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RESUMO 

O objetivo desta dissertação foi identificar padrões de nupcialidade da Paróquia 
de Nossa Senhora da Apresentação, correspondente, à época, ao município de 
Natal, estado do Rio Grande do Norte, nos anos de 1937 e 1938, no que se refere 
à idade, estado civil, local de residência, naturalidade e ocupação dos noivos. 
Para isso, utilizaram-se, como fonte de informações, livros paroquiais de 
matrimônios, originalmente provenientes da Cúria Metropolitana de Natal e 
digitalizados pelo Laboratório de Experimentação em História Social (LEHS) da 
UFRN. Desses livros, foram transcritas, para o software Excel, informações de 
idade, naturalidade, estado civil, local de residência e ocupação dos nubentes, 
constituindo, assim, um banco de dados de 894 indivíduos (entre noivos, noivas, 
pais e mães dos noivos, e pais e mães das noivas) mencionados em 149 registros 
de casamentos referentes aos anos de 1937 (72 registros) e de 1938 (77 
registros). Para proceder às análises descritivas (frequências e cruzamentos de 
informações entre noivos e noivas), a base de dados foi exportada para o pacote 
Statistical Package for the Social Science (SPSS). Entre os principais resultados, 
verificou-se, de modo geral, o seguinte padrão de casamentos: noivos mais 
velhos que suas noivas (com idade média de entrada no casamento de 29,9 anos 
para os noivos, e de 24 anos para as noivas), noivos e noivas naturais e 
residentes da própria paróquia (ainda que com registros de casamentos entre 
naturais e residentes de estados do entorno do Rio Grande do Norte, sobretudo 
no caso dos noivos, e com raros casamentos envolvendo estrangeiros), e noivos 
em primeiras núpcias (e em alguns casos houve indicações de maior número de 
recasamentos para os homens). Quanto à ocupação, as noivas se encontravam, 
majoritariamente, fora do mercado de trabalho, enquanto os noivos, mais 
inseridos na força laboral, se enquadravam nas profissões emergentes de uma 
Natal em processo de modernização (comércio, serviço público, e profissões 
liberais). Além da descrição de padrões de casamento em uma perspectiva 
demográfica, a principal contribuição deste trabalho foi a utilização de registros 
paroquiais como base para elaboração de um banco de dados, contendo 
informações matrimoniais que, à época, não eram possíveis de ser exploradas 
por meio de fontes oficiais disponíveis nos registros civis. Como sugestão para 
trabalhos vindouros, pode-se elencar a análise de coorte das raras características 
individuais (idade ao casar, local de residência, naturalidade e ocupação) para 
nubentes e seus pais, e também, a ampliação de estudos para todos os anos 
disponíveis para a metade do século XX. 

 

 

 

Palavras-chave: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação; Rio Grande do 
Norte; Registros paroquiais; Nupcialidade. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this thesis was to identify patterns of nuptiality of the Parish of Nossa 
Senhora da Apresentação, corresponding at the time to the city of Natal, Rio 
Grande do Norte, in the years 1937 and 1938, with regard to age, marital status, 
location residence, place of birth and occupation of the bride and groom. For this, 
it was used as a source of information parish records of marriages, originally from 
Cúria Metropolitana de Natal and scanned by Laboratório de Experimentação em 
História Social, UFRN. These records were transcribed for Excell software 
information age, national origin, marital status, place of residence and occupation 
of the intending spouses, thus constituting one of 894 individuals database 
(among grooms, brides, parents grooms, and parents brides) mentioned in 149 
records of marriages for the years 1937 (72 records) and 1938 (77 records). To 
make the descriptive analyzes (frequencies and crossings of information between 
brides and grooms), the database was exported to the Statistical Package 
Package for the Social Sciences (SPSS). Among the main results, it was found, 
older grooms their brides (with an average age of entry into the 29.9 year marriage 
to the bride and groom and 24 years for brides), natural and own parish residents 
(albeit with records of marriages between natural and residents of states 
surrounding the Rio Grande do Norte, especially for the bride and groom, and rare 
marriages involving foreigners), and singles (and larger indications remarriage for 
men than women). With regard to occupation, brides were mostly outside the labor 
market, while the groom, more entered the labor force, fell within the emerging 
professions of Natal modernization process (trade, public service, and professional 
services). Besides the marriage patterns of description of a demographic 
perspective, the main contribution of this work was the use of parish registers as a 
basis for development of a database containing marital information, for the time, 
are not possible to be explored through official sources. As a suggestion for future 
work can list the cohort analysis of the rare individual characteristics (age at 
marriage, place of residence, place of birth and occupation) for spouses and 
parents, and also the expansion of studies for all years available for half of the 
twentieth century. 
 
 
 
 
 
 

Key-words: Parish of Nossa Senhora da Apresentação; Rio Grande do Norte; 
Parish records; Nuptiality. 
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1 INTRODUÇÃO 

O alvo desta pesquisa foi o município de Natal, capital do estado do Rio 

Grande do Norte, localizado na região Nordeste do Brasil. O trabalho tem como 

objetivo a identificação dos padrões de casamentos católicos, ocorridos nesse 

município no início do século XX. Mais especificamente, foram analisados os anos 

de 1937 e 1938 com base nos assentos de casamentos da paróquia de Nossa 

Senhora da Apresentação, da qual o município de Natal fazia parte.  

Concernente à hierarquia das jurisdições eclesiásticas da Igreja Católica, 

paróquia se refere a uma zona (território) sob a responsabilidade de um padre 

(pároco) submetida a um bispado, compreendendo uma igreja matriz e capelas. 

Sua principal função é a assistência religiosa à população urbana e rural da área 

a que pertence. No caso de Natal, essa paróquia alternou submissão aos 

bispados da Bahia, de Pernambuco e Paraíba, até se tornar uma diocese no início 

do século XX (DE PAULA 2010). 

Em seus estudos sobre nupcialidade na Europa, Hajnal (1965) definiu 

matrimônio como a maneira mais apropriada para a procriação e posterior 

manutenção do sustento dos filhos. O casamento é o ponto inicial da constituição 

de uma nova família, não se tratando apenas da modificação de uma família já 

existente (HAJNAL 1965). Talcott Parsons (1956) apresenta, também, uma tese 

de relação entre família e nupcialidade, em que a família natural surge com o 

matrimônio entre pessoas de sexos opostos e cada um com uma função social 

bem definida: o homem é o provedor, enquanto a mulher é a base emocional da 

família. 

A principal justificativa para a elaboração deste trabalho é a escassez de 

estudos demográficos para o tema da nupcialidade para o início do século XX, 

tendo o Nordeste como objeto de estudo. A maior parte dos estudos existentes 

sobre casamentos para essa região está circunscrita aos campos da historiografia 

e da antropologia, e quase sempre retratam características matrimoniais de áreas 

bem específicas (CAVIGNAC 2007). Ademais, no campo da historiografia, 

verifica-se que os trabalhos contemplam muito mais a elite do que a população 

em geral (RODARTE 2008); assim urge ampliar o objeto de estudo para os 

demais grupos sociais, conforme proposto neste trabalho científico. 
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Em uma perspectiva mais ampla, quanto aos estudos em demografia 

histórica, há a concentração de trabalhos para localidades da região Centro-Sul 

do país (MARCÍLIO 1997, BACELLAR, SCOTT E BASSANEZI 2005). A escassez 

de pesquisas, nessa linha, para a região Nordeste é grande (MARCÍLIO 1997), e 

contribuir para os estudos sobre estratégias matrimoniais desta região constituiu 

uma motivação para a produção deste trabalho. 

A dissertação em questão analisou os padrões de casamentos católicos 

com base nas seguintes dimensões: idade média de entrada no casamento, 

diferença de idade entre os nubentes, estado civil, a naturalidade, local de 

residência e a ocupação dos noivos. A idade média de entrada no matrimônio 

pode estar relacionada às características socioeconômicas locais. Por exemplo, 

em áreas urbanas, a idade média ao casar tende a ser mais elevada do que em 

áreas rurais; isso pode ser o reflexo do estilo de vida urbano e sua menor rigidez 

no que se refere ao controle social previsto no casamento precoce. Ademais, nas 

cidades, os maiores custos de vida em comparação com o campo possivelmente 

estimulariam a postergação das núpcias para as idades mais avançadas 

(RODARTE 2008). No que tange à diferença de idade entre os nubentes, eventos 

como a migração, mais frequente entre os homens, pode contribuir para uniões 

de noivos mais velhos do que suas noivas (BRÜGGER 2002).  

Na análise do padrão nupcial, por estado civil, é perceptível que a maior 

parte dos casais que proclamavam matrimônio eram solteiros e jovens. Existiam 

também aqueles indivíduos que passavam pelo processo de recasamento, como, 

por exemplo, os divorciados e viúvos. Porém a oportunidade de casamento e 

recasamento no Brasil, historicamente são heterogêneas quando quando 

comparadas aos grupos sociais. Bassanezi (1992) coloca que já no século XIX, 

período marcado pela escravidão, as oportunidades eram diferentes para homens 

e mulheres, brancos e negros, livres e escravos. Entre os cativos (negros e 

pardos) havia um maior número de negros solteiros do que de pardos, 

consequentemente existia maior proporção de enlace. No caso de alforriados, 

aumentavam as possibilidades de matrimônios. Metade da população branca era 

casada e apresentava um baixo índice de viúvos, demonstrando, assim, que, 

além de uma menor taxa de mortalidade, havia uma maior quantidade de 

recasamentos (BASSANEZI 1992). 
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A Natal do início do século XX seguia um costume nacional baseado na 

cultura religiosa do catolicismo que trata, até hoje, o casamento como um 

sacramento eclesiástico e não um contrato civil, consequentemente, não 

admitindo a sua dissolução. Nesse caso, a mulher era vista como submissa ao 

marido e passava por todo um processo social ao ser preparada para o 

casamento e educada para ser “obediente” ao seu esposo, o chefe da família, 

cumprindo, assim, seu papel de estrita função do lar (GUIMARÃES 2006). O 

divórcio ocorria com a impossibilidade de convivência de duas personalidades 

diferentes, por motivos de adultério ou ameaça contra a vida. Nos casos em que a 

mulher fosse considerada incapaz de se manter, era responsabilidade do ex-

marido a prestação de pensão para o sustento dela e dos filhos (GUIMARÃES 

2006). 

Este trabalho destaca, também, a análise do padrão de casamento 

segundo a naturalidade e local de residência dos nubentes. Esse ponto foi 

analisado para verificar se houve movimentos migratórios que influenciassem o 

padrão de núpcias de Natal no período considerado. O local de moradia e/ou a 

naturalidade pode influenciar nos arranjos matrimoniais em casos como o 

abordado por Cavignac (2007), quando um grupo se utiliza do espaço territorial 

para legitimar e dar continuidade a costumes herdados dos ancestrais. Como 

exemplo disso, pode-se citar o fato de muitos casais recém-casados ou residirem 

na casa dos pais/sogros ou construirem suas moradias nos seus arredores 

(CAVIGNAC 2007).  

A estratificação social, também, afetava a composição dos arranjos 

matrimoniais. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, as camadas mais elitizadas, 

formadas, basicamente, por grandes fazendeiros políticos do regime oligárquico, 

tinham a tradição de manter o poder, deixando o seu grupo social praticamente 

fechado (MARIZ e SUASSUNA 1999).  

Aliás, o matrimônio era uma das vias dessa manutenção de poder não 

somente no Rio Grande do Norte, mas como em todo o Nordeste, desde a época 

do Brasil colonial (FARIA 1998). A classe média desse período, formada por 

profissionais liberais e comerciantes buscava galgar um patamar social, e tinha 

como objetivo fazer parte da elite, e o casamento de seus filhos com pessoas 

influentes era a oportunidade de se inserirem no grupo mais abastado. Segundo 

Botelho (2004, p. 2):  
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O matrimônio é um momento crucial dentro das estratégias de 

reprodução social. Ao estabelecer laços entre grupos familiares, 

ele torna-se o garantidor da perpetuidade de tais grupos ao 

mesmo tempo em que amplia as redes sociais dos indivíduos 

envolvidos.  

 

Nos registros de casamentos utilizados como fonte de informação deste 

trabalho há dados sobre a ocupação dos nubentes. A intenção inicial era a de 

verificar se predominavam casamentos endogâmicos ou exogâmicos no que se 

refere a esse quesito. Porém, tendo em vista os costumes da época, as mulheres 

se encontravam, majoritariamente, fora do mercado de trabalho e se dedicavam 

mais ao trabalho doméstico. Esse fato inviabilizou uma análise de cruzamento de 

informações de ocupação dos noivos com suas noivas, assim, analisou-se, 

apenas, a frequência da ocupação dos nubentes. 

Pertinente à fonte de dados, foram utilizadas, neste trabalho, informações 

retiradas dos livros de casamentos catalogados e digitalizados pelo Laboratório 

de Experimentação em História Social (LEHS) do Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O trabalho de digitalização desses livros ocorreu em parceria com a 

Cúria Metropolitana de Natal, detentora do acervo por se tratar de um documento 

institucional da Igreja Católica. Uma limitação no uso do registro paroquial como 

fonte de pesquisa faz menção ao fato de que os matrimônios de indivíduos que 

professavam outras religiões deixavam de ser catalogados, resumindo-se aos 

casamentos católicos e às instituições religiosas que adotassem o uso destes, 

como, por exemplo, a Igreja Luterana (BASSANEZI 2011).  

A construção de uma base de dados fundamentada nesses registros 

paroquiais constituiu aspecto principal da metodologia utilizada nesta dissertação. 

Obteve-se um banco de dados de 894 indivíduos (noivo, noiva, pai e mãe do 

noivo, e pai e mãe da noiva), arrolados em 149 casamentos ocorridos em 1937 

(72 registros) e em 1938 (77 registros). Esses registros foram organizados em 

planilha do Microsoft Excel e, posteriormente, exportadas para o software SPSS, 

versão 20, para proceder às análises descritivas e de cruzamento de informações 

entre os nubentes para verificar o padrão de casamento da população em estudo 

segundo características selecionadas. 
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Além desta introdução, a presente dissertação se divide em mais cinco 

capítulos. No capítulo 2, se discute a nupcialidade como fenômeno social. No 

capítulo 3, apresenta-se o contexto político e sociodemográficos do município de 

Natal na primeira metade do século XX. O capítulo 4 contém os dados e métodos; 

o capítulo 5, os resultados e por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais 

deste trabalho. 
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2 A NUPCIALIDADE COMO FENÔMENO SOCIAL 

 Neste capítulo, será discutido como a nupcialidade afeta e pode ser 

afetada por questões sociais. A relação entre nupcialidade e outros aspectos da 

dinâmica demográfica como migração e, principalmente, fecundidade, atestam a 

importância da nupcialidade. Apresenta-se, ainda, um histórico das características 

sociais em torno do casamento; esses aspectos serão discutidos nos próximos 

itens. 

 

2.1 Conceitos e definições acerca da nupcialidade 

 

Um padrão de nupcialidade se refere aos fatores que influenciam a 

formação e também a dissolução de uma união conjugal (LEVY 2009). Além de 

uma variável que explica fenômenos demográficos, como fecundidade, 

mortalidade e migração (SILVA 1979), a nupcialidade se apresenta como costume 

integrante de sociedades de diferentes culturas e regiões. 

A relação entre nupcialidade e migração tem como um de seus pontos o 

fato de que pressupõe a chegada e a partida de indivíduos em idade de casar 

(que coincide com a idade de trabalhar, motivo maior da migração), afetando o 

mercado de casamentos tanto na população deixada quanto na população que 

recebe esses fluxos migratórios. Um exemplo disso é o êxodo rural, visto que é 

protagonizado por indivíduos em idade ativa, diminuindo a proporção de 

casamentos no campo e aumentando a possibilidade de enlaces nas cidades 

(CASTIGLIONI 2009). 

  Quando se trata de fecundidade, a relação com a nupcialidade é direta. 

Especialmente em sociedades tradicionais, a procriação é tida como norma 

dentro do casamento (TEIXEIRA 2014). Nesses casos, as taxas de fecundidade 

em locais com número mais expressivo de casamentos serão consequentemente 

maiores.  

 Mortalidade e nupcialidade também se relacionam. Considerando que, para 

muitas culturas a dissolução do casamento só ocorre com a morte, a transição 

para o estado de viuvez, oportuniza o recasamento que vai gerar a formação de 

uma nova família (BACCI 1999).  
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Uma união pode ser endogâmica ou exogâmica. Segundo McLennan 

(1970), a endogamia está associada à permissão do casamento dentro de um 

determinado grupo social enquanto a exogamia, à proibição de uniões no interior 

de determinado grupo. Segundo Levi-Strauss (1982), “a exogamia equivale a uma 

proibição e a renúncia abre caminho para uma reivindicação”. E de acordo com 

Dumont (1970), a endogamia faz parte de uma consequência hierárquica 

responsável tanto pela reprodução da sociedade como pela sua integração 

(GONÇALVES 1990).  

Tratando das questões de modelos de matrimônios existentes, Hajnal 

(1965) discorreu sobre dois modelos: o europeu e o não-europeu. O padrão 

europeu se caracterizava por matrimônios predominantes em idade elevada 

(acima dos 25 anos) e proporção de celibatários, acima de 10%. Essas 

características europeias divergiam das características observadas em outras 

partes do mundo (modelo não-europeu) em que predominavam casamentos 

precoces (abaixo de 20 anos) e com taxa de celibatários inferior a 5% (LAZO 

1996). “A dicotomia europeu/não-europeu de Hajnal é baseada na associação 

entre a idade ao casar e a incidência de solteiros em idades maduras” (SILVA 

1979). 

Pela teoria de Parsons (1956), a família apresenta duas funções básicas: 

“socialização dos filhos e estabilização das personalidades no caso dos adultos”. 

Os filhos internalizam os costumes da sociedade para que esses sejam inseridos 

no grupo. 

 Ainda segundo o autor, como os papéis dentro do núcleo familiar de 

modelo tradicional estava diretamente relacionado ao sexo do indivíduo, todo 

padrão que fugisse desse modelo deveria ser classificado como um desvio e, 

consequentemente, deveria ser abolido. Isso ocorria no Brasil, desde o período 

colonial, sendo a figura da mulher sempre abaixo da figura patriarcal do marido 

(chefe do lar) (FARIA 1998). 

 Segundo Bacci (1998), “A nupcialidade está diretamente relacionada aos 

sistemas familiares”. O regime de posse de terra, as regras de divisão e 

transmissão de propriedades e as atividades econômicas contam com relevante 

participação da cadeia de matrimônios na abordagem clássica nupcial. 

 Na sociedade europeia do Antigo Regime, nota-se que as pessoas de 

menos condições econômicas demoravam um pouco mais para casar pelo fato de 
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que precisam garantir o sustento para a futura família (BACCI 1998). Essa é mais 

uma base explicativa para os homens, enquanto provedores, casarem em idade 

mais tardia que as mulheres, que por sua vez, seriam majoritariamente de 

obrigações administrativas do lar. Ao contrário, os mais abastados tinham a 

oportunidade de obter o enlace mais cedo, pois a transferência de propriedades, 

natural desse sistema socioeconômico vigente, permita um bem maior para o 

sustento da família. 

   

2.2 Notas historiográficas de padrões de casamentos no Rio 

Grande do Norte e na capital potiguar. 

 

 Não para tratar somente sobre padrão de nupcialidade, os registros 

paroquiais de casamento serviram como fonte para trabalhos, historiográficos que 

retratavam o espaço regional de Natal em diferentes períodos. Medeiros Filho 

(1991 apud LOPES 2004) tratou sobre a historiografia clássica potiguar de 

Câmara Cascudo e Tavares de Lyra com um olhar diferente. Um desses pontos 

de inovação foi abordar o período colonial da cidade por meio de fontes 

inovadoras como os registros paroquiais de Nossa Senhora da Apresentação; 

entre eles, os de casamento, para revisar e elucidar pontos que tenham ficado em 

questão. No entanto a exploração da fonte se resume a descrição, sem uma 

maior problematização. 

Lopes (2004) aborda ainda os registros paroquiais de casamento para os 

estudos sobre a população indígena no Rio Grande do Norte do século XVIII. Na 

sua pesquisa em Livros de Criação de Vila (São José de Mipibu e Vila Flor), além 

dos livros de matrimônio de Nossa Senhora da Apresentação, ela localiza 

registros de casamento mistos entre índios e negros, mas não cita qualquer 

relação entre brancos e indivíduos de outras etnias. 

A produção historiográfica do Rio Grande do Norte para o tema da 

nupcialidade volta-se, majoritariamente, para localidades do interior do estado 

potiguar. A obra “A importância do casamento consanguíneo na manutenção da 

família patrimonial e a posse da terra na região do Seridó Potiguar do século XIX” 

de Araújo (2012) discute o matrimônio como via de manutenção de status social e 

econômico. Com uma visão historiográfica, Araújo (2012) explora as relações 
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consanguíneas na manutenção da estrutura social no Seridó do século XIX. 

Como uma das maneiras de dar continuidade ao seu modo de vida, as elites 

montavam os enlaces com parentes, na maior parte das vezes primos de primeiro 

e segundo graus e, em alguns raros casos, entre irmãos que possuíam ligações 

sanguíneas por parte de um dos genitores (ARAÚJO 2012). 

Outra pesquisa que aborda a questão dos matrimônios entre parentes é 

“Sexo, Culpa e Interdição: os casamentos consanguíneos no Caicó arcaico” de 

Oliveira (2012) que assim como o de Araújo (2012) foi apresentado no ambiente 

da ciência histórica e discorrem sobre o mesmo espaço. Oliveira (2012) trata, 

também, das relações parentais, porém as motivações que levavam a isso são 

bem diferentes. Nesse caso, o período trabalhado por Oliveira (2012) é o século 

XX. O que levou os indivíduos a investirem no casamento consanguíneo foram as 

intempéries climáticas. A grande seca na região provocou o isolamento das 

famílias da zona rural. A alternativa que restou aos patriarcas foi o enlace 

matrimonial entre parentes para assim manter a estrutura social. O casamento foi 

utilizado como estratégia social em face de um problema que foi além do seu 

controle.  

O trabalho “A Nupcialidade na Freguesia da Gloriosa Sant’Anna, sertão 

potiguar no período Colonial” de Santos (2015) trata de aspectos da nupcialidade 

no Rio Grande do Norte com base em dados paroquiais da Igreja Católica, porém 

para a região do Seridó e no período colonial. Nessa pesquisa, os resultados 

apontaram que não eram comuns casamentos entre índios e brancos, crioulos e 

índios, e os escravos, na maior parte das vezes, casavam entre si (SANTOS 

2012). Desse trabalho, destaca-se o fato de que, desde o início da sua povoação 

e no decorrer dos demais períodos, no Rio Grande do Norte, na totalidade do seu 

território, predominavam casamentos entre indivíduos do mesmo grupo no que diz 

respeito à condição social, espacial e cultural. 

Em adição à abordagem historiográfica dos matrimônios para Natal e Rio 

Grande do Norte apresentada nesta seção, o próximo capítulo aborda o contexto 

político e sociodemográfico do período a que essa dissertação se dedica. 
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2.3 Histórico acerca das características sociais dos matrimônios. 

  

No decorrer da História, várias características se formaram em torno do 

casamento nos mais diversos tipos de sociedade, rural ou urbana, tradicionais ou 

mais modernas, conservadoras ou progressistas. Gennep (1978) trata disso 

passando pelos estágios de uma relação, o namoro, noivado, o casamento 

propriamente dito e inclusive o fim do relacionamento que vamos tratar mais à 

frente nos ritos de divórcio.  

 Um dos aspectos que chamam a atenção é a maneira como o início do 

relacionamento pode ocorrer em sociedade das mais diversas. Não é apenas o 

interesse social e político de famílias patriarcais ou romantismo de jovens que se 

casam por amor na modernidade. O rapto também surge como uma maneira que 

precede a relação matrimonial em alguns grupos. Em alguns casos esse rapto, 

tinha como consequência, a transformação das raptadas em concubinas e 

escravas inferiores às mulheres unidas de maneira convencional (GENNEP 

1977). 

 Ainda se apresenta a “rebeldia” que levava à “acomodação”. Isso ocorria 

quando um casal totalmente contrário as regras sociais e costumes da sua 

sociedade, proclamava núpcias contrariando vontades e interesses de suas 

famílias. Estas, por sua vez (não em todos os casos), “se inclinam diante do fato 

consumado ou se executa uma parte das cerimônias”, mas sem deixar de cumprir 

os costumes tribais das cerimônias matrimoniais (GENNEP 1977). 

Ainda na abordagem da escolha do cônjuge verificam-se tradições 

religiosas. Desde os séculos XVI e XVII, literatos de Portugal, baseado na 

tradição católica do Concílio de Trento, “passavam a receita” de como os homens 

deveriam escolher suas esposas, demonstrando a face de uma sociedade 

patriarcal. As principais características a se analisar, nessa escolha, eram beleza, 

riqueza e idade e de que forma isso poderia beneficiar o futuro esposo (LEVY 

2009). 

 Nessas questões, tradicionalmente, o homem sempre elegia mulheres do 

mesmo patamar socioeconômico, mais novas, e de visível beleza. No caso do 

fator econômico, os noivos das classes mais elitizadas escolhiam noivas da 

mesma classe e pelo costume patriarcal de colocar o casamento como parte 
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integrante de um sistema de mercado, no qual havia manutenção de bens, status 

e poder social, restando apenas, às camadas mais humildes contrair matrimônio 

com mulheres do mesmo nível. 

 O processo de escolha do cônjuge não era algo simples; os estágios de 

namoro e noivado eram acompanhados por boa parte das respectivas famílias, já 

que o matrimônio possuía muitos interesses ao seu redor. O casamento era, de 

fato, um negócio entre famílias em que os jovens nubentes não possuíam 

nenhum poder sobre as escolhas realizadas (LEVY 2009). 

 No Brasil, a legislação de 1890, permitia casamentos somente a partir dos 

dezesseis anos para homens e catorze para mulheres, eventos fora desse padrão 

eram considerados inválidos. No Código Civil de 1916 esse limite sobe em dois 

anos para ambos os sexos. De acordo com Levy (2009, p. 125): 

 

Com o tempo, a argumentação se deslocou do campo fisiológico 

ou biológico e do comercial, para o social, ou melhor, para o 

intelectual e moral, predominando a ideia de que o casamento era 

mais uma união de almas do que apenas de corpos, sendo 

necessária maturidade de espírito para administrar o lar e educar 

a prole, além de ser a expressão de consentimento dos nubentes 

e não da vontade dos pais. 

 

No Brasil, as mudanças no casamento patriarcal acompanham as 

alterações econômicas e sociais no século XVIII, visto que muitos filhos 

começaram a se tornar independentes por meio do acúmulo de capital nas 

aptidões comerciais, permitindo, assim, suas próprias escolhas e objetivos de vida 

(SAMARA 1997).  

 Essas mudanças na configuração familiar têm os primeiros acontecimentos 

entre os séculos XVIII e XIX em São Paulo e, segundo os estudiosos como, por 

exemplo, Samara (1997), isso pode ter se alastrado, posteriormente, para outras 

regiões, como o Nordeste. Isso permite conjecturar que o modelo parental deixa 

de ser uma das únicas alternativas para a construção de um enlace matrimonial e 

abre espaço para a chegada da modernização nas relações nupciais. 

 Alguns acontecimentos, que tiveram São Paulo e sua elite como cenário, 

apontam para as citadas origens das mudanças no modo de entrada no 
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casamento nas demais regiões brasileiras. O crescimento da alfabetização das 

mulheres ainda que em pequeno número, proporcionava mais discernimento na 

escolha do cônjuge. A capacidade do marido sustentar esposa e filho era um dos 

pontos mais observados antes do casamento. Essas passagens nos costumes 

sociais da época, deu início a derrocada do modelo patriarcal para decidir sobre o 

casamento (SAMARA 1997). 

 Na passagem do século XIX para o XX, as mudanças na forma de escolha 

do cônjuge também abrem novos caminhos quando a afetividade ganha, cada vez 

mais, força entre os casais, como fica claro no estudo de Levy (2009 apud 

Azevedo 1986), o que também considera um ponto da modernização da 

sociedade. Ainda com contexto patriarcal, mas com novas e diferentes 

características do costume tradicional, o interesse social e político das respectivas 

famílias passam a ser colocados em segundo plano para se priorizar a paixão, a 

empatia entre os noivos e a felicidade a ambos que isso pode trazer. O “amor-

paixão” se destaca em ser a afetividade que vem do coração e relega a 

racionalidade. Mas ainda há a vigilância dos pais que não permitem que os noivos 

fiquem a sós e que prima pela castidade, sobretudo e, de modo especial, da 

mulher. 

 O “padrão moderno” de namoro passa a ser o principal meio de entrada no 

matrimônio com a urbanização pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, 

também, as transformações se iniciaram nas classes mais privilegiadas 

socialmente e acabavam por influenciar os grupos mais populares. Algo mais 

intimista que a própria “paquera” ganha espaço por meio da utilização de 

instrumentos de comunicação como o cinema, o rádio e pelo contato com outros 

povos e culturas em viagens cada vez mais frequentes. Naturalmente, não foi 

algo que ocorreu repentinamente, até porque a zona rural e as famílias mais 

conservadoras não concordavam com uma ruptura de tradições, proporcionando, 

assim, alguns conflitos nos lares (LEVY 2009). 

 Assim como a entrada, no casamento, constitui um quesito a ser analisado 

como parte integrante do relacionamento, o fim dele também não deixa de ser 

(Samara 1984). No período colonial brasileiro, o amor era algo de destaque nos 

enlaces de pobres e libertos em contradição ao patriarcalismo das altas camadas 

sociais. Assim, o padrão moral era levado mais em conta até porque, em caso de 

rompimento não havia muitos bens a se dividir. A consequência dessa falta de 
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atributos não era empecilho para se manter um casamento fracassado, sendo 

comum a dissolução nesse grupo. 

 Cada cultura e religião apresentam características peculiares para a 

separação de corpos. Enquanto o catolicismo recusa o divórcio e se utiliza da 

anulação do casamento, os judeus exacerbam a burocracia como ponto de 

inibição do fim do matrimônio. Ainda há a desigualdade de tratamento entre os 

sexos na cultura islâmica, na qual para que ocorra a separação a partir da 

vontade do homem, basta que ele diga que não deseja mais ter tal mulher como 

esposa, enquanto, no caso contrário, é necessário um julgamento legal para que 

o divórcio aconteça (GENNEP 1978). 

 Assim como o casamento pode ser o ponto de entrada na idade adulta, o 

seu fim de maneira alguma faz com que os envolvidos retrocedam algum estágio 

da vida. Se o vínculo afetivo é quebrado por meio do divórcio, essa relação 

continua no patamar coletivista social. Além dos parentes dos noivos, em muitos 

casos, manterem os laços de amizades, em caso de filhos gerados pelo casal a 

ligação jamais poderá ser rompida na sua totalidade, pois existe um eterno elo 

entre eles. 

 Esse tópico abordou características peculiares (espaço e tempo) das mais 

variadas maneiras de dissolução do casamento como uma das partes do 

matrimônio. No próximo item, serão abordadas características dos enlaces que 

ocorriam em Natal, no Rio Grande do Norte. Trabalhos científicos, na área 

historiográfica, retratam esse aspecto tendo, como foco, o cenário social. 
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3 O MUNICÍPIO DO NATAL NA PRIMEIRA METADE DO 

SÉCULO XX: CONTEXTO POLÍTICO E 

SOCIODEMOGRÁFICO. 

 Neste capítulo, serão abordados o contexto político de Natal e a relação 

com os costumes sociais e características demográficas da cidade. Sua fundação 

e sua evolução política são aspectos importantes de análise, visto que houve uma 

forte influência das oligarquias e do coronelismo que reinou no período da 

Primeira República. Ademais, o presente capítulo, apresenta, também, 

indicadores sociodemográficos de Natal, utilizando informações de dois 

recenseamentos ocorridos na primeira metade do século XX: o Recenseamento 

Geral da População de 1920 e o Recenseamento Geral da População de 1940. 

3.1 Contexto político 

A cidade do Natal nasceu no dia 25 de dezembro do ano de 1599, às 

margens do Rio Potengi, o mais extenso do estado do Rio Grande do Norte. Na 

época, a região era habitada pelos nativos da terra, os índios potiguares (LYRA 

2008). A fundação da cidade ocorreu após ordens vindas da metrópole lusitana 

proceder à defesa do território ao norte da colônia. Franceses tentavam invadir e 

explorar a área da qual hoje faz parte a cidade do Natal. Diante disso, esquadras 

vieram das Capitanias da Paraíba e de Pernambuco, lideradas pelos seus 

Capitães-mores Feliciano Coelho e Manuel Mascarenhas Homem, 

respectivamente (LYRA 2008, TRINDADE 2010). Para solidificar a conquista e 

proteger o território, foi construída a Fortaleza dos Reis Magos, e, graças à 

pacificação com os índios realizada, um povoado nasceu próximo à edificação, 

chamado Natal, em referência à data de sua fundação (CASCUDO 1999). 

A colonização e o povoamento começaram, de fato, na administração do 

Capitão-mor João Rodrigues Colaço; ao conceder sesmarias, ele tinha como 

principal objetivo promover além do povoamento o desenvolvimento econômico 

da capitania. Cascudo (1999) afirma, em seus relatos, que Natal de cidade só 

tinha o nome e que os primeiros anos de sua existência foram “lentos, difíceis, 

paupérrimos”. Essa condição era acentuada pela política da Coroa Portuguesa, 

que visualizava a capitania do Rio Grande, apenas, como ponto estratégico de 
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defesa militar contra a invasão de esquadras inimigas, principalmente os corsários 

franceses que sempre faziam tentativas de domínio na região.  

Em decorrência desse modelo de colonização, surge uma cidade 

extremamente pacata, com uma capela, poucas casas e sítios nos seus 

moradores vivendo da agricultura. Houve, ainda, o crescimento não 

especificamente em Natal, mas em regiões próximas. “Para o interior da capitania 

existia alguns poucos engenhos de açúcar, entre eles, destacando-se Cunhaú, 

Uruaçu e Ferreiro Torto, nos atuais municípios de Canguaretama, São Gonçalo 

do Amarante e Macaíba, respectivamente (TRINDADE 2010). Foram assim, as 

três primeiras décadas da existência de Natal.  

Um episódio de destaque, marcado na História de Natal, do Rio Grande do 

Norte e em boa parte do Nordeste foi a presença e dominação holandesa. Tudo 

teve início com a União das Coroas Ibéricas, entre 1580 a 1640, após a morte do 

Rei português, Dom Sebastião que não deixou herdeiro para o trono. Quem 

assumiu foi o seu parente distante, Felipe II da Espanha, que passaria a reinar as 

duas nações e suas respectivas possessões. A Holanda, expressivo mercado 

consumidor, do açúcar produzido no Nordeste, principalmente na Capitania de 

Pernambuco, estava tentando conquistar sua independência da Espanha na 

chamada “Revolta Holandesa” ocorrida no mesmo período, o que, 

consequentemente, as tornavam nações inimigas. A primeira atitude do Rei da 

Espanha foi proibir qualquer comércio com a Holanda, o que os levou a uma série 

de tentativas de invasão e domínio da região (TRINDADE 2010). 

Após conquistar Pernambuco e Paraíba, em 1633, a Capitania do Rio 

Grande, foi dominada durante vinte anos. As diferenças entre os povos ocorriam, 

principalmente, na cultura religiosa; os holandeses eram protestantes calvinistas e 

estavam em conflito contra os católicos de origem portuguesa. A administração 

holandesa não penetrou muito pelo interior da capitania, limitando-se à região 

litorânea. Outra característica que marcou a passagem holandesa pelo Rio 

Grande foi a aliança com algumas tribos indígenas, sobressaindo a dos os 

janduís. Fazia parte da estratégia holandesa de manter a pacificação no território 

(MONTEIRO 2007). 

O clima pacífico, no entanto, foi rompido pelo objetivo holandês: dominar os 

Engenhos de açúcar, consequentemente, o seu produto. Dessa maneira 

ocorreram os massacres de Cunhaú e Uruaçu por meio de assaltos a esses 
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respectivos engenhos, provocando a morte de vários luso-brasileiros, habitantes 

da região (MONTEIRO 2007).  

Esse domínio se encerrou, concomitantemente, com o fim da União das 

Coroas Ibéricas. Portugal estava disposto a retomar o domínio de suas posses o 

que ocorreu na metade da década dos anos 1650, quando tropas portuguesas 

expulsaram os holandeses do Nordeste e retomaram o domínio da região 

(TRINDADE 2010).  

Após a dominação holandesa, aconteceu ainda, um evento que marcou a 

capitania: a Guerra dos Bárbaros, logo após a expulsão dos holandeses, uma 

espécie de caça aos índios que se colocaram contra os portugueses nesse 

período. Para Cascudo (1999), foi o conflito que, pela sua duração, quase meio 

século, praticamente exterminou a vida indígena no Rio Grande do Norte. 

Durante os séculos XVIII e XIX, assim como em muitas partes do Nordeste 

e do Brasil, Natal foi cenário de Revoltas como a Revolução de 1817 e a 

Confederação do Equador em 1824, ambos movimentos de ideal republicano com 

origem em Pernambuco e que se estendeu para às capitanias vizinhas. Na 

economia, a queda das plantações de açúcar começou a dar espaço ao algodão 

e à pecuária (TRINDADE 2010). À época, Natal era, ainda, era uma pequena 

cidade sem qualquer desenvolvimento urbano, de poucos habitantes e ares 

provincianos. 

No início do século XX, Natal experimentava a modernidade 

socioeconômica, haja vista, novos equipamentos para a construção civil e 

ligações de novas vias para cidades do interior do Rio Grande do Norte. A 

modernização – proporcionada pela elite intelectual motivada por outros lugares já 

desenvolvidos – trazia pra Natal a energia elétrica que movia os bondes e 

iluminava as ruas. A construção dos primeiros conjuntos habitacionais (bairros 

planejados) logo ao romper do novo século e as inaugurações do Aero Club e do 

Estádio Juvenal Lamartine, no fim da década de 1920, são símbolos de uma Natal 

em processo de modernização que alcançava mudança de hábitos e de 

sociabilidade (MARINHO 2011). 

 Como todo processo de mudança, o novo se misturava com aspectos do 

antigo. O Brasil iniciava o seu período republicano, época marcada por governos 

oligárquicos, quando a democracia burguesa era resultado da estrutura de 

dominação das elites agrárias (SPINELLI 2010). No Rio Grande do Norte, uma 
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oligarquia se destacava: Albuquerque Maranhão que, na pessoa de Pedro Velho 

de Albuquerque Maranhão, assumiu o posto maior do Rio Grande do Norte com a 

Proclamação da República. Este, juntamente com seus familiares, já havia 

fundado, anos antes, o Partido Republicano Potiguar (SOUZA 2008). 

 Alguns pontos caracterizavam a chamada “Primeira República”, tais como: 

a debilidade do mercado nacional, a complementaridade de interesses entre 

agricultura e indústria, a subordinação do capital industrial ao capital 

agromercantil, a regionalização da economia e a política das classes dominantes 

e a passividade das massas rurais diante do paternalismo e coronelismo 

excludente (SPINELLI 2010). 

 A influência política era muito grande. Pedro Velho com sua força e 

popularidade, fez com que Prudente de Morais obtivesse mais de dez mil votos 

nas eleições presidenciais. Outra marca do seu governo oligárquico foram as 

recorrentes nomeações de parentes para cargos importantes em várias 

localidades do estado, como a do seu primo João Lyra Tavares para administrar 

os Correios do Rio Grande do Norte. Um irmão de Pedro Velho, Fabrício Gomes 

de Albuquerque Maranhão, ingressou na vida pública graças ao seu incentivo. 

Mesmo com a morte de Pedro Velho, em 1907, a oligarquia não foi abalada. Seu 

irmão, Alberto Maranhão, que também já havia sido governador do estado, 

assumiu o posto (SOUZA 2008). 

 O grupo que surgiu para quebrar a hegemonia da oligarquia Albuquerque 

Maranhão que, seguidamente, governou o estado até meados dos anos 1910, 

foram os coronéis da região do Seridó potiguar, o chamado “sistema político do 

Seridó” comandado por José Augusto e pelo deputado federal Juvenal Lamartine, 

além do Coronel José Bezerra, Silvino Bezerra, João Pessoa, entre outros. Esse 

grupo não estava satisfeito com os seguidos governos da família Maranhão e 

começou a se organizar para chegar ao poder máximo do estado (SPINELLI 

2010). 

 A hegemonia política dos Albuquerque Maranhão começa a ruir a partir do 

momento em que Joaquim Ferreira Chaves, governador eleito pelo grupo de 

Pedro Velho, começa a montar seu próprio escalão. Outro ponto fundamental 

para o declínio dos Maranhão foi a reforma da constituição estadual em 1915, 

que, entre outros pontos anulava o direito de o governador nomear parentes, além 
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da criação da figura do vice-governador. Com o passar do tempo o grupo dos 

Albuquerque Maranhão foi perdendo força (SPINELLI 2010). 

 O sistema do Seridó, por meio dos deputados federais José Augusto e 

Juvenal Lamartine, ganhou força no cenário político nacional. Na década de 1920, 

ambos se tornaram governadores do estado, e até Getúlio Vargas chegar à 

presidência do Brasil nos anos 1930, o Rio Grande do Norte foi tomado por 

governos oligárquicos e coronelísticos (SPINELLI 2010). 

 No período em que Getúlio Vargas presidiu o país, foi implantado o sistema 

político dos interventores, governando as unidades federativas. Os interventores 

eram nomeados diretamente pelo Presidente Vargas sendo seus representantes 

em estado da república. O principal interventor do Rio Grande do Norte foi Mário 

Câmara que governou entre 1933 e 1935 (MARIZ E SUASSUNA 1999). 

Em 1935, a conjuntura política e social do Rio Grande do Norte ainda 

estava abalada pela campanha eleitoral de 1934, visto que foi palco de frequentes 

e violentos conflitos, ligados ao interventor Mário Câmara, oficiais do 21° Batalhão 

de Caçadores, políticos do Partido Popular e seus correligionários (MARIZ E 

SUASSUNA 1999). 

Eleito pela Assembleia Constituinte Estadual em 1934, o governador Rafael 

Fernandes Gurjão tomou posse somente em outubro do ano seguinte, após uma 

dura batalha judicial que homologou sua eleição deixando os partidários Café 

Filho e Mário Câmara, insatisfeitos com a vitória do Partido Popular por meio de 

decisão judicial (MARIZ E SUASSUNA 1999, MONTEIRO 2007). 

Esse item abordou os aspectos políticos do estado na primeira metade no 

século XX. No próximo item, será apresentado o contexto social e demográfico do 

Rio Grande do Norte e da capital potiguar. 

3.2 Contexto sociodemográfico 

Em um contexto econômico ainda fortemente agrário do estado do Rio 

Grande do Norte, os primeiros indícios de indústria surgiram, apenas, com o fim 

da Primeira Guerra Mundial. Várias usinas que trabalhavam com algodão e seus 

subprodutos começaram a se instalar, em parte estimuladas pelas diretrizes de 

incentivos fiscais do governo (MONTEIRO 2007).  
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Nos primeiros anos do século XX, o Rio Grande do Norte era pouco 

expressivo tanto no cenário político quanto no contexto econômico nacional. Em 

termos populacionais, em 1920, o Rio Grande do Norte concentrava apenas 2% 

da população brasileira, sendo Natal a 10ª capital do país mais adensada (117.2 

hab/km²) entre as 22 capitais recenseadas naquele ano (Recenseamento Geral 

do Brasil 1920, 1928).  

A alta camada social era formada por políticos e pela já citada elite agrária. 

A classe média era composta por profissionais liberais, comerciantes e pequenos 

produtores rurais, enquanto uma massa de trabalhadores alimentava a agricultura 

de subsistência e, posteriormente, a indústria (MARIZ e SUASSUNA 1999, 

MONTEIRO 2007). 

No que tange à população ocupada para o ano de 1920 nota-se uma 

grande margem de mulheres trabalhando na indústria, em número, inclusive, bem 

maior que o do trabalho doméstico, que era o principal ramo ocupacional feminino 

para o período do início do século XX. Para os homens, se destacavam as 

atividades rurais, como agricultura e criação, bem como ocupações ligadas ao 

ramo do comércio e da indústria (Gráfico 1). 

Entre 1920 e 1940, percebe-se o crescimento no número dos profissionais 

liberais o que reflete a fase de modernização pela qual Natal passava. Com o 

crescimento urbano, uma das consequências são o desenvolvimento do comércio 

e do transporte, a diminuição das ocupações ligadas ao campo. Conforme 

ilustrado pelo Gráfico 2, a proporção de ocupados no setor de agricultura, criação, 

caça e pesca passou de 25,6% em 1920 para 5,63% em 1940. 
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Gráfico 1 – Distribuição percentual por categorias de ocupações por sexo, 
Natal, 1920 

 

Fonte: Recenseamento Geral de 1920 

 

Gráfico 2 – Distribuição do percentual de ocupações, Natal, 1920 e 1940 

 

Fonte: Recenseamento Geral de 1920 e Recenseamento Geral de 1940 

  

Ainda no Gráfico 2, nota-se que ao se aproximar da metade do século XX, 

iniciou-se uma queda no número de trabalhadores da indústria. Esse fato pode ter 
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processo de modernização. Afirmar que houve declínio da indústria, nesse 

período, seria um equívoco, já que ela ainda estava em processo de instalação na 

região. Trindade (2010) explica que a queda das atividades industriais somente 

ocorreria na segunda metade do século XX (entre os anos 1960 e 1970), quando 

o algodão (principal produto da economia local) enfrentou problemas, devido, 

principalmente, à pouca estrutura de produção e comercialização disponibilizada.  

O fato de a industrialização haver chegado, definitivamente, ao país na 

década de 1930 fez com que os trabalhadores saíssem do campo para as 

cidades, um fenômeno conhecido como êxodo rural. Consequentemente, houve 

um processo de crescimento populacional nas grandes cidades acolhedoras 

desse fluxo. Conforme ilustrado pelo Gráfico 3, entre 1890 e 1900 (períodos de 

economia agrária), a população teve um crescimento discreto (taxa média de 

crescimento geométrica de 0,22% ao ano). Já entre 1920 e 1940 (período de 

modernização de Natal), o contingente populacional de Natal quase triplicou, 

tendo crescido a uma taxa de 2,9% ao ano. 

 

Gráfico 3 – Evolução do tamanho da população de Natal entre 1872 e 1940 
em números absolutos 

 

Fonte: Recenseamento Geral de 1920 e Recenseamento Geral de 1940 
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elevados regimes de fecundidade no período indicado (a fecundidade no Brasil 

somente apresentaria sinais de declínio na década de 1960). Na faixa etária, 

compreendida entre 10 a 19 anos, percebe-se uma redução de indivíduos entre 

1920 e 1940, o que pode ser uma decorrência do também elevado regime de 

mortalidade (essa componente somente declina de maneira consistente no Brasil 

a partir da década de 1940) que afetava sobretudo a população jovem por meio 

das doenças infectocontagiosas. Uma outra hipótese é que a migração tenha 

atuado para redução desse grupo etário, já que, no período de industrialização 

brasileira, houve um grande deslocamento de nordestinos para a região Sudeste 

do país, onde a indústria se desenvolvida fortemente (Gráfico 4). 

  

Gráfico 4 – Pirâmide Etária de Natal, 1920 e 1940 

  

Fonte: Recenseamento Geral de 1920 e Recenseamento Geral de 1940 
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ao registrado para a média do Brasil naquele ano (0,81), indicando, portanto, mais 

mulheres do que homens na população (Recenseamento Geral da População 

1920). A razão de sexo da população natalense, em 1940, aumentou 

discretamente (0,83) em comparação com os dados do Censo de 1920, e 

apontando mais uma vez predominância de indivíduos do sexo feminino. Isso, 

provavelmente, foi decorrência da maior atuação da mortalidade (e migração) 

sobre os homens. 

Em relação ao estado civil, o percentual de indivíduos declarados como 

viúvos foi menor entre os homens (2,3%) do que entre as mulheres (10,2%), 

como ilustra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – População de Natal de acordo com o estado civil em 1920 

 

Fonte: Recenseamento Geral de 1920 
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homens e mulheres foi maior (30,3% de homens casados, e 25% de mulheres 

casadas). 
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pouco assinalada pelos natalenses recenseados (28 homens e 66 mulheres, o 

que representou menos de 1% do total das declarações). Com relação ao Censo 

67,3%

30,4%

2,33%

64,8%

25,0%

10,2%

solteiros casados viúvos

homem mulher



 24 

de 1920, houve aumento do percentual de casados tanto para homens quanto 

para mulheres. 

Gráfico 6 – População de Natal de acordo com o estado civil em 1940 

 

Fonte: Recenseamento Geral de 1940 
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4 DADOS E MÉTODOS 

O capítulo em questão traz os dados da Cúria Metropolitana de Natal e 

discute as limitações e potencialidades de seu uso neste trabalho. A metodologia 

de manipulação dos dados e a construção dos indicadores de nupcialidade 

também são detalhadas. 

 

4.1 DADOS 

 O uso de registros paroquiais, para trabalhar com o histórico de famílias, se 

iniciou com Louis Henry, na metade do século XX. O francês “pai da Demografia 

Histórica” recebeu a missão de descobrir o motivo da baixa taxa de fecundidade 

francesa após a Segunda Guerra Mundial. Para o seu trabalho se tornar possível, 

Henry percebeu que era necessário fazer uma pesquisa de caráter amplo, 

vasculhando o passado da população francesa. Para isso, os registros paroquiais 

se apresentaram como sendo a melhor alternativa para tal estudo. Assim, foram 

iniciados os trabalhos com uso de registros paroquiais, e, com eles, a pesquisa 

em Demografia Histórica (MARCÍLIO 2004). 

 Os dados da Cúria Metropolitana de Natal são oriundos dos registros 

paroquiais, organizados e expedidos pela Igreja Católica Romana no decorrer da 

História, visando documentar os eventos vitais batismos (nascimentos), 

casamentos e óbitos de indivíduos fiéis à religião católica. Perdida a unidade 

cristã devido ao advento das Reformas Protestantes iniciadas em 1517, a Igreja 

Católica buscava um meio de ter o controle documental dos seus membros, 

sendo a alternativa encontrada o registro individual de cada fiel (MARCÍLIO 2004). 

O uso de assentos de registros vitais da Igreja foi oficializado pelo Concílio de 

Trento, ocorrido no século XVI como parte da Contrarreforma promovida pelo 

Catolicismo (TELAROLLI JUNIOR 1993).  

 Portugal passou a utilizar esses registros no fim do século XVI, oficializado 

constitucionalmente, e o Brasil seguiu os requisitos da metrópole pelo fato de que 

todas as ordens referentes à utilização dessas informações deveriam se estender 

a todas as posses lusitanas. Isso ocorreu até 1707, quando, por meio da 

Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, as normatizações foram 

localmente regulamentadas, mas sempre obedecendo às regras do Concílio de 
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Trento (MARCÍLIO 2004). Como a Igreja exercia a função administrativa no 

período colonial, graças à união entre estado e religião, os registros de batismo, 

casamento e óbito eram atribuições da instituição católica. Esses dados serviram 

como única fonte de estatísticas vitais também no período Imperial, já 

independente (TELAROLLI JUNIOR 1993). Esse quadro mudou, apenas, com a 

Proclamação da República, no final do século XIX, que trouxe a laicização do 

estado, consequentemente, a separação com a Igreja e a implantação oficial dos 

Registros Civis pelo novo regime de governo. Porém, a nova forma de 

documentação sofreu resistências por parte da população, algo que permitiu a 

legalidade dos registros paroquiais católicos por um bom tempo dentro da 

república brasileira (BASSANEZI 2011). 

 O fato de os assentos eclesiásticos terem sido por tanto tempo o único 

documento oficial de eventos vitais no Brasil, torna esses registros fontes 

fundamentais para os estudos de Demografia Histórica e História Social no país 

(BASSANEZI 2011). 

Entre as potencialidades dos registros paroquiais pode-se citar o fato de 

eles serem documentos que abrangem significativa parcela de uma população. 

Os registros paroquiais são documentos socialmente democráticos, como colocou 

Marcílio (2004, p.15), eles proporcionam:  

 

Desvendar o passado em várias direções. Pobres e ricos, plebeus 

e nobres, brancos, negros e índios, homens e mulheres, todos 

sem exceção, quando batizados, casados ou falecidos tinham 

esses fatos vitais registrados em livros especiais, que eram 

conservados pela Igreja. 

 

O uso de registros paroquiais possui relevantes alternativas para estudos 

das variáveis de uma população. Uma dessas formas é o cruzamento de suas 

informações com os dados de outras fontes, tais como, listas nominativas e 

inventários (BACELLAR, SCOTT E BASSANEZI 2005). Os registros vitais 

serviram como ponto de inovação de estudos, não somente sobre casamento, 

mas também como para pesquisas históricas de relações de parentesco e grupos 

domésticos (MARCÍLIO 1997).  
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Conforme mencionado anteriormente, a construção da base de dados para 

essa pesquisa foi possível graças ao acesso às informações dos registros de 

casamento da Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. Uma parceria entre 

a Cúria Metropolitana de Natal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

foi iniciada no fim da primeira década dos anos 2000, quando a Cúria forneceu 

mais de 900 livros de batismos casamentos e óbitos referentes a 25 freguesias 

potiguares e o LEHS da UFRN digitalizou, organizou e arquivou esses registros. 

Posteriormente, uma parceria entre o LEHS e o Departamento de Demografia e 

Ciências Atuariais (DDCA) da UFRN iniciou o trabalho de inserção de parte 

dessas informações no software NACAOB (acrônimo das palavras nascimentos, 

casamentos e óbitos), que visa tratar informações, provenientes de registros 

paroquiais.  

Os registros de casamento utilizados contêm as seguintes informações: 

1) Data, local e hora do evento. 

2) Nome, estado civil, ocupação, local de residência e naturalidade das 

testemunhas. 

3) Nome, estado civil, ocupação, data de nascimento, idade, local de 

residência e naturalidade dos nubentes e de seus pais. 

4) Local (igreja) de batismo dos nubentes. 

5) Nome e assinatura do padre celebrante. 

 

Porém, os dados utilizados nesta dissertação se encontravam em imagens 

arquivadas em PDF, e precisaram ser transcritas para o tratamento dos dados 

(um exemplo de imagem de registro de casamento utilizado se encontra no 

Anexo). Inicialmente, as informações foram transcritas para uma planilha em 

formato Excel, sendo cada indivíduo arrolado no ato identificado segundo um 

número de ordem e o código do registro do casamento o qual foi mencionado. Em 

seguida, o banco de dados em Excel foi exportado para o software Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) para o tratamento das informações. Ao 

final, consolidou-se um banco de dados de 894 indivíduos (noivo, noiva, pai e 

mãe do noivo, e pai e mãe da noiva) arrolados em 149 casamentos ocorridos em 

1937 (72 registros) e em 1938 (77 registros). 

Nos registros utilizados foram encontradas algumas limitações. A totalidade 

dos dados não foi transcrita devido à ausência de algumas páginas e pelo fato de 
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algumas informações estarem ilegíveis com a deterioração dos documentos. Em 

algumas vezes faltaram dados como naturalidade e residência dos noivos e idade 

dos pais, por exemplo. Aliás, a falta de conservação desse acervo, devido ao 

desuso da Arquivística, é uma falha comum no Brasil (MARCÍLIO 2004).  

Outro ponto observado, nas fontes utilizadas, foi a imprecisão no registro 

da ocupação das mulheres. Vários deles utilizam expressões diversificadas para a 

atividade, como por exemplo “doméstica”, “afazeres domésticos”, “prendas 

domésticas” ou “função doméstica”, sem precisar se se tratava de uma mulher 

com serviços do próprio lar ou de uma empregada doméstica de uma casa de 

família. Em alguns registros, percebe-se que se trata de uma trabalhadora 

remunerada pelo fato de informar na ocupação que se trata de uma doméstica e 

no campo “residência” informa que mora no lar onde trabalha. Também, não 

necessariamente o casamento religioso estava ocorrendo, concomitantemente, 

com o civil. Alguns registros fazem menção aos casais que já eram casados 

civilmente ou que ainda estavam por fazer o enlace no estado civil. Nesse último 

caso os nubentes se comprometiam com o padre ministrante a fazê-lo o mais 

rápido possível. 

Segundo dados do Anuário Estatístico (IBGE, 1940), em 1937 foram 

contabilizados, nos cartórios de Natal, 177 e 404 casamentos em 1937 e 1938, 

respectivamente. Comparando essas informações com o número de casamentos 

dos registros paroquiais utilizados, o percentual de casamentos religiosos obtidos 

no total de casamentos do registro civil foi de 40%, em 1937, e de 20% em 1938. 

A diferença entre o número de casamentos civis e religiosos pode ter sido 

decorrente da realização dessas uniões em diferentes pontos no tempo. É 

possível, por exemplo, que os casamentos civis, registrados em um determinado 

ano, correspondam aos casamentos religiosos que foram celebrados em anos 

anteriores àquela data. Ademais, muitas pessoas que pertenciam a outras 

religiões ou credos passaram a ter a oportunidade de registrar, oficialmente, seu 

matrimônio, algo monopolizado pela instituição católica no período anterior. 

Todavia, a proposta desta dissertação foi trabalhar os resultados agregados no 

período analisado para minimizar possível efeitos de perda de informação. 
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4.2 MÉTODOS 

 

No presente estudo, o uso dos registros paroquiais tem, como utilidade 

principal, a percepção do padrão de nupcialidade por meio da verificação de seus 

dados. Após a transcrição das informações e a construção da base de dados, as 

variáveis trabalhadas foram: 

a) Idade dos nubentes 

b) Naturalidade dos nubentes 

c) Local de residência dos nubentes 

d) Estado civil dos nubentes 

e) Ocupação dos nubentes 

 

A variável idade dos nubentes foi selecionada para verificar se há um 

padrão etário das uniões: noivos mais velhos, noivas mais velhas ou noivos de 

mesma idade. Para isso, utilizou-se a idade média e a categorização da variável 

idade em ‘Noiva mais velha’, ‘Idades iguais’ e ‘Noivo mais velho’. 

Com relação à naturalidade e ao local de residência dos nubentes, 

verificou-se se noivos ou noivas desposam pares da mesma paróquia ou não, e 

também, da mesma cidade ou não. Verificou-se, ainda, se havia endogamia ou 

exogamia dos casamentos com relação ao estado civil. Foi utilizado, nessa parte 

da análise, cruzamento dessas informações entre noivos e noivas por meio do 

comando crosstabs do SPSS. 

Concernente à variável ocupação, conforme já mencionado, havia poucas 

informações para as mulheres (noivas e mães das noivas e noivos) e, conforme 

mencionado na introdução deste trabalho, optou-se em analisar, apenas, a 

frequência de ocupações dos nubentes. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados deste trabalho se referem aos casamentos ocorridos na 

Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação nos anos de 1937 e 1938. Aqui 

serão apresentados gráficos e tabelas que auxiliam na caracterização dos 

casamentos segundo registros paroquiais para o referido ano para Natal. 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

O Gráfico 7 apresenta a distribuição de indivíduos arrolados nos 

matrimônios. Foram catalogados 149 casamentos ocorridos ao todo, sendo 72 em 

1937, e 77 em 1938, totalizando 894 indivíduos mencionados nesses atos. Desse 

total, o percentual de noivas e de noivos foi de 16,7% cada e verificou-se, também 

que o percentual de pais ausentes no registro do matrimônio foi, apenas, de 

1,57%. Do total de nubentes, destaca-se que 25,5% eram naturais de Natal, 

sendo 47,3% de noivos (43 indivíduos) e 52,7% de noivas (48 mulheres). Foram 

contabilizados, apenas, quatro estrangeiros. 

 

Gráfico 7 – Condição do indivíduo no evento e na família (%), Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

  

        Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

O Gráfico 8 apresenta a distribuição percentual dos registros de 

casamentos analisados por ano de ocorrência. Verifica-se uma distribuição 
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razoavelmente equilibrada, com 48,3% dos matrimônios referentes a 1937, e 

51,6% ocorridos em 1938, totalizando 149 eventos. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos registros de matrimônios por ano de registro, 
Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

Um dos primeiros pontos analisados com a observação dos dados foi 

relacionado às características de idade dos nubentes. Do total de noivos e noivas, 

verifica-se uma média de idade ao casar de 27 anos. Observando as idades 

extremas de nubentes, percebe-se, nos registros utilizados, uma idade mínima ao 

casamento de 14 anos e uma idade máxima de 80 anos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Análise descritiva da variável idade dos nubentes, Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

 Mínimo Máximo Média 

Idade 14 80 27,0 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Esse outlier trata de um militar reformado, de 80 anos de idade, viúvo pela 

segunda vez casando-se com uma mulher de 25 anos e de profissão doméstica. 

Quando a comparação entre idade de entrada de noivos e noivas é 

realizada, nota-se uma certa diferença. Os registros mostram que eles casavam 

mais tarde do que elas. A idade máxima de entrada no casamento dos homens foi 

48,3%

51,6%

1937 (n=72) 1938 (n=77)
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quase o dobro em relação às mulheres, como o resultado do caso excepcional de 

um homem se casando em uma idade pouco comum na população (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Análise descritiva da variável idade para noivos e noivas, 
Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

  
Mínimo Máximo Média 

Idade 
Noivo 18 80 29,9 

Noiva 14 45 24,0 
 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016 

 

Visando eliminar o efeito de valores extremos na idade dos nubentes, a 

Tabela 3 apresenta a distribuição etária de noivos e noivas por percentis. Para os 

noivos, o Percentil 20 mostra que 20% dos noivos tinham idade igual ou inferior a 

23 anos de idade, enquanto as noivas tinham idade igual ou inferior a 19 anos 

para esse mesmo percentil, indicando que elas casavam, de fato, muito mais 

cedo que os homens.  

 

Tabela 3 – Análise de Percentis da variável idade dos nubentes, Paróquia de 
Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938. 

Noivo Noiva 

Percentil ano/idade Percentil ano/idade 

20 23 20 19 

25 23 25 20 

40 25 40 21 

50 27 50 22 

60 30 60 24 

75 34 75 28 

80 36 80 30 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016.  

 

A idade mediana ao casar foi de 27 anos para os homens e de 22 anos 

para as mulheres, e na cauda superior da distribuição de idade, 20% dos noivos 

tinham idade igual ou superior a 36 anos, enquanto 20% das noivas tinham idade 

igual ou superior a 30 anos, ou seja, seis aos de diferença (Percentil 80). Esses 

dados revelam uma diferença considerável na idade que homens e mulheres 



 33 

costumavam dar início à vida conjugal. Homens mais tardiamente e mulheres 

mais precocemente, o que condiz com os costumes da época de que o fim 

principal da mulher era ser uma senhora de família.  

A sazonalidade do casamento no ano é ilustrada pelo Gráfico 9. Verifica-se 

a concentração dos casamentos nos meses de janeiro com 15 eventos (10%), 

maio com 18 celebrações (12%), junho com 16 (10%) e dezembro, o mês com 

número mais elevado de registros, totalizando 50 (16%). O mês com menor 

número de casamentos registrado foi agosto com menos de 1%. Dos 149 eventos 

registrados nos dois anos de registros observados, em apenas um não houve 

registro exato da data da realização. 

Um estudo de Cardoso e Nadalin (1982) mostra que o calendário religioso 

católico influencia nos meses em que a cerimônia de matrimônio ocorre. No 

século XVIII em Curitiba, por exemplo, quase não ocorriam cerimônias nos 

períodos da Páscoa e do Natal, em respeito às grandes festas da cultura Cristã. 

Todavia, essas são informações para o século XVIII, e podem não condizer com 

os costumes da primeira metade do século XX, como no verificado para a capital 

potiguar em 1937 e 1938 quando o mês de dezembro apresentou o maior número 

de preferências para a realização das celebrações.  

 

Gráfico 9 – Proporção de casamentos por mês de registro do evento, Nossa 
Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 
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O Gráfico 10 apresenta o estado civil dos nubentes. Verifica-se maioria 

hegemônica de solteiros 92% de um total de 275. Os viúvos com frequência de 24 

nubentes equivaliam a 8% do total. 

Gráfico 10 – Estado civil dos nubentes, Nossa Senhora da Apresentação, 
1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Os Gráficos 11 e 12 apresentam, detalhadamente, os locais de nascimento 

dos nubentes que casaram em Natal. Como esperado, a maior parte dos 

indivíduos nasceu na capital potiguar e nas cidades do Rio Grande do Norte. No 

caso de indivíduos do sexo masculino, faz-se menção para o número de homens 

naturais de Fortaleza e Recife, sendo Pernambuco o estado de onde mais houve 

partida de indivíduos para a região de Natal. Observa-se, ainda, o número de 

estrangeiros, totalizando quatro, todos do sexo masculino. 

 Para as mulheres, o local de maior naturalidade também foi Natal. A 

diferença para os homens reside no fato de que Recife e Fortaleza não possuem 

tanta representatividade; além disso, nenhuma estrangeira foi contabilizada nos 

dados analisados. João Pessoa foi o município fora do Rio Grande do Norte que 

mais serviu de origem para mulheres e ainda Ceará-Mirim sendo o segundo 

município com o maior número de noivas.  

92%

8%

Solteiros(as) (n=275) Viúvos(as) (n=24)

.
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Os dados revelados deixam claro que os casamentos ocorriam via de regra 

entre indivíduos da mesma região. Estrangeiros, pessoas naturais do centro-sul 

do Brasil representam um percentual baixíssimo e são exceções nos matrimônios. 
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Gráfico 11 – Naturalidade dos noivos, Nossa Senhora da Apresentação, 1937 
e 1938 em números absolutos 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 
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Gráfico 12 – Naturalidade dos noivos, Nossa Senhora da Apresentação, 1937 
e 1938 em números absolutos 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Quanto ao local de residência dos noivos e das noivas, conforme já se 

previa, a maioria residia no estado do Rio Grande do Norte (percentuais acima de 

95% tanto para noivos quanto para noivas. Essas informações constam no 

Gráficos 13 e 14.  
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Gráfico 13 – Local de residência dos noivos, Nossa Senhora da 
Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Gráfico 14 – Local de residência das noivas, Nossa Senhora da 
Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

No caso das noivas, esse valor foi ainda mais significativo, visto que não se 

registrou, sequer, uma pessoa residente fora da região Nordeste. Isso, 

provavelmente, deve-se ao fato de a migração ser um evento que envolve mais 

homens do que mulheres. Vale reforçar que esses locais de residência dizem 

respeito, na sua maioria, para condição pré-nupcial. Não era comum pessoas de 

outras regiões se deslocarem para uma região apenas para participar de um 

evento. 

A Tabela 4 traz a distribuição das ocupações entre os noivos e as noivas. 

Chama a atenção que entre as noivas, 83% delas se declararam como 

domésticas, porém, como mencionado anteriormente, não fica absolutamente 
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claro, nos assentos, se essa ocupação se trata de “donas de casa” ou de 

trabalhadoras domésticas. Em relação aos homens, além do número relevante de 

funcionários públicos (16,3%), destacaram-se ocupações como comerciário 

(12,7%), comerciante (11,9%) e jornaleiro (10,4%).  

Nesse cenário, encontraram-se semelhanças entre algumas informações 

coletadas dos registros paroquiais com os dados do Recenseamento Geral. Nas 

duas oportunidades, percebeu-se um baixo número de trabalhadores da indústria 

e o aumento de funcionários de profissões liberais. A convergência dos dados 

aponta para a comprovação do aspecto de mudança social pela qual passava o 

município de Natal nesse período. Ainda que fosse uma cidade com ares 

provincianos, a urbanização começava a se solidificar, consequentemente, 

proporcionando novos ramos de atividade profissional que, antes, não havia na 

região. Não obstante um expressivo número de trabalhadores do setor primário, 

as atividades não se restringiam a essas ocupações. A nova realidade do espaço 

exige ocupações que preencham as várias e novas necessidades de uma cidade 

que está se modernizando, e, sobretudo se desenvolvendo (advogado, jornaleiro, 

pintor, comerciários e etc.). 
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Tabela 4 – Ocupação dos nubentes envolvidos no evento, Nossa 

Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

  

Ocupação Noivo Noiva

Advogado 1,5% (n=2) -

Agricultor 6,7% (n=9) -

Barbeiro 0,7% (n=1) -

Cirurgião Dentista 0,7% (n=1) -

Comerciante 11,9% (n=16) -

Comerciário 12,7% (n=17) -

Confeiteiro 0,7% (n=1) -

Construtor 0,7% (n=1) -

Contabilista 0,7% (n=1) -

Contador 0,7% (n=1) -

Doméstica  - 83% (n=88)

Eletricista 1,5% (n=2) -

Engenheiro Civil 0,7% (n=1) -

Estivador 0,7% (n=1) -

Farmacêutico e Industrial 0,7% (n=1) -

Ferroviário 0,7% (n=1) -

Funcionário Ferroviário 0,7% (n=1) -

Funcionário(a) Público(a) 16,3% (n=22) 2,8% (n=3)

Funcionário Bancário 0,7% (n=1) -

Funcionário da Força e Luz 0,7% (n=1) -

Galvanizador 0,7% (n=1) -

Gerente do Banco do Brasil 0,7% (n=1) -

Guarda Livros 1,5% (n=2) -

Industrial 0,7% (n=1) -

Jornaleiro 10,4% (n=14) -

Marceneiro 1,5% (n=2) -

Mecânico 3,7% (n=5) -

Médico 4,5% (n=6) -

Militar 7,5% (n=10) -

Militar Reformado 1,5% (n=2) -

Modista  - 1,9% (n=2)

Operário(a) 2,2% (n=3) 0,9% (n=1)

Pedreiro 0,7% (n=1) -

Pintor 3,7% (n=5) -

Policial Civil 0,7% (n=1) -

Professor(a)  - 10,4% (n=11)
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No próximo tópico serão vistas informações a partir do cruzamento de 

dados de idade, naturalidade, local de residência e estado civil entre noivas e 

noivos a fim de se obter os padrões de casamento em Natal em 1937 e 1938 

segundo essas características. 

 

5.2 PADRÕES DE CASAMENTO EM NATAL – 1937 E 1938 

 O resultado constante no Gráfico 15 ilustra o padrão etário entre nubentes. 

Gráfico 15 – Padrão de casamento por diferença de idade entre os nubentes 
no evento, Nossa Senhora da Apresentação, 1937 e 1938 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Conforme se vê, o padrão foi de casamentos em que o noivo era mais 

velho do que a sua noiva, em consonância com a cultura da época. Foram 114 

registros com essa característica (78,6%). Somente 24 eventos (16,6%) 

apresentaram um padrão inverso, em que as noivas eram mais velhas do que 

seus noivos. Como ilustração, cita-se o caso de uma mulher viúva, de função 

doméstica, que, aos 34 anos, casou-se com um agricultor, solteiro, de 22 anos de 

idade. 

As próximas análises se dedicam aos padrões de casamento por 

condições pré-matrimoniais dos nubentes (estado civil, naturalidade e local de 

residência).  

noiva mais velha (n=24) idades iguais (n=7) noivo mais velho
(n=114)
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Na Tabela 5, verifica-se um padrão de casamento bem definido entre 

noivos em primeiras núpcias. O segundo arranjo mais comum por estado civil foi 

de noivos viúvos com noivas solteiras (93,8%), indicando mais possibilidades de 

recasamento para os homens. 

Tabela 5 – Padrão de casamento por estado civil, Nossa Senhora da 
Apresentação, 1937 e 1938 

  Noivas solteiras Noivas viúvas Total 

Noivos solteiros 95,5% (n=126) 4,5% (n=6) 100% (n=132)  

Noivos viúvos 93,8% (n=15) 6,3% (n=1) 100% (n=16) 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

A Tabela 6 apresenta o padrão de casamento por naturalidade dos 

nubentes. 

Tabela 6 – Padrão de casamento por naturalidade, Nossa Senhora da 
Apresentação, 1937 e 1938 

    Noiva  

    

Nossa 
Senhora da 

Apresentação 
(Natal) 

Outros 
municípios 

do Rio 
Grande do 

Norte 

Municípios 
do Nordeste 

Municípios 
do Sudeste 

Total 

Noivo 

Nossa Senhora 
da 

Apresentação 
(Natal) 

63,3%  
(n=31) 

32,7% 
(n=16) 

4,1% 
(n=2) 

 -  
100% 

(n=49) 

Outros 
municípios do 
Rio Grande do 

Norte 

25%  
(n=14) 

64,3% 
(n=36) 

8,9%  
(n=5) 

1,8%  
(n=1) 

100% 

(n=56) 

Municípios do 
Nordeste 

33,3%  
(n=7) 

38,1%  
(n=8) 

28,6%  
(n=6) 

 -  
100% 
(n=21) 

Municípios do 
Sudeste 

100%  
(n=1) 

 -   -   -  
100% 
(n=1) 

  
Outro país 

33,3% 
 (n=1) 

66,7%  
(n=2) 

 -   -  
100% 
(n=3) 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 
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A Tabela 7 traz o padrão de casamento por local de residência dos 

nubentes. Verificou-se que a maior parte dos nubentes era residente do município 

de Natal. Nota-se, ainda, que foram raros os casos de indivíduos residentes em 

cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte e menos ainda de fora do 

estado. Em apenas 15 eventos, pelo menos, um dos nubentes não residiam em 

Natal. 

 

Tabela 7 – Padrão de casamento por local de residência, Nossa Senhora da 
Apresentação, 1937 e 1938 

    Noiva  

    

Nossa Senhora 
da Apresentação 

(Natal) 

Outros 
municípios do 
Rio Grande do 

Norte 

Municípios 
do Nordeste 

Total 

Noivo 

Nossa Senhora 
da Apresentação 

(Natal) 
97,3% (n=107) 2,7% (n=3)  -  100% (n=110) 

Outros 
municípios do 
Rio Grande do 

Norte 

66,7% (n=4) 33,3% (n=2)  -  100% (n=6) 

Municípios do 
Nordeste 

40% (n=2)  -  60% (n=3) 100% (n=5) 

Municípios do 
Sudeste 

 -  100% (n=1)  -  100% (n=1) 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 

Esse resultado ocorre, também, pelo fato de que, à época, o deslocamento 

espacial ainda era precário, sem falar na distância entre os municípios que era 

maior. Os eventos que quebram essa regra são raros. Em, apenas, quatro casos, 

o noivo era residente do interior do estado, enquanto em somente dois casos o 

noivo morava fora da jurisdição do Rio Grande do Norte. Em relação à noiva, 

todos os casos mostram que elas moravam na região Nordeste. 
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6 CONCLUSÃO 

 O objetivo principal desse trabalho foi identificar padrões de nupcialidade 

para o município de Natal em 1937 e 1938 segundo características selecionadas: 

idade, estado civil, local de residência, naturalidade e ocupação dos noivos. Esta 

dissertação que apresentou uma análise exploratória demográfica dos 

casamentos ocorridos em uma sociedade da região Nordeste e utilizando fontes 

de registros paroquiais, contribui para uma área de pesquisa onde predominam 

estudos de base historiográfica e qualitativa, em termos de produção local 

Ademais, em uma perspectiva mais ampla, a produção nacional sobre o tema 

poucas vezes retratou áreas, além das regiões do eixo Centro/Sul do país e para 

a primeira metade do século XX.  

 Este trabalho também contribuiu do ponto de vista metodológico ao utilizar 

registros paroquiais para a construção de uma base de dados contendo 

informações matrimoniais que, para a época, não são possíveis de ser explorada 

por meio de fontes oficiais como os anuários estatísticos do IBGE. Além das raras 

características individuais dos nubentes utilizadas neste trabalho, tais como idade 

ao casar, local de residência, naturalidade e ocupação, é possível ainda conduzir 

análises relativas aos pais dos nubentes utilizando essas mesmas variáveis, o 

que pode ser uma importante fonte de pesquisa para trabalhos futuros, dedicados 

aos padrões de casamentos por coortes. Todavia, apesar das múltiplas 

possibilidades de análise oportunizadas por esses registros paroquiais, é possível 

que tenha ocorrido perda de informações, ou seja, os assentos utilizados 

possivelmente não correspondem à totalidade dos registros que existiram para os 

anos selecionados. Uma ideia para próximos trabalhos é construir uma base de 

dados maior e que inclua todos os anos da primeira metade do século XX que 

estão disponíveis, visando minimizar o efeito das perdas dessas informações. 

Também, que se submeta a um trabalho de verificação maior da qualidade 

dessas fontes por meio da comparação com o volume de casamentos, registrados 

pelos anuários estatísticos. 

 Com relação aos resultados encontrados, verificou-se de modo geral, um 

padrão endogâmico de casamentos. Noivos mais velhos que suas noivas, 

naturais e residentes da própria paróquia, e solteiros. As noivas participavam 

muito pouco do mercado de trabalho, sobressaindo, sobretudo funções 
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domésticas, enquanto os noivos, mais inseridos na força laboral, se enquadravam 

nas profissões emergentes de uma Natal em processo de modernização, tal 

como, comércio, serviço público, e profissões liberais.  
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ANEXOS 
Figura A 1 - Registro Paroquial de Casamento da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. 

 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 
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Figura A 2 - Ficha de transcrição de dados dos registros paroquiais de casamento da Freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação. 

 

Fonte: Cúria Metropolitana de Natal, 2016. 

 


