
O Concubinato

Por João Batista Amorim Correa

Responsável  por  amores  proibidos,  paixões  fulminantes  e  um vasto histórico de 

relacionamento  sexual  na  vida  da  sociedade  colonial  brasileira,  o  concubinato  sempre 

esteve no rol das transgressões morais mais difundidas na colônia desde o século XVI. As 

uniões ilícitas entre os primeiros colonos portugueses e as mulheres nativas se tornaram 

motivo de grande preocupação para a Companhia de Jesus, então à frente da árdua tarefa de 

catequizar o Novo Mundo.

A Igreja católica, diante do avanço da Reforma protestante que começava a ameaçar 

sua hegemonia política e espiritual na Europa, moveu um combate a todo tipo de desvio 

moral e religioso. Era a estratégia da instituição para o resgate de seu poder e credibilidade 

abalados  pelo  protestantismo.  Os  jesuítas  fizeram  parte  do  esforço  da  Igreja  católica 

expandir a fé cristã e combater o protestantismo. Sob a orientação do Concílio de Trento, os 

jesuítas  se  tornariam propagadores  atentos  da  fé  católica  nos  domínios  portugueses  na 

América. Assim, a empreitada para a conquista das almas do além-mar acabaria a cargo dos 

jesuítas, extenso braço de Roma capaz de atuar junto aos “selvagens” do “paraíso” recém-

descoberto.

Longa foi a lista dos “pecados” cometidos na colônia 

sob  o  olhar  impotente  ou,  conivente,  do  clero. 

Amancebamentos, incestos e outros delitos de ordem 

moral  foram  tolerados  em  nome  da  política  de 

povoamento.  Ameaça  de  danação  eterna  e 

excomunhão  faziam  parte  do  desacreditado  arsenal 

intimidador  da  Igreja  contra  a  permissividade  e  as 

práticas libidinosas dos colonos e também de muitos sacerdotes contrários ao celibato. Um 

bom exemplo de religiosos e leigos transgressores da moral cristã são os  homens que se 

envolveram na Inconfidência Mineira, alguns deles envolvidos na prática do concubinato, 

em fins do século XVIII. O trecho abaixo, retirado da obra, evidencia este fato:  
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CONCÍLIO:  Assembléia  convocada  pelo 
papa com a finalidade de discutir assuntos 
doutrinários,  dogmáticos ou disciplinares. 
O Concílio de Trento teve início em 1545 na 
cidade  italiana  de  mesmo  nome  sob  o 
papado de Paulo III. Seu objetivo era o de 
estudar  os  problemas  da  fé  católica 
evidenciados  com  a  Reforma  protestante 
de Lutero surgida na Alemanha em 1517. 



A acreditar-se em Joaquim Silvério dos Reis, [o padre José da Silva Oliveira] Rolim teria 

deflorado sua própria sobrinha, Quitéria, arranjado-lhe um casamento de conveniência,  

com o ânimo de prosseguir na relação ilícita e,  em vista da reação do marido dessa,  

acabaria ameaçando-o de morte. (VILLALTA, 2000).

Assim, o combate dos jesuítas, iniciado desde meados do século XVI, verificou-se 

insuficiente  e  extremamente  ineficaz.  A  imensidão  do  território,  aliada  à  ambição  de 

homens que tinham como certo apenas a impunidade e o desejo de riqueza numa terra 

distante, que se projetava de forma estranha a seus costumes e valores, foram fatores que 

favoreceram as práticas ilícitas. A atração ardente do colono português pela índia – mais 

tarde  estendido  às  negras,  mulatas  e  cafuzas  –  formaria  o  quadro  de  nossa  histórica 

composição mestiça. Em sua famosa obra, Casa-Grande e senzala, Gilberto Freyre (1969) 

vislumbra a miscigenação como indício da ausência de preconceitos e prova de tolerância 

racial no mundo colonial brasileiro. O colono lusitano, segundo este autor, possuiria na 

verdade uma “propensão natural ao contato voluptuoso com mulher exótica”. Por outro 

lado, Ronaldo Vainfas, em Trópico dos Pecados, acredita ser exagerada a idéia de ter sido a 

colônia desregrada sexualmente. O caos moral supostamente existente em terras tupiniquins 

seria  fruto  de  uma  visão  europeizante assentada  nas  regras  do  Concilio  de  Trento  e 

embutida no pensamento e nos escritos dos viajantes que por aqui passaram nos séculos 

XVI, XVII e XVIII. Deste modo, estes escritos seriam apropriados, por muitos de nossos 

historiadores, sem uma crítica mais apurada. O que teria impedido a detecção do quanto 

essas fontes estariam encharcadas pela moral cristã e que, como disse Vainfas, acabaria por 

impregnar as narrativas de nossa historiografia séculos depois. 

Em seu livro o Avesso da memória, o historiador Luciano Figueiredo nos aponta ter 

sido  o  concubinato  uma  forma  de  organização  familiar  muito  usual  entre  as  camadas 

populares  da  sociedade  colonial  brasileira  no  século  XVIII.  Na  visão  deste  autor,  o 

concubinato chegou até mesmo a substituir – pelo menos entre os habitantes mais pobres da 

colônia – o casamento de cunho cristão (Figueiredo, 1984). Um outro motivo da adesão 

massiva ao concubinato pelos desfavorecidos  da sociedade colonial  nos é  indicado por 

Maria Beatriz Nizza da Silva, em Sistema de Casamento no Brasil Colonial. Nessa obra, a 

autora expõe uma série de entraves burocráticos que distanciava os cônjuges pobres do 
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casamento legal. Sua lentidão, o alto preço do processo matrimonial, além dos inúmeros 

documentos  exigidos  pela  Igreja,  acabariam,  segundo  Maria  beatriz,  por  disseminar  as 

uniões ilegais na colônia. O que leva a autora a concluir: 

“A  tendência  para  o  concubinato  não  pode,  portanto,  ser  encarada  apenas  como  uma 

questão de  ‘libertinagem’, mas também como a resultante de obstáculos econômicos à 

celebração do casamento” (Silva, 1984, p. 55). 

Em oposição à argumentação deste dois autores, Ronaldo Vainfas apresenta dados 

que demonstram não serem as despesas com o matrimônio a principal causa do crescimento 

do concubinato entre os marginalizados da sociedade colonial. Além do mais, salienta o 

autor, a difusão do sacramento do matrimônio, sob as bênçãos eclesiásticas, era um dos 

maiores  objetivos  da  Contra-Reforma.  Criar  barreiras  econômicas  que  certamente 

impediriam o avanço do matrimonio legal seria então um contra-senso, erro grosseiro que a 

instituição  católica  certamente  não  cometeria.  Quanto  aos  documentos  exigidos  para  a 

realização da cerimônia, Vainfas não acredita que esse suposto rigor possa ter havido de 

fato, pois nem mesmo na metrópole tamanha exigência era usual até o século XVIII.

Para Ronaldo Vainfas, o concubinato não representou uma forma de organização 

social e muito menos uma união contrária ao sacramento católico. Foi antes uma imposição 

da miséria, da precariedade humana, da falta de oficio e de recursos que abraçava a maioria 

da população colonial. Homens e mulheres amancebavam-se por não terem outra opção. 

Uniam-se sexualmente, mas, raramente coabitavam. Órfãos da esperança, estariam sempre 

prontos para a partida em busca de melhor sorte. Portanto, aos olhos desse historiador, o 

concubinato  colonial  não  poderia  se  assemelhar  ao  casamento  legal,  nem  tão  pouco 

substituí-lo, pois lhe faltavam: legitimação eclesiástica, reconhecimento jurídico, moradia 

conjunta e duradoura dos cônjuges, além da celebração dos laços de família verificada nas 

uniões formais.

Enraizado na colônia desde o início da exploração e atingindo todo os seus estratos 

sociais, o concubinato esteve diretamente ligado à situação colonial e à escravidão. Diante 

da escassez de mulheres brancas, os colonos portugueses, influenciados por todo tipo de 

preconceitos  –  impensáveis  nos  dias  atuais,  mas  bastante  corriqueiros  na  colônia  –  se 
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julgavam  no  direito  de  ter  as  mulheres  de  “cor”,  também,  como  objeto  sexual.  A 

possibilidade de casamento do homem branco com mulheres nativas era  tomada, pelos 

colonos,  como  ofensa  aos  valores  ibéricos  de  “pureza  racial”.  Assim,  no  mundo  da 

sociedade colonial,  a  união legal  entre  cônjuges  de  diferente  condição,  pelo menos no 

quesito  racial,  era  mal  vista.  Daí  a  efervescência  do  concubinato,  encarado como uma 

forma descomprometida de relacionamento, desde que praticado com as “solteiras”.  

No campo legal, eram previstas sansões e proibições aos descendentes nascidos de 

uniões  entre  desiguais,  ou  seja,  puniam-se,  mesmo  que 

indiretamente, os casamentos realizados sem a observância 

do  principio  de  igualdade.  Fato  incontestável,  segundo 

Vainfas,  dos  múltiplos  preconceitos  e  do latente  racismo 

presente na colônia.

O  concubinato  também  abrangeu  a  relação  entre 

escravos,  embora  hoje  se  saiba  que   houve  casamentos 

formais  entre  os  cativos.  Não  foi  fácil,  porém,  para  os 

escravos casarem. Ora eram impedidos pela conveniência dos negócios de seus senhores, 

ora encontravam o obstáculo do desequilíbrio entre o número de homens e mulheres, já que 

a porcentagem do sexo masculino entre os cativos sempre foi maior, dado à exigência da 

atividade agrícola e mineradora desenvolvida na colônia.  

Apesar  de  rotulado  como  espaço  de  relações  amorosas  desavergonhadas,  que 

fugiam completamente  ao  padrão  de  união  oficial,  o  concubinato  foi,  sem dúvida,  um 

componente  de  extrema  importância  no  esforço  de  povoamento  da  colônia.  E  foi, 

sobretudo, um dos principais agentes revelador das múltiplas formas de como se processou 

a relação homem-mulher na imensidão da América portuguesa. Tornando-se o irradiador de 

costumes e tradições conjugais presentes ainda hoje na sociedade brasileira. 
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SOLTEIRAS:  Mulheres  pobres, 
abandonadas pelos maridos ou pela 
família;  vítimas de  violência  sexual 
e,  freqüentemente,  desprotegidas 
pela  condição  social  miserável  em 
que  se  encontravam.  Vale  lembrar 
que  na  colônia  o  termo,  “solteira” 
logo  foi  associado  à  índia  e,  mais 
tarde, à mulher negra e  mestiça.  
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O Casamento

Por João Batista Amorim Correa

Já há algum tempo a celebração do matrimônio no Brasil vem perdendo a pompa, o 

glamour que cercava toda a cerimônia.  É um rito cada vez mais despojado, sem muita 

formalidade e  que,  com o passar dos  anos,  tem, continuamente,  cedido espaço para as 

uniões consensuais, sem o registro civil. 

É o que nos revela  a pesquisa do Instituto Brasileiro  de Geografia  e Estatística 

realizada em1998. Segundo o IBGE, houve uma redução na taxa de casamentos de 5,1% 

para 4,3% se comparado com o ano de 1991, enquanto o número de divórcios e separações 

judiciais  aumentou  cerca  de  32,5%  no  mesmo  período.  A  pesquisa,  que  traz  dados 

estatísticos sobre registro civil de 1998 – colhidos em cartórios de todo o país – mostra que, 

em 1998, ocorreram 699mil casamentos contra 763 mil casamentos verificados em 1994.

Se  o  número  de  matrimônio  formal  apresenta  queda,  as  dissoluções  das  uniões 

legais, ao contrário, vêm crescendo. No ano de 1991, para cada 100 casamentos, havia 21,2 

separações.  Quatro  anos  depois  o  número  subiu  para  28,2  separações  em  cada  100 

casamentos realizados. Em números absolutos foram 76.233 separações em 1991 contra 

90.778 em 1998. Um aumento de 16.1% em menos de uma década

Alguns pesquisadores acreditam que este fenômeno se deve,  em grande parte,  à 

promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu regras claras para o divórcio. Isso 

teria  facilitado  os  processos  e,  conseqüentemente,  aumentado  o  número  de  pedidos  de 

separação no país  como um todo.  Além, é  claro,  da mudança comportamental  por que 

passou nossa sociedade, hoje bem mais flexível no que diz respeito ao modelo de relação 

conjugal. Outro dado revelado pela pesquisa desbanca o mês de maio como o mês dos 

casamentos no Brasil. Na realidade, dezembro é o mês com o maior número de cerimônias 

matrimoniais,  influenciado  pelo  13ª  salário,  que  incrementa  a  situação  financeira  dos 

cônjuges. 

Na colônia, no entanto, os herdeiros da tradição ibérica, para os quais o casamento 

significava respeitabilidade e prestígio junto à sociedade, preservaram com muito cuidado 

os valores da união formal. Mesmo que “imersos” no suposto mundo da “promiscuidade 
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sexual” – isto perante o rigor moral da época – o ideal do casamento legal nunca deixou de 

ser  perseguido  na  América  portuguesa  (VAINFAS,  1986,  p.93-96).. Contrariamente  ao 

concubinato,  tido,  no  imaginário  colonial,  como  via  pecaminosa,  caminho  certo  para 

aqueles com destino ao inferno, contrair o sacramento matrimonial implicava honradez de 

caráter e conferia aos cônjuges uma espécie de garantia prévia de salvação eterna. Assim, o 

matrimônio foi reconhecido e defendido na colônia. Rivalizou em importância até mesmo 

com o sacerdócio.  A “ordem dos  casados” era  valorizada,  reconhecida  e  almejada  por 

homens e mulheres no âmbito da Colônia. Entre as mulheres, por sinal, o casamento se 

abria como possibilidade real ainda no início da adolescência. Por volta dos treze ou quinze 

anos o sonho (ou o pesadelo) do casamento invadia o universo feminino, fazendo com que 

as jovens moças não poupassem esforços para contraí-los o mais rápido possível (ou que 

fossem pressionadas para tanto por seus pais). É bem verdade que a tarefa de “arranjar” o 

matrimônio cabia aos homens, em geral aos pais dos futuros cônjuges, que na oportunidade 

fundiam também interesses  familiares.  Entretanto,  isso  em nada  diminuía  a  inquietude 

feminina diante da tentação mundana em conseguir um marido.  Um outro fato que reforça 

a importância dada ao casamento pela sociedade colonial é a ocorrência da bigamia. Muitos 

colonos recorriam a uma segunda união animados pela visibilidade ou valorização social 

que esta união lhes conferia. Mesmo que isso significasse incorrer em crime punido pela 

Inquisição.    

E  como  não  bastasse  a  predisposição  da  Igreja  e  a  vontade  espontânea  dos 

moradores da colônia em favor do casamento, a Coroa, a partir do século XVII, visando 

povoar o imenso território de “povos brancos” – cônjuges de origem portuguesa que de 

acordo com as autoridades da época seriam mais dóceis e obedientes à ordem pública que 

os  mestiços  nascidos  de  uniões  ilegais  –  também  passou  a  estimular  a  união  formal. 

Segundo  Ronaldo  Vainfas,  tal  atitude  somente  viria  a  confirmar  que  o  número  de 

casamentos no Brasil se deu de forma bem mais acentuada a que alguns estudos apresados 

supunham, apesar de todas as dificuldades impostas ao matrimônio no período colonial. 
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