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Resumo: Esse trabalho analisa os casos de impedimentos e dispensas de 
consanguinidade e afinidade em processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa  
Senhora  Sant’Ana  (RN),  entre  os  séculos  XVIII  e  XIX.  Tais circunstâncias 
reguladas desde o Concílio de Trento possibilitam a compreensão da formação 
familiar na Ribeira do Seridó e do desenvolvimento biológico dos sujeitos 
sacramentados. Nesse último aspecto, temos como meta fazer uma relação dos 
casamentos consanguíneos com doenças que possam ter padrões 
transgeracionais. Esta pesquisa se processa como um tópico investigado no 
Projeto História dos doentes e das doenças no Rio Grande do Norte (século 
XVIII   e   XIX)   coordenado   pelo   professor   Muirakytan   K.   Macêdo.   A 
fundamentação teórica/metodológica ancora-se na noção de rito de passagem 
(PEREIRA, 2012), nos padrões familiares seridoenses dos séculos XVIII e XIX 
(MACÊDO, 2015) e nas  sensibilidades  ligadas  ao amor, sexo e casamento 
(FLANDRIN, 1970). Como resultados preliminares, percebeu-se a recorrências 
de muitas negociações de dispensas de consanguinidade, o que denota uma 
tendência para a formação de famílias baseadas na proximidade parental, o que 
seria um indício para doenças desencadeadas por esta realidade. 
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INTRODUÇÃO 
Esse   trabalho   analisa   os   casos   de   impedimentos   e   dispensas   de 
consanguinidade e afinidade em processos matrimoniais na Freguesia da Gloriosa 
Senhora Sant’Ana, entre os séculos XVIII e XIX. O enlace matrimonial adquiriu, 
no período colonial, o poder de estabelecer alianças entre famílias, pelas quais 
eram mantidos ou acrescidos os patrimônios particulares e eram conservadas as 
linhagens, gerando parentesco por consanguinidade ou afinidades, capazes de 
possibilitar uma maior visibilidade e interação social entre as famílias nem 
sempre da mesma condição. Muirakytan K. de Macêdo (2015) estudando a 
família colonial na Ribeira do Seridó menciona o fato comum em todo Brasil 
dos pais ao entregarem suas filhas oferecerem um dote, costume trazido pelos 
portugueses e que garantiria que as esposas recém- casadas fossem bem 
aprovisionadas para conviverem com os seus maridos. Consistiam na verdade em 
um adiantamento da herança a que a filha teria direito na partilha futura dos bens 
de seus pais. Os bens que geralmente integravam os dotes foram listados em 
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títulos de ouro, prata, escravaria, gado (devido ao caráter pastoril da região), e 
alguns imóveis, como casas ou porções



de terra. Tais bens facilitariam um arranjo matrimonial estratégico para as 
famílias, fato quer gerava o costume de casamentos à revelia dos nubentes. O 
receio da dispersão patrimonial, por sua vez, poderia ocasionar uniões não raro 
na  órbita  familiar.  A  demanda  de  uniões  consanguíneas  era  algo  que 
preocupava o Tribunal Eclesiástico, instância que determinava os graus de 
parentesco em que o matrimônio podia ser contraído de forma legítima. Porém, 
eram consideradas pela situações em que estas proibições poderiam ser 
dispensadas pela Igreja. Na documentação que pesquisamos, muitos eram os 
documentos que vinham acompanhados de pedido de autorização para 
matrimônio em grau proibido. As restrições da Igreja terminaram por gerar 
uma demanda de pedidos que o Papa não conseguia se desincumbir. Sendo 
assim, o Papa Pio VI, em bula expedida em Roma a 26 de janeiro de 1790, deu 
poder  aos  Bispos  do  Brasil  para  arbitrarem  as  dispensas  nos  graus  de 
parentesco previstas na legislação canônica. 

Em nossas pesquisas examinamos quinhentos e quarenta e três registros 
dos assentos de casamento na Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Ana. Cerca de  
sessenta  e  sete  solicitavam  as  dispensas  de  parentesco  próximo. 
Possivelmente as solicitações fossem motivadas pelo medo que o patrimônio se 

dispersasse em outras famílias. Muito embora seja um espaço de tradição católica 
obediente aos dogmas e leis canônicas, esta característica parece não ter sido 
suficiente para impedir a prática dos casamentos consanguíneos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa ocorreu através de uma fase de catalogação dos casamentos nos 
arquivos paroquiais e análise desses dados com o auxílio de banco de dados 
gerados pelo software Access. Foram recolhidos quinhentos e quarenta e três 
registros dos quais cerca sessenta e sete casos correspondiam a uniões entre 
pessoas com algum tipo de parentesco próximo. Além disso, por meio da 
análise dos assentos de casamento foi possível detectar outros aspectos como 
locais, horários dos casamentos, dias da semana, meses  dos matrimônios, 
aspectos importantes para compreendermos os sentidos da celebração. 

 
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. 

 
DISCUSSÃO 

A partir dos resultados e das leituras realizadas, percebeu-se a presença de 
peculiaridades próprias da região, como as condições culturais as quais eles se 
encontravam inseridas, caracterizadas por uniões consanguíneas motivadas, em 
grande parte, por interesses econômicos. É possível identificar que tais práticas



matrimoniais no período colonial modificaram diretamente o dia-a-dia da 
população local, levando a negociações de dispensas de consanguinidade, 
causando uma tendência para a formação de famílias baseadas na proximidade 
parental, um forte indício para doenças desencadeadas por esta realidade. 

 
 
 

CONCLUSÕES 
É difícil analisar os fatores que determinam a prevalência de casamentos 
consanguíneos  nas  populações  seridoenses,  mas  os  fatores  de  ordem 
econômica devem ter influído de modo prioritário, com a finalidade de manter a 
integridade da propriedade na família. Percebemos assim que apesar de todos 

os esforços da igreja e da pastoral tridentina, no sentido de impor determinadas 
normas de fé e conduta, bem como de fiscalizar o cotidiano da população, muitos 
eram os indivíduos que encontravam meios de legitimar peculiaridades à margem 
das regras estabelecidas. 
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