
1 

 

Mortalidad en el extremo meridional de la América de Colonización Lusa: la población 
libre y esclava de la Parroquia Madre de Deus de Porto Alegre (1772 - 1809)1 

Ana Silvia Volpi Scott♣ 
Dario Scott♦ 
Maria Silvia C. B. Bassanezi♥ 

Resumen 

En Brasil son escasos los estudios de población en perspectiva histórica que se preocupan por 
analizar la mortalidad. Una explicación posible para dicha situación es el hecho de que, entre 
los registros parroquiales, los de defunción son aquellos que presentan mayores problemas, 
sea en relación al subregistro, sea por las parcas informaciones sobre los individuos 
fallecidos. 

En base al aporte metodológico de la Demografía Histórica, esta comunicación propone 
presentar y analizar los datos relativos a los asientos de defunción de la población libre y 
esclava de la parroquia Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre (Capitania do Rio 
Grande de São Pedro) entre los años de 1772 y 1809. Analizaremos algunas variables 
relativas a la mortalidad, fundamentalmente las características por sexo, edad, así como 
exploraremos, preliminarmente, las causas de muerte asociadas a las defunciones. 

Introdução 

No âmbito da Demografia Histórica os estudos sobre a saúde, a enfermidade e a morte no 
passado brasileiro, são escassos. Os historiadores-demógrafos deram mais atenção ao estudo 
da nupcialidade e da natalidade que ao da mortalidade. Tal situação deve-se, entre outras 
razões, ao fato de que o subregistro de óbitos era maior, se comparado aos demais eventos 
vitais. Pessoas morriam e seu óbito sequer era registrado na paróquia, muitas vezes por conta 
das grandes distâncias entre a paróquia e o local da ocorrência do óbito. 

Esta comunicação se propõe a dar uma contribuição a esse tema, a partir da apresentação e 
análise de dados relativos aos assentos de óbito registrados para a população livre e escrava da 
Freguesia da Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre (Capitania do Rio Grande de 
São Pedro, Brasil), entre os anos de 1772 – 1809. Essa paróquia está localizada no extremo 
meridional dos territórios sob o domínio luso na América e, mais tarde, Império do Brasil. 

Procuramos neste paper traçar e analisar o perfil da mortalidade por sexo, idade e causas de 
morte associadas aos assentos de óbito coletados, estabelecendo algumas comparações entre a 
população livre e a população escrava. A pesquisa se encontra em andamento, e até o presente 
momento foram recolhidas as informações relativas aos óbitos da população livre para o 
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período entre 1772 e 1835. Para a população escrava o levantamento realizado cobre o 
período entre 1772 e 1809. 

Para a colônia lusa na América e, mais tarde, durante o período imperial, as normas de 
elaboração dos assentos paroquiais (batizado, casamento e óbito) foram definidas e 
padronizadas através das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707). Em 
relação às informações relativas aos registros de óbito, as Constituições definiam no seu 
Título XLIX, que todas as Igrejas Paroquiais deveriam ter um livro para serem assentados 
os nomes dos defuntos. O registro deveria ser assentado no dia do falecimento, ou no mais 
tardar nos três dias seguintes. O referido título das Constituições determinava ainda a forma 
de se redigir o registro: 

“Aos tantos dias do mez tal, e de tal anno falleceo da vida presente N. 
Sacerdote Diacono ou Subdiacono; ou N. marido, ou mulher de N. viuvo ou 
viúva de N., ou filho, ou filha de N. do lugar de N. freguez desta, ou de tal 
Igreja, ou forasteiro, de idade de tantos anos (se comodamente se puder saber) 
com todos ou tal sacramento, ou sem eles; foi sepultado nesta ou em tal Igreja; 
fez testamento, em que deixou que dissessem tantas missas por sua alma, e que 
se fizessem tantos Officios, ou morreo abintestado ou era notoriamente pobre, 
e por tanto se lhe fez o enterro sem se lhe dar esmola”  (Título XLIX – Como 
se farão os assentos dos defuntos, 831, p. 292)2. 

De acordo com o modelo, os registros deveriam informar a data de falecimento; o nome e a 
naturalidade do falecido; a sua idade; o estado matrimonial ou filiação; se o falecido havia 
recebido os sacramentos, se havia feito testamento e se havia pedido missas e ofícios por sua 
alma. Poderiam ser registradas outras informações de caráter eventual, como, por exemplo, 
ocupação do falecido, títulos ou patentes militares. Cumpre sublinhar que, embora o 
assentamento das causas de morte não tenha sido determinado nas Constituições, elas 
passaram a ser registradas, com regularidade, nos assentos de óbito de algumas freguesias 
brasileiras a partir dos finais do século XVIII. 

De todo modo, e considerando as determinações estabelecidas nas Constituições, fica claro 
que a qualidade e riqueza do registro dependiam muito do zelo do padre, do status social da 
pessoa falecida e/ou sua família na sociedade local, o que levava alguns assentos a serem bem 
completos e outros com lacunas de informações. 

Antes, contudo, de discutir os resultados, faremos uma breve apresentação da freguesia e do 
espaço mais amplo em que estava inserida no período selecionado, situando-a no contexto da 
recente produção historiográfica gaúcha que vem contribuindo para a revisão de alguns 
postulados tradicionalmente aceitos em relação ao seu passado colonial e imperial3. 

                                                 
2 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia / feitas e 
ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo D. Sebastião Monteiro da Vide. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2011. vol. 79. 
3A produção desta geração de jovens historiadores está representada na obra coletiva 
intitulada Capítulos de História do Rio Grande do Sul. Veja-se no final a referência completa. 
(Grijó, Kühn et al., 2004). Também fundamental é a História Geral do Rio Grande do Sul (5 
volumes), que abrange o período colonial, imperial e republicano, sob a direção geral de 
Nelson Boeira e Tau Golin.  
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Pelos campos do Rio Grande de São Pedro 

A recente produção historiográfica gaúcha conta com trabalhos que procuram mostrar as 
diferentes facetas da sociedade que se instalou nas fronteiras meridionais nos anos setecentos 
e inícios dos oitocentos. 

Especificamente, sobre a demografia da região no período colonial podemos lembrar estudos 
de Fábio Kühn, que apresentam resultados instigantes ao utilizar róis de confessados e 
levantamentos populacionais existentes para as duas últimas décadas do século XVIII, para 
analisar o processo formativo da sociedade do extremo sul da América lusa. Uma das 
contribuições mais importantes é a chamada de atenção em relação à expressiva presença de 
cativos de origem africana desde tempos mais recuados, contrariando a visão tradicional, que 
defendia a escassa importância do trabalho escravo naquelas paragens (Kühn, 2004). 

Helen Osório, por sua vez, também através da utilização de um conjunto de fontes seriadas 
como inventários e testamentos, sublinha a complexidade da sociedade na fronteira 
meridional, ao analisar a região do Rio Grande de São Pedro entre meados do século XVIII e 
primeiras décadas do XIX. Seu estudo sublinha que, contrariamente à visão mais difundida 
pela historiografia tradicional, segundo a qual, predominariam os latifúndios dedicados 
exclusivamente à pecuária, a realidade vivenciada pelas populações radicadas na região não 
era tão simples assim. Sua análise revelou que as atividades econômicas abrangiam um leque 
muito diversificado e complexo, composto por estancieiros que plantavam, lavradores que 
criavam e comerciantes que charqueavam (Osório, 2007). 

Os resultados destes estudos lançam questionamentos sobre os comportamentos demográficos 
das populações que ocuparam e povoaram esta região, caracterizada por um processo 
peculiar, ligado tanto às questões de disputa territorial com os espanhóis, como também à 
experiência de colonização dos “casais açorianos”, em meados do século XVIII4, sem 
esquecer, obviamente, a presença da população autóctone. Mais ainda, na década de 1820,a 
região testemunhou a chegada dos primeiros imigrantes alemães que, em ondas sucessivas, se 
instalaram na região do atual estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1824 (Gutfreind, 
Arendt et al., 2001). 

                                                 
4 Esse tema específico é objeto de um projeto que está dando seus primeiros passos (Gentes 
das Ilhas: trajetórias transatlânticas dos Açores ao Rio Grande de São Pedro entre as décadas 
de 1740 a 1790) que reúne uma equipe luso-brasileira, composta por Ana Silvia Volpi Scott 
(coordenadora do projeto) e pelos investigadores Profa. Dra. Carlota Santos (Universidade do 
Minho), Prof. Dr. Paulo Mato (CHAM-Universidade Nova de Lisboa) e Gabriel Berute 
(Doutor em História pela URGS) 
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Figura 1 Ilustração do território Rio Grande de São Pedro 

 
Fonte: Bell, 1998, apud Farinatti, 2010: 69. 

Portanto, esta experiência histórica diversificada, marcada pelo contato entre populações de 
origem variada (população autóctone, populações luso-brasileiras, população espanhola e 
hispano-americana)5, merece uma exploração mais sistemática de fontes seriadas não apenas 
para dar uma contribuição ao estudo da população e da família no extremo sul da América 
portuguesa, mas também porque este tipo de investigação lança novos elementos para um 
melhor conhecimento dos diferentes sistemas ou regimes demográficos que caracterizaram o 
passado colonial brasileiro, sendo esse um dos objetivos centrais da investigação que dá as 
bases para essa comunicação6. 

                                                 
5Especialmente sobre a presença de espanhóis e hispano-americanos no espaço da América 
Portuguesa no século XVIII, veja-se Kühn, 2004. 
6 Esse tema é objeto de estudo do Grupo de Pesquisa do CNPq “Demografia & História”, 
coordenado por Sergio O. Nadalin (UFPR) e que reúne uma dezena de pesquisadores, 
vinculados a instituições localizadas de norte a sul do Brasil. Veja-se Nadalin, S. O.; Scott, A. 
S. V.; Vieira Jr., Antonio Otaviano; Machado, C.; Bacellar, C. A. P.; Andreazza, Maria Luiza; 
Bassanezi, M. S. C. B.; Teixeira, P. E.; Botelho, Tarcísio Rodrigues . Más alla del Centro-Sur: 
por una historia de la población colonial en los extremos de los domínios portugueses en 
América (siglos XVII-XIX). In: Dora Cleton; Mónica Ghirardi; Adrián Carbonetti. (Org.). 
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A freguesia da Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre 

A atual cidade de Porto Alegre, capital do estado mais meridional do Brasil - o Rio Grande do 
Sul - teve sua origem na freguesia da Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, 
objeto de nossa atenção. Entre os inúmeros estudos relativos à história da capital gaúcha 
encontramos o trabalho coordenado por Sandra Pesavento, que propõe uma reflexão sobre a 
recomposição da construção histórico-social da cidade, resgatando os espaços e as vivências 
que permitem apreciar o desenvolvimento urbano desde o antigo Porto dos Casais (nome 
anterior da Freguesia, conhecida inicialmente como São Francisco do Porto dos Casais) até a 
atualidade7. 

Sandra Pesavento propõe uma cronologia para a construção histórico-social de Porto Alegre, 
que remontando às origens, das estâncias de criação de gado à vila açoriana. As informações 
disponibilizadas sobre tal período são de grande valia para conhecermos o cenário onde as 
populações se instalaram e as mudanças que caracterizaram o processo de ocupação e 
povoamento da área. Especificamente sobre o último quartel do século XVIII afirma que, a 
partir de 1772, foram distribuídas terras aos colonos açorianos arranchados, reservando-se 
uma área (denominada de Alto da Praia, que corresponde à atual praça da Matriz) para a 
instalação dos primeiros equipamentos públicos, sedimentando um centro cívico. A partir daí, 
a ocupação da península expandia-se, com a diversificação do espaço que se categorizaria, a 
partir das vivências coletivas, como a Praia do Arsenal e o Beco dos Marinheiros. De um 
povoado tranquilo, na encruzilhada dos caminhos, a freguesia de Nossa Senhora da Madre de 
Deus de Porto Alegre seria alçada a Capital do “Continente” em 1773, passando à condição 
de vila em 1809 e de cidade em 1822. 

Além das transformações relacionadas às mudanças administrativas e do espaço ocupado, 
temos aquelas relativas à população propriamente dita. Nesse caso observa-se o crescimento 
da população desde a década de 1780 até 1822, muito embora encontremos algumas 
discrepâncias conforme a fonte consultada. De todo modo, a intenção é, meramente, ilustrar o 
incremento da população desde as últimas décadas do século XVIII até 1822, que coincide 
com o ano da Independência em relação a Portugal. 

                                                                                                                                                         
Poblaciones históricas: fuentes, métodos y líneas de investigación. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
ALAP Editor, 2009, v. , p. 137-153. 
7 Pesavento, Sandra J. (ed.) 1991. Memória Porto Alegre: espaços e vivências. Porto Alegre: 
Ed. UFRGS/ Pref. Municipal de Porto Alegre. 
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Tabela 1 Evolução demográfica da população porto-alegrense 
(século XVIII e século XIX) 

Ano População 

1780 1.512 

1803 3.927 

1814 6.111 

1822 12.000 

18728 43.998 

Fonte: Freitas, 2011 

Em 1780, a população de Porto Alegre era composta por 1.512 habitantes, constituindo-se 
como “a quinta povoação em número de habitantes” (Comissoli, 2008, p. 47). 

No início do século XIX, conforme o levantamento realizado para a região meridional da 
América portuguesa, no ano de 1803, a população de Porto Alegre, havia atingido o número 
de 3.927 habitantes. Comparando-se essa informação com as relativas a outras freguesias do 
Rio Grande de São Pedro, podemos observar que a Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 
ocupava a terceira posição, ficando atrás da freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Rio 
Pardo (10.445 habitantes) e da freguesia de Cachoeira (8.225 habitantes). Isso aponta para o 
lugar de destaque que a Madre de Deus passou a ocupar a partir dos finais do século XVIII e 
primeiras décadas do século XIX. Esse crescimento acelerado da população está diretamente 
associado às dinâmicas migratórias que são parte intrínseca da própria história das populações 
no Brasil, especialmente no período colonial, conforme afirma Nadalin (2003). 

Morbimortalidade na Madre de Deus: uma análise preliminar da 
população livre e escrava 

No período selecionado para essa comunicação – 1772 a 1809 - foram registrados 4.342 
óbitos. O gráfico 1 revela o movimento anual geral de óbitos, acompanhado pela subdivisão 
entre população livre e escrava. De modo geral as curvas se mantem no mesmo ritmo, embora 
seja possível identificar alguns pontos em que há um comportamento nitidamente diferente. 

                                                 
8 Ano do primeiro Recenseamento realizado no Brasil (único no período imperial e 
escravista). 
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Gráfico 1 Movimento anual de óbitos 1772-1809 

 
Fonte: NACAOB – Óbitos da Madre de Deus de Porto Alegre 

A primeira inflexão situa-se no de 1776, com um salto da mortalidade entre os livres. Tal 
situação está diretamente ligada à guerra entre lusos e espanhóis, que culminou com a 
retomada da vila de Rio Grande, que desde 1763 estava nas mãos de espanhóis... Portanto, 
boa parte desses óbitos diz respeito a militares que participaram daquela ação bélica. Isso fica 
claro a partir dos dados que indicam que nesse ano se registraram 134 óbitos sendo 122 
homens e apenas 12 mulheres. Dos 122 falecidos, 95 foram identificados como soldados, 
outros 3 com outras patentes militares (tambor e furriel). 

Outros picos de mortalidade estão atrelados ao aparecimento de epidemias em 1804 (varíola) 
e 1806 (sarampo). A destacar que a epidemia de varíola atacou mais fortemente a população 
livre. No caso do sarampo, a população livre foi também mais afetada, mas não com o 
diferencial que havia sido registrado em relação à varíola. 

A partir dessa visão global, podemos analisar a mortalidade considerando a separação por 
condição jurídica e sexo, como indica a tabela 2. 

Do total de 4.342 óbitos registrados pelos párocos da freguesia, entre 1772 e 1809, 2.548 
(58,7%) correspondem a óbitos de pessoas livres e 1.794 (41,3%) de escravos9, assim 
distribuídos: 

                                                 
9 No conjunto da população livre, para esse período foram considerados nessa mesma 
categoria 256 indivíduos identificados como forros (libertos) e dois classificados como 
administrados. 
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Tabela 2 Distribuição dos óbitos por condição jurídica e sexo 

Homens % Mulheres % Total Homens % Mulheres % Total

1770-74 17 65,4 9 34,6 26 8 88,9 1 11,1 9 35

1775-79 155 83,3 31 16,7 186 44 66,7 22 33,3 66 252

1780-84 130 60,5 85 39,5 215 68 58,1 49 41,9 117 332

1785-89 99 66,9 49 33,1 148 43 68,3 20 31,7 63 211

1790-94 134 69,1 60 30,9 194 57 64,0 32 36,0 89 283

1795-99 202 59,8 136 40,2 338 163 69,7 71 30,3 234 572

1800-04 413 66,5 208 33,5 621 286 57,7 210 42,3 496 1117

1805-09 489 59,6 331 40,4 820 426 59,2 294 40,8 720 1540

Total 1639 64,3 909 35,7 2548 1095 61,0 699 39,0 1794 4342

Período
Total 

Geral

EscravosLivres

 
Fonte: NACAOB – Óbitos da Madre de Deus de Porto Alegre 

Confirma-se o aumento da população na freguesia, testemunhado pelo incremento no número 
de óbitos registrado ao longo do período, subdividido em intervalos quinquenais: no primeiro 
momento (1772 a 1774) apenas 35 óbitos foram registrados pelo pároco da Madre de Deus; 
entre 1775 a 1779, já somavam 252, para no último quinquênio (1805-1809), ultrapassar os 
1.540 registros. Mais importante, no entanto, é chamar a atenção para os períodos em que 
temos um aumento significativo dos óbitos. 

Nesse caso, destaca-se o aumento registrado no quinquênio de 1795-1799. No intervalo 
contabilizamos 572 óbitos, contra 283 para os anos entre 1790 e 1794, mais que o dobro. Essa 
tendência de aumento dos óbitos continuou no período seguinte, saltando de 572 para 1.117 
na virada para o século XIX, ou seja, um aumento de 95,3%. Tudo somado, em um intervalo 
de 15 anos, os óbitos praticamente quadruplicaram. Comparando-se com os dados disponíveis 
relativos ao total da população, para 1780 e 1803 (conforme tabela 1) verifica-se que a 
população teve um aumento da ordem de 259%, significando que a mortalidade teve um 
incremento proporcionalmente maior que o crescimento global da população. 

Da mesma forma, fica evidente a diferença entre os percentuais dos óbitos registrados 
segundo o sexo. Em todas as situações sempre registramos óbitos de homens em maior 
número do que o de mulheres, tanto para a população livre, quanto para a escrava. 

A sazonalidade dos óbitos na Madre de Deus revela que as curvas para a população livre e 
população escrava obedecem a ritmos semelhantes. Ou seja, no geral, a distribuição dos 
óbitos ao longo dos anos não apresenta grandes discrepâncias, com exceção do mês de 
setembro, quando a tendência se inverte: os óbitos dos livres apresentam queda, enquanto que 
os dos escravos elevam-se. Até o momento, não temos argumentos para explicar essa 
alteração, que de resto é pontual. 

Contudo o que parece mais relevante é o fato que para o total da população os meses de abril 
e maio (e, em menor medida, março) acusam uma ligeira elevação do número de óbitos 
registrados. Isso indica que a morte rondava os habitantes da Madre de Deus com maior 
intensidade nos meses do outono, e não nos períodos de inverno ou verão (como se poderia 
esperar), quando as temperaturas atingiam limites inferiores e superiores mais extremos 
(Gráfico 02). O único momento em que há uma tendência oposta são os meses de agosto e 
setembro. Para o livres registrou-se queda enquanto que para os escravos houve um 
movimento ascendente. 
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Gráfico 2 Sazonalidade ao óbito – população livre e população escrava (1772-1809) 

 
Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 

Revelando a qualidade dos dados disponíveis nos registros de óbito da Madre de Deus 
verificamos a recorrente menção às idades dos defuntos, permitindo assim, a uma análise da 
mortalidade diferencial por grupos de idade. Saliente-se que, do total de 4.342 assentos, a 
idade não foi informada em 824 assentos (cerca de 19% dos registros). 

Tabela 3 Óbitos de livres e escravos por grupos de idade (1772-1809) 

Grupo de idade 
População 

Total 
% 

% 
Acumulado 

 < 01 727 20,7 20,7 

01 - 04 434 12,3 33,0 

05 - 09 190 5,4 38,4 

10 - 14 125 3,6 42,0 

15 - 19 174 4,9 46,9 

20 - 24 285 8,1 55,0 

25 - 29 205 5,8 60,8 

30 - 34 288 8,2 69,0 

35 - 39 117 3,3 72,3 

40 - 44 286 8,1 80,5 

45 - 49 77 2,2 82,7 

50 - 54 210 6,0 88,6 

55 - 59 58 1,6 90,3 

60 - 64 120 3,4 93,7 

65 - 69 38 1,1 94,8 

70 - 74 75 2,1 96,9 

75 ou mais 109 3,1 100,0 

Total 3518     

não informado 824     

Total Geral 4342     
Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 
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A tabela 3 oferece uma visão geral, a partir do conjunto da população falecida com a idade 
indicada (3.518 assentos). Um quinto dos óbitos refere-se às crianças menores de 1 ano. A 
morte, por sua vez, ceifava outros 12,3% de crianças entre 1 e 4 anos. O percentual 
acumulado até os 14 anos revela que mais de 40% dos óbitos ocorria até aquela faixa etária. 

A análise da situação segundo a condição jurídica revela dados de interesse, especialmente 
considerando-se a mortalidade infantil, que para as crianças livres ficou pouco acima dos 18% 
dos óbitos totais (tabela 4). 

Comparados com os dados relativos à população escrava que faleceu na Madre de Deus, 
encontramos uma diferença significativa entre a mortalidade infantil das crianças livres e 
aquela das crianças escravas (tabela 5). Neste último caso, a morte ceifava mais de 23% das 
crianças nascidas de ventres cativos, o que indica uma diferença de cinco pontos percentuais 
18% para as crianças livres contra 23% para os escravinhos menores de 1 ano. 

Tabela 4 Óbitos de livres por grupos de idade (1772-1799) 

Grupo de idade 
População 

Livre 
% 

% 
Acumulado 

 < 01 371 18,4 18,4 

01 - 04 271 13,5 31,9 

05 - 09 122 6,1 38,0 

10 - 14 44 2,2 40,2 

15 - 19 84 4,2 44,4 

20 - 24 151 7,5 51,9 

25 - 29 95 4,7 56,6 

30 - 34 149 7,4 64,0 

35 - 39 61 3,0 67,0 

40 - 44 153 7,6 74,6 

45 - 49 59 2,9 77,6 

50 - 54 126 6,3 83,8 

55 - 59 44 2,2 86,0 

60 - 64 88 4,4 90,4 

65 - 69 37 1,8 92,2 

70 - 74 65 3,2 95,5 

75 ou mais 91 4,5 100,0 

Total 2011     

Não informado 537     

Total Geral 2548     
Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 

Importante chamar a atenção para os casos onde a informação não foi dada. Para a população 
livre falecida, de um total de 2.548 assentos, 537, ou cerca de 21%, não temos a informação 
declarada da idade. 

Para os escravos, temos 1.794 assentos registrados, sendo que 287, ou 16%, a informação não 
foi declarada. Será que isso poderia indicar que os padres tiveram um interesse maior em 
apontar nos registros a idade ao óbito dos cativos? 
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Tabela 5 Óbitos de escravos por grupos de idade (1772-1809) 

Grupo de idade 
População 
Escrava 

% 
% 

Acumulado 

 < 01 356 23,6 23,6 
01 - 04 163 10,8 34,4 
05 - 09 68 4,5 39,0 
10 - 14 81 5,4 44,3 
15 - 19 90 6,0 50,3 
20 - 24 134 8,9 59,2 
25 - 29 110 7,3 66,5 
30 - 34 139 9,2 75,7 
35 - 39 56 3,7 79,4 
40 - 44 133 8,8 88,3 
45 - 49 18 1,2 89,4 
50 - 54 84 5,6 95,0 
55 - 59 14 0,9 96,0 
60 - 64 32 2,1 98,1 
65 - 69 1 0,1 98,1 
70 - 74 10 0,7 98,8 

75 ou mais 18 1,2 100,0 
Total 1507     

não informado 287     
Total Geral 1794     

Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 

Especificamente em relação às causas de morte é consenso entre os pesquisadores a 
dificuldade de se lidar com essa informação. Embora, paradoxalmente, as causas de morte 
citadas nos assentos de óbito sejam um dos melhores indicadores de saúde para o estudo das 
populações do passado, sua análise impõe dificuldades ao pesquisador. A maioria dos termos 
utilizados apresentam problemas para sua correta classificação, uma vez que são imprecisos 
e/ou escritos em termos leigos, ou ainda registram o sintoma e não a própria causa de morte. 
Essa imprecisão se deve ao pouco ou nenhum conhecimento dos párocos ou familiares quanto 
ao assunto10. 

Para contornar essas dificuldades esta pesquisa conta com o auxílio dos dicionários médicos 
e/ou outros dicionários/ vocabulários da época que ajudam a elucidar as dúvidas surgidas a 
partir da leitura e coleta das informações arroladas nos assentos de óbito, como: o 
Vocabulario portuguez & latino de Rafael Bluteau e o Dicionário de Medicina Popular 
escrito por Chernoviz, (disponíveis online) e também, no momento, com ajuda de profissional 
da área médica. 

Também é necessário apontar uma particularidade relativa a essa informação para a paróquia 
da Madre de Deus: ela começa a aparecer com regularidade apenas a partir dos finais do 
século XVIII (a partir de 1799). Essa característica encontrada nos registros de óbitos 

                                                 
10 De todo modo é interessante sublinhar que uma lei de 1814 proibia o enterramento sem 
certidão passada por “médico ou outro facultativo” (Altmann e Ferreira, 1979, p. 401). 



12 

 

analisados não parece ser uma exclusividade das fontes exploradas nesta comunicação. 
Realizamos uma comparação entre os registros de óbitos da Madre de Deus de Porto Alegre 
com os resultados de outras pesquisas que exploraram as mesmas fontes. Destacamos aqui 
dois trabalhos selecionados para esta comparação, que analisam as regiões de Minas Gerais e 
São Paulo. Iraci del Nero da Costa, realizou um estudo sobre a paróquia de Nossa Senhora de 
Antônio Dias em Minas Gerais e Maria Luiza Marcílio analisou o comportamento da 
população da cidade de São Paulo a partir dos registros de óbitos da Paróquia da Sé. 
Percebemos que há uma concordância no surgimento da informação sobre a causa da morte 
nos registros de óbitos produzidos para as regiões que aqui se apresentam. Levantar uma 
hipótese que explique o porquê desta semelhança ainda não é possível, pois será preciso 
explorar outros documentos referentes à administração lusa, tanto no que diz respeito à alçada 
da Igreja, quando do Estado metropolitano, uma vez que ambos estavam intimamente ligados 
através do padroado régio. 

A questão central é a classificação das causas de morte atribuídas nos assentos analisados. 
Várias são as tipologias utilizadas nos estudos que arrolamos. Contudo, optamos por usar a 
classificação de causas de morte por Bernabeu-Mestre e outros, em artigo publicado em 2003. 

A partir dos dados coletados, as expressões diagnósticas de morte, indicadas pelos párocos da 
Madre de Deus de Porto Alegre foram distribuídas com base de classificação citada. 
Inicialmente foi feito um trabalho de busca das doenças/ sintomas nos diferentes dicionários 
utilizados e, numa segunda etapa, as causas foram classificadas por um especialista em 
epidemiologia11. 

Do total de assentos, 4.342 registros, os párocos deram informação sobre a causa da morte em 
2.806 casos (64,6%). As análises tiveram como ponto de partida esses casos onde há 
informação sobre a causa morte. A primeira constatação, reafirma o que foi mencionada 
anteriormente, sobre a relativa escassez de dados para o último quartel do século XVIII, já 
que entre 1772 e 1799, tais informações apareceram de forma eventual. 

Nesse intervalo temporal foram registrados 1.685 assentos (1.107 para livres e 578 para 
escravos). Desse montante o pároco informou a causa do óbito em apenas 208 registros 
(12,3%). Um dado interessante é analisar, em relação a estes assentos em que a causa do óbito 
foi informada é o fato que o pároco se preocupou em dar essa informação para 18,7% dos 
assentos de escravos (108 casos) e apenas fez esse registro em 9,0% dos assentos que se 
referiam à população livre falecida (100 casos). Também podemos verificar qual é o tipo de 
causa arrolada, tanto para os escravos como para os livres: 

                                                 
11 Os autores agradecem a contribuição fundamental do Prof. Dr. Ruy Laurenti, do 
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, que a partir da proposta de Bernabeu Mestre e outros, classificou as causas morte da 
Madre de Deus de Porto Alegre. 
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Tabela 6 Classificação de causa morte da população total por sexo (1772-1809) 
Cód. Classificação de causa morte Homens Mulheres Total 

3 Enfermedades Mal Definidas 521 317 838 
1.2.1.1 Viruela 226 158 384 
1.2.2.1 Tuberculosis 190 111 301 
2.6 Enfermedades del sistema circulatorio 154 86 240 
2.4.1 Congestión y hemorragia cerebrales 159 67 226 
1.2.1.2 Sarampión 103 98 201 
2.14 Por causas exteriores 112 27 139 
1.4.1 Piel y tejido celular subcutáneo 67 37 104 
1.1.2 Diarrea y enteritis 59 44 103 

2.10 
Enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo y del 
aparato locomotor 34 20 54 

2.7 Enfermedades del aparato respiratorio 20 22 42 
2.11.1 Parto y post-parto y embarazo 4 35 39 
2.11 Patología perinatal 16 18 34 
1.4.8 Sistema respiratorio 15 10 25 
1.4.9 Sistema digestivo 6 10 16 
2.9 Enfermedades del sistema genitourinario 8 3 11 
1.4.2 Sistema nervioso 7 1 8 
2.5 Enfermedades del sistema nervioso 7 1 8 
2.8.3 Hígado y vías biliares 2 4 6 
2.2 Enfermedades metabólicas 5   5 
2.1 Enfermedades carenciales 3 1 4 
2.4 Procesos cerebro-vasculares 3 1 4 
2.8.2 Intestino 2 2 4 
1.4.6 Aparato genito-urinario 2 1 3 
1.4.5 Boca y sus anexos 1 1 2 
2.8 Enfermedades del sistema digestivo   2 2 
1.2.1 Propias de la infancia   1 1 
1.3 Infecciosas transmitidas por vect   1 1 
1.4.3 Órganos de los sentidos 1   1 
  Não declarado 1007 529 1536 
    2734 1608 4342 

Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 
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Tabela 7 Classificação de causa morte por condição jurídica (1772-1799) 
Cód. Classificação de causa morte Livres Escravos Total 

3 Enfermedades Mal Definidas 27 49 76 
2.14 Por causas exteriores 32 26 58 
1.2.1.1 Viruela 10 10 20 
2.4.1 Congestión y hemorragia cerebrales 6 12 18 
2.6 Enfermedades del sistema circulatorio 10 2 12 
1.2.2.1 Tuberculosis 4 3 7 
1.4.1 Piel y tejido celular subcutáneo 1 3 4 
2.2 Enfermedades metabólicas 2 1 3 
1.1.2 Diarrea y enteritis 2   2 
1.4.2 Sistema nervioso 1   1 
1.4.9 Sistema digestivo 1   1 

2.10 
Enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo y del 
aparato locomotor 1   1 

2.11 Patología perinatal   1 1 
2.11.1 Parto y post-parto y embarazo   1 1 
2.7 Enfermedades del aparato respiratorio 1   1 
2.8.2 Intestino 1   1 
2.8.3 Hígado y vías biliares 1   1 
  Não declarado 1007 470 1477 
Total 
Geral   1107 578 1685 

Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 

As tabelas indicam um problema importante: o alto número de doenças/ enfermidades 
classificadas como “mal definidas” (moléstia incógnita, moléstia interior, moléstia intrínseca, 
repentinamente). No conjunto, elas ficam na primeira colocação, tanto para os livres como 
quanto para os escravos. 

Os resultados mais significativos, contudo dizem respeito à primeira década do século XIX, 
quando as informações sobre as causas de morte aparecem com regularidade, como veremos 
na tabela 8. 

Feita essa observação, vamos nos reportar aos óbitos registrados entre 1800 e 1809, que 
totalizam 2.657 registros, sendo 1.441 óbitos de livres e 1.216 escravos. Entre os escravos, 
apenas 10 assentos não indicam a causa de morte (99,2% dos casos). Em relação à população 
livre, observa-se o registro da causa em 96,6% dos casos, percentual ligeiramente inferior, se 
comparado ao dos escravos. Dos 1.441 assentos registrados, em 1.392 a causa de morte é 
assinalada. 

Sabemos, no entanto que essa situação não é alterada a partir de 1810. Entre 1810 e 1834, 
foram registrados 6.129 óbitos de pessoas livres e destes, em 5.882 conhecemos a causa da 
morte, isto é, em 96% dos casos. Para esse período estamos em processo de alimentação do 
banco de dados do NACAOB para a população escrava. Dos dados já coletados o percentual 
mantém-se em 99,1% dos assentos com a causa morte registrada. 

Daí, podemos concluir que os párocos davam mais atenção ao registro das causas de morte 
entre os escravos do que entre a população livre, o que reforça a tendência registrada para o 
último quartel do século XVIII. 
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Com base nessas informações mais amplas, voltaremos nossa atenção para uma análise 
preliminar dos assentos entre 1800 e 1809, período para o qual podemos fazer algumas 
comparações relativas à condição jurídica, sexo, idade ao óbito e causas de morte. 

Tabela 8 Classificação de causa morte por condição jurídica (1800-1809) 
Cód. Classificação de causa morte Livres Escravos Total 

3 Enfermedades Mal Definidas 399 363 762 
1.2.1.1 Viruela 231 133 364 
1.2.2.1 Tuberculosis 149 145 294 
2.6 Enfermedades del sistema circulatorio 115 113 228 
2.4.1 Congestión y hemorragia cerebrales 100 108 208 
1.2.1.2 Sarampión 132 69 201 
1.1.2 Diarrea y enteritis 48 53 101 
1.4.1 Piel y tejido celular subcutáneo 50 50 100 
2.14 Por causas exteriores 41 40 81 

2.10 
Enfermedades de la piel, del tejido celular subcutáneo 
y del aparato locomotor 22 31 53 

2.7 Enfermedades del aparato respiratorio 19 22 41 
2.11.1 Parto y post-parto y embarazo 16 22 38 
2.11 Patología perinatal 16 17 33 
1.4.8 Sistema respiratorio 15 10 25 
1.4.9 Sistema digestivo 6 9 15 
2.9 Enfermedades del sistema genitourinario 9 2 11 
2.5 Enfermedades del sistema nervioso 6 2 8 
1.4.2 Sistema nervioso 3 4 7 
2.8.3 Hígado y vías biliares 3 2 5 
2.1 Enfermedades carenciales 3 1 4 
2.4 Procesos cerebro-vasculares 1 3 4 
1.4.6 Aparato genito-urinario 1 2 3 
2.8.2 Intestino 1 2 3 
1.4.5 Boca y sus anexos 1 1 2 
2.2 Enfermedades metabólicas 1 1 2 
2.8 Enfermedades del sistema digestivo 2   2 
1.2.1 Propias de la infancia 1   1 
1.3 Infecciosas transmitidas por vect 1   1 
1.4.3 Órganos de los sentidos 0 1 1 
  Não declarado 49 10 59 
Total 
Geral   1441 1216 2657 

Fonte: NACAOB - Assentos de óbito da Freguesia Madre de Deus de Porto Alegre 

Também para este período temos um percentual muito elevado das moléstias mal definidas 
(código 3), que entre 1800 e 1809 somam 28,7% do total, enquanto que foram apenas 59 os 
assentos em que o padre nada declarou (2,3%). 

O primeiro grande grupo de classificação divide as enfermidades infecciosas daquelas não 
infecciosas. Na tabela as primeiras (infecciosas) correspondem aos códigos que se iniciam 
com o número 1. Todas as doenças não-infecciosas têm o código iniciado pelo número 2. 
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Os males que mais afetaram a população livre e escrava da Madre de Deus foram as doenças 
infecciosas, especificamente a varíola, a tuberculose e o sarampo. Lembremos que no período 
registramos epidemias de varíola e sarampo (1804 e 1806 respectivamente). No que diz 
respeito às não infecciosas, aparece com destaque as doenças do sistema circulatório, seguidas 
das doenças definidas como congestão e hemorragia cerebral. A destacar também o peso das 
mortes causadas por causas externas. 

Significativo também é sublinhar que, esta primeira análise não revelou diferenças 
significativas nas causas de morte apontadas para a população livre e escrava. Tudo parece 
indicar que as doenças que levavam a morte aos habitantes da Madre de Deus atacavam toda a 
população, com exceção da epidemia de sarampo que nos inícios do século XIX parece ter 
afetado mais a população livre. 

Mais do que apresentar resultados definitivos esta comunicação pretendeu chamar a atenção 
para as possibilidades do estudo da mortalidade, a partir da exploração dos assentos 
paroquiais de óbito dessa freguesia do Brasil Meridional, que trouxe informações recorrentes 
sobre a idade ao óbito e causa da morte, o que, sem dúvida, coloca em xeque as afirmações 
que defendem a pouca qualidade dos registros de óbito brasileiros. A questão é, não apenas 
ampliar nossa abordagem, mas, sobretudo, verificar se essa situação favorável se restringe à 
paróquia estudada, ou não. Em etapas futuras espera-se ampliar o banco de dados avançando 
para o objetivo de cobrir o período de um século de levantamento, entre 1772 (criação da 
paróquia) até 1872, ano do primeiro recenseamento geral do império do Brasil. 
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