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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar os casos de impedimentos e dispensas de 

consanguinidade e afinidade em processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa Senhora 

Sant’Ana do Seridó (RN), entre os séculos XVIII e XIX. Tais circunstâncias permitem-nos 

compreender qual a lógica católica tanto para a permissão, quanto para a proibição de 

determinadas alianças matrimoniais. Após o estudo desse fato teremos alguns elementos para, 

em pesquisas futuras, fazer uma relação entre as formações familiares consanguíneas e as 

enfermidades transgeracionais. Esta fase da pesquisa se desenvolveu na esteira da catalogação 

e estudo dos casamentos, cujos registros estão arquivados na Casa Paroquial São Joaquim, na 

Diocese de Caicó. A análise desses dados foi realizada com o auxílio de banco de dados 

construído através do software Access. Ali foram armazenados os 543 registros de 

casamentos do período. Como fundamentação teórica-metodológica nos ancoramos na noção 

de rito de passagem discutida por José Carlos Pereira (2012); nos padrões familiares 

seridoenses dos séculos XVIII e XIX de Muirakytan Macêdo (2015); nas sensibilidades 

ligadas ao amor, sexo e casamento de Jean Flandrin (1988) e nas regras de parentesco de 

Marc Augé (1978). Como resultado inicial, percebeu-se a recorrência de negociações de 

dispensas de consanguinidade em 15,6% dos casos, o que denota uma tendência para a 

formação de famílias baseadas na proximidade parental, o que poderia ser um indício remoto 

para as doenças desencadeadas por esta realidade.  
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Abstract: The present work proposes to analyze the cases of impediments and waivers of 

consanguinity and affinity in matrimonial processes in the Parish of Gloriosa Senhora 

Sant'Ana do Seridó (RN), between the XVIII and XIX centuries. Such circumstances allow us 

to understand the Catholic logic both for permission and for the prohibition of certain 

matrimonial alliances. After the study of this fact we will have some elements for, in future 

research, to make a relation between the consanguineous family formations and the 

transgenerational diseases. This phase of the research developed in the wake of the cataloging 

and study of marriages, whose records are archived in the Parish House of São Joaquim, in 

the Diocese of Caicó. The analysis of these data was performed with the aid of a database 

built through Access software. There the 543 marriage records of the period were stored. As a 

theoretical-methodological foundation we anchor ourselves in the notion of rite of passage 

discussed by José Carlos Pereira; In the Serido family patterns of the XVIII and  XIX 

centuries of Muirakytan Macêdo; In the sensibilities linked to the love, sex and marriage of 

Jean Flindrin and in the rules of kinship of Marc Augé. As a result, the recurrence of waivers 

of consanguinity in 15.6% of the cases was noticed, which indicates a trend towards the 

formation of families based on parental proximity, which could be a remote indication for the 

diseases triggered by this reality. 
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INTRODUÇÃO  

 

A nossa pesquisa se propõe a analisar a frequência dos impedimentos e dispensas de 

consanguinidade e afinidade em processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa Senhora 

Sant’Ana, entre os séculos XVIII e XIX. A Igreja nesse período, pensando em sacramentar e 

legitimar as uniões possibilitou a formação de alianças familiares e patrimoniais, com a 

finalidade da preservação de linhagens na órbita das famílias germinadas por consanguinidade 

ou afinidade. Grande parte dos documentos paroquiais desse período versam sobre pedidos de 

autorização para matrimônio em grau proibido. Com a bula expedida em Roma a 26 de 

janeiro de 1790, pelo Papa Pio VI, os bispos do Brasil passaram a ter poder para arbitrarem as 

dispensas nos graus de parentesco previstas na legislação canônica. Doravante, com o 



 

pagamento de indenizações em dinheiro ou em penitências, os cônjuges conseguiam afrouxar 

as amarras católicas e efetuavam seus matrimônios. Assim, ao analisarmos os altos índices de 

ilegitimidade das uniões, quanto aos pedidos de dispensa de parentesco próximo, percebemos 

que os dogmas e as leis canônicas não foram suficientes para impedir concubinatos, 

mancebias e casamentos consanguíneos. Como hipótese em construção, podemos sugerir que 

se número considerável de casamentos ocorreram na proximidade familiar, seria possível que 

doenças de causas genéticas tenham sido desencadeadas nessas circunstâncias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa se desenvolveu na esteira da catalogação e estudo dos casamentos, cujos registros 

estão arquivados na Casa Paroquial São Joaquim, na atual Diocese de Caicó. A análise desses 

dados foi realizada com o auxílio de banco de dados construído através do software Access. 

Ali foram armazenados os dados de 543 registros de casamento. Com relação à forma técnica 

de pesquisa e tratamento dos dados foram coletados: nome dos noivos e dos padrinhos; idade; 

sexo; condição social; data; local e horário do matrimônio; pedidos de dispensa e de 

impedimento, aspectos importantes para compreendermos a prática e os sentidos da 

celebração. Estas variáveis permitiram, por fim, a quantificação dos dados e sua representação 

gráfica. Em desdobramento posterior da pesquisa, será possível comparar os dados dos 

casamentos consanguíneos com a mortalidade da prole, expressa nos assentos de óbito. 

 

RESULTADOS  

 

Ao investigar os processos de dispensas matrimoniais nos assentos de casamento da Freguesia 

da Gloriosa Senhora Sant’Ana, constatou-se que a maioria dos impedimentos versavam sobre 

enlaces matrimoniais entre parentes, ou seja, ligados às questões de afinidade e 

consanguinidade. Foram analisados quinhentos e quarenta e três registros de matrimônio, em 

que cerca de sessenta e sete casos correspondiam a dispensas por parentesco próximo, 

denotando uma tendência para a formação de famílias baseadas na proximidade parental, o 

que poderia ser um indício para doenças desencadeadas por esta realidade na região. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados e das leituras realizadas, percebeu-se a presença de peculiaridades 

próprias da região, como nas condições culturais as quais eles se encontravam inseridas, 

caracterizadas por uniões consanguíneas motivadas, em grande parte, por interesses 

econômicos e manutenção da linhagem. É possível identificar que tais práticas matrimoniais 



 

no período colonial modificaram diretamente o dia-a-dia da população local, levando-a a 

negociações de dispensas de consanguinidade, causando uma tendência para a formação de 

famílias baseadas na proximidade parental. Nesse sentido, a legislação canônica recomendava 

o ideal para os padrões católicos. A realidade, entretanto, mostra a contingência. Apesar da 

tentativa de disciplinarização por parte da Igreja quanto às práticas religiosas e à moral sexual, 

ainda era bastante difícil o cumprimento das leis canônicas num contexto em que eram tênues 

as fronteiras entre a lei e a prática. 
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