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Esta mesa sobre “Populações e Espaços de Sociabilidades”, que integra a VII Jornada Se-
tecentista, nos lança um grande desafio. O ponto de partida escolhido para enfrentá-lo girará 
em torno dos eixos centrais da discussão, que envolvem dois conceitos-chave: “população” 
e “sociabilidade”.

Do ponto de vista estritamente demográfico, o conceito de população pode ser definido 
de maneiras diversas. De acordo com Louis Henry, por exemplo,

“está ligado ao objeto próprio da Demografia, isto é, determinar [...] o nú-
mero de indivíduos que a integram. Esta preocupação pelo número é insepará-
vel da demografia, até o ponto que a palavra população designa por sua vez um 
conjunto de habitantes e os efetivos deste conjunto”. 1

Roland Pressat, por sua vez, define população como

“um conjunto de indivíduos submetidos a uma renovação permanente 
pelo jogo das entradas neste conjunto (através dos nascimentos e da imigração) 
e das saídas (através dos óbitos e da emigração)”.2

A noção de população, sustentada por tais conceitos, exprime a idéia central que cons-
tituirá o elemento a nos guiar nas páginas seguintes, e que está essencialmente vinculado à 
perspectiva da Demografia Histórica, uma vez que tratamos de populações que viveram nos 
anos setecentos.

O conceito de sociabilidade, por outro lado, coloca desafios maiores, especialmente se percor-
remos os caminhos da produção historiográfica. De acordo com a historiadora francesa Catherine 
Pellissier, discutir este conceito implica lembrar, obrigatoriamente, o nome de Maurice Agulhon:
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“Se não ‘inventou’ a noção de sociabilidade, M. Agulhon foi o primeiro a tê-
la usado como uma ‘categoria histórica’ e a abrir o caminho à pesquisa histórica 
dentro destes domínios, por conta de suas reflexões teóricas e investigações 
empíricas”.3

A autora aponta que numerosos trabalhos procuram definir este conceito ambíguo e re-
fletir sobre a validade deste “promissor objeto da história”. Na década de 1980, a análise da 
sociabilidade tornou-se um campo de investigação fecundo, como testemunha a multiplica-
ção dos colóquios internacionais sobre o tema. A maioria dos trabalhos apresentados tende 
a alargar a noção de sociabilidade e a considerar a vida associativa somente como uma face 
de um conceito muito mais vasto que leva em conta todas as manifestações da vida coletiva.

Refere a mesma autora que, já naquela época, E. François e R. Reichardt, em artigo pu-
blicado na Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, analisaram os estudos que seguiram 
a senda de Agulhon e convidaram a uma mudança de perspectiva nas pesquisas sobre a so-
ciabilidade. Os autores lamentavam que muitos estudos se limitassem à observação de uma 
forma particular de sociabilidade, não levando em consideração as imbricações e as relações 
(sociais, geográficas e cronológicas) existentes no interior de uma dada sociedade entre as 
diferentes formas de sociabilidade. Nesta perspectiva, seria mais adequado que se adotasse 
uma definição extensiva da sociabilidade e que se examinassem as múltiplas facetas da vida 
social de uma dada coletividade.4

Procurando também circunscrever o conceito de sociabilidade, Marco Morel, em artigo 
mais recente, propõe uma reflexão conceitual. Suas considerações partem da constatação 
de que, há pelos menos duas décadas, a produção de estudos em torno das sociabilidades 
se ampliou e conquistou um estatuto de legitimidade na historiografia. Embora reconheça, 
como o fez Agulhon, que a palavra “sociabilidade” existia anteriormente (segundo Agulhon 
não se conhece o uso anterior ao século XVII), ela padecia de certa indefinição: referia-se 
às pessoas e grupos em sociedade, incluindo os mais diversos laços sociais; era sinônimo 
de socialização, de agrupamento, de civilização. Enfim, como refere Morel, podia ser tudo 
e acabou não sendo quase nada, terminando por ser identificada como tema menor, folclo-
rizado, marginal. Fazendo eco aos historiadores em geral, Morel também aponta a entrada 
das “sociabilidades”, como tema e instrumental teórico-metodológico no campo da pesquisa 
histórica, a partir da obra Maurice Agulhon.5

Embora esta discussão seja atual, parece-nos que para o desafio proposto nesta edição 
da Jornada Setecentista, de vincular “Populações e Espaços de Sociabilidades”, a melhor al-
ternativa seria compartilhar uma definição extensiva da sociabilidade. Privilegiar as múlti-
plas facetas da vida social, vinculadas às populações que se instalaram na região meridional 
da colônia portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVIII. Contudo, este 
tarefa não é fácil, como sublinham Bernard Vincent e Caio Boschi. Estes autores, em publica-
ção recente, tecem considerações de interesse para as nossas reflexões. Inicialmente, apon-
tam a contemporaneidade do tema e as possibilidades de ampliar as discussões e buscar 
verticalizar pesquisas em torno “de um tão candente objeto historiográfico”. Para os autores 
é importante constatar a potencialidade analítica do tema, bem como, agir criticamente



Temas Setecentistas

415

“Sobrepormo-nos a alguns resultados que não devem ser assimilados pe-
los historiadores, dado o caráter ligeiro e superficial com que se apresenta par-
te da produção dita historiográfica sobre o assunto, isto é, aquela tão-somente 
alicerçada no empirismo e na narração”.6

Ao referirem-se à rarefação de bibliografia especializada de qualidade, Vincent e Bos-
chi acreditam que essa situação se deve não só à “plasticidade conceitual das sociabilida-
des, verdadeira polissemia, que desafia e, por vezes, inibe seu estudioso”, mas também “à 
constatação de que há um amplo horizonte na abordagem deste tema, como por exemplo, 
a natureza das sociabilidades (formais, informais e semi-formais), suas temporalidades e 
espacialidades, os níveis de suas práticas, apenas para limitar a alguns exemplos de campos 
exploratórios ou de eixos temáticos” 7.

Em outro artigo na mesma obra, Caio Boschi tenta, de forma descritiva, constatar a exis-
tência de apreciável produção historiográfica no Brasil, sobre o tema em pauta, reportando-
se exclusivamente à produção historiográfica dos últimos vinte anos, no que diz respeito 
aos estudos sobre os espaços de sociabilidade da América Portuguesa.8 De um modo geral, 
aponta que a “festa” tem sido objeto de particular predileção dos estudiosos brasileiros, no 
que tange às manifestações de sociabilidade,9 assim como as sociabilidades que se apreen-
dem a partir do estudo das associações laicas coloniais, como as irmandades e associações 
congêneres, bem como no que diz respeito às identidades e às resistências, sobretudo, neste 
último caso, tratando das populações aborígine e escrava.10

No entanto, o que nos interessa mais de perto são as reflexões trazidas por Caio Boschi 
sobre a vasta e considerável produção historiográfica no Brasil, desenvolvida a partir dos 
anos de 1980 que, em termos genéricos, o autor denomina de História da Sexualidade, His-
tória da Família e História da Mulher. Na apreciação desses trabalhos, Boschi afirma:

“Depreende-se o quão iminente os seus autores estiveram de efetuar análi-
ses interpretativas que, uma vez ampliadas ou verticalizadas, certamente pode-
riam ser estendidas à compreensão das formas e dos espaços da sociabilidade 
daquela fase da história brasileira [...] se tal não resultou, outra assertiva que 
corrobora essa hipótese é a de se verificar que significativa parte dos historia-
dores que nela transitaram ou que nela continuam a pesquisar convergem seus 
interesses para estudos respeitantes à História do cotidiano e da vida privada11.”

Para Boschi, este tema induz quase que instintivamente a vinculá-lo aos estudos his-
tóricos sobre a chamada privacidade. Ao referir-se à versão brasileira da História da Vida 
Privada, adverte que ali os espaços de sociabilidades constituem (implicitamente ou não) 
objetos de análise, muito embora seja necessário elaborar algumas críticas e reparos àquela 
obra, no que diz respeito a essa temática.12 O autor finaliza suas considerações evocando os 
vários espaços de sociabilidade que “reclamam a elaboração de simples estudos monográfi-
cos, requisito para apreciação sintética e global”.13

Partindo-se dessas considerações de Boschi sobre a pertinência da elaboração de estu-
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dos de caráter monográfico, queremos sublinhar as possibilidades abertas pelos estudos de 
demografia histórica, história das populações e história da família, área de nosso interesse. A 
idéia aqui desenvolvida se constitui num ensaio metodológico a partir do projeto de pesqui-
sa em curso, que focaliza a temática da população e da família no Brasil Meridional.14

Com base no pressuposto de que “população” designa um conjunto de habitantes e os 
efetivos deste conjunto e de uma “definição extensiva da sociabilidade, preocupada em “exa-
minar as múltiplas facetas da vida social”, propõe-se o estudo das populações que se instala-
ram na região meridional da colônia portuguesa na América, na segunda metade do século 
XVIII. Discutir e analisar o Brasil Meridional no XVIII é tocar na questão da fronteira e, tratar 
da fronteira é entrar em um terreno polêmico, assim como também é necessário refletir 
sobre as guerras e disputas entre portugueses e espanhóis, como demonstra Tiago Luís Gil.15

Em seu trabalho sobre contrabandistas na fronteira, entre 1760 e 1810, Gil aponta uma 
das inúmeras possibilidades de tratar o tema da sociabilidade, privilegiando o contexto das 
guerras contra os espanhóis. Sobre isso, Gil lembra, por exemplo, que os próprios acampa-
mentos militares constituíam espaços de sociabilidades.

“A guerra contra os espanhóis foi um especial momento de sociabilida-
de entre homens oriundos dos mais distantes confins do Império e da própria 
fronteira. No campo de batalha se construíram e ampliaram redes de relaciona-
mentos que deram base sólida para a tropa e também para os negócios conve-
nientes como o contrabando”.16 

Conseqüentemente, refletir sobre a sociabilidade no Brasil Meridional pode render dis-
cussões e debates a partir das perspectivas mais inusitadas, que vão além daquelas analisa-
das a partir das festas ou das associações laicas, ambientes normalmente privilegiados pela 
investigação. Porém, pelo menos no nosso caso, não se trata aqui de discutir nem a festa, 
nem a guerra, como espaço de sociabilidade. A temática privilegiada aqui é a Freguesia de 
Nossa Senhora da Mãe de Deus de Porto Alegre, entre as décadas de 1780 e 1790, período in-
serido em um contexto de importantes mudanças, como teremos oportunidade de destacar.

As fontes documentais selecionadas são os registros de batizado e os róis de confessa-
dos, depositados no Arquivo da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Os objetivos que dire-
cionaram estas reflexões vinculam-se às possibilidades de se estudar os espaços de sociabi-
lidade que se construíram naquela freguesia, tomando como ponto de partida a celebração 
do batizado e as relações de compadrio que se estabelecem a partir daí. A idéia básica é a 
de utilizar as informações arroladas nos registros de batizado e cruzá-las com os dados co-
letados nos róis de confessados, e perceber os possíveis critérios que presidiram a escolha 
dos padrinhos, sobretudo no que diz respeito à localização espacial dos indivíduos, recupe-
rada através dos róis que separam a população por ruas. Deste modo, desejamos trabalhar 
com esta definição mais extensa de sociabilidade, vinculando-a, sobretudo, aos laços que 
se criam em torno do batizado das crianças livres. Não entraremos na temática relativa ao 
compadrio entre escravos.

Para empreender tal reflexão temos que ter em mente, inicialmente, os limites e especi-
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ficidades que os registros de batizado apresentam para a discussão de sociabilidade e como 
esta fonte pode se prestar, de forma mais adequada, para este tipo de análise. Exatamente 
porque reconhecemos que há limites e especificidades quanto aos elementos fornecidos pe-
los assentos de batizado, é que nos propomos a cruzá-los com os róis de confessados, docu-
mentação outra, também produzida pela Igreja católica, para potencializar nossas análises.

Por que tudo isso? Pelo simples fato de que, como salientamos anteriormente, freqüen-
temente o estudo da sociabilidade se faz através do estudo de festas, associações, etc. Pri-
vilegia-se, nesta perspectiva, o estudo das sociabilidades enquanto os atores sociais estão 
em atividades outras, “atividades de lazer”, isto é, quando a sociabilidade é exercida fora da 
atividade regular dos indivíduos e das famílias. É a festa, o clube, o botequim, a taverna, a 
procissão, a celebração do casamento ou do batizado ou ainda as cerimônias fúnebres, por 
ocasião da morte. Pretende-se com esta contribuição, olhar para a sociabilidade através de 
uma outra lente, surpreendendo a população nos momentos mais ordinários de sua existên-
cia cotidiana, através das fontes selecionadas.

Isso é possível porque, em geral, os assentos paroquiais não recuperam a celebração 
destes eventos em si. Fornecem aos pesquisadores, todavia, dados sobre o assentamento 
oficial do ato. Através da formalização do batismo, através do seu registro, procuraremos ir 
além daquilo que estava no simples registro escrito do evento, e recuperar as redes de so-
ciabilidades cotidianamente construídas e reconfiguradas, através do parentesco espiritual 
e do apadrinhamento. Por outro lado, existem questões que não podem ser descuradas. O 
que significaria, por exemplo, o batismo no contexto da normativa religiosa que regulava a 
vida das populações que viveram nos chamados tempos modernos, ou no Antigo Regime?

Para João Francisco Marques, um dos significados mais importantes vinculava-se, antes 
de tudo, a uma noção familiar primordial (a de Adão), uma vez que a Igreja sempre concebeu 
o batismo como o único meio de se renovar a participação em Deus. Na perspectiva desse 
autor, a falta original, o ‘pecado original’ de desobediência e orgulho, deu à descendência 
de Adão dor, sofrimento, ignorância e morte, em conclusão, privação do contacto com Deus. 
Portanto, seria através do batismo que os homens, pelos méritos de Cristo, os recuperariam 
de Deus, tornando-se de novo seus filhos.17 Além disso, Marques sublinha também a pre-
mência do batismo e do controle que a máquina social do apadrinhamento alcançou com o 
passar do tempo.18

As festas ou celebrações realizadas e que foram descritas ligam-se normalmente a batizados 
que ocorreram entre os grupos socialmente mais privilegiados: quem transporta o quê, quem 
está com os pais, que sons de sinalização suntuosa e protocolar se fazem soar, que vestes, que 
cores e qualidades de tecidos predominam, se há festa exterior ao espaço do templo ou não, são 
afirmações sociais que podiam continuar a desdobrar-se e que crescem com o estatuto social do 
batizado e com a divulgação que se quer fazer do acontecimento: a recepção, por uma criança, 
do sacramento do batismo.19 Pelos registros em si não alcançamos essa sociabilidade que trans-
corre na festa do batizado, mas podemos chegar a outras dimensões sociais, que afloram a partir 
dos laços que se cimentam depois da celebração do batismo.

Uma maneira de avaliar as possíveis implicações do batismo fica explicitada na análise 
da vida familiar em Minas Gerais no século XVIII, realizada por Luciano Figueiredo. O autor 
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faz uma série de reflexões que mostram a riqueza das interpretações e a potencialidade 
destas fontes, para além das abordagens quantitativas, que já abrem inúmeras perspectivas 
para os estudiosos. Figueiredo faz uma constatação importante: a vida familiar nas Minas 
era acompanhada pela presença marcante de crianças. Raros eram os casais com uma re-
lação estável, repartindo ou não o domicílio, que não as tivessem, concluindo que “a vida 
familiar não transcorria sem crianças”.20

Acreditamos que essa assertiva pode ser aceita para outros locais da colônia, inclusive 
para a freguesia de Nossa Senhora da Mãe de Deus, como fica claro pela exploração dos Róis 
de Confessados, relativos a 1779 e 1782, onde constam idades de todos os seus habitantes. 
Em 1779 somamos um total de 1.222 indivíduos com idades legíveis, contamos 36.2% com 
menos de 15 anos, e 26.3% abaixo de 10. Em 1782, são 1.285 os que têm as idades infor-
madas, correspondendo a 20.2% com menos de 15 e 16.3% com menos que 10 anos. Como 
podemos observar, as crianças constituíam parte importante do contingente populacional.

Para além disso, Luciano Figueiredo também tece algumas considerações gerais sobre o 
batizado das crianças mineiras que estudou:

“A celebração de sua presença [das crianças] por meio do batismo chega-
ria a ser um dos principais momentos de confronto entre a ordem legal e a vida 
cotidiana da população. Festas e trocas afetivas ocorriam fora e no interior da 
família. [...] O batizado, ao que parece entre os sacramentos aquele que alcan-
çou a maior difusão, significava um motivo para celebração de uma realidade 
cotidiana”.21

Mais adiante, o autor toca num outro ponto esclarecedor sobre a importância do ato do 
batizado em si, inclusive para além da alçada da Igreja católica:

“Ao lado da difusão do batismo, o Estado, ao longo do XVIII, forneceu 
inúmeras demonstrações de sua preocupação com os recém-nascidos. A admi-
nistração do fornecimento de almas também era uma preocupação presente 
na Colônia, a ponto de re-editar com tintas mais amenas o violento Édito de 
Henrique II (1556), que condenava à morte as mulheres que, escondendo a sua 
gravidez e parto, deixassem os filhos morrer sem batismo”.22

Referindo-se especificamente aos batizados de crianças ilegítimas, aponta ainda outras 
circunstâncias que trariam preocupação tanto à Igreja, quanto ao Estado no que se refere a 
este sacramento, e que nos permitimos transcrever, no longo trecho que segue:

“Ao atravessar o Atlântico para se instalar no interior da Colônia, a re-
pressão aos nascimentos ilegítimos estava revestida de objetivos bem diferen-
ciados. A evidência pública de afeto para com os filhos ilegítimos e a sociabili-
dade construída com seus padrinhos parecia agredir os sentidos da Igreja. O 
sacramento fora subvertido – as almas cristãs parecem não viver em um mundo 
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cristão. Incomodava a Igreja que a aceitação de um sacramento não fosse acom-
panhada pela vitória do outro, ao qual o batismo se encontrava intimamente 
associado – o casamento, prática substituída pela larga adoção das uniões sim-
plesmente consensuais.

Mas a “ilegitimidade” enxergada nessas crianças aparecia sob outro ân-
gulo para o Estado metropolitano por intermédio de seus instrumentos na Co-
lônia. Parecia extremamente preocupado com a solidariedade sincera que es-
tabeleciam os grupos populares por meio do compadrio. Tal compadrio ligava 
famílias de homens pobres a outros homens da mesma condição, evidenciando 
uma escolha na base de amizades, confiança e reconhecimentos, que permitia 
que esses laços se estreitassem ainda mais. Laços de compadrio não ligavam 
apenas padrinho e afilhado, ms também sua família e os pais da criança bati-
zada. A tendência parecia ser de multiplicação dessa forma de compadrio, não 
mais apenas a busca de proteção e aliança com um padrinho poderoso e pro-
tetor, mas a escolha de um amigo do mesmo grupo social por quem houvesse 
afinidades pessoais”.23 

Embora a presente análise não incida na questão específica das crianças ilegítimas, 
podemos perspectivar que a importância do batizado e das relações de compadrio não se 
limitava apenas a este grupo específico e diria respeito ao conjunto das crianças batizadas 
e seus respectivos padrinhos. Figueiredo, contudo, vai ainda mais longe na avaliação do 
interesse do Estado nos batismos das crianças mineiras, ao aludir à tentativa de controle 
sobre o batismo na conjuntura específica da crise social dos anos de 1719-20 em Minas 
Gerais. O respeito à ordem colonial tinha cor, afirma o autor, pois o governador exigia 
que padrinhos fossem somente os homens brancos porque “desde os seus tenros anos 
mamaram o leite da Igreja”, ao contrário dos negros, “bárbaros e indisciplinados, com sua 
natureza feroz”.24

Todas estas questões apontadas por Figueiredo propiciam um campo rico em possi-
bilidades para a exploração da construção dos laços de sociabilidades a partir das fontes 
paroquiais, com base no cruzamento nominativo dos registros de batizado e dos róis de 
confessados existentes para Porto Alegre, na segunda metade do século XVIII.

Pelo que vimos, está claro que as relações não se restringiam apenas ao ato cerimonial 
realizado na pia batismal. Vai além, estabelecia vínculos entre indivíduos e famílias que, 
em muitos casos compartilhavam um mesmo espaço territorial, definido pela paróquia/ 
freguesia que tentaremos recuperar através da exploração dos róis de confessados. Tudo 
isso, acreditamos, contribuirá para a comprovação destas hipóteses, em torno dos espa-
ços de sociabilidades, criados a partir do parentesco espiritual, no âmbito da freguesia de 
Nossa Senhora da Mãe de Deus de Porto Alegre.

Porém, antes de avançar para estas considerações é necessário, entretanto, conhecer 
não só o cenário da freguesia onde esta sociabilidade se forjou, mas também um pouco 
mais sobre a população que vivia naquele determinado território, e que se conformou a 
partir de características muito próprias. Sobre o contexto de ocupação e povoamento do 
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sul da América portuguesa, há uma abundante produção historiográfica que é conhecida 
e que, por isso mesmo, não será retomada.25 No entanto, uma avaliação mais aprofundada 
sobre a área onde se fundou Porto Alegre vale a pena e, entre os trabalhos que abordam 
essa temática,26 encontramos o estudo coordenado por Sandra Pesavento, que propõe uma 
reflexão sobre recomposição da sua construção histórico-social, resgatando os espaços e 
as vivências que permitiriam apreciar o seu desenvolvimento urbano desde o antigo Porto 
dos Casais até a atualidade

“Entende-se que a construção social histórica do espaço urbano de Porto Alegre impli-
ca a compreensão das transformações particulares de sua paisagem e das sociabilidades 
que nela operam, tanto no plano das condições concretas quanto no das representações que 
se fazem no e sobre o fenômeno urbano. Realizar certo “inventário” das diferentes formas 
urbanas da cidade de Porto Alegre, de suas sociabilidades coletivas cotidianas e de seus 
espaços existenciais enquanto territórios que enraízam experiências do “viver em cidade”.27 

No referido estudo, Pesavento propõe uma cronologia para a construção histórico-so-
cial de Porto Alegre entre 1740 e 1820, que remonta às origens, das estâncias de criação de 
gado à vila açoriana. As informações que Pesavento disponibiliza sobre tal período são de 
grande valia para conhecermos o cenário onde as populações se instalaram e as mudanças 
que caracterizaram o processo de ocupação e povoamento da área, propondo ainda, uma 
periodização.28 Especificamente sobre o último quartel do século XVIII afirma que, a partir 
de 1772, foram distribuídas terras aos colonos açorianos arranchados, reservando-se uma 
área (denominada de Alto da Praia, que corresponde à atual praça da Matriz) para a insta-
lação dos primeiros equipamentos públicos, sedimentando um centro cívico. A partir daí, 
a ocupação da península expandia-se, com a diversificação do espaço que se categorizaria, 
a partir das vivências coletivas: Praia do Arsenal, Beco dos Marinheiros. De um povoado 
tranqüilo, na encruzilhada dos caminhos, a freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus 
de Porto Alegre seria alçada a Capital do “Continente” em 1773, vila em 1809 e cidade em 
1822. Assim, para Pesavento

“[...]Porto Alegre crescia e tornava-se mais agitada. Na ponta de península 
concentrou-se a vida urbana: lá no Alto da Praia erguiam-se os principais edi-
fícios coletivos. Ao longo do rio, o comércio e a vida citadina estabeleceram-se. 
Mesmo depois de demolidas as muralhas, no período de paz que se seguiu à 
expulsão dos espanhóis, permaneceram no imaginário coletivo a antiga linha 
divisória que delimitava o urbano e o rural.”

Neste contexto de transformação, inserimos a análise das fontes referenciadas. Par-
timos dos batizados, base para nossa análise, cruzados com os róis de confessados. Este 
ensaio se ocupará apenas do livro número um de batizados, e dos batizados registrados 
entre os anos de 1773 e 1792, cobrindo duas décadas, aproximadamente. Arrolamos 1.978 
assentos, e a média para o período é de 98.9 batizados por ano. Os índices de legitimida-
de e ilegitimidade registram que perto de 65% das crianças batizadas eram fruto de um 
casamento sacramentado pela igreja. As crianças naturais (ou ilegítimas) e expostas cor-
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responderiam a uma cifra de 35%.
A sazonalidade dos batizados registrados na Freguesia de Nossa Senhora da Mãe de 

Deus de Porto Alegre não fugiu aos parâmetros esperados, apontando para o quadro típico 
de respeito aos interditos religiosos (Advento e Quaresma). A cerimônia do batismo era 
realizada preferencialmente em certos dias da semana. Os dados revelaram que, no perí-
odo analisado, a população de Porto Alegre elegia a terça-feira como o dia preferido para 
o rito, ao passo que o domingo não era aceito como um dia muito próprio para o batizado 
das crianças. Afinal era o dia da missa, e só 6.5% dos batizados ocorreram no dia dedicado 
ao Senhor. De outro lado, a terça-feira foi o dia escolhido em mais de 26% das ocasiões de 
celebração do batismo das crianças. Se o batizado não fosse realizado às terças-feiras, a 
quarta-feira era a escolha mais freqüente (18%). As segundas, quintas, sextas e sábados 
ficaram com percentuais em torno dos 12%. Os pais escolhiam, portanto, os dias da sema-
na para realizar o ritual do batismo, preferencialmente, a terça ou quarta–feira, somando 
44% das cerimônias de batizado na freguesia, entre 1773 e 1792.

Sabemos muito pouco sobre a celebração do ritual em si. As informações disponíveis, 
normalmente dizem respeito aos batizados que eram celebrados entre as categorias so-
ciais mais privilegiadas, desconhecemos testemunhos sobre as festas para comemorar a 
chegada de crianças entre a população mais desfavorecida. Muitas vezes, quem sabe, nem 
seria o caso de festejar a chegada de mais uma boca para alimentar...

Mas, levando-se em conta que a sociabilidade que queremos recuperar é aquela que 
se constrói para além da festa, e que fortaleciam os laços mais duradouros com base no 
significado social do compadrio e apadrinhamento, fizemos a tentativa de caráter ensaís-
tico de cruzar os assentos de batizado com os róis de confessados. Os anos de 1779 e 1782 
foram escolhidos, tomando por base a maior disponibilidade de dados. Não só informam 
sobre os indivíduos de confissão e comunhão, mas arrolam toda a população, que estava 
distribuída pela freguesia. A população dispersa pela área da freguesia estava arrumada 
por ruas, e cada uma subdividida em fogos (unidade domiciliar – domicílio). Temos então, 
para cada indivíduo, os nomes, as relações que possuíam com o chefe do fogo, o estado 
matrimonial, a condição social, a idade, local de residência.

No período em tela a freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre 
estava entrando numa fase de paz e de consolidação da ocupação da península onde o nú-
cleo populacional foi fundado, e o espaço diversificou-se. Vejamos os dados coletados nos 
dois róis analisados e separados por um intervalo de apenas três anos.

 

População 

Total

Total de 

Fogos

Tamanho Médio 

do Fogo

Fogos com 

escravos
Chefia Feminina

1779 1562 230 6.8 120 (52.2%) 30 (13%)

1782 1710 279 6.1 135 (48.4%) 52 (18.6%)
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Ano de 1779 Sexo

C
o

n
d

iç
ão

 S
o

ci
al

M F ? Total

Livres 460 433 56 949

Forros 7 6 13

Escravos 297 212 50 559

? 7 7 27 41

Total 771 658 133 1562

Ano de 1782 Sexo

C
o

n
d

iç
ão

 S
o

ci
al

M F ? Total

Livres 491 491 124 1106

Forros 12 8 20

Escravos 291 225 68 584

? 0

Total 794 724 192 1710

A apreciação destes dados requer, inicialmente, algumas considerações. Em primeiro 
lugar, a condição precária do conjunto dos róis de confessados para a freguesia de Porto 
Alegre impõe certas lacunas e limites, sobretudo relativos aos quantitativos por categorias. 
Os números que foram trabalhados dizem respeito ao que foi possível identificar a partir 
da transcrição das fontes utilizadas.29 Portanto, com base nessa transcrição estimam-se os 
totais para cada categoria. Acreditamos que as lacunas existentes não alteram o quadro geral 
apresentado.

Diante destas considerações, observa-se que a população total cresceu, assim como o 
número de fogos. O espaço ocupado foi sendo ampliado e redesenhado. De acordo com o 
rol relativo ao ano de 1779, a população se distribuía em duas ruas: a Rua da Praia e a Rua 
Nova. O grosso da população concentrava na Rua da Praia (82 %). Pelo mapa apresentado 
por Clovis Oliveira, relativo ao ano de 1772, outras ruas são arroladas. Mas a informação do 
rol de 1779 limita-se a mencionar somente aquelas duas.

Nessa linha, Oliveira afirma que já no início da década de 1770, grandes transformações 
marcaram aquela localidade: em 1772, por Pastoral do Bispado do Rio de Janeiro o povoado, 
conhecido como Porto dos Casais (açorianos que lá se haviam fixado em 1752), era elevado 
a Freguesia. E o capitão Engenheiro Alexandre José Montanha foi designado para demarcar 
a “praça do novo lugar”, bem como traçar as primeiras ruas e as “meias datas” que seriam 
destinadas aos colonos. Cada uma delas correspondia a uma área de 135.5 hectares (616m 
de frente por 2.200m de fundo).30

Por outro lado, pelo rol de 1782, podemos perceber uma mudança na organização do 
espaço urbano e o entorno “rural”. A população já se aglomerava em oito áreas distintas: as 
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Ruas da Praia, da Igreja e Rua Formosa; as áreas identificadas como Arsenal, Campo da Tu-
masa, Cristal, Passo d’Ornellas, Fora do Portão, além do Destacamento de Infantaria da fre-
guesia. Mais da metade (51.5%) se concentrava nas três ruas. As maiores aglomerações fora 
desse núcleo central eram aquelas instaladas ‘Fora do Portão’ com 17.1%, Capão da Tumasa 
com 12 %, Arsenal que reunia 7.5%, Cristal com 6.8% e Passo d’Ornellas com escassos 2.2%. 
O destacamento de infantaria da freguesia reunia 48 soldados, correspondendo a 2.8% da 
população total arrolada no referido ano de 1782.

O coronel José Marcelino de Figueiredo, que governou a Capitania de São Pedro entre 
1769 e 1780, tem um papel importante nessa transformação, e podemos citar, por exemplo, 
a transferência da capital de Viamão para Porto Alegre em 25 de julho de 1773, a constru-
ção de uma linha de fortificações para defender a freguesia, a abertura de fontes públicas e 
outras medidas como o incremento da plantação de trigo, promoção do estabelecimento de 
fábricas, moinhos, estaleiros, instalação do Arsenal, onde se procedia a feitura de espadas, 
conserto de pistolas e confecção de fardamento para a tropa. Do mesmo modo, a linha de 
fortificações em volta do casario serviu também para delimitar a “zona urbana”.31

Portanto, pelos finais da década de 1770, com as ruas delineadas e os colonos açorianos 
organizados, Porto Alegre consolidava sua vocação urbana e, em 1794, houve a instalação do 
primeiro centro organizado para divertir a população – a Casa da Comédia – que em 1797 
passou a se chamar Casa da Ópera.

Assim, os espaços se diversificam, a população aumenta, e as crianças nascem em maior 
número (a média de batizados entre 1773 e 1780 foi 72.7; enquanto que entre 1781 e 1790 
foram 112.6 batizados por ano). Vamos então procurar descobrir um pouco mais das socia-
bilidades, ao tentar perceber como a cerimônia do batizado dava as condições de criar laços 
entre indivíduos e famílias, através do apadrinhamento.

Este ensaio não foi exaustivo. A idéia foi testar as possibilidades de cruzamento nomi-
nativo de dados, reunindo, como adiantamos anteriormente, informações provenientes dos 
registros de batizado e do Rol de Confessados e Comungados (dos anos de 1779 e 1782). 
Esta experiência foi efetuada apenas nos casos em que o cruzamento de dados não apresen-
tou incompatibilidade entre as informações. Esta opção foi adotada para acelerar a obtenção 
dos resultados, que dariam suporte a esta comunicação.

Foram selecionados 118 assentos de batizado de crianças livres: 56 para o ano de 1779 
e 62 para o ano de 1782. As informações nominativas relativas aos atores sociais mencio-
nados nos assentos de batizado selecionados para os anos de 1779 e de 1782 (pais e pa-
drinhos) foram cruzadas com os respectivos dados nominativos recolhidos tanto no Rol de 
Confessados do ano de 1779, quanto do ano de 1782. Alguns resultados preliminares são de 
interesse para a reflexão em torno da problemática proposta, que versa sobre “populações e 
espaços de sociabilidades”.

A análise do ato do batizado, recuperado através do assento oficial do registro do ba-
tismo nos livros específicos, revelou aspectos que estão diretamente vinculados a práticas 
sociais, como a atribuição dos nomes, tema que vem sendo tratado tanto no âmbito da pro-
dução historiográfica internacional, quanto pelos investigadores brasileiros.

Atribuir um nome a uma criança que vem ao mundo é um ato carregado de significados. 
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Como observou Martha Hameister, em comunicação apresentada nesta mesma sessão,32 esta 
prática revela um dos modos de forjar e estabelecer uma relação de pertencimento ao grupo, 
ao lugar ou à família, e o estudo desse tema poderia fazer emergir certas intenções e lógicas 
a partir destas escolhas. Trataremos aqui apenas da atribuição do prenome.

Este estudo mostrou que, entre os 118 assentos selecionados de crianças livres, en-
contramos um leque de 28 prenomes diferentes para as meninas, sendo que 44.3% delas 
receberam o nome de Ana ou Maria; no caso dos meninos batizados eles receberam seus 
prenomes entre 21 possíveis, sendo os preferidos José e Manuel, somando 33.4% dos casos.

A prática da nomeação parecia obedecer a uma lógica de homenagear os indivíduos 
escolhidos para padrinhos, sendo que este costume é mais evidente no caso dos batizados 
de meninos. Houve uma coincidência entre o nome da criança batizada e o respectivo nome 
do pai e/ou do padrinho em um terço das ocorrências, enquanto que para as meninas, pouco 
mais de 11% dos assentos apresentou esta identidade entre o prenome das batizadas e suas 
mães e/ou madrinhas.

A questão central, entretanto, é ir além da cerimônia em si. Seguramente eram as vi-
vências cotidianas que determinavam as intenções e as lógicas da escolha dos padrinhos 
que, como vimos, compunham os modos de forjar, estabelecer, ou reforçar, relações de 
“pertencimento” em variadas esferas. O procedimento adotado foi partir dos registros de 
batizado, selecionar o nome do pai, e efetuar a busca deste indivíduo no Rol de Confessado 
respectivo. Assim, os assentos de batizado de 1779 foram cruzados com o Rol de 1779, e 
o mesmo processo se repetiu para o ano de 1782. Quando o cruzamento nominativo entre 
as duas fontes selecionadas ocorreu de forma inequívoca, isto é, sem dificuldades maiores 
de identificação dos indivíduos mencionados em ambas as fontes, os dados foram consi-
derados para este ensaio.

Para o primeiro conjunto (ano de 1779), obtivemos um total de 21 cruzamentos bem 
sucedidos, e para o ano de 1782 alcançamos 31 casos. Lembremos aqui que o estado de 
conservação precário dos róis impõe limites ao sucesso dessa operação. Em todo o caso, aqui 
não se trata de uma análise quantitativa, mas um ensaio qualitativo que pretende mostrar a 
possibilidade de recuperarmos os laços de sociabilidades, através do cruzamento das fontes 
nominativas disponíveis.

Uma primeira análise aponta para o fato de que a figura do padrinho tem um peso 
diferente. Muitos foram os assentos de batizado em que as madrinhas não foram sequer 
mencionadas. Da amostra de 118 registros de batizado, o padrinho foi mencionado em 117 
oportunidades (99.1%) enquanto que as madrinhas apareceram em 82 assentos (69.1%). 
É necessário lembrar que nem na forma da invocação de uma santa a madrinha foi referi-
da. Já em meados de década de 1980, Renato Pinto Venâncio encontrava dados ainda mais 
explícitos sobre a ausência das madrinhas. Para o autor, se o compadrio era utilizado como 
um meio de acesso a bens materiais e simbólicos, pode-se deduzir que o distanciamento ou 
a inexistência de madrinhas simboliza as reais dificuldades das mulheres na manipulação e 
utilização do prestígio e riqueza.33

Além disso, devemos considerar que mesmo quando a madrinha era referida no assento 
de batizado, a identificação dessas mulheres no respectivo Rol de Confessados foi difícil. O 
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fato da maioria das mulheres não possuírem um nome de família, conjugado à multiplici-
dade de homônimos impõe muitos limites ao estudo dos laços de sociabilidade entre estas 
mulheres e a família dos seus afilhados. São inúmeras as “Ana”, “Maria”, e outras mulheres 
“de Jesus” ou “do Espírito Santo” sem outro traço atribuído para distingui-las. Por conta 
disso, concentramos nossas atenções no cruzamento de informações referentes aos pais da 
criança e seus respectivos padrinhos.

Em que pese a dificuldade de se estabelecer a proximidade maior ou menor entre as resi-
dências dos indivíduos mencionados no rol, poderíamos supor que haveria uma conexão entre 
a escolha dos padrinhos e a proximidade física entre os respectivos fogos dos pais das crianças 
que são batizadas, tomando-se por base a seqüência do arrolamento apresentada na fonte.

Supondo-se que o padre, ao elaborar a lista de desobriga pascal seguisse uma certa ordem, 
partindo sempre de um mesmo ponto, pode-se imaginar que fogos arrolados em seqüência se-
riam contíguos, vizinhos entre si, compartilhando laços de vicinalidade. Ocorre que, da amos-
tra coletada, a vicinalidade não parece ter sido um fator de peso para esta escolha.

Em numerosos casos analisados constata-se um conjunto grande de fogos intercalados 
entre os compadres. Antônio da Silveira e Maria de Jesus foram registrados no Rol de Con-
fessados de 1779 no fogo 174, quando batizaram sua filha Maria, na quarta-feira, dia 1º de 
novembro daquele ano. O casal tinha outras duas filhas, registradas no Rol, com idades de 
10 e 5 anos. Possuíam seis escravos. O padrinho, Manuel Meireles, era solteiro, e residia no 
fogo 95 com apenas um escravo. A madrinha, Isabel do Espírito Santo não foi identificada no 
rol da desobriga daquele ano.

Manuel dos Santos Robalo, casado com Ana Alves da Porciúncula, batizou a filha Jacinta 
em 29 de outubro de 1779. Foram padrinhos João Jacinto Correia de Medeiros, solteiro, e 
Andresa Veloso, casada. A família de Manuel (casal e mais 6 filhos) foi encontrada no fogo 
181, onde vivia com quatro escravos e mais o agregado Manuel Ferreira. O padrinho não 
foi localizado, enquanto que a madrinha vivia no fogo 32 e era casada com Antônio Alves. 
Tinham quatro filhos e mais quatro escravos. Será que Antônio Alves tinha alguma relação 
de parentesco com Ana Alves, mãe da criança batizada, relação essa que teria maior peso 
para o estabelecimento do compadrio? Nessa etapa da pesquisa não é possível responder a 
esta pergunta.

O mesmo casal, Manuel dos Santos Robalo e sua mulher (fogo 181) aparecem como 
padrinhos no batizado de Ana, filha de Manuel Pereira Nunes e Angélica Rosa, residentes no 
fogo 208, com mais dois filhos pequenos e nenhum escravo.

Outra constatação feita a partir dos cruzamentos, e que não difere dos muitos traba-
lhos recentes sobre o tema, revela que o compadrio criava ligações tanto de caráter vertical, 
quanto horizontal. Encontramos tanto relações socialmente simétricas que forjavam uma 
relação de parentesco espiritual entre indivíduos e famílias do mesmo estatuto sócio-econô-
mico, quanto a situação inversa também poderia ocorrer.

Esse último caso pode ser ilustrado pelo exemplo do batizado de Paula. Seus pais, Garcia 
de Sousa e Luzia Conceição, eram agregados ao fogo chefiado por Antônio dos Santos, que 
era casado com Francisca dos Santos (fogo 33). Além deles, viviam neste domicílio mais duas 
crianças (filhos do casal Antônio e Francisca), três escravos e mais o agregado José, forro. Os 
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padrinhos de Paula foram Francisco da Silva, residente no fogo 29, com a escrava Marcela 
Batista. A única escrava com este nome que foi localizada no rol estava justamente no fogo 
de Francisco Silva, onde vivia com outros quatro escravos, pertencentes a este indivíduo.

Por outro lado, quando o Tenente Francisco Barreto (fogo 7), casado com Eulália Joa-
quina, batizou sua filha Francisca, escolheu para padrinhos o Brigadeiro José Marcelino de 
Figueiredo e D. Gertrudes Margarida. Entretanto, no ato do batizado, vimos que no lugar dos 
padrinhos, que eram figuras de elevado estatuto social, os mesmos foram representados, por 
procuração, pelo Provedor Inácio Osório Vieira (fogo 123), também ele com lugar de desta-
que na localidade, como pode ser atestado pelo seu cargo de provedor.

Esses exemplos nos mostram a complexidade das tramas sociais que estavam por trás 
da escolha dos indivíduos e das famílias que se ligavam pelos laços do compadrio. As socia-
bilidades também estão marcadas pela mesma complexidade, e os espaços multifacetados 
da freguesia analisada expõem a dificuldade de se lidar com o tema. Estas dificuldades di-
zem respeito, sobretudo, aos problemas para a correta identificação dos indivíduos, resul-
tado não só da qualidade e preservação das fontes, mas porque o processo de cruzamento 
nominativo revela-se difícil e complexo. Isso ocorre especialmente para os estudiosos das 
populações luso-brasileiras, devido a uma série de problemas já amplamente conhecidos 
(falta de regras para transmissão dos nomes de família, alteração e/ou inversão dos nomes e 
sobrenomes, ausência de nomes de famílias para a maioria da população feminina, concen-
tração na escolha de alguns nomes de batismo – tanto para homens como para mulheres -, 
alta incidência de homônimos).

Entretanto, parece claro que, apesar dos percalços, a opção pelo cruzamento nominativo 
de fontes é uma ferramenta poderosa para desvendar alguns dos mecanismos e estratégias 
utilizadas para recuperar os espaços de sociabilidades das populações do passado.

Notas

1 FLEURY, Michel & HENRY, Louis. Nouveau Manuel de Dépoillement et d’exploitation de l’etat civil ancien. 2a. 
ed. Paris: INED, 1976, p. 7.
2 PRESSAT, Roland. Introducción a la Demografía. Barcelona: Ariel, 1981, p. 3.
3 PELLISSIER, Catherine. La vie privée des notables lyonnais au XIXe siècle. Lyon: Éditions Lyonnaises d’Art 
et d’Histoire, 1996, p. 5.
4 Idem.
5 MOREL, Marco. “Sociabilidades entre Luzes e sombras: apontamentos para o estudo histórico das maço-
narias na primeira metade do século XIX”. Estudos Históricos, 28. Rio de Janeiro, 2001.Texto em versão eletrô-
nica http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/307.pdf.
6 Cf. VINCENT, Bernard & BOSCHI, Caio Cesar. “Introdução”. In: VENTURA, M. G. A. M. (coord.). Espaços de 
sociabilidades na América portuguesa e historiografia brasileira contemporânea. Lisboa: Colibri, 2004, p. 7.
7 Idem, p. 7.
8 Remetemos ao texto, especialmente nas páginas referidas, para uma análise de suas considerações. BOS-
CHI, Caio César. “Espaços de sociabilidades na América portuguesa e historiografia brasileira contemporâ-
nea”, pp. 17-18.
9 Lembramos aqui o volume coletivo organizado por Istvan JANCSO e Íris KANTOR (eds.). Festa: Cultura e 



Temas Setecentistas

427

Sociabilidade na América Portuguesa. 2 vols. São Paulo: Imprensa Oficial, 2001.
10 BOSCHI, no texto referido, discorre sobre esta perspectiva entre as páginas 22 e 30.
11 BOSCHI, op. cit, p. 30.
12 Vejam-se as críticas e reparos incluídos nos trabalhos que o autor refere na página 31.
13 BOSCHI, op. cit., p. 33.
14 Projeto População e Família no Brasil Meridional, dos meados do século XVIII às primeiras décadas do 
século XIX, financiado pelo CNPq.
15 GIL, Tiago Luís. Infiéis transgressores: ibéricos, indígenas e africanos no mercado muar platino. Departa-
mento de História/ UFRJ, 2003.
16 Idem, p. 33.
17 MARQUES, J. F. “Rituais e manifestações de culto”. In: MARQUES, J. F. & GOUVEIA, A. C. (eds.). História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 534.
18 Idem, pp. 535-536.
19 Marques apresenta alguns exemplos para recompor o cenário da festa e da celebração entre as camadas 
sociais privilegiadas, o que nem sempre ocorria entre a população geral, ou pelo menos ocorria em outra 
escala.
20 FIGUEIREDO, Luciano Raposo Almeida. Barrocas Famílias. Vida familiar em Minas Gerais no século XVIII. 
São Paulo: Editora Hucitec, 1997, p.119.
21 Idem.
22 Idem, p. 125
23 Idem, p. 126.
24 Carta do Conde de Assumar, apud FIGUEIREDO, op. cit., p. 128.
25 Entre eles PESAVENTO, Sandra Jatahy. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2002; 
KÜHN, Fábio. “Gente da fronteira: sociedade e família no sul da América Portuguesa – século XVIII”. In: GRIJÓ, 
L. A., KÜHN, F., GUAZZELLI, C. A. B. & NEUMANN, E. (eds.). Capítulos de História do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2004; KÜHN, Fábio. Breve história do Rio Grande do Sul. 2ª ed. Porto Alegre: Editora 
Leitura XXI,2004; KÜHN, Fábio. Gente da fronteira: família, sociedade e poder no Sul da América Portuguesa – 
século XVIII. Doutorado, Programa de Pós Graduação em História, UFF. Niterói, 2006. 
26 Veja-se também o trabalho de OLIVEIRA, Clovis Silveira. Porto Alegre a cidade e sua formação. Porto 
Alegre: Gráfica e Editora Norma, 1985, que dispõe de informações muito ricas sobre o espaço de Porto Alegre.
27 PESAVENTO, Sandra J. (ed). Memória Porto Alegre: espaços e vivências. Porto Alegre: Ed. UFRGS/ Pref. 
Municipal de Porto Alegre, 1991.p. 8.
28 Idem.
29 Tivemos acesso a uma transcrição em formato “doc” realizada por Vanessa Gomes, arquivista do Arquivo 
da Cúria Metropolitana de Porto Alegre.
30 OLIVEIRA, Clovis Silveira. Porto Alegre a cidade e sua formação, p. 23.
31 Idem, p. 31-38.
32 Comunicação intitulada “O segredo do pajé: o nome como um bem (Continente do Rio Grande de São 
Pedro, c. 1735 – c. 1777)”.
33 VENÂNCIO, Renato Pinto. “A madrinha ausente. Condição feminina no Rio de Janeiro (1750-1800)”. In: 
COSTA, I. N. (org.). Brasil: História Econômica e Demográfica, São Paulo: IPE-USP, 1986, p. 97.


