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Resumo/ Desde a instauração do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, em 

1536, o crime de bigamia recaiu sob a jurisdição deste. No reino e no ultramar, centenas 

de processos tiveram por réus aqueles que atentaram contra o sacramento do 

matrimônio, contraindo novo casamento sem que fossem viúvos ou divorciados. 

Tendo por fontes dois processos produzidos pela Inquisição de Lisboa, referente 

a mulheres processadas por bigamia no Atlântico sul no século XVI, conservados no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a comunicação proposta pretende analisar como 

as concepções acerca das mulheres presentes no contexto luso-colonial conferiam à 

bigamia feminina um significado próprio. Quando perpetrado por mulheres modificava-

se a maneira como o delito era socialmente percebido, as suas motivações, suas 

oportunidades, e mesmo os métodos para realização do matrimônio ilícito. Estes 

elementos podem ser mais bem compreendidos quando analisados à luz de um contexto 

de vivências especificamente femininas. Inseridas numa sociedade cujas instituições 

eclesiásticas e civis demarcavam, incessantemente, um lugar social e comportamento 

específicos para as mulheres, talvez algumas delas – como se pretende mostrar nesta 

comunicação – tenham encontrado na bigamia um caminho para a concretização de seus 

anseios. 

 

 

 

 

 Introdução: 

Ao nos debruçarmos sobre as fontes disponíveis referentes ao Império lusitano 

nos deparamos com uma gama de registros oficiais dos mais variados, provenientes 

tanto da administração civil quanto eclesiástica. Apesar da multiplicidade da 

documentação, esta tem em comum o fato de que, em sua grande maioria, remete a 

espaços sociais onde a presença de personagens pertencentes às camadas populares é 
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diminuta, sendo ainda mais reduzida a parcela tocante à população feminina. A 

explicação para isso reside no fato de que os principais locais de atuação feminina, na 

época moderna, coincidiam com aqueles que não eram considerados relevantes para 

serem registrados.  

As rainhas, as princesas, as religiosas, e algumas poucas outras mulheres 

pertencentes ao quinhão nobre do Império Português, que atingiram um nível relevante 

de influência social e política, são exceções que comprovam a regra. Quanto a estas, 

devido aos seus estatutos sociais, se não os seus feitos ao menos suas existências, 

possuíam um lugar garantido nos escritos oficiais do Reino. Destes, muitos resistiram 

ao tempo, fazendo com que, passados tantos séculos, as suas vidas possam constituir 

objeto de interesse e investigação de historiadores.  

O mesmo não se pode dizer da grande maioria das mulheres pertencentes às 

camadas populares que, do lado de lá e de cá do Atlântico, levaram suas vidas de modo 

que nos registros produzidos pouco – ou nada – acerca delas perdurou.  

Contudo, alguns homens e mulheres que, possivelmente, teriam a sua passagem 

sobre a Terra esquecida assim que deixassem de existir na memória de seus coetâneos, 

tiveram uma sorte diferente. Com efeito, devido a seus “deslizes” na fé e aos “delitos” 

cometidos tiveram suas existências e comportamentos dissonantes registrados 

cuidadosamente pela pena de um notário do Tribunal do Santo Ofício ao se verem 

enredados em “crimes” de sua jurisdição.  

Em seu desejo de buscar a purificação do Reino e salvação das almas, a 

Inquisição portuguesa acabou por produzir uma vasta e riquíssima documentação na 

qual figuram, dentre outros personagens, mulheres simples, de camadas populares, que 

circulavam pelo Império, que orquestravam suas vidas entre as imposições sociais e 

seus próprios anseios divergentes.  

Por conta dos aspectos socioculturais que emergem nos registros processuais, 

torna-se possível voltar nossa atenção aos casos de bigamia protagonizados por 

mulheres, buscando inicialmente perceber como uma série de elementos constitutivos 

do universo de vivências femininas poderiam ser identificados nas circunstâncias que 

culminaram no delito. Daí analisarmos como os ideais que moldavam os 

comportamentos femininos na América Portuguesa nem sempre se aplicavam 

plenamente, podendo ser apropriados em maior ou menor grau por algumas mulheres.  

Algumas bígamas, ainda que inseridas numa sociedade que contava com 

instituições eclesiásticas e civis que incessantemente lhes demarcava um lugar social e 
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comportamento específicos, encontraram nesta prática um caminho para a concretização 

de seus anseios. Levaram suas vidas em termos que destoavam profundamente do 

padrão para elas estabelecido, evidenciando a possibilidade de uma multiplicidade de 

vivências femininas maior do que poderíamos imaginar para a época.  

A bigamia, por seu caráter de ofensa contra o sacramento do matrimônio, era 

crime passível de ser punido tanto através da jurisdição civil quanto eclesiástica1. As 

penalidades para este delito datavam desde o século XV, presentes já nas Ordenações 

Afonsinas (1446), e foram mantidas com poucas modificações até as Ordenações 

Filipinas (1603).  

Apesar do seu caráter de crime mixti-fori2, por costume e por direito, desde a 

instauração do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, em 1536, a punição por tal delito 

foi assunto pertencente a este. Aqueles que incorriam em tal prática por “sentirem mal 

do sacramento do matrimônio” eram considerados “suspeitos na fé”3 e como tais 

deveriam ter seus casos remetidos ao Santo Ofício.  

De acordo com as Ordenações Manuelinas, código civil em vigor no período de 

expansão portuguesa no Atlântico sul, o crime de bigamia se constituía pelo advento de 

um segundo casamento sendo o primeiro cônjuge ainda vivo e o primeiro matrimônio 

não tido como desfeito ou inválido pela Igreja. As penas aplicadas pelo Tribunal 

estavam em consonância com o apontado nas Ordenações, determinando que a bigamia 

poderia acarretar em pena máxima de morte4 tanto para homens quanto para mulheres5.  

Em julho de 1591, o propósito inquisitorial de extirpação das heresias e desvios 

à ortodoxia católica no Império deságua de maneira mais acentuada na América 
                                                                 
1
 BRAGA, Isabel Drumond. «O Brasil setecentista como cenário da bigamia», In. Estudos em 

homenagem a Luís Antônio de Oliveira Ramos. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, pg. 
302-303. 

2Sobre o que constituía um crime mixit-fori ver: PORTUGAL. Ordenações Filipinas. [Edição fac-
similar]. Livro II, Título IX – Dos casos mixit-fori. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p.  428.  

3 Regimento D. Francisco de Castro 1640 – Livro III, Tít. XV – Dos bígamos. In. ASSUNÇÃO, Paulo de; 
FRANCO, José Eduardo. Metamorfoses de um polvo. Religião e Política nos Regimentos da Inquisição 
Portuguesa (Séc. XVI – XIX). Lisboa: Prefácio, 2004, pg. 363. 
 
4 Apesar da pena máxima de morte permanecer vigente nas três Ordenações esta punição antes de ser 
aplicada deveria ser submetida ao conhecimento real. Devido a isto, a possibilidade de recorrer ao perdão 
régio quanto à pena era uma constante, e em geral, aqueles que o requeriam tinham seus pedidos 
atendidos. Esta penalidade acabava por ser comumente substituída por tempo de degredo em alguma das 
possessões imperiais.  
  
5 PORTUGAL. Ordenações Manuelinas.  Livro V, Título XIX – Do que casa com duas molheres. E da 
que casa com dous maridos. Encontrada em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas. 
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Portuguesa com a chegada ao porto de Salvador de Heitor Furtando de Mendonça, 

visitador do Santo Ofício, e o seu notário. Com eles teve início a Primeira Visitação do 

Santo Ofício as Partes do Brasil, e a partir daí um frenesi de denúncias e confissões. 

O fato da primeira visitação às terras ultramarinas ter ocorrido apenas na 

segunda metade do século XVI não enfraqueceu o temor que causava nem a 

profundidade com que mobilizou os moradores do ultramar em relação a sua atuação.  

A fama precedia o Tribunal, e as ações de mais de meio século de existência, 

julgando centenas de pessoas, promovendo autos-de-fé, e punindo-as ainda com o 

confisco de bens, degredo, açoites, galés, dentre outras formas de penitências, 

certamente causava temor o bastante para que pecados mais recônditos fossem 

rememorados e confessados. 

Para além deste temor, como explica Federico Palomo, o disciplinamento social 

que se fazia presente no Império Português dava-se não somente através da esfera 

eclesiástica mais acentuadamente temida e punitiva tal qual era a Inquisição, mas 

também era posto em movimento no cotidiano das paróquias através da presença do 

clero diocesano e do papel crucial deste na interiorização dos ideais de moralidade e 

comportamento pós-tridentinos que a Inquisição buscava assegurar6. 

Sendo assim, a pressão exercida pelo disciplinamento proveniente do temor a 

Inquisição era apenas uma das vias que faziam com que as pessoas se sentissem 

compelidas a irem até o visitador. A interiorização da disciplina, o reconhecimento do 

“delito” cometido, e também do valor legítimo e social da punição se davam de tal 

forma que a pressão das consciências e aquela da própria comunidade se faziam 

presentes, tendo como amostra máxima desta aceitação generalizada as centenas de 

denúncias recebidas pelo visitador. Em complementaridade a isto, cabe dizer que a 

presença dos delitos por si apontavam que tal interiorização da disciplina dava-se em 

maior ou menor grau em cada indivíduo, equilibrando-se neste ponto as potencialidades 

do sujeito em relação às possibilidades oferecidas pelo contexto.  

Transgressões foram naquela ocasião cuidadosamente rememoradas, não apenas 

as referentes à própria vida, mas também aquelas de vizinhos e conhecidos, levando 

seus nomes à Mesa inquisitorial. Dos vários processos que foram iniciados em terras 

coloniais, a maioria relacionou-se às práticas judaizantes, sendo estas o foco de especial 

                                                                 
6
 PALOMO, Federico. “«Disciplina christiana». Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el 

disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”. Cuadernos de 
Historia Moderna (UCM-Madrid), 18, 1997, 119-136. Para mais ver: PALOMO, Federico. A contra 
reforma em Portugal  1540-1700. Livros Horizonte, Lisboa, 2006. 139 p.  
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atenção do Tribunal. Ainda assim, as questões relativas às transgressões morais não 

passaram despercebidas pelo visitador, e isto nos deixa ver a presença constante de 

processos produzidos referentes a delitos como a bigamia, sodomia, e solicitação 

durante o tempo de atuação desta instituição.  

 

A bigamia no feminino 

 

Ao colocarmos em foco o cenário que os processos de bigamia feminina 

descortinam a nossa frente e nos permitem conhecer, pensando no delito em termos de 

especificidades femininas, partimos do pressuposto que, embora a legislação previsse 

punições iguais, o delito não era percebido socialmente de forma idêntica para homens e 

mulheres. Isto porque os padrões de comportamento e os ideais de moralidade 

esperados – quando não exigidos – na América Portuguesa, não eram idênticos para 

ambos os gêneros.  

Tentamos, então, observar como algumas mulheres utilizaram o delito enquanto 

ferramenta de promoção de interesses que por outra via poderia não ser exequível, numa 

mostra da agência feminina e do relativo empoderamento diante das circunstâncias, que 

devido ao papel social que ocupavam, tolhiam suas possibilidades de concretização dos 

anseios pessoais.    

Caminhamos, portanto, ao encontro do conceito proposto por Joan Scott quando 

afirma que: 

“o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 
diferenças percebidas entre os sexos [...] o gênero é uma forma primária 
de dar significado as relações de poder.”7  

 

Esta ferramenta de análise é essencial para entendermos os casos de bigamia 

feminina enquanto prática que se construía de forma distinta da bigamia masculina. 

Tendo em vista que o gênero imputava conceitos e valores sociais distintos a homens e 

mulheres, e em decorrência disto, papéis sociais específicos se estruturavam, 

determinados comportamentos tornavam-se aceitáveis em maior ou menor grau quando 

referentes a homens ou mulheres.  

                                                                 
7 SCOTT, Joan Wallach. « Gênero: uma categoria útil de análise histórica », In. Educação & Realidade. 

Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pg. 71-99. 
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 Esta clivagem inicial não elimina o fato de que as sociedades que se constituem 

na Península Ibérica moderna, e também em suas possessões do ultramar, contavam 

com outras formas de diferenciação que perpassavam por questões de estatuto social e 

cor, dentre outros aspectos. Mesmo entre as mulheres uma série de outras clivagens se 

impunha, mas não invalidavam o peso de uma construção mental mais generalizadora 

que implicava níveis de valor social distintos entre homens e mulheres. Os delitos 

femininos podem constituir-se um caminho para perceber os reflexos destas distinções. 

Herdeira de um conceito fortemente estabelecido na Europa moderna, a 

sociedade que se desenvolveu no ultramar, do ponto de vista das relações de gênero, 

pautava-se por um comportamento intrinsecamente misógino. Partindo dos discursos de 

teólogos, médicos, e juristas - representantes que eram das mais altas ciências do 

período –, a concepção que dominava as consciências era a de que as mulheres em 

inferiores tanto em sentido físico, quanto moral e espiritual8.  

Ao se remeter à condição feminina presente na Itália dos séculos XVII e XVIII, 

Adriano Prosperi destaca:  

“A cultura clerical havia elaborado durante séculos um modelo da 
mulher como Eva, tentadora do homem, presa fácil dos enganos do 
demônio, instrumento da perdição moral.”9  
 

A ideia da mulher enquanto “agente de Satã”10 remontava a tempos ainda mais 

remotos, fruto de um temor à figura feminina e os seus mistérios, em especial a 

maternidade, que já podia ser percebido mesmo na antiguidade clássica entre gregos e 

romanos.  

A profundidade da sistemática desvalorização do feminino pode ser nitidamente 

percebida por meio do Malleus Maleficarum. Esta espécie de manual oficial da 

Inquisição por ocasião da caça às bruxas, datado de 1484, em muito traduz o espírito da 

época com relação às mulheres. Nele, o gênero feminino é retratado de maneira 

constantemente dicotômica, “podendo atingir ápices de bondade”, mas em 

                                                                 
8
 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo, SP: 

Companhia das letras, 1989. pg. 310. 
 
9 PROSPERI, Adriano. Dar a alma: A história de um infanticídio. São Paulo, Companhia das Letras, 
2010, pg.118. 
 
10 DELUMEAU, Jean. Op. cit. pg.. 327. 
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contrapartida, “se satisfazendo com os piores vícios possíveis”11. São vistas como 

imoderadas, “por natureza, mais impressionáveis e mais propensas a receberem a 

influência do espírito descorporificado”, são mais “supersticiosas”, mais propensas às 

“lascívias da carne”12, e “por serem mais fracas na mente e no corpo, não surpreende 

que se entreguem com mais frequência aos atos de bruxaria”13.  

A caracterização das mulheres proposta no Malleus Maleficarum, não se 

distanciava da visão acerca das mulheres que era produzida por outros setores sociais. A 

concepção ali exposta tinha por embasamento noções provenientes dos saberes médicos, 

jurídicos, e filosóficos produzidos à época. Assim, o que notamos no Malleus 

Maleficarum são reafirmações e um aprofundamento da concepção negativa do 

feminino já amplamente aceita e arraigada naquela sociedade, que continuaria a se 

estender na época moderna.   

A associação feita entre as mulheres e toda sorte de pecados e desvios morais 

era, como afirma o historiador Stuart Clark, “o mais banal dos clichês nos séculos XVI 

e XVII”14.  Ao tratar da relação entre mulheres e a prática da bruxaria na Europa 

moderna, Clark explica que a crença na inferioridade feminina dominante no período se 

compôs através da incorporação das ideias aristotélicas tradicionais, onde as mulheres 

eram consideradas por natureza mais imperfeitas do que os homens, como também dos 

desdobramentos da noção proposta pela Igreja de que a mulher era a originadora do 

pecado. Conceitos estes que não eram novidade para a sociedade europeia moderna, 

visto que já haviam sido propostos mesmo entre os filósofos e teólogos medievais15.  

O lugar social da mulher naquele contexto é sintetizado por Prosperi quando 
esclarece:  

“Nas concepções do real codificadas e ensinadas como verdades 
indiscutíveis, atribuía-se a mulher uma posição subordinada, de menor 
dignidade e valor inferior. [...] Tanto na cultura popular quanto na 
cultura oficial, estava assegurada ao homem uma condição diferente e 
mais elevada por natureza”16. 

                                                                 
11 KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras: Malleus maleficarum. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1991, pg. 113. 
 
12 Ibidem. pg. 115. 
 
13 Ibidem. pg. 116. 
 
14 CLARK, Stuart. Pensando com demônios: A idéia de bruxaria no princípio da Europa Moderna. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, pg. 165. 
 
15 Ibidem. p. 165-167. 
 
16

 PROSPERI, Adriano. Ibidem. p. 154. 
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A reforçada inferioridade feminina estava constantemente relacionada à 

subordinação com relação aos homens, em primeiro lugar o pai e depois o marido, 

“responsáveis” que eram por resguardar todos os aspectos da vida das suas filhas e 

esposas, em especial no que diz respeito ao controle da sua sexualidade. Apontada 

desde o século XV no Malleus Maleficarum como fonte de toda a “impureza” feminina, 

a sexualidade era o seu aspecto mais perigoso e, portanto, que deveria ser mais de perto 

controlado. Num estudo acerca da sexualidade feminina no Brasil colonial, Emanuel 

Araújo ressalta o papel do matrimônio como fonte principal de controle dessa 

sexualidade, e a educação feminina rigidamente voltada às funções domésticas como 

método de “adestramento” da mesma17.  

Contudo, ainda que os discursos misóginos fossem dominantes e recorrentes em 

uma considerável parcela da Europa moderna, havia espaços de exceção. Nas palavras 

de Delumeau, “a prática temperava a estrita teoria”18. Com efeito, ainda que a 

subordinação feminina e sua suposta inferioridade fossem um elemento constante no 

imaginário europeu, os níveis de autonomia feminina e a participação delas em espaços 

naquele contexto considerados como não pertencentes a elas poderiam variar 

consideravelmente entre as diversas partes da Europa. Tais diferenciações poderiam ser 

ainda maiores no caso de mulheres que contavam com uma posição social elevada19.  

Como contraponto à imagem da mulher que se assemelhava a Eva constrói-se o 

ideal da mulher que espelhava a Virgem Maria, cujas características primordiais eram o 

cuidado maternal, o recato, a restrição aos espaços domésticos e sua administração. 

Estabelece-se uma relação dicotômica da figura da mulher, enquadrando as 

representantes do gênero num extremo ou noutro, dependendo dos seus 

posicionamentos sociais e desempenho comportamental. 

Em face destes aspectos socioculturais que compunham o universo ideológico 

europeu e reverberavam no ultramar, analisar os processos de bigamia feminina 

referentes à América Portuguesa revela uma das maneiras encontradas por algumas 

mulheres de transitarem entre esses dois polos, encontrando através do delito um espaço 

                                                                 
17 ARAÚJO, Emanuel. A arte da sedução: sexualidade feminina na Colônia. In DEL PRIORE, Mary; 
PINSKY, Carla. (Org.), História das Mulheres no Brasil, São Paulo: Contexto, 2010, pg. 45-73.  
 
18 DELUMEAU, Jean. Op. cit. p. 327. 
 
19

 Para mais sobre isto ver: Kamen, Henry A. Early modern European society. Londres e New York, 
Routledge, 2000, pg. 153 -172 
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de agência feminina no seio daquela sociedade, ainda que esta se desse de maneira 

marginal e em termos de exceção. 

Como pudemos observar, o ideal de moral e comportamento adequados para a 

sociedade luso-colonial foram construídos partindo de princípios marcadamente 

desiguais para homens e mulheres. Isto se reflete nos processos de bigamia feminina em 

diferenças marcantes com relação à prática do delito, tanto no que tange às condições 

objetivas para concretização do mesmo, quanto às motivações, métodos, repercussão 

social do delito e diversas outras particularidades.  

Tais especificidades, quando analisadas em conjunto e em relação ao contexto 

em que se inserem, constituem uma prática que pode ser identificada como poliandria. 

Segundo define o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, poliandria refere-se ao 

estado de uma mulher casada simultaneamente com vários homens, sendo a datação do 

termo de 189920.  

Logo, ainda que o crime cometido seja o de bigamia, podendo este ser 

perpetrado tanto por homens quanto por mulheres, e como tal conste nas fontes 

documentais e desta forma fosse visto e interpretado pelo Tribunal Inquisitorial, o 

exercício do delito pode conter elementos tão distintos no caso das mulheres que cabe 

pensarmos nele segundo os moldes de uma práxis própria. Para tanto, o uso do termo 

poliandria é ferramenta de grande utilidade.  

Com base nestes moldes nos aproximamos dos processos protagonizados por 

duas mulheres em São Salvador, na Capitania da Bahia. 

 

Na Mesa inquisitorial: as vizinhas da Rua Direita 

 

Em 21 de agosto de 1591, Catarina Moreno dirigiu-se à Mesa inquisitorial com o 

propósito de confessar-se culpada do crime de bigamia. Apenas dois dias depois, 

Antônia de Barros, moradora da Rua Direita assim como Catarina, foi confessar-se 

culpada do mesmo delito.  

A documentação inquisitorial deixa saber que à época da visitação Catarina 

contava com 29 anos, era natural de Castela, e lá estando, aos dezoito anos de idade, 

casou-se com o estalajadeiro Francisco Durán. Contudo, segundo confessou Catarina, 

após apenas seis meses de matrimônio, “por ela ter grande aborrecimento ao dito seu 

                                                                 
20 DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. (v.1.0) Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
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marido por ser acostumado a se embebedar e [...] lhe dar maus tratos”21 decidiu-se por 

fugir de casa e para tanto contou com a ajuda de Francisco de Burgos. Catarina 

embarcou para o Brasil, e com Francisco de Burgos, aportou no Rio de Janeiro.  

A confissão prossegue e nela consta que Catarina, após algum tempo, deixa a 

Francisco de Burgos e vai à Pernambuco. Naquela capitania, a jovem passou a 

engrossar a massa dos miseráveis da região, situação que era resultado comum para 

mulheres que não contavam com um homem adulto que lhes provesse o sustento. 

Referindo-se à Europa moderna Raffaella Sarti abaliza que  

“excluídas de muitas profissões e condenadas a ganhar salários de fome 
muito inferiores aos dos homens naquelas que lhes estão abertas ou lhes 
são reservadas, nas camadas populares as ‘mulheres sem homem’ – isto 
é, solteiras, viúvas, e ‘mal casadas’ – são vítimas predestinadas da 
miséria e nas cidades representam a maioria dos pobres.”22 . 
 

A realidade das mulheres no contexto do trabalho na América Portuguesa não 

era muito distinta da exposta por Sarti.23 Notamos isto no caso de Catarina, que 

confessa ter estado “muito pobre e desremedeada” e devido a isto “determinou de se 

casar e fez fazer uma carta falsa [...] em que se dizia como o dito seu marido Francisco 

Durán era morto a qual deu a ler a muitas pessoas e assim fingindo-se ser viúva [...] se 

casou segunda vez com Antônio Jorge”24, um português, mestre de açúcar, morador na 

vila de Pernambuco.  

Aquele segundo casamento foi também de curta duração, lemos nos autos que 

após quinze meses de matrimônio ela  

“movida de sua consciência se foi confessar a um padre da Companhia 
[de Jesus] o qual secretamente negociou com o vigário da vara [...] que 

                                                                 
21 Arquivo Nacional da Torre do Tombo/Inquisição de Lisboa - processo 1287, fólio 05. A ortografia das 
fontes foi atualizada e as abreviaturas desdobradas. 
22 SARTI, Raffaella. Casa e família: Habitar, comer e vestir na Europa Moderna. Lisboa. Editorial 
Estampa, 2001. pg. 37. 

 
23 Idem. p. 35-38. Sarti remete-se a um contexto de trabalho relacionado a mulheres europeias e este 
coincide com a realidade de trabalho das reinóis e outras europeias que, ainda que pobres, chegavam a 
América Portuguesa e gozavam do estatuto social de brancas e livres, tocando também as mulheres 
nascidas em terra brasílica que faziam parte daquele mesmo segmento social. Para as mulheres negras - 
escravas, libertas e livres – o universo do trabalho se constituía de forma bastante distinta. Operando 
numa lógica bem diferente daquela a qual era imposta à mulher branca, o trabalho sempre fez parte da 
realidade das negras no ultramar do século XVI em diante, e dentro desse contexto eram encontradas por 
elas formas inúmeras de ganharem seus sustentos e, por vezes, o de seus filhos. Para mais sobre isso ver: 
FIGUEREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais. In DEL PRIORE, Mary; PINSKY, Carla. (Org.), 
História das Mulheres no Brasil, São Paulo: Contexto, 2010, pg. 141-185. SILVA, Maria Beatriz Nizza 
da. O trabalho feminino no Brasil colonial (1765-1822). In SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA 
HISTORICA. REUNIÃO, 8, 1989, São Paulo. Anais... São Paulo, SP: A Sociedade, 1989.  
 
24 ANTT/IL - processo 1287, fólio 07. 
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declararam ao dito Antônio Jorge que se afastasse dela confessante [...] 
e ela confessante deixou ao dito Antônio Jorge em Pernambuco [...] e ela 
se veio para esta Bahia.” 25. 
 

Catarina encerrou a confissão assegurando ao visitador seu apreço pela fé 

católica, e numa tentativa de justificação do delito afirmou que “errou como mulher 

pecadora” e que pedia “misericórdia e perdão”.  O discurso de Catarina em sua 

confissão é, à primeira vista, tudo o que se esperava ouvir de uma mulher arrependida 

de seus atos.  

Ela por diversas vezes trouxe à tona o desejo de “descarregar sua consciência”, 

reafirmou a inferioridade de sua condição de “mulher pecadora”, “mulher simples e 

fraca”, expressando constantemente o seu desejo de obter “misericórdia e perdão”. Não 

era para menos, confessar-se diante da Mesa Inquisitorial não era tarefa banal. Por certo, 

Catarina sabia que as punições que lhe poderiam imputar eram capazes de alterar de 

maneira definitiva o curso de sua vida. 

Nas expressões utilizadas por ela para articular a sua defesa é notório o uso de 

um discurso marcado por uma concepção do que constituía ser mulher à época. Como 

exposto anteriormente, o conceito acerca das mulheres enquanto seres inferiores em 

todos os sentidos e mais propensas aos pecados dominava as consciências no século 

XVI. Tais concepções tornavam-se claras no discurso de Catarina ao ter buscado 

constantemente fazer referências a sua condição de inferioridade e fraqueza feminina, 

que por fim lhe tolheu a fé e a levou ao delito.  

Ainda assim, a confissão de Catarina deixa bastante claro que ela comete 

bigamia por razões bem específicas: estava “muito pobre e desremedeada”. Longe de ter 

se submetido a paixões ou tentações às quais sua “condição de mulher” não lhe 

possibilitava resistir, o que parece ter tocado Catarina foi seu estômago. Era pobre, 

possivelmente contava com pouca – ou nenhuma – forma minimamente legítima de 

obter o que comer e vestir.  

Com um objetivo claro em mente – o de se casar – Catarina passa a fazer uma 

carta falsa declarando-se viúva, numa mostra da deliberação do seu intento. Ela possuía 

consciência de que cometia um delito, e parece deixar claro que tinha um motivo válido, 

ao menos aos seus olhos, para cometê-lo. 

                                                                 
25 ANTT/IL - processo 1287, fólio 09. 
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O delito consistia numa medida prática de sobrevivência para Catarina naquele 

momento. Suas outras opções certamente envolveriam a prostituição ou outras formas 

de trabalho também vistas como desonrosas.  

Por seu turno, o matrimônio, sacramento de grande valor social, apresentava-se 

naquela ocasião não apenas como a solução adequada aos seus infortúnios, como 

também a mais vantajosa. Como ressalta Ronaldo Vainfas, no ultramar, assim como na 

Península Ibérica, o casamento permanecia como a instituição capaz de assegurar 

respeitabilidade, segurança e mesmo ascensão àqueles que o contraiam26.   

A confissão de Catarina permite-nos notar certa discrepância entre o sentido das 

ações tomadas por ela na busca pela concretização do ilegítimo matrimônio e a maneira 

como as mesmas são justificadas em seu relato ao visitador. Ao reconstruir as 

circunstâncias do seu delito ela apropriou-se de elementos vários dos discursos oficiais 

acerca das mulheres, transformando uma concepção de inferioridade num princípio de 

abrandamento da culpa pessoal.  

O modo encontrado por ela de remeter-se constantemente à ideia de 

inferioridade feminina e sua maior propensão ao pecado pode ser percebido como 

artifício de uso tático bastante eficiente ao afastar a culpa pelo “crime” diretamente da 

acusada, remetendo-o a uma característica exterior às suas vontades e controle, de certa 

maneira a uma “essência” 27 feminina. 

Fosse isto feito de maneira consciente ou não, Catarina se apegou ao discurso 

corrente, mas inverteu seu sentido. Colocando em foco as ideias arraigadas que 

afirmavam serem as mulheres mais inclinadas ao pecado, torna o delito algo, para ela, 

próximo do inevitável. Seu discurso se construiu de forma que o pecado não apareceu 

como caminho que ela desejou, premeditou, ou mesmo tolerou. De certa maneira, o 

delito se impõe a ela devido a sua condição de mulher. Segundo a lógica que constrói, 

ela não se afasta por vontade própria dos dogmas eclesiásticos e, portanto, a punição 

aplicada poderia ser mais leve ao levar em conta isto.  

                                                                 
26

 VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de Janeiro, 
RJ: Campus, 1989, pg. 99-100. 
 
27 Utilizamos o conceito de “essência” feminina segundo os moldes apontados por Joan Scott quando 
propõe que: “Os debates em torno de gênero procuravam explicar as diferenças entre os sexos invocando 
a natureza, e sempre buscaram perpetuar tais diferenças por meios legais. Por uma espécie de lógica 
circular, uma presumida essência, seja do homem, seja da mulher, acabou por constituir-se como 
justificativa para leis e atitudes políticas, quando, na verdade, essa essência – histórica e contextualmente 
variável – não era senão um efeito das leis e das ações políticas”. SCOTT, Joan Walach. A cidadã 
paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem. Florianópolis, SC: Mulheres, 2002, pg. 17. 
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Compreendemos o uso tático que Catarina Moreno faz dos discursos acerca da 

condição feminina segundo os moldes propostos por Michel de Certeau, quando 

conceitua a tática como operação que parte de oportunidades que se apresentam, que é 

também astúcia, “último recurso” daqueles que estão numa posição de fragilidade, é “a 

arte do fraco”.28 A tática, portanto, é a manobra que tornou possível a modificação de 

sentidos que Catarina empreendeu.  

Não é inverossímil pensarmos que os argumentos lançados por Catarina tenham 

colaborado para o abrandamento da sua punição, dado que aos olhos das instituições 

eclesiásticas e civis ela, e todas as mulheres, eram de fato mais suscetíveis aos “delitos 

da carne” portanto deveriam ser julgadas com menos rigor. Todavia, a confissão inicial 

de Catarina parece não ter sido suficiente para convencer a Heitor Furtado de Mendonça 

que havia obtido as respostas que buscava. A ré foi chamada por quatro vezes à 

presença do inquisidor durante os três anos nos quais se desenrolou o processo, sendo a 

cada vez admoestada a fazer confissão “completa e verdadeira”. 

 Durante todo o desenrolar dos autos Catarina manteve-se fiel ao que contou em 

sua primeira confissão, contudo, é uma denúncia contra ela proferida que parece captar 

a atenção do visitador e fornecer a ele as respostas que buscava de maneira infrutífera 

nas falas de Catarina. Diferente da justificativa que a ré apresentou para afastar-se do 

segundo marido - o fato de ter sido “movida de sua consciência”29 - a denunciante 

afirmou ter sabido que Catarina resolveu deixar o segundo e ilegítimo marido em 

Pernambuco visto este “lhe dar muito má vida”30, por esta razão fez saber sobre a 

irregularidade da união e em seguida “se apartou do  dito Antônio Jorge e se veio para 

esta Bahia”31. 

Mais uma vez o comportamento de Catarina se afigura pautado por razões muito 

bem delimitadas. Obtém um segundo casamento para livrar-se da penúria, mas a partir 

do momento em que este se configurou em uma nova forma de sofrimento, deixou-o 

para trás como fez com o primeiro. Quando perguntada acerca da veracidade da 

motivação exposta pela denúncia, Catarina negou tal hipótese e mais uma vez reafirmou 

o já dito em sua confissão. Não poderíamos esperar que respondesse diferentemente. 

Sobre o que realmente levou Catarina a afastar-se de Antônio Jorge, se sua consciência 

                                                                 
28 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano 1. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994, pg. 99-102. 
 
29

 ANTT/IL - processo 1287, fólio 08. 
30 ANTT/IL - processo 1287, fólio 15. 
31 ANTT/IL - processo 1287, fólio 15. 
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que lhe pesava ou se a convivência marital que se tornara insuportável, podemos apenas 

especular. Independente de quais fossem as suas razões, Catarina permaneceu se 

comportando de forma a alcançar o que o acreditava ser o rumo mais adequado para si 

mesma.   

Em maio de 1593, Catarina foi pela terceira vez à presença do visitador, e neste 

ponto do processo foi admoestada por ele de que “não seja isto alguma invenção de 

querer ela fingir que tem seu marido vivo, ou que não sabe se de certo ser morto em 

Molego para assim se apartar do marido que recebeu em Pernambuco que por ventura 

será o seu legítimo.”32  

Fosse verdadeira ou não, a hipótese levantada pelo visitador implicava na 

percepção de que mesmo diante de uma autoridade eclesiástica tão temida, como era um 

visitador do Santo Ofício, a confissão de um delito grave como a bigamia poderia ser 

instrumentalizada de forma tática por algumas mulheres com um objetivo bastante 

distinto do simples alívio das consciências e futuro livramento das suas almas. 

Isto nos permite entrever a existência de um espaço de manobra às margens do 

que seria socialmente adequado, que tornava possível para determinadas mulheres 

instrumentalizarem ferramentas de controle social, tal qual o Tribunal Inquisitorial, 

utilizando-o não como instituição promotora da punição necessária pelo delito, mas sim 

como alternativa viável à promoção ou mesmo legitimação da mudança que por meio 

do delito se almejava.  

O próprio crime de bigamia já trazia em si um determinado uso tático das 

instituições eclesiásticas ao se valer da ofensa ao sacramento do matrimônio com o 

intuito de ter uma nova chance de contraí-lo. Neste sentido, mesmo a desobediência às 

normas eclesiásticas acabava por confirmar a aceitação aos padrões inicialmente 

impostos pela Igreja, enquanto instituição modeladora e reguladora da sociedade. 

Engendrava-se um jogo tático que, como posto por Certeau, era uma forma “de 

movimento dentro do campo inimigo”33, medidas furtivas para realização de desejos 

particulares dentre as frestas do socialmente estabelecido como adequado.  

Como demonstra o caso de Catarina Moreno, o valor do matrimônio para a 

sociedade luso-colonial não estava restrito à simples busca pela concretização de 

                                                                 
32 ANTT/IL – processo 1287, fólio 19. 
 
33 ANTT/IL – processo 1287, fólio 19. 
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vivências amorosas. Mesmo implicando em dificuldades burocráticas para ser obtido34 e 

penalidades pesadas para aqueles que desrespeitavam o sacramento, o matrimônio 

continuou a ser na América Portuguesa a única forma legítima de unir-se a outra pessoa. 

Obtendo-se com isto não apenas o status de casado, mas também tudo o que vinha com 

ele tal como os direitos a coabitação, comunhão de bens, e reconhecimento e cuidado 

dos filhos.   

Contudo, a escolha do cônjuge na maior parte das vezes estava fora das mãos 

das mulheres. E mesmo dentre aquelas cujos interesses familiares não vinham em 

primeiro lugar no momento de arranjarem um marido, podendo optar por alguém de sua 

predileção, a convivência marital poderia tornar-se algo desagradável. Não raro, as 

mulheres estavam sujeitas aos maus tratos físicos por parte dos maridos, e vários outros 

abusos que aparecem de maneira recorrente nos registros processuais. 

Vínculo eterno, segundo versava a normatização eclesiástica, o matrimônio não 

era facilmente invalidado ou desfeito, restando às mulheres adequarem-se ao 

comportamento esperado frente às dificuldades que enfrentavam – sendo estes a 

resignação e aceitação – ou, ao saírem em busca de outras vivências, enveredarem-se 

por práticas socialmente censuráveis, dentre elas a poliandria. 

Foi o que fez Antônia de Barros, a outra bígama da Rua Direita. Assim como 

Catarina Moreno, Antônia também deve sua vinda ao Brasil aos infortúnios vividos em 

sua terra natal. Natural de Benavente, cristã-velha, tinha 60 anos de idade por ocasião da 

primeira visitação, mais de trinta deles morando no Brasil, na capitania da Bahia de 

Todos os Santos. Ali, conseguiu trabalhar para ganhar o seu sustento, era criada na casa 

da “fidalga Tereza da Gama irmã do Conde de Vidigueira.”.  

A confissão de Antônia nos deixa saber que ela, por volta dos 28 anos, casou-se 

com Álvaro Chaveiro, um barqueiro e pescador em Benavente. Antônia confessa que 

                                                                 
34 Conforme decretado nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia para que o enlace in facie 
Ecclesiae fosse possível era necessário que fossem cumpridos uma série de ditos oficiais como a 
apresentação de itens como certidão de batismo, atestados de residência, certidões de óbito do primeiro 
cônjuge no caso de viúvos, a necessidade dos banhos – proclama de casamento, que na referida época era 
publicada pelo pároco, se dirigia a população e questionava se havia alguém que algo soubesse que 
impedisse o dito casamento – dentre outros. Maria Nizza da Silva aponta que todos estes itens 
acarretavam dificuldades para serem apresentados, visto que nem todas as pessoas possuíam tais 
documentos, além de representarem encargos financeiros expressivos. VIDE, Sebastião Monteiro da; 
FEITLER, Bruno; SOUZA, Evergton Sales.  Constituições primeiras do Arcebispo da Bahia. São Paulo: 
EDUSP, 2010, Livro I, Título LXVIII, pg.. 253. 
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naquele período encontrava-se “amigada”35 com Henrique Barbas, também morador de 

Benavente. O adultério era crime de foro secular, e quando julgado com o máximo rigor 

da lei poderia resultar na condenação à pena de morte segundo constava nas 

Ordenações Manuelinas36.  

Em sua confissão Antônia relata que seu marido Álvaro Chaveiro chegou a ter 

conhecimento do seu relacionamento extraconjugal. Não era estranho para a sociedade 

portuguesa do século XVI que uma questão como esta fosse resolvida através da morte 

da esposa e mesmo daquele com quem ela havia se relacionado extraconjugalmente 

pelas mãos do próprio marido ofendido. Todavia, neste caso, o que podemos perceber é 

que Álvaro Chaveiro opta por denunciar sua esposa à justiça secular, acusando-a de 

adultério. Antônia é condenada pelo delito, e a penalidade aplicada é o degredo para a 

colônia do Brasil pelo período de cinco anos.  

Ela embarca para a Colônia e Henrique Barbas, seu amante, vai junto com ela. 

Aportam ambos na capitania de Porto Seguro, e o casal antes “amigado” resolve 

contrair matrimônio. O que em Portugal era um relacionamento clandestino na América 

Portuguesa revestiu-se de suposta legitimidade, inerentemente falsa sob o ponto de vista 

eclesiástico e secular, mas enquanto dura o engodo esta era reconhecida socialmente 

como união legítima, um casamento.  Para Antônia, a bigamia configurou-se numa nova 

chance de busca de satisfação conjugal, além de constituir uma maneira de conferir 

legitimidade social para o relacionamento do casal.   

A confissão de Antônia, entretanto, não se esgota com o advento do seu segundo 

matrimônio. Ela revelou ainda ao visitador que viveu por quinze anos como casada com 

seu segundo marido, contudo, 

“por ele vir a dar açoites e pancadas e muito má vida a ela confessante 
lhe fugiu de casa e se meteu na Igreja da vila e começou a declarar e 
manifestar como o dito Henrique Barbas não era seu marido legítimo 
por quanto quando com ele se casou no dito Porto Seguro era vivo ainda 
e depois vivera dois anos o seu marido legítimo Álvaro Chaveiro, e assim 
se afastou dele.”37

  

 

                                                                 
35 ANTT/IL, processo 1279, fólio 04. 
 
36 PORTUGAL. Ordenações Manuelinas.  Livro V, Título XV – Do que dorme com molher casada. 
Encontrada em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas. 
 
37

 ANTT/IL., processo 1279, fólio 06. 
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  A atitude de Antônia sinaliza que era cabível pensar em certos limites para a 

defesa de um comportamento socialmente respeitável, e mesmo para o acobertamento 

dos próprios delitos. Vivendo em circunstâncias para ela tidas como não mais 

toleráveis, Antônia encontra no fato de ter contraído matrimônio de forma ilegítima uma 

escapatória da sua situação. Vai à Igreja e lá declara que “o dito Henrique Barbas não 

era seu marido legítimo”, ao tornar público o delito o seu afastamento de Henrique 

tornava-se lícito e mesmo exigido. 

De maneira consonante à de Catarina, Antônia também instrumentaliza as 

normas eclesiásticas em causa própria. Rompendo com elas num primeiro momento e 

valendo-se delas noutro. A prática da poliandria torna-se, em seu caso, ferramenta de 

uso duplo, tanto para a busca e concretização de um segundo matrimônio como também 

para o rompimento deste. 

Os processos de Catarina e Antônia indicam um dos caminhos encontrados por 

determinadas mulheres na América Portuguesa para fazerem valer seus desejos. Não 

obstante, além de apontar a agência daquelas mulheres na promoção dos próprios 

interesses, deixam ver também que tal manobra era possibilitada pela relativa fluidez do 

local social no qual se encontravam. 

Inseridas nos seio de uma sociedade que pautava a conduta feminina numa 

lógica de conservação da honra, desta Catarina e Antônia já pouco gozavam. Catarina 

sendo uma mulher pobre, sozinha na colônia, vinda de Castela “fugida de casa”, tendo 

se mantido por algum tempo em “ilícita conversação” com Francisco Burgos, por certo 

já não contava com uma reputação das mais imaculadas, ainda que a mantivesse em 

quantidade suficiente para garantir-lhe o matrimônio nos moldes tridentinos, “às portas 

da Igreja”, com Antônio Jorge. Quanto a Antônia, entre os seus estigmas contava-se sua 

condição de pobre, chegada ao Brasil através do degredo, que trabalhava fora de casa, 

ainda que sua situação fosse suavizada por ser mulher branca e cristã-velha. 

Como explica Muriel Nazzari, na sociedade do século XVI a manutenção da 

honra feminina era caráter também relevante mesmo entre as mais pobres, e ainda que 

não no mesmo grau de importância que seria dado às sinhás, aquelas pertencentes às 

camadas populares não estavam de todo desimpedidas de prezar pela manutenção da 

honra38.  

                                                                 
38 Para mais sobre a questão da honra feminina na colônia ver: NAZZARI, Muriel. «Sem perda da honra: 
a preservação da reputação feminina no Brasil colonial», In SILVA, Maria Beatriz Nizza da. (coord.) 
Sexualidade, família e religião na colonização do Brasil. Lisboa, Livros Horizonte, 2001. 
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Contudo, para mulheres da mesma camada social que as bígamas da Rua Direita 

da cidade da Bahia, ao estigma de serem levadas à Mesa Inquisitorial somavam-se 

sempre vários outros estigmas. Eram, em geral, mulheres pobres, sozinhas, que 

circulavam pelo império português e viviam como conseguiam, nem sempre observando 

de perto as normas morais.  

Em face disto, é crível pensar que, para algumas mulheres, a confissão de 

bigamia e a desonra – e punição - que esta acarretaria pudessem valer à pena como 

último recurso e método de legitimação da mudança que almejavam. Afinal, para elas o 

peso social da manutenção da honra era significativamente mais fácil de ser contornado 

do que para as mulheres da elite39.  

Os casos de Catarina Moreno e Antônia de Barros demonstram que a 

possibilidade de se recorrer a poliandria como método de promoção dos próprios 

interesses perpassou também por uma esfera de classe. Enquanto tática, a poliandria 

para ser concretizada precisava se valer das lacunas presentes nas estruturas sociais 

existentes, espaços onde a norma poderia ser mais facilmente contornada.   

Para as mulheres das camadas populares estes espaços de manobra se 

apresentavam, em geral, de maneira mais frequente. Para estas, havia maior 

possibilidade de não estarem submetidas a familiares do sexo masculino que lhes 

governassem o destino. Por vezes, contavam com maior mobilidade podendo, por uma 

razão ou outra, transitar no império, e devido aos seus estatutos sociais a honra não era a 

elas um elemento exigido de maneira tão rigorosa. Estas circunstâncias poderiam 

facilitar consideravelmente a prática do delito.   

Por fim, em 17 de julho de 1593, Catarina recebeu sua sentença. Foi condenada 

a um auto-de-fé privado, penitências espirituais, uma abjuração de leve suspeita na fé e 

o pagamento das custas, sendo que, em seu caso, no processo não consta a relação das 

custas envolvidas, impossibilitando-nos de conhecer o valor exato do pagamento. 

Recebeu ainda a admoestação de que nunca retornasse ao local onde contraiu o segundo 

matrimônio. Não foi uma sentença das mais pesadas, apesar de não ter sido de todo 

leve.  Apesar de não sabermos o valor exato das custas do processo, considerando os 

                                                                                                                                                                                            

  
39

 Para mais sobre isto ver: RUSSEL-WOOD, A.J,R. «Female and family in the economy and society of  
colonial Brazil», In Lavrin, Asunción. (ed.) Latin American Women: historical Perspectives. Westport, 
Conn., 1978, pg. 68. 
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valores pagos em processos semelhantes, podemos afirmar que para uma mulher da 

condição social de Catarina não se tratava de quantia irrelevante40.   

Vinte e um dias depois, em 7 de agosto de 1593, foi a vez de Antônia dirigir-se à 

Mesa Inquisitorial  para encontrar ali destino semelhante ao de Catarina. A punição que 

a ela foi aplicada também se compôs de um auto-de-fé privado, uma abjuração de leve 

suspeita na fé, penitências espirituais e pagamento das custas do processo, que neste 

caso as fontes nos permitem saber, totalizaram o valor de 871 réis. A quantia neste caso 

também não foi irrisória, afinal tratava-se de um valor que poderia se equiparar ao preço 

referente à compra de uma arroba de açúcar branco em um dos engenhos baianos41. 

Ao fim e ao cabo talvez seja possível concluir que Catarina e Antônia obtiveram, 

em boa medida, a misericórdia que buscavam. Isto, no entanto, não significa dizer que a 

penalidade não fora efetiva naquilo que a Inquisição, de certa forma, se propunha a 

fazer – controlar as moralidades e criar uma culpabilidade que levasse as pessoas a 

confessarem e delatarem pecados próprios e alheios além de promover o apego aos 

dogmas da Igreja. Não esqueçamos que por mais transgressoras que Antônia e Catarina 

tenham sido, elas foram ao encontro do visitador declarar suas culpas passadas e mesmo 

que possam ser percebidos diversos elementos motivadores por trás de tal atitude a 

salvação de suas almas certamente era um dos impulsionadores que as levaram a 

confessarem-se diante da Mesa Inquisitorial. 

Como explica Lígia Bellini, em se tratando de questões morais, por vezes, as 

penalidades impostas pelo Tribunal Inquisitorial podem parecer leves ou tolerantes, mas 

apenas quando vistas à luz da legislação do período – estas em geral previam 

penalidades consideravelmente mais severas - no entanto, como controladora das ações, 

a Inquisição cumpriu seu papel mesmo quando isso significava não precisar por em 

prática o rigor da lei42. 

                                                                 
40 Há processos de bigamia feminina que tiveram como sentença o degredo, autos-de-fé públicos, açoites, 
penitências espirituais, e pagamentos de custas do processo com valores que variavam desde montantes 
menores como 871 réis a outros muito mais altos como 3.695 réis. Alguns exemplos de punições mais 
severas que as de Catarina podem ser encontrados nos processos referentes à: Maria Coelha, ANTT/IL – 
processo 00997, Catarina Pereira, ANTT/IL – processo 01009 e Domingas da Rosa de Morais, ANTT/IL 
– processo 01462. 
 
41 Valores obtidos segundo tabela encontrada em: SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e 
escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo, SP: Companhia das Letras, [Brasília]: CNPq, 
1988, p. 400.  

 

42BELLINI, Ligia. A coisa obscura: mulher, sodomia e inquisição no Brasil Colonial. São Paulo, SP: 
Brasiliense, 1989, pg. 9-17. 
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De certo, aquelas vizinhas da Rua Direita fizeram parte de um reduzido grupo de 

mulheres que constituía uma exceção à regra comportamental imposta e esperada no 

mundo português. Suas atitudes registradas pela pena do notário do Santo Ofício lançam 

luz sobre a possibilidade de um uso tático das concepções ali existentes que 

subverteram o seu sentido, e abriram caminho para que tomassem nas próprias mãos os 

meios de obterem resposta às suas necessidades.  


