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Abstract: Neste estudo, realizamos uma análise da desigualdade social nas regiões pecuárias do sul do 
Brasil, na fronteira com o Uruguai e com as províncias argentinas, na primeira metade do século XIX. 
Para tanto, partidmos do estudo dos padrões de legitimidade entre batizandos livres na Capela de 
Alegrete (1821-1850). Em fins do período colonial, os luso-brasileiros conquistaram parte do território 
disputado com o Império Espanhol. Ali se instalou uma população de origens diversas: guarani-
missioneira, luso-brasileira, africana, hispano-platina. Ao lado de uma elite concentradora, havia médios 
e pequenos produtores, trabalho familiar, escravidão africana. No trabalho proposto agora, agregamos 
os registros de batismo da capela de Alegrete, na província do Rio Grande do Sul, entre 1821 e 1850. 
Realizamos a análise da legitimidade das crianças batizadas e seu cruzamento com as qualidade de cor 
atribuídas aos batizandos, bem como das classificações existentes nos registros e dos locais de 
nascimento dos pais e mães. Os padrões gerais de legitimidade da região são semelhantes à muitas 
outras áreas sul-americanas na primeira metade do século XIX. A explicação para esses padrões, porém, 
precisam ser buscadas na realidade específica da região, como uma área de fronteira, de guerra 
recorrente, de migrações recentes e diversificadas e de uma configuração agrária que foi limitando o 
acesso dos mais pobres à terra no final do período estudado. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas, historiadores argentinos, brasileiros e uruguaios promoveram uma 
vigorosa revisão do conhecimento sobre a economia e a estrutura social de diferentes regiões 
rurais daqueles espaços americanos, em fins do período colonial e ao longo do século XIX. 
Entre outros aspectos, tais trabalhos destacaram a importância da produção para o mercado 
interno, sem deixar de reconhecer o papel central das conexões atlânticas. Também 
demonstraram a marcante diversidade de formas de mão-de-obra, de grupos sociais, 
configurações familiares, conflitos e práticas sociais, onde antes se via apenas dicotomias 
redutoras, como grande senhor x seus escravos ou grande estancieiro x peões.1 Este trabalho 
se beneficia dessas pesquisas e que pretende ser uma contribuição a esse esforço. 

As amplas pradarias ao sul do Ibicuí se localizam, hoje, no sudoeste do estado brasileiro do Rio 
Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, ao sul, e com a província argentina de Corrientes, a 
oeste. Ao longo do século XIX, elas abrigaram a mais importante zona de criação de gado 
bovino do Brasil meridional, tendo como principal mercado as charqueadas do litoral, com 
destaque para o município de Pelotas. Ali, se realizava uma produção de carne-seca que era 
enviada para os portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, onde era redistribuído e servia 
como uma das principais fontes de alimentos das populações pobres e, sobretudo, dos 
grandes contingentes de escravos empregados na produção de açúcar e café para a 
exportação. Além disso, os couros, sebo, chifres e outros produtos eram exportados 
diretamente para mercados europeus e norte-americanos (Bell, 1998). 

Em trabalhos anteriores, investigamos a estrutura agrária da região de Alegrete, o principal 
município daquela zona de produção pecuária utilizando, principalmente, fontes patrimoniais 
como inventários post mortem e escrituras públicas (Farinatti, 2010). Depois, com a 
possibilidade de ter acesso aos registros paroquiais, foi possível iniciar o estudo da mesma 
área por novos ângulos, como o da naturalidade de mães e pais presentes nos registros de 
batismos da Capela de Alegrete, com aferições indiretas sobre as migrações das diferentes 
populações que se instalaram no lugar (Farinatti, 2014).  

A capela de Alegrete foi construída, em 1817, às margens do arroio Ibirapuitã. Os batismos ali 
registrados são, porém, esparsos até o ano de 1821, quando adquirem frequência e 
regularidade.2 Muitos são os usos que os historiadores têm feito a partir de fontes paroquiais, 
como as análises demográficas e também a reconstrução de relações sociais e prestígio a 
partir do compadrio. Aqui, porém, nos detemos em outra das possibilidades de estudo 
empregando essa documentação. Apresentamos resultados parciais de uma pesquisa em 
andamento sobre o espaço social daquela capela de fronteira, a partir da análise da condição 
de legitimidade dos batizandos cujos assentos foram realizados ali, entre 1821 e 1850. 

 

 

 

 

                                                           
1 Para o caso argentino, ver sínteses em: GARAVAGLIA e GELMAN, 1998; GELMAN, 1996. Para o caso 
brasileiro, FRAGOSO, 1990. 
2 Arquivo Diocesano de Uruguaiana. Registros de Batismo. Capela de Alegrete. Livros 1 a 4. Livro de 
Escravos. 
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2. Legitimidade de batizandos livres em Alegrete 

O conjunto documental trabalhado é constituído por 7.807 registros, dos quais 80% são de 

pessoas livres, 19% de escravos e 1% de libertos na pia batismal.  Para as análises que seguem, 

decidimos estabelecer cinco sub-períodos. O primeiro (1821-1828) vai até o final da Guerra da 

Cisplatina. O segundo abarca uma época de paz na capela de Alegrete (1829-1835), mas 

sempre ressalvando que essa paz se via distorcida por eventos no Estado Oriental. Depois, dois 

sub-períodos localizados dentro da Revolução Farroupilha (1836-40 e 1841-45), divididos para 

tornar a análise mais específica. Por fim, os anos de recuperação (1846-1850) que se localizam 

entre o final da Farroupilha e o início das campanhas brasileiras contra Oribe e Rosas. 

Nas últimas décadas, diversos estudos empregaram os registros de batismo para analisar os 

índices de filhos legítimos e a presença das variadas formas de ilegitimidade no Brasil, 

principalmente nos séculos XVIII e XIX. Em termos gerais, o Brasil estaria inserido no mesmo 

padrão da América hispânica, com índices de legitimidade acima dos 50% dos batizandos, mas 

claramente menores do que os encontrados nos estudos clássicos para a Europa centro-

ocidental (Brugger, 2000; Scott, 2002). 

A legitimidade geral dos batizados em Alegrete, entre 1821 e 1850, englobando livres e 

escravos excetuados apenas os africanos chegados pelo tráfico de cativos, era de 54%. 

Contudo, uma análise generalizada não contempla a complexidade daquela sociedade. Os 

índices apresentam sensível diferença se tomarmos em conta a condição jurídica dos 

batizandos.  

A legitimidade entre os escravos era extremamente baixa, alcançando cerca de 9% entre 1821 

e 1850. Este é um tema específico de pesquisa, que não temos como desenvolver aqui. Neste 

trabalho, vamos nos ater às configurações da legitimidade entre os batizandos livres. 

 

TABELA 1 

Legitimidade batizandos livres (Alegrete, 1821-1850) 

1821-28 % 1829-35 % 1836-40 % 1841-45 % 1846-50 % GERAL %

L 569 66% 759 61% 516 66% 836 65% 1292 62% 3972 64%

NMD 261 30% 376 30% 120 15% 298 23% 716 34% 1768 28%

NMPD 16 2% 86 7% 125 16% 126 10% 54 3% 410 7%

NPD 4 0% 3 0% 2 0% 6 0% 6 0% 21 0%

E 7 1% 15 1% 16 2% 10 1% 11 1% 59 1%

O 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% 1 0% 3 0%

Total 857 100% 1239 100% 779 100% 1278 100% 2080 100% 6233 100%  

L- Legítimos; NMD- Naturais só com a mãe declarada; NMPD- Naturais mãe e pai declarados; NPD- Naturais só com 

o pai declarado; E – Expostos e batizandos sem referência a pai e mãe; O – Adotivos e casos duvidosos. 

Fontes: Arquivo Diocesano de Uruguaiana. Registros de Batismo. Capela de Alegrete. Livros 1 a 4. Livro de Escravos. 
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Os índices de legitimidade entre livres apresentaram estabilidade ao longo do período 
trabalhado, oscilando levemente entre 66% e 64%. Ou seja, a importância da ilegitimidade na 
capela de Alegrete é inegável, com um significativo número de crianças que nasceram fora das 
relações sancionadas pela Igreja. A historiografia acerca do tema, no Brasil, aponta que a 
ilegitimidade era maior em regiões mais urbanizadas, mineradoras ou de fronteiras 
recentemente ocupadas ou em expansão, onde havia grande mobilidade espacial da 
população e maior complexidade social. Em contrapartida, as áreas agrárias apresentavam 
maiores índices de legitimidade, demonstrando a importância do casamento e da formação de 
famílias a partir do matrimônio formalizado. Essa importância é atribuída à necessidade de 
organização familiar para o trabalho agrícola, ligada à busca de maior estabilidade das relações 
conjugais e familiares (Faria, 1998).  

No caso de Alegrete, entre 1821 e 1850, podemos dizer que se trata, inicialmente, de fronteira 
recém conquistada pelos luso-brasileiros, submetida a guerras recorrentes e que, como 
veremos, recebeu grande número de migrantes durante todo o período.  Essa instabilidade e 
os deslocamentos populacionais, bem como a presença de tropas milicianas e militares, 
podem ter contribuído para a alta ilegitimidade verificada na capela, de modo análogo ao que 
foi verificado para a distante Cuiabá, zona de fronteira da província de Mato Grosso (Peraro, 
1999). 

Em sentido semelhante vai a análise de J.L. Moreno sobre a fronteira pampeana do Rio da 
Prata, entre 1780 e 1850, especificamente os dados do Pago de San Vicente, sudoeste da 
província de Buenos Aires (Moreno, 1997-98). O autor procura explicar o aumento da 
ilegitimidade, que parte de 13,4% no decênio 1787-97, até chegar a 33,5% entre 1840 e 1850 
(muito perto dos números encontrados por nós para Alegrete, no mesmo período). Moreno 
enfatiza a importância da contínua expansão da fronteira, com ocupação recente e recorrentes 
migrações, como centrais para entender o aumento das relações vividas fora do matrimônio 
legítimo e dos nascimentos daí decorrentes.  

No caso de Alegrete, na primeira metade do século XIX, estavam presentes muitos dos fatores 
indicados por Moreno para as regiões de fronteira na província de Buenos Aires. Guerras 
recorrentes, movimentos de população, nova organização de toda a estrutura produtiva local. 
Porém, há uma diferença importante. No caso analisado por Moreno, o aumento da 
ilegitimidade acompanhava o avanço da fronteira de ocupação. Em Alegrete, a fronteira deixa 
de se expandir ao longo da primeira metade do século XIX e nem por isso a legitimidade sobe 
durante o período. De modo geral, ela se mantém estável. A única alteração um pouco mais 
pronunciada é, na verdade, uma pequena redução de 4 pontos no último sub-período. 
Exatamente uma época em que a possibilidade de expansão sobre novas terras e recursos 
diminuíra muito em relação às primeiras décadas do século. Assim, essa explicação não pode 
ser totalmente incorporada no caso que estamos estudando.  

Por outro lado, a historiografia brasileira também tem verificado a ampliação gradativa da 
ilegitimidade ao longo do Oitocentos, e isso mesmo em áreas onde não havia ampliação da 
fronteira agrária. Nesse sentido, devemos perceber que 2/3 de legitimidade de batizandos 
livres em Alegrete é sim uma quantidade baixa para os padrões europeus e mesmo para 
algumas áreas sul-americanas, especialmente no contexto do século XVIII. Porém, ela está em 
consonância com outras paróquias brasileiras na primeira metade do século XIX. São João del 
Rey, em minas Gerais, região mista entre urbanização e economia agrária, apresentava entre 
67% e 71%, naquele período (Brugger, 2000). No Rio de Janeiro, Marapicu, região rural, tinha 
71% em 1849; Jacarepaguá, também rural, apresentava entre 53% e 67% entre 1830 e 1850; 
Santa Rita, freguesia urbana, entre 58 e 79% (1831-52); a Sé, também urbana, entre 49% e 
53% (Faria, 1998).  
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Algo semelhante pode-se dizer quanto a algumas regiões do antigo Vice-Reinado do Prata e 
que compartilhavam com Alegrete os traços da estrutura agrária e da condição de fronteira. O 
já referido estudo de J.L. Moreno sobre a região de San Vicente, na província de Buenos Aires, 
aponta uma legitimidade de 66,5% para a década de 1840 (Moreno, 1997-98, p. 68). Para a 
parte oriental da província de Entre-Rios, os percentuais de legitimidade partem de 90% em 
1820 para descer a 69,4% nas décadas de 1840 e 1850 (Schmit, 2004, p. 82-83).  

Além disso, esse índice de filhos legítimos em Alegrete ganha importância se tomarmos em 
conta a visão tradicional das regiões de pecuária na fronteira entre Brasil e Uruguai, no século 
XIX. Segundo essas versões, a família estável e, tanto mais, o casamento, só seriam vividos por 
uma pequena elite. Até pouco tempo, produção agrária familiar, relações de parentesco e 
estratégias familiares eram categorias ignoradas quando se falava da maioria da população 
livre da região, tidos como um bando de homens soltos e vagos. 

Essas observações, tomadas a partir de procedimentos comparativos, servem para avançarmos 
no conhecimento da sociedade que se formou entrelaçada com uma economia agrária 
extensiva no contexto da primeira metade do século XIX. Mas ela tem claros limites. Vários 
autores destacaram que é preciso tomar cuidado ao fazer comparações dos índices de 
legitimidade/ilegitimidade entre diferentes sociedades (Moreno, 1997-98; Brugger, 2000).  
Percentuais semelhantes podem ser construídos por processos diversos. Para alcançar a 
diversidade dos fatores que compõem aqueles números, é preciso olhar mais “de perto” a 
sociedade estudada. Um procedimento frutífero é a análise cruzada dos percentuais de 
legitimidade e de outros dois tipos de informação contida nos registros de batismo: a 
“qualidade de cor” atribuída pelo padre ao batizando e a naturalidade das mães e pais. 

3. Qualidades de cor 

No caso de Alegrete, uma das informações significativas trazidas em muitos dos registros de 
batismo é a cor ou a qualidade social do batizando, ou então “qualidade de cor”, como a tem 
chamado a historiografia recente (Guedes, 2014). Esse é um tema específico, que tem toda 
uma historiografia que lhe é dedicada e que impacta nas formas de desigualdade encontradas 
nas sociedades de Antigo Regime, nas sociedade coloniais e nas do século XIX. Aqui, não temos 
espaço para destinar a atenção que o tema merece, coisa que estamos fazendo em trabalho 
paralelo. Para os efeitos deste artigo, vamos fazer apenas as observações que sejam operativas 
para tratar a questão da legitimidade. 

Genericamente, os padres de Alegrete costumaram atribuir “qualidades de cor” ao batizandos 
livres com muita frequência no período estudado, deixando de fazê-lo conforme avançamos 
rumo ao meado do século. No primeiro sub-período, 94% dos batizandos receberam alguma 
atribuição de qualidade de cor. No segundo, 14%; no terceiro 28%. Os dois últimos sub-
períodos, localizados na década de 1840 viram esses índices caírem para 57% e 89%.  

No primeiro e segundo sub-períodos (1821-27, 1828-35), os batizandos que chamaremos 
genericamente aqui de “índios”3 eram maioria, com 52% e 40%. Em segundo lugar vinhas os 
batizandos “brancos”4, alcançando 39% no primeiro sub-período e 38% no segundo. Os outros 
casos de batizandos livres dividiam-se em designações como: pardo, mulato, preto e negro, 
além dos sem referência. Em todos os outros períodos, os “brancos” foram predominantes 
entre os com referência de cor, ainda que, com o aumento dos “sem referência”, seus 
percentuais tenham ficado em 44%, 33% e 10%. Por sua vez, os “índios” desceram para 16%, 
9% e apenas 1% no último sub-período.  

                                                           
3 Dentre eles, 82% foram chamados de índio ou índia, mas também incluímos as seguintes 
denominações: “china”, “guarani” ou “de nação guarani”. 
4 Incluí os designados como “branco” e “branca”. 
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Se comparados aos percentuais gerais para livres, a legitimidade entre os “brancos” alcançou 
índices impressionantes: 87%, 88%, 87%, 72% e 73%. Já entre os “índios”, esse os batizandos 
legítimos era bem menor: 51%, 34%, 30%, 32% e 11%. Ou seja, nitidamente temos duas 
realidades diferentes que os percentuais gerais escondiam. Os “sem referência” oscilaram 
entre 80%, 75%, 66%, 67%, 62%. 

Por outro lado, os registros também trazem informações sobre a naturalidade das mães e pais. 
Cruzando essas informações com as de “qualidade de cor” dos batizandos, percebemos que 
82% daqueles designados como “índios” tinham mães naturais das Missões guaraníticas. As 
mães dos outros 18% haviam nascido, sobretudo, do Rio Grande de São Pedro, mas também 
de regiões de colonização hispano-platina. Por sua vez, 97% dos designados como “brancos” 
eram naturais da América Portuguesa, sobretudo o Rio Grande de São Pedro.  

Assim sendo, uma análise da naturalidade das mães e pais de batizandos pode ajudar não 
apenas na compreensão da legitimidade e ilegitimidade na capela de Alegrete, quanto 
também de sua própria composição e estrutura social. 

4. Naturalidade das mães e pais de batizandos 

Como podemos observar no gráfico 1, nos dois primeiros períodos a presença de mães 
naturais das Missões guaraníticas é majoritária. 5 Contudo, apresentam tendência de queda ao 
longo de todo o espaço de tempo estudado.  
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Gráfico 1 - Naturalidade das mães de batizandos livres 
(Alegrete, 1821-1850)
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Fonte: Arquivo Diocesano de Uruguaiana. Registros de Batismo. Capela de Alegrete. Livros 1 a 4. Livro de Escravos. 

 

Registre-se que, quanto às duas categorias majoritárias, a tendência para os pais presentes nos 
registros é semelhante, com a diferença de que os missioneiros são levemente superados 
pelos naturais do Rio Grande de São Pedro já no segundo sub-período, e também que seu 
percentual será ainda mais baixo que os das mães na década de 1840. 

É fato que eventos políticos contribuíram para moldar os movimentos dos guaranis 
missioneiros nessa fase de desagregação de sua antiga unidade. Parte da população que 
batizou seus filhos em Alegrete era formada por aqueles que firmaram alianças políticas com 

                                                           
5 Para esta questão, procuramos excluir as mães e pais que aparecem repetidamente nos assentos, 
batizando mais de um filho.  
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os portugueses, ou pelos que buscavam refúgio contra as perseguições de Francisco Ramírez, 
após o ciclo artiguista.  

Todavia, há um aspecto ligado à antiga espacialidade missioneira que deve ser levado em 
conta ao se analisar aqueles números. Em certa medida, podemos imaginar que os 
movimentos que faziam esses guaranis, em meio àqueles tempos tormentosos orientavam-se, 
também, por uma territorialidade ligada à experiência econômica e social das décadas 
anteriores. É significativo que, entre as mães de origem missioneira presentes no primeiro sub-
período estudado, os Povos de São Borja e Japeju sejam os mais representados, com mais de 
50% das mães e pais missioneiros presentes nos registros, enquanto cerca de 20 outros Povos 
missioneiros dividiam a naturalidade da outra metade.6 

Ao longo de todo o século XVIII, o Povo de Japejú consistiu em um pólo pecuário dentro do 
complexo missioneiro, e promoveu a expansão de suas estâncias sobre as duas margens do rio 
Uruguai (Moraes, 2008; Wilde, 2009). Assim, por longo tempo, aquele foi um território 
percorrido, habitado e utilizado economicamente por aquele Povo e talvez também pelos 
outros de seu departamento. Ainda que essa estrutura produtiva não tenha sobrevivido ao 
início do século XIX, não é descabido imaginar que sua antiga organização tenha influenciado 
na expressiva presença de naturais Japejú e São Borja, principalmente, mas também de La Cruz 
e Santo Tomé entre os batizados na capela de Alegrete.  

Por outro lado, o percentual ocupado pelas mães e pais naturais do Rio Grande de São Pedro 
ascendem nos primeiros períodos e se estabilizam como a principal população da capela nos 
três últimos. 

Entre as mães naturais do Rio Grande de São Pedro, a grande maioria havia nascido na região 
de Rio Pardo (70% a 81%). Aquela região era a principal base para aqueles que iam se 
infiltrando no território das estâncias missioneiras, arreando gado e fazendo estabelecimentos 
pecuários, desde fins do século XVIII.7 Além disso, foi um dos principais pontos de lançamento 
para as expedições de 1811 e 1816, que garantiram o domínio dos luso-brasileiros sobre a 
região. Esses homens podiam ir sós ou, talvez mais comumente, migravam com mulheres e, 
por vezes, filhos. Os mais aquinhoados levavam seus escravos para estabelecer estâncias na 
fronteira recém-conquistada. Muitos deles participaram das campanhas contra Artigas, na 
década de 1810, arrearam gado e arrancharam-se, sendo que os mais privilegiados dentre eles 
conseguiu sesmarias concedidas pela Coroa portuguesa. 

5. Legitimidade entre filhos de missioneiros 

Os baixos índices de legitimidade dos batizandos “índios” em comparação com os “brancos” 
exigem uma análise mais detida. Estudando a Aldeia dos Anjos, formada em território 
português do Rio Grande de São Pedro, com guaranis egressos dos Povos das Missões 
espanholas, Bruna Sirtori faz uma advertência sobre a interpretação dos dados de 
ilegitimidade quanto aos guaranis. A autora levanta a questão das diferenças culturais, 
plasmada nas práticas sociais, entre essas sociedades guaranis e a sociedade luso-colonial 
(Sirtori, 2008, pp. 133-140). Ainda que a experiência reducional certamente tenha tido grande 
influência sobre os guaranis, suas visões a respeito do parentesco, sempre englobando laços 
familiares muito mais extensos do que o núcleo conjugal, continuavam em grande medida 
operantes. Tomando a provocação de autores como Alan McFarlane e Lawrence Stone, Sirtori 

                                                           
6 Arquivo Diocesano de Uruguaiana. Registros de Batismo. Capela de Alegrete. Livros 1 a 4. Livro de 
Escravos. 
7 É possível mesmo que alguns dos genitores que compareceram à pia batismal dizendo-se naturais de 
Rio Pardo fossem nascidos nas terras recém-conquistadas, onde ainda não havia capela, e tivessem sido 
batizados em Rio Pardo. 
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alerta para o fato de que o valor da castidade, da estabilidade matrimonial e mesmo da 
monogamia podiam estar desigualmente distribuídos na sociedade, tanto mais se suas 
matrizes culturais fossem tão diversas. 

Por outro lado, também cabe apenas lembrar as observações feitas por Elisa Garcia (2007, pp. 
269-274). Sem negar a situação de exploração sexual a que estava submetida parte das 
mulheres indígenas, a autora procura demonstrar que, em uma situação de guerra, como 
aquela, com homens que estavam seguidamente em combate e podiam ser mortos ou feitos 
prisioneiros, muitas mulheres se viam sozinhas, por vezes com filhos pequenos. Nesse 
contexto, mais do que ganhos materiais, o amasiamento e as relações íntimas com militares 
luso-brasileiros pode ter se dado em vista da busca de segurança e integridade física.  

Contudo, pensamos que os mesmo percentuais de legitimidade que estamos analisando aqui, 
podem ser interpretados de outra maneira. Em trabalho anterior, juntamente com Max 
Ribeiro, refletimos comparativamente sobre os índices de legitimidade entre guaranis de 
capelas do Rio Grande de São Pedro (Farinatti e Ribeiro, 2010). Apontamos que a comparação 
com os dados das mães naturais do Rio Grande precisa ser feita com muito cuidado. Ao 
contrário das mães missioneiras, as rio-grandenses não vivenciaram a desagregação de seu 
território, nem a erosão de seus modos de vida. Sendo assim, as famílias rio-grandenses 
tinham muito mais controle sobre a decisão e as circunstâncias de sua migração, podendo 
permitir que a maioria das mulheres se deslocasse como parte de uma unidade familiar já 
constituída.  

Tendo em conta o contexto dramático experimentado pelos missioneiros naqueles anos, o fato 
de que, na década de 1820, 51% dos filhos de emigrados nasceram de matrimônios 
legitimados pela igreja, não nos parece nada desprezível. Pelo contrário, esses percentuais 
indicam que uma parte significativa dentre eles migrou em família e seguia vivenciando uma 
vida familiar a partir de uniões legitimadas pela igreja, fossem as já construídas antes dos 
deslocamentos, fossem as recentes, constituídas nas novas regiões. Isso, insistimos, apenas 
tendo em conta as uniões que passaram pelo casamento religioso. De fato, a importância do 
parentesco e da malha familiar nesse processo de deslocamento territorial pode se ver 
aumentada se pensarmos que uniões não formalizadas pelo rito cristão também poderiam ter 
efetividade na formação de laços parentais, e que a noção de família para os guaranis-
missioneiros envolvia muito mais do que as relações dentro do núcleo conjugal.  Max Ribeiro 
desenvolveu essas ideias também em sua análise sobre a presença de guaranis missioneiros na 
capela de Santa Maria, no centro da província do Rio Grande do Sul (Ribeiro, 2013, pp. 96-98).  

6. Legitimidade e produção agrária familiar 

A importância dos “índios”, sobretudo os filhos de mães missioneiras, nos quadros da 
ilegitimidade em Alegrete pode dar a impressão de que o fenômeno estava restrito a um setor 
da população livre. Mas esse não era o caso. Por exemplo, lembremos que os batizandos 
“brancos” tinham índice de legitimidade de 81%, mas isso também indica que 19% dentre eles 
foram concebidos fora do casamento. Além disso e mais importante ainda: como está indicado 
nos gráficos “2” e “3”, houve uma grande diminuição de mães naturais das Missões a partir de 
1835, mas, como já observamos para o caso do fechamento da fronteira, os percentuais gerais 
de ilegitimidade entre a população livre não baixaram após aquela data, tendo inclusive 
apresentado um leve aumento no final do período. Sem dúvida, a conjuntura de guerra 
durante o conflito Farroupilha (1835-1845) deve ter contribuído para isso. Mas também 
podem ter havido outros fatores, ligados às possibilidades de reprodução das famílias de 
pequenos produtores. Em outras palavras, nos referimos à capacidade para aquela estrutura 
agrária assimilar a população que continuava a aumentar nas décadas de 1830 e 1840 sem que 
houvesse incorporação de novas terras por ampliação da conquista e apossamento. 
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Como já referi, a historiografia brasileira que trata do tema têm apontado que as regiões 
agrárias apresentavam maiores índices de legitimidade nos séculos XVIII e XIX, em virtude da 
necessidade de organização do trabalho familiar para o trabalho. A grande maioria desses 
estudos, porém, se refere a regiões predominantemente agrícolas, sejam com hegemonia da 
grande lavoura de exportação ou da produção de alimentos para o mercado interno. Um dos 
poucos estudos atinentes às zonas pecuárias versa sobre Paracatu, região pecuária de Minas 
Gerais, onde foi encontrada uma legitimidade de 69% entre 1821 e 1850 (Pimentel e Maia, 
2014).  No entanto, as autoras não incorporam a questão da estrutura agrária e da 
oportunidades e limites geradas pela base econômica local como variáveis explicativas. 

Em trabalho anterior, analisei a estrutura sócio-econômica de Alegrete, a partir de fontes 
patrimoniais, como os inventários post mortem e as escrituras públicas (Farinatti, 2010). Os 
resultados aproximaram a região da paisagem agrária que diversos autores já vinham 
demonstrando para o Rio Grande do Sul colonial ou para diversas regiões do Rio da Prata nos 
séculos XVIII e XIX. A principal atividade produtiva da região era a criação de gado para a venda 
de novilhos para as charqueadas do litoral. Também havia produção de equinos, muares, 
ovinos e lavoura de alimentos, embora com um caráter subsidiário. Em comparação com 
outras regiões da província, Alegrete tinha um caráter mais especializado na pecuária e 
contava com mais grandes estâncias. Isso, porém, não elidia a existência de uma maioria de 
médios e pequenos produtores, entremeados a uma pequena elite de grandes proprietários. 
Através da análise de uma amostra de 205 inventários post mortem abertos entre 1831 e 
1870, os criadores com até 500 reses de gado vacum formavam 54% dos inventariados.  

Nas grandes estâncias, a mão-de-obra era formada por um núcleo estável, onde havia escravos 
e peões assalariados. Para as atividades eventuais eram contratados trabalhadores que 
recebiam por dia ou tarefa. Por sua vez, entre pequenos produtores de gado e lavoura, o 
trabalho familiar era a principal forma de mão-de-obra, podendo haver o concurso conjuntural 
de escravos e, mais raramente, trabalhadores livres. Ou seja, grandes estâncias e unidades de 
pequena produção não diferiam apenas na quantidade de seus rebanhos. Tratavam-se de 
esferas de produção agrária com lógicas muito diferentes e que não podem ser encaradas da 
mesma maneira. Inclusive, parte daqueles peões assalariados que faziam trabalhos eventuais 
nas grandes estâncias pertenciam às famílias de pequenos produtores. 

Quanto à primeira metade do século XIX, os inventários post mortem apenas ganham 
regularidade na década de 1830, juntamente com a criação do município de Alegrete. A 
configuração agrária sugerida pela análise daqueles documentos aponta que mais da metade 
dos pequenos e médios produtores vivia e exercia suas atividades em campos alheios. Isso se 
dava majoritariamente por relações fora do mercado. Ou seja, eram agregados produzindo “a 
favor” nos campos que eram considerados socialmente como propriedade de outros. Podemos 
estimar que esse número deveria ser ainda maior, dada a conhecida sub-representação das 
camadas mais pobres da sociedade naquele tipo de fonte De fato, dos 236 sujeitos listados em 
uma relação de chefes de domicílio do terceiro distrito de Alegrete, elaborada em 1846, 
apenas 25% foram apontados como proprietários e 74% foram indicados como “agregados”.8 

Ou seja, a possibilidade de reprodução social para famílias de pequenos produtores e o 
estímulo a uniões conjugais encontrava na permissão para arranchamento em terras alheias 
um desaguadouro, mesmo que a incorporação de novas terras por apossamento e conquista 
estivessem cada vez mais difíceis no segundo quarto do Oitocentos. Este poderia ser um fator 
a estimular ou, pelo menos, permitir a ocorrência de matrimônios para os sujeitos que não 
pertenciam aos grupos mais abastados. Esse acesso à bens de produção estava estribado em 
relações de reciprocidade verticais com os proprietários.  

                                                           
8 1% dos casos foram descritos como “comerciante-proprietário”. 
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Contudo, conforme avançava a idade da ocupação de hegemonia luso-brasileira no local, a 
ampliação da população, as repartições por herança e a valorização da terra contribuíam para 
dificultar a reprodução dessas práticas. Graciela Garcia demonstrou o caráter conflituoso da 
propriedade e do acesso à terra em Alegrete (Garcia, 2005). Esses conflitos e as expropriações 
dos que tinham menos recursos sociais para garantir suas posses foram especialmente 
notáveis depois da Lei de Terras de 1850, mas já existiam mesmo antes. Não temos fontes 
específicas que nos permitam mapear com precisão a evolução das possibilidades de acesso a 
bens de produção ao longo da primeira metade do século.  

Porém, o fato de que o preço da terra já crescia de modo importante na década de 1840 (ainda 
que não atingisse a enorme valorização da segunda metade do século) sugere que as 
dificuldades tenham começado antes mesmo da Lei de Terras. Na década de 1830, as terras 
ocupavam 24% dos patrimônios inventariados, enquanto que o gado era o fator mais 
expressivo, com 45% do valor, ficando os escravos em terceiro lugar, com 16% e os outros 15% 
se dividindo entre outros ativos como imóveis urbanos, dívidas ativas, equipamentos 
produtivos e dinheiro vivo. Na década de 1840, as terras já haviam ultrapassado o gado 
chegando a 36% contra 26%, produto de uma combinação da redução do tamanho médio dos 
rebanhos com uma valorização da terra, em virtude do fechamento da fronteira agrária. Mas a 
grande valorização fundiária viria mesmo nas duas décadas seguintes. O tamanho médio das 
propriedades diminuiu um pouco, sem nunca deixar de apresentar uma distribuição bastante 
desigual, mas ainda assim a terra alcançou 37% e 56% na composição dos patrimônios 
inventariados nas décadas de 1850 e 1860, contra 32% e 13% do gado naqueles mesmos 
períodos. Os escravos mantiveram-se em uma patamar estável em torno dos 17% até a década 
de 1860, quando cairam para 10% (Farinatti, 2010). 

Ao contrário do que ocorre para as províncias de São Paulo e Minas Gerais, e também para 
regiões do Uruguai e de províncias argentinas, não contamos com censos ou listas de 
população que discriminassem os habitantes de cada lar. Assim, não sabemos o número de 
pessoas que habitavam os domicílios, nem seu sexo ou idade. E não podemos cruzar essas 
informações com a característica pecuária, agrícola ou urbana dos diferentes distritos. No 
entanto, a partir do contexto esboçado acima, uma hipótese que podemos arriscar para a 
permanência dos índices de ilegitimidade em cerca de 1/3 após 1835 é que isso pode estar 
espelhando o início das limitações para que os não-proprietários encontrassem permissão para 
arranchamentos em terras alheias.  Talvez parte dos novos migrantes e parte dos jovens 
pobres que haviam pertencido à primeira geração de batizados na capela de Alegrete, e que 
chegavam à idade de casar na década de 1840, tenham enfrentado aquelas limitações. 

7. Filhos naturais com mãe e pai declarados 

A vinculação entre as possibilidades de se tornar produtores autônomos e a formação de 
famílias está bem estudada para regiões agrícolas (Mattos, 2001) e, me parece, também existia 
em regiões de pecuária, como Alegrete, onde a pequena criação de gado, aliada ou não à 
plantação de lavouras de alimentos, tinha na mão-de-obra familiar o seu principal esteio. 
Porém, até onde essa formação de famílias implicava na necessidade do casamento formal?  

Em trabalho anterior, analisei o perfil social de 549 testemunhas e réus de processos criminais 
abertos em Alegrete entre 1845 e 1865. Apesar de não coincidir diretamente com o período 
estudado aqui, é significativo que, ainda nesse meado de século os indicados como criadores 
ou lavradores tivessem uma porcentagem de casados ou viúvos maior que a média geral. Esta 
era de 56%, enquanto que os criadores ficaram com 68% e os lavradores 78%. Embora essas 
duas categorias também pudessem incluir proprietários de terra, é certo que todos os 
agregados que aparecem entre as testemunhas estão compreendidos nelas. Enquanto isso, 
não havia solteiros entre os 20 “fazendeiros” e “estancieiros”, denominações que abarcavam 
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os grandes pecuaristas. Por sua vez, apenas 37% dos peões eram casados ou viúvos e sua 
média de idade era menor que a dos outros grupos. Essa categoria era formada por filhos 
daqueles criadores e lavradores, e também por um importante grupo de migrantes jovens 
(Farinatti, 2010).  

Mas o que interessa perceber aqui é que, embora a maioria dos criadores e lavradores fossem 
casados, havia cerca de 30% entre eles (somadas as categorias) que eram solteiros. Alguns 
deles podiam, de fato, viverem sós, mas é possível que a maior parte estivesse incluído em um 
grupo familiar chefiado por seus pais ou irmãos, ou então estivessem envolvidos em relações 
de amasiamento.  

Voltemos aos números da tabela “1”. Dentre o total de filhos ilegítimos, 80% traz apenas o 
nome da mãe declarado no assento. Os outros 20% são ocupados por crianças que eram filhos 
de uniões ilegítimas, mas que tinham nomes de pai e mãe grafados no registro. A proporção 
de registros nessa condição cresceu muito durante o período farroupilha. Isso talvez se deva à 
situação de guerra. É possível que mais homens declarassem a paternidade de seus filhos 
naturais na pia batismal porque tinham medo de morrer com o pecado de não haver 
reconhecido os filhos; para que, em caso de morrerem em combate, os filhos pudessem ter 
acesso a direitos hereditários; e também para que estes não carregassem a designação de 
bastardos.   

 No entanto, podemos estimar que grande parte desses 20% eram frutos de relações de 
concubinato ou amasiamento, ou seja, relações conjugais com relativa estabilidade, mas que 
não tinham as bênçãos da Igreja. Eles podiam compor, inclusive, parte daqueles 80% dos casos 
de filhos ilegítimos sem pais declarados. As escrituras de perfilhação também podem dar pistas 
sobre essas situações. É o que indica, por exemplo, a escritura de reconhecimento de 
paternidade e filiação que fizeram Luis Jose Rodrigues e sua mulher Maria Joaquina da Silva à 
sua filha, Mauricia Placida de Jesus. Declararam que tiveram a filha quando estavam “em 
estado de concubinato” e que ela fora batizada como “filha natural de Maria Joaquina da 
Silva”. Acabaram por casar depois, e então fizeram essa escritura para que a mesma filha “goze 
de todos os direitos”. 

Talvez seja artificial generalizar a existência de uma linha rígida entre casamento e celibato 
naquela sociedade. Ao lado de uma maioria de matrimônios ungidos pela igreja, também havia 
relacionamentos não formalizados, com diferentes graus de estabilidade, ainda que eles 
certamente estivessem desigualmente distribuídos na estrutura social. Minha impressão é que 
esses relacionamentos não subsidiam visões sobre anomia e pouca importância das relações 
familiares naquele contexto. Para parte das mulheres e homens daquele mundo agrário e de 
fronteira, o casamento devia aparecer como um fator importante, mas não indispensável, para 
o acesso à produção autônoma, para o estabelecimento de laços familiares e para a 
construção de estratégias e projetos de vida. 

8. Conclusão 

A configuração da legitimidade/ilegitimidade se manteve relativamente estável na capela de 
Alegrete, ao longo do período estudado. A legitimidade entre os batizandos livres ficou entre 
66% e 62%. Para os escravos, esteve entre 4% e 10%. Porém, esses percentuais eram 
construídos por fatores diversos.  

Os índices relativamente altos de ilegitimidade certamente estiveram influenciados pela 
situação de fronteira recentemente conquistada, de movimento de populações, grande 
número de migrantes, instabilidade institucional, guerras e recrutamentos recorrentes. Nesse 
ponto, assemelha-se genericamente com áreas tão díspares como as regiões platinas e o 
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sertão de Cuiabá, no mesmo período. Ou seja, esses traços gerais ajudam a encontrar alguns 
fatores que moldavam a configuração da legitimidade/ilegitimidade, mas é preciso ir além. 

O cruzamento da análise da legitimidade com informações presentes nos registros referentes 
às “qualidades de cor” dos batizandos e à naturalidade de suas mães e pais ajudam a entrever 
essa complexidade. Entre os batizandos “brancos” – maioria entre filhos de gente vinda das 
áreas de colonização portuguesa -, a legitimidade média no período foi relativamente alta, 
chegando a 81%. Por sua vez, entre os “índios”, que eram preferencialmente filhos de mães e 
pais naturais dos Povos das Missões Guaraníticas, ela iniciou com 51% e ficou em uma média 
de 31%. Ou seja, identifica-se ao menos duas faixas de legitimidade na população livre, a que 
se pode somar a uma esfera ainda mais baixa para os escravos.  

No caso dos livres, os percentuais de legitimidade foram influenciados pelas vicissitudes 
enfrentadas pelos missioneiros com a conquista e desagregação dos Sete Povos Orientais 
pelos portugueses, e pela desestruturação e guerra trazidas pelo período das Independências 
nos Povos Ocidentais. Contudo, tendo em conta essa conjuntura de deslocamentos forçados, 
engajamento em diferentes lados das guerras, busca de reorganização, os percentuais de 
legitimidade apresentados pelos missioneiros não são desprezíveis. Eles indicam, inclusive, 
como têm sugerido estudos recentes, que, na medida do possível, as relações e solidariedades 
familiares ajudaram a condicionar parte dos deslocamentos desses povos por seus antigos 
territórios e mais além. Bem como influíram na formação de agregações e solidariedades nas 
regiões onde se instalavam. 

Um aspecto que deve ficar como alerta e ensejar novas pesquisas é a especificidade dos 
valores e práticas que orientavam os guaranis missioneiros do início do século XIX em relação à 
família, ao matrimônio e à estabilidade conjugal. Assim como no caso dos escravos, é preciso 
perguntar-se o quanto o matrimônio realizado na igreja estava mesmo no horizonte e nas 
possibilidades desses agentes. Que outras relações familiares e afetivas podiam ganhar 
espaço? Qual o papel do casamento como uma forma de hierarquização e desigualdade dentro 
desses próprios grupos, bem como de mobilidade social dentro da sociedade englobante? 

Todavia, se reconhecemos a importância numérica dos filhos naturais tidos por mães 
missioneiras, é preciso tentar explicar o fato de que, mesmo após 1835, quando esse grupo 
sofreu uma redução expressiva, os percentuais de legitimidade não subiram. Em parte, isso se 
deveu ao fato da região ter sido palco de guerra durante a Revolução Farroupilha (1835-45). 
Mas, além disso, outros processos estavam em curso e talvez tenham se agravado na década 
de 1840. A região apresentava uma estrutura agrária baseada na pecuária extensiva e 
caracterizada pela relativa concentração da propriedade jurídica da terra entre os grandes 
estancieiros. Porém, ao mesmo tempo, havia a difusão da possibilidade de acesso ao uso da 
terra, a pequenos rebanhos e roças para uma miríade de pequenos produtores, que tinham 
seu principal alicerce na mão-de-obra familiar. Há indícios de que esta era uma possibilidade 
que começava a diminuir após 1840, talvez limitando as possibilidades de formação de famílias 
pelas novas gerações dentre os que não eram grandes estancieiros. 

Por sua vez, a presença 20 a 30% de lavradores e criadores solteiros entre de testemunhas e 
réus de processos criminais de Alegrete não diminui a importância da família para o acesso à 
pequena produção agrária, mas relativiza o peso do casamento formalizado na igreja. As 
relações não-formalizadas, mas com certo grau de estabilidade, aparecem tanto naqueles 
casos em que os filhos naturais tiveram pai e mãe declarados nos registros de batismo, como, 
provavelmente, também compunham parte do alto índice de assentos de filhos naturais em 
que o nome do pai era omitido naqueles assentos. É claro que estes certamente englobavam 
muitos casos de filhos de relações esporádicas, de amasiamento com pessoas casadas e 
também frutos de violência ou ameaça. Porém, o cruzamento dos registros de batismo com 
escrituras de perfilhação mostrou a existência de casos em que filhos sem declaração de pai, 
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depois, foram reconhecidos explicitamente como frutos de relação estável de concubinato 
entre pessoas solteiras. Por vezes, essas mesmas levaram ao casamento posterior. 

Assim, os quadros da legitimidade/ilegitimidade em Alegrete, região agrária e de fronteira, na 
primeira metade do século XIX, estava dentro dos parâmetros encontrados para outras regiões 
do Brasil e da América, para aquele mesmo período. A ampliação da ilegitimidade a partir das 
primeiras décadas do Oitocentos é um fenômeno comum por toda parte. Contudo, a 
construção desses índices obedecia a uma combinação específica de fatores diversificados. No 
caso estudado, a análise desse fenômeno ajudou a compreender melhor não apenas as 
práticas familiares locais, mas também a constituição de sua população, de sua estrutura 
agrária e do espaço social onde atuavam os agentes históricos. 
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