Oliveira Vianna. Sua visão “amorenada” da hierárquica

sociedade lusotropical faz com que essa característica passe quase que despercebida

pelo leitor descuidado.

Uma sociedade paradoxal, onde a administração coibia os desejos arrivistas dos

elementos menos favorecidos, da “ralé”. Ao mesmo tempo, “(...) os governadores não

os punem com o rigor permittido; ao contrário, se fazem tolerantes para com elles,

porque dada a situação da colônia, elles, são verdadeiramente úteis.” 13 Mas, estes

membros da sociedade são realmente reconhecidos por seus contemporâneos? Quão

anatematizado é o índio, ou o negro, ou o mameluco, ou o cafuzo, ou o “bastardo”?

                                                
9 OLIVEIRA VIANNA, Evolução do povo brasileiro [3.a edição]. São Paulo : Companhia Editora
Nacional, 1938.
_______. Raça e Assimilação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1932.
10 OLIVEIRA VIANNA.  Evolução... p. 93.
11 PRADO Jr., Caio. Evolução política do Brasil e outros estudos [3.a edição]. São Paulo : Editora
Brasiliense, 1961, p. 19.
12 FREYRE, Gilberto. Op. Cit.
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Como a diferença entre denominações de uma mesma categoria de indivíduo – em

nosso caso, o ilegítimo -, pode ser útil para melhor compreensão das sociabilidades

coloniais? 14

Eugene GENOVESE 15, em seu livro O Mundo dos Senhores de Escravos, vê a

sociedade colonial como o resultado dos desmandos do senhor de escravos, onde nada

seria feito sem sua intervenção – uma visão um tanto freyreana. Os escravos e, muitas

vezes, os demais “estamentos”, não seriam capazes de tal empresa – o da colonização.

Atrelado a conceitos marxistas, este autor acaba por subestimar a capacidade das demais

camadas da sociedade colonial americana.

Tão arraigado conceito poderia ser realmente seguido pelos afro-luso-

americanos? Essa hierarquia poderia ser realmente seguida? A sociedade do antigo

regime, e sua grande plasticidade farão com que se burle, quando possível, essa

“instituição social” 16. Mas a questão é: Como? Nada que nossa capacidade inata, a

curiosidade, não consiga desvendar.

2. Brincando de entender a sociedade colonial ou, as sociabilidades

coloniais e suas características dicotômicas.

Este trabalho, dentre outros fatores, foi motivado pelo surgimento de uma

questão levantada num projeto mais amplo, denominado “’Pus os santo óleos a

Francisco innocente, pater incognitus’. Bastardia e ilegitimidade: murmúrios dos

testemunhos paroquiais durante os séculos XVIII e XIX”, este, elaborado pelo Professor

Doutor Sérgio Odilon Nadalin, do Departamento de História da Universidade Federal

do Paraná. Projeto que foi desenvolvido, justamente para aprofundar o conceito de

                                                                                                                                              
13 OLIVEIRA VIANNA. Evolução... p. 93.
14 LOPES, Eliane Cristina. O revelar do pecado : os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII. São
Paulo : Annablume/FAPESP, 1998.
15 GENOVESE, Eugene D. O Mundo dos Senhores de Escravos. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1979.
16 Refiro-me, aqui, à própria hierarquização da sociedade colonial. Uma instituição apresentada de
maneira tênue, velada, porém existente.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

272

Ilegitimidade e suas variantes. Não apenas por isso, mas também, por um fato

observado por seguidores da Escola dos Annales 17. Relembrando uma de suas

premissas básicas, observou-se que a interdisciplinaridade necessária à construção de

uma história, não apenas nova, mas inovadora, pecava no ponto em que História e

Lingüística se entrelaçam. Ao contrário do que acontece com as demais ciências

humanas, a Lingüística foi mal explorada pelos “construtores” da História, fazendo com

que trabalhos envolvendo o estudo da semântica de palavras se tornassem simples obras

para a satisfação de uma mera curiosidade. 18

Com efeito, independente do mérito dos trabalhos que têm sido desenvolvidos

em torno deste tema, entende-se que é preciso esmiuçar melhor o seu significado, seja a

partir da análise de algumas fontes, seja no que concerne aos próprios conceitos

utilizados seja, enfim, na perspectiva da historiografia. Da mesma forma, integra-se a

um projeto de maior escopo, denominado "Formação da sociedade paranaense:

população, administração e espaços de sociabilidade (1648-1853)", na medida em que,

como bolsista de Iniciação Científica, me incluo no Grupo de Pesquisa do "Centro de

Documentação e Pesquisa de História dos domínios Portugueses" (CEDOPE), do

Departamento de História da UFPR.

Discussões foram feitas a respeito da dicotômica significação de bastardia

durante o período colonial 19. Autores que trabalharam com o Brasil Colônia, como

Luciano FIGUEIREDO 20 e John MONTEIRO 21, ou clássicos, como Sérgio Buarque

de HOLANDA 22, conseguiram encontrar um significado para este paradigmático

problema conceitual. Em regiões dominadas por “paulistas” – as Minas Gerais e o

Planalto Curitibano, no caso do exemplo usado – a expressão em questão poderia ser

significadora de mestiçagem. Os descendentes de portugueses e indígenas eram, pois,

                                                
17 LE GOFF, Jacques (org.). A História Nova. São Paulo : Martins Fontes, 1993.
18 Nota-se, nesta passagem, o acento pejorativo do termo “curiosidade”, como algo sem importância.
19 NADALIN, Sérgio Odilon. A demografia numa perspectiva histórica. Belo Horizonte: ABEP, 1994,
p. 23.
20 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas Famílias. Vida familiar em Minas Gerais no
século XVIII. São Paulo: Editora HUCITEC, 1997.
21 MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São
Paulo : Companhia das Letras, 1994.
22 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras (2.a edição). Rio de Janeiro: J. Olympio,
1975.
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incluídos, arbitrária e legalmente, nas hostes “bastardas” que vagavam pelas plagas

coloniais.

Realmente o significado da bastardia era mais amplo e, principalmente considerando a cultura
colonial, denotava alguma diferença na casta, ou seja, uma condição social definida pela
mestiçagem. Assim era bastarda a união de Gregório com a mulata forra Ana, como eram
bastardos os filhos do casal. Esta condição era tão especial para a ordem social vigente na
Colônia, que merecia um livro próprio na Matriz, separado dos assentos de batismos de boa
casta”.  23

Por isso, para esta análise, deve-se encarar o termo “bastardo”, não apenas em

seu sentido estrito, hodierno, mas, mais amplamente, como um denominador social e

racial.

Através do elemento de estudo, a ilegitimidade e o caráter polissêmico dessa

palavra, mostrar-se-á presente o perfil da sociedade do Antigo Regime. Bastante maior,

ainda, durante o século XVIII, onde nosso personagem principal, o bastardo, receberá,

claro que, com ressalvas, atenção e consideração da comunidade, como mereceria

qualquer filho legítimo.

Eliane Cristina LOPES 24 aponta que, muitos fatores contribuíram para o

crescimento - e melhor aceitação - das relações ilegítimas e das crianças ilegítimas.

Entre eles, destaca-se a carência de população em relação às aspirações da Coroa em

povoar o território, seja no intuito de defesa ou na exploração de recursos naturais de

suas posses. Aliado a isso se encontra a questão da miscigenação, pois houve, durante

boa parte do período colonial, uma representativa falta de mulheres brancas, em

                                                
23 Para melhor compreensão da questão, farei uma breve descrição do exemplo norteador do citado livro:
esse trabalho foi motivado pelo surgimento de uma questão levantada durante o estudo das fontes
documentais produzidas pela Matriz de Nossa Senhora da Luz de Curitiba no século XVIII. Verificou-se
que um casal, Gregório Gonçalves e Anna Maria Lima, casados legalmente, moradores do Planalto
Curitibano durante o setecentos, tiveram seus filhos batizados na dita Matriz e, que esses registros foram
lavrados em livros destinados a escravos, administrados e “bastardos”. O primogênito, por exemplo, de
nome Felizberto, teve o batismo registrado no Livro 6 de Batismos, no ano de 1775. De acordo com o
termo de abertura do dito livro, este era destinado a “(...) servir na Matriz de Nossa Senhora da Luz da
Villa de Corytyba pa Nelle se fazerem os assentos dos bautizados escravos e bastardos” (BAPTIZADOS.
1774 [1764]-1778).

 No entanto, o casal era composto por pessoas “livres” (Anna Maria era uma mulata forra, e
Gregório pelo que parece, por descrição que consta em documentação de época, mameluco) e, me repito,
legitimamente casados. Como então, essas pessoas, que não deveriam ser exceção na sociedade
curitibana, livres e casadas defronte o altar, podiam ter seus filhos e terem, elas mesmas, seus registros de
batismo anotados em livro destinado a tal “escória”? Como tal termo, “bastardo”, poderia ser atribuído a
elas?
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contraste com uma abundância de índias e negras. Outro fator importante para esta

discussão é a migração masculina na Colônia, isto é, o fato de muitos homens deixarem

seus domicílios - e muitas vezes suas esposas - para se aventurarem no sertão, seja à

caça de índios ou à procura de ouro. Salienta-se também, como fator fundamental, a

suavidade das penas e punições dirigidas pela Igreja - e pela Coroa - às pessoas que

mantivessem relações ilegítimas, consideradas como “crimes”, porém nem sempre

vistas assim pela população.

Essas diferenças entre categorias de bastardia se apresentam, também, no

concernente ao próprio significado da palavra. Adentrando no campo da semântica,

vemos que a própria palavra “bastardo” não era usada apenas como sinônimo de filho

ilegítimo. Aprofundando-se no vernáculo, percebe-se que “bastardo” também se refere à

degeneração. E como se relacionavam, ao menos naquele período histórico, a palavra

também era usada na denominação de mestiços. Por isso, salienta-se que o influxo da

análise para uma discussão sobre sociedade, sexualidade e hierarquia, em detrimento de

uma abordagem sobre família é fator crucial da pesquisa.

3. Mais uma interpretação da sociedade colonial?

Antes de tudo, deve-se salientar que a pesquisa contribui para ampliar a análise

sobre a sociedade colonial. Suas peculiaridades, como adventícia da sociedade

portuguesa do Antigo Regime, fazem com que se levantem diversas formas de

abordagem no estudo de sua história. O estudo da semântica de um determinado termo

tão relacionado à sociedade colonial, só faz diversificar o campo analítico do período.

Mas a pesquisa busca, principalmente, localizar padrões sociais estipulados,

instintivamente ou propositadamente, pela sociedade do Antigo Regime e retratados na

documentação paroquial e, mais “eruditamente”, nos dicionários de época. Estes

“vícios” comportamentais que se referem à ilegitimidade, à bastardia e aos indivíduos

                                                                                                                                              
24 LOPES, Eliane Cristina. O revelar do pecado : os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII. São
Paulo : Annablume/FAPESP, 1998.
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que se enquadram nas hostes “bastardas” da sociedade deverão ser analisados nos dois

aspectos estritos dos termos estudados: a questão moral, isto é, os nascidos fora do

matrimônio e a questão social, ou seja, os mestiços, os hierarquicamente inferiores.

Depois de localizadas, as diferenciações entre os termos e destes mesmos no

decorrer do período de análise, e debatidas com a historiografia especializada, o

resultado final será uma discussão acerca dessa característica velada da bastardia: a

bastardia social. Uma característica da sociedade luso-americana, repleta de bastardos

dos mais diversos matizes.

Através do estudo das atas de batismo e, eventualmente, um apanhado de

processos-crime 25, registrados durante o século XVIII “estendido”, buscar-se-á um

certo esclarecimento sobre o tema e como ela era tratado na sociedade colonial

curitibana. Não serão estudadas as crianças ilegítimas, mas sim o conceito de bastardia

que permeava as sociabilidades coloniais.

Buscar-se-á, enfim, a resposta para a pergunta: Por que as atas, até o final do

século XVIII, variavam entre si?  Será observável uma tendência à hierarquização social

dentro da Vila de Curitiba apenas observando “desvios” ocorridos durante o registro de

batismos? Cada pároco agiria diferentemente diante dessas situações? E no caso dos

processos-crime, por se tratar de documentação mais extensa em tamanho 26, e por

possuir vários depoimentos, como os de testemunhas, se pode encontrar várias pistas

para o enriquecimento do trabalho – termos específicos e modos de agir frente a tal ou

qual situação dentro da comunidade.

4. O entendimento da sociedade colonial: apenas uma questão de

fontes?
                                                
25 Como se pode notar no texto, o foco de pesquisa se divide em dois campos distintos, mas correlatos.
Por um lado, o fator ilegitimidade (social/racial) em si, e, como que lhe envolvendo, os fatores, que
denomino, “geradores de ilegitimidade”: concubinatos (simples, adulterino, incestuoso, herético),
“relações ocasionais”, estupro (como se denominava a defloração durante o período colonial – esse ato
poderia ter ou não o consentimento da “vítima”) sem o respectivo ressarcimento da honra familiar pelo
autor.
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Deve-se embalizar cronologicamente o projeto: este tem como foco o

século XVIII, “estendido”, principalmente porque a questão norteadora – o paradigma

encontrado – é um exemplo coletado no período. Porém, com o andamento das

atividades, estender-se-á ainda mais o eixo cronológico, tanto progredindo no tempo,

quanto regredindo às condições culturais geradoras da dicotomia. Como a moral da

sociedade ocidental é fruto da cultura judaico-helênica, com uma quantidade necessária

de dados, poder-se-á regredir gradativamente. Entretanto, parece inviável remeter uma

discussão sobre a sociedade colonial para uma época muito remota, não será este

trabalho, um exemplo de história de longa duração. Quanto ao marco final do período a

ser analisado, este é caracterizado com o término do sentido usual do termo – quando é

que o termo “bastardia” deixou de ser caracterizado como era durante o século XVIII?

Esta é uma questão a ser descoberta.

Portanto, a centralização do objeto no século XVIII, também é uma estratégia no

que concerne à metodologia.

Partindo-se de uma análise em dicionários, tanto de época como atuais,

impressos ou digitais, diversos termos que se referem à bastardia, ilegitimidade ou

algum fator gerador destas, deverão ser coletados para servir de base à pesquisa.

O início da coleta se dá com o estudo da historiografia especializada. Cada autor

será abordado individualmente, retirando excertos específicos que identificam a

ilegitimidade e a bastardia dentro da sua obra. Como existem várias formas de se

abordar o foco de estudo, os termos usados, nem sempre serão os mesmos.

Com os termos básicos encontrados, se inicia uma busca em dicionários atuais,

para descobrirmos os sentidos contemporâneos dos termos.

Dicionários antigos usados na pesquisa, e que a, praticamente, delimitam, pois o

primeiro a ser editado é de 1712 e o outro data de 1813, estabelecem a diferença básica

aqui estipulada. Ou seja, separam tanto o conceito social como o conceito racial do

termo “bastardo” e seus análogos.

                                                                                                                                              
26 Os processos-crime analizados variam entre três ou quatro páginas, até mais de cem.
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É com este trabalho de procura e análise que se inicia meu trabalho empírico.

Após a pesquisa inicial dos termos nos diferentes dicionários, se parte para uma

comparação com termos achados e usados por diversos autores que labutaram no

terreno da Ilegitimidade. Paralelamente, a pesquisa dos Livros de Batismos 27, enriquece

o trabalho, com a diversidade, mesmo que pequena, mas real, de termos e estruturas

típicas de cada pároco.

Parte-se do estudo do Vocabulario Portuguez e Latino 28 escrito pelo membro da

Companhia de Jesus, Dom Raphael BLUTEAU, em 1712. Dom Raphael não economiza

citações latinas e exemplos encontrados em clássicos como Aristóteles, Cícero ou

Virgílio. Algo interessante em se notar, também, é a misoginia, que impregnava a

sociedade do Antigo Regime, se salientar nos exemplos dados por Bluteau. Os termos

depreciativos tendem a ser ligados à figura da mulher.

Outro dicionário de época a ser utilizado, é o editado por Antonio de Moraes

SILVA 29 - Diccionario da Língua Portugueza – no ano de 1813. No que concerne ao

conteúdo do dicionário, este é menos complexo que o Vocabulario Portuguez e Latino,

talvez por ter sido elaborado após a queda das instituições do Antigo Regime. Toda uma

linguagem nova, científica, sem os circunlóquios estipulados pela escolástica, é usada

por Moraes Silva.

As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 30 e as Ordenações

Filipinas 31 são legislações, Eclesiástica e Oficial, que regiam o Império ultramarino

                                                
27 Não se deve esquecer aqui da abordagem diferenciada possibilitada pela análise dos processos-crime.
28 BLUTEAU, Raphael Dom. Vocabulario Portuguez e Latino. Coimbra: Collegio das Artes da
Companhia de JESU, 1712. Versão em CD-Rom: UERJ, 2000.
29 SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza. Recopilado dos vocabulários
impressos até agora, e nesta Segunda edição novamente emendado, e muito accrescentado. Lisboa:
Typographia Lacerdina, 1813. Edição facsimilada photografada no Rio de Janeiro: Revista de Lingua
Portuguesa, 1922.
30 CONSTITUIÇÕES PRIMEIRAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA [1707]. São Paulo: Typographia 2
de Dezembro, 1853. Reimpressão de original impresso em Lisboa, 1719, e Coimbra, 1720.
31 ORDENAÇÕES FILIPINAS (3 volumes). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s/d. Fac-símile da
edição elaborada por Candido Mendes de Almeida, 1870.
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português durante o período colonial. Suas disposições influenciavam o modo de viver

do luso-americano e estipulavam, cada qual a sua maneira, mas não se contradizendo, as

penas a serem impostas aos desviantes do modo de vida cristão. São alguns desses

desvios que acarretarão inquéritos e processos-crime contra os “criminosos” coloniais.

Finalmente, as Atas de Batismos, encontradas no acervo do Arquivo da Catedral

Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Sobre esse conjunto de

documentos, foi realizado um trabalho de levantamento e análise do estado geral destes.

Editado o artigo – As fontes primárias existentes no Arquivo da Sé Metropolitana e

Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba 32- no Boletim da Universidade Federal

do Paraná, este foi parte do projeto Levantamento e Arrolamento de Arquivos, do

departamento de História. Fica, dessa forma, muito facilitada a procura pelos

documentos existentes na Catedral Basílica, pois foi construído um esteio para os

posteriores pesquisadores da história.

Esses registros são de vital importância para uma melhor compreensão da

sociedade colonial brasileira. Sabe-se que os curas do interior colonial não seguiam à

risca todas as ordenações eclesiásticas e oficiais. Dessa forma, as atas variam de um

pároco para outro, como variam entre si mesmo no ofício de um único vigário. Erros,

“esquecimentos”, termos diferentes surgem durante os registros e são os retratos das

condições e hábitos sociais do Antigo Regime. Exemplos que serão coletados e

incluídos na estrutura do estudo, para poder comprovar o modo de visão dos vigários

quanto à ilegitimidade na sociedade colonial.

Dessa maneira, enriquecer-se-á, um pouco mais, o debate quanto às

sociabilidades coloniais, de uma maneira diferente e ampliando ainda mais a

interdisciplinaridade que permeia o estudo histórico.

                                                
32 COSTA, Odah Regina Guimarães. As fontes primárias existentes no Arquivo da Sé Metropolitana e
Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Curitiba. Boletim da Universidade Federal do Paraná, n.o 6.
Curitiba : Departamento de História – UFPR, 1968, pp. 49-99.
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ANEXO

A presente pesquisa tem como objetivo, além de enriquecer o respectivo campo

temático, a formação de um pequeno dicionário. Este visa, além de demonstrar as

variações semânticas dos termos referentes à bastardia, ilegitimidade e seus fatores

geradores, ajudar aquele que se inicia no campo do estudo da sexualidade e das

sociabilidades coloniais. Repleta de termos de época, muitas vezes ininteligíveis, a

bibliografia da ilegitimidade dificulta a compreensão de muitos dos que se arriscam por

suas plagas. Dessa forma, nada mais justo que um guia básico para esclarecer algumas

passagens que se tornaram obscuras devido a utilização de termos por nós esquecidos.

O seguinte anexo materializará o dicionário através de um exemplo, se não mais

arcaico, mais complexo, o termo bastardo. A página é dividida, verticalmente, em duas

partes, a metade esquerda será destinada à questão conceitual do termo, primeiramente,

a versão hodierna e, abaixo, as versões dos dicionaristas usados como fonte histórica.

Na metade direita, seguir-se-á uma pequena discussão historiográfica a respeito do

respectivo termo. Deve-se lembrar ao leitor, que os termos negritados e sublinhados, são

termos que também estão presentes no dicionário.
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BASTARDO *. Adj. 1. Que nasceu fora do matrimônio. 2.

Degenerado da espécie a que pertence. 3. Genét. Diz-se dos

híbridos ou mestiços, formas resultantes do cruzamento de duas

espécies bem definidas ou, mesmo, de variedades. • S. m. 4.

Filho ilegítimo. 5. Espécie de uva de bagos muito unidos e

doces. 6. Marinh. Cada um dos cabos de que se compõem os

enxertários das vergas de gávea.

BASTARDO **. Adj. e s.m. Nascido de pais não legitimamente

casados. / Que não é de raça pura: um cão bastardo [vira-latas].

// Letra bastarda ou simplesmente bastardo, letra

ordinariamente inclinada com ligações arredondadas e hastes

simples. / - S.m. Filho bastardo. / - s.m. pl. Náut. Velas

triangulares das pequenas embarcações.

BAS.TAR.DO ***. Adj. (fr. Ant. bastard)

1 Designativo do filho que nasceu de pais não casados. 2

Degenerado da espécie a que pertence. 3 Que se tornou

diferente do tipo ordinário ou primitivo. 4 Biol O mesmo que

híbrido; especialmente usado com referência ao produto de

cruzamento casual ou de inferior qualidade. sm 1 Filho

ilegítimo. 2 Talhe de letra inclinada e cheia, com ligações

arredondadas e hastes simples. 3 Casta de uva preta temporã, de

bagos duros, muito unidos e doces. 4 Náut Cabo de atracar

vergas nos mastros. 5 Náut Vela triangular de pequenas

embarcações.

BASTARDO α. Filho natural, não legitimo. Cujacio no novo

18. & Borcholtenno 1. da Inftituta, querem que efta palavra

Como atesta certa historiografia I, o

termo pode se referir tanto ao filho

ilegítimo, ou seja, nascido fora do

matrimônio sacramentado, como ao

indivíduo mestiço. Nas obras

analisadas, é o termo mais usado

para designar o ilegítimo, porém

ao mestiço, denominações como

“pardo”, “mulato” e mesmo

“mestiço” são preferidos a

“bastardo”.

Referindo-se ao indivíduo ilegítimo,

são variadas as abordagens

historiográficas. Gilberto FREYRE
36 apela para o lado “bonzinho” da

sociedade colonial. Na sociedade

freyreana, o bastardo é,

praticamente, um nobre. Mesmo

vivendo às margens do núcleo

patriarcal, seria lembrado no

testamento do senhor de engenho,

seu pai ou parente próximo. Essa

legitimação póstuma será

abordada por vários autores, e

mostrará que o bastardo, mesmo

muitas vezes não sendo bem-vindo,

poderia ser tolerado pela

comunidade colonial. Mas no caso

de Freyre, a boa vontade para com

                                                
* DICIONÁRIO AURÉLIO BÁSICO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo : Folha de São
Paulo/Nova Fronteira, 1994.
** NOVÍSSIMA ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSSE. Rio de Janeiro : Ed. Delta S. A., 1982.
*** MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. Versão on line, site
www.uol.com.br .
α BLUTEAU, Raphael Dom. Vocabulario Portuguez e Latino. Coimbra: Collegio das Artes da
Companhia de JESU, 1712. Versão em CD-Rom: UERJ, 2000.
β SILVA, Antonio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza. Recopilado dos vocabulários
impressos até agora, e nesta Segunda edição novamente emendado, e muito accrescentado. Lisboa:
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feja originaria  de Alemanha, & compofta de Boeft-art, que

val o mefmo, que em Latim Degeneris animi, & fundafe efta

derivação na ley ultima, no Codego De naturalibus liberis,

que chama aos baftardos Degeneres homines. Tambem

Henrique Spelman he de opinião, que efta palavra he Alemaã,

mas que fe deriva de Bas, Baxo, vil, &c. & Stard, que quer

dizer Nafcido, & que affim Baftardo , val o mefmo que

Baxamente nafcido. Pelo contrario quer Quiliano, que efta

palavra feja formada de Beft-aerd, id eft, optime indolis, ae

naturæ; o que porem (como elle adverte) fe poderia dizer per

antiphrafin, quafi minimè boné indolis. Outros derivão

Baftardo do Grego Baftaris, que quer dizer Molher depravada.

Finalmente o P. Guadix tem efta palavra por Arábica, &

deriva Baftardo de Baxtaridû, que val o mefmo que dizer por

aquelle, que quizerdes, dando a entender, que ao Baftardo lhe

podemos dar o pay que quizermos, pella pouca certeza, que

pode haver delle, efpecialmente fé a mãy he molher, que tenha

reputação de tratar com muitos homens. Por efta razão diz

Ariftoteles lib. 9. Ethic. Cap. 7. que de ordinário os não

querem tanto aos filhos, como as mãys, porque eftas não

podem duvidar, que os filhos fejão feus, & podem os pays ter

fuá duvida. Por iffo dizem os Mouros, El bijo de mi hija eftar

mi nieto. Nothus, i. Mafc. Filins nothus, Nothæ originis filins.

Filha baftarda. Hæc notha, & Fitia notha. Quintil. Nothus, he

adjectivo, & fe diz de todos os que na nacerão de legitimo

o bastardo era extrema – como no

caso do “filho de padre”: “Não é

sem razão que a imaginação

popular costuma atribuir aos filhos

de padre sorte excepcional na vida.

Aos filhos de padre, em particular, e

aos ilegítimos, em geral. ‘ Feliz que

nem filho de padre’, é comum

ouvir-se no Brasil. ‘Não há nenhum

que não seja...’, diz a gente do

povo. Querendo dizer: ‘Não há

nenhum filho ilegítimo,

particularmente filho de padre, que

não seja feliz’.” (p. 499)

Porém, as condições da sociedade

colonial não eram tão favoráveis ao

bastardo quanto rezava a cartilha

de Freyre. A ilegitimidade era uma

afronta aos desígnios tridentinos e

os indivíduos que gerassem

crianças ilegítimas eram castigados

de acordo com a lei canônica. A

perfilhação dos bastardos seria a

alternativa para o cidadão adentrar

no rol dos “bons cristãos”. Principal

                                                                                                                                              
Typographia Lacerdina, 1813. Edição facsimilada photografada no Rio de Janeiro: Revista de Lingua
Portuguesa, 1922.

I São exemplos de livros e autores que se referem ao significado racial de “bastardo”: NADALIN, Sérgio
Odilon. A demografia numa perspectiva histórica. Belo Horizonte: ABEP, 1994; FIGUEIREDO,
Luciano Raposo de Almeida. Barrocas Famílias. Vida familiar em Minas Gerais no século XVIII. São
Paulo: Editora HUCITEC, 1997; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras (2.a edição).
Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975.

36 Op. cit.
II No Livro 1.3 de batismos, folha 66 verso, um registro datado de 25 de fevereiro de 1730 foi colhido
como exemplo: “Baptizei e pus os santos olleos a Ritta innocente filha de Domingas bastarda Solteyra”.
III SOUZA, Laura de Mello e. O Senado da câmara e as Crianças Expostas. In: PRIORE, Mary Del
(org.). História da Criança no Brasil. São Paulo : Contexto, 1998, p. 28-43.
IV SOUZA, Laura de Mello e. Op. Cit., p. 31.
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matrimonio. Os Jurifconfultos chamão, Spurius, ao baftardo,

de que fe fabe a mãy, o pay não.

       Baftardo, filho de huma mulher publica. Filius, vulgo

quæsitus, meretrice matre ortus. Terræ fitius. Meretricio partu

editus.

       Baftardo, filho de mãy adultera. Filius adulterinus.

Adultério natus. Adulterino natus ortus.

       Baftardo, nafcido de incefto. Inceftûnatus. Incefto

concubitu genitus.

       Baftardo, filho de mãy não cafada, & que não era mulher

publica. Stupro editus, procreatus, progenitus.

       Baftardo, se diz de algumas aves, & animaes, gerados de

differentes efpecies, que por confequencia degenerão de fua

natureza. Adulterinus, a, um. Degener, eris.

       Arcos baftardos chamão os Tanoeiros, aos que fe põem

nos tonéis, que levão tres pipas de vinho.

       Sella baftarda he a  que tem dous açoens, hum atraz, outro

adiante, & não tem borrainas, como as  de brida, por ifto eftas

fe chamão baftardas.

       Peça baftarda. He a que não guarda comprimento, & a

medida própria de fua efpecie. v. g. Huma peça, que atira de

vinte até vinte, & cinco libras de bala, & que tiver defde vinte,

& féis até vinte, & fette diâmetros de comprido fé chama

Culebrina Baftarda, porque tem munição de culebrina, & não

tem tanto comprimento; & affim hâ Meya Culebrina Baftarda,

Meio Canhão Baftardo, &c.

       Galê Baftarda. He a que tem a popa larga, & fé differeça

da que chamão Galê fútil, ou leve, porque efta tem popa

eftreita, & aguda, & he obra ao modo antigo. Andava

guardando aquella cofta, cõ huma Galê Baftarda. Barros, 4.

Dec. fol. 193.

       Trombeta Baftarda, ou Baftarda (fem mais nada.) He cujo

fom hé hum mixto entre o fom forte, & grave da trombeta

legitima, & o fom delicado, & agudo do clarim. Lhe mandou

tocar a, Baftarda, Commentar. Do Alem-tejo, 199.

       Uva Baftarda. Vid. Uva.

       Letra Baftarda. He a que nem he Efcholaftica, nem

gerador da ilegitimidade, o

concubinato foi marca da

sociedade luso-brasileira. Mais

comum nas camadas menos

favorecidas, devido os altos custos

do matrimônio legal, o concubinato
foi uma das maiores preocupações

da igreja quanto à moral colonial.

Já em seu sentido racial, bastardo é

pouco usado na historiografia,

sendo preferido o termo pardo.

Porém, os exemplos tomados na

documentação de época podem

nos dizer que bastardo era uma

palavra bastante comum no

linguajar setecentista. Nomes,

como Pedro Bastardo II, aparecem

em documentos e, no caso da Vila

de Curitiba, existiam livros próprios

para os batizados de “escravos e

bastardos”. O termo de abertura do

Livro VI de batismos – ([1763]1764-

1778) – é um exemplo marcante:

“Este livro que hade servir na Matris

de Nossa Snra da Luz da Villa de

Corytyba p.a nelle se fazerem os

assentos dos bantizados escravos

e bastardos, vai numerado e com

meu sobrenome (rubrica estilizada)

rubricado; e no fim leva termo de

encerramento.

Corytyba 8 de Outubro de 1762.”

Nesse exemplo, as duas categorias

de “bastardia” se confundem mas,

mesmo que o indivíduo seja fruto

de um relacionamento ilegítimo ,

ele também pode ser mestiço.
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redonda.

       Baftardo. Moeda de dez foldos, que Affonso de

Albuquerque mandou lavrar na Indis. Barros, 2. Dec. fol. 148.

col. 1.

       Baftardos. (Termo de navio.) São huns cabos, que fé

metem pello meyo das lebres, & couçouros, com que fe

atração as vergas aos maftos. A verga grande do Baftardo da

Capitania. Queirós, Vida do Irmão Bafto, p. 314. col. 1. ficou

a Galê Pheniz fem Baftardo. Malaca conquift. livro 1. oit. 32.

BASTÁRDO β , s.m. Uva bastarda. §. Uma moeda de 10.

soldos, que mandou cunhar na índia o grande Albuquerque. §.

Bastardos,  t. de Naut. Cabos, que se mettem por meyo das

lebres, e coçouros, com que se atracão as vergas aos mastros

§. Parece ser vela, que se mettia nas galés, quando querião

fazer força de vela. B. 4. 10. 7. e mettendo os bastardos por os

alcançar.

       BASTÁRDO , adj. Filho illegitimo cujo pai as Leis não

reconhecem, ou é incerto §. Fig. Dos animaes gerados por pais

com alguma differença na casta: v. g. o filho do alão com

cadella de raça goza. §. Arcos Bastardos, entre Tanoeiros, os

que servem para tonéis de trez pipas §. Sella Bastarda, a que

tem dois arções, um atraz, outro diante, e carece de borrainas,

como as de brida. §. na Artelh. Peça Bastarda, é a que não

tem o comprimento, e a medida propria de sua especie. §.

Gale Bastarda, diversa da gale sutil, por esta ter a popa

estreita, e aguda. §. Trombeta Bastarda; a que dá um som

misto, e temperado do agudo, e grave da legitima. §. Uva

Bastarda. V. Uva. §. Letra bastarda; a que nem é escolastica,

nem redonda.

Alguém duplamente estigmatizado

por uma sociedade altamente

hierarquizada como era a

sociedade colonial.

Laura de MELLO E SOUZA III

coloca que em Mariana,

ressaltando a questão racial, uma

“exigência imposta pelo Nobre

Senado aos criadores dos bebês

abandonados: além da certidão de

batismo, deveriam apresentar uma

outra, de brancura” IV, ou seja, além

do estigma do enjeitamento, o

pequeno bastardo de cor (tanto

negro como índio, sem

esquecermos dos

mestiços/bastardos) não teria ajuda

oficial para sobreviver. Nota-se,

aqui, uma diferenciação social

brusca na comunidade estudada

pela historiadora, mas não será por

demais arriscado generalizar tais

comportamentos e atitudes frente

aos bastardos.

Percebe-se que o significado mais

usado atualmente faz com que

encontremos dificuldades em

identificar os dois personagens

“bastardos” da sociedade colonial

luso-americana.


