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UMA METODOLOGIA DE PESQUISA PARA A 
HISTORIA DEMOGR~FICA(*) 

LAWRENCE JAMES NIELSEN 

(da Urriversidaàe FetkraZ tk Santa Catanna) 

INTRODUÇ~O 

Na decada entre 1950 e 1960, Louis Henry e seus colegas introd~ 
ziram uma nova tecnica de pesquisar e analisar ~stros ec1esiãsti
cos de eventos vitais para fins histõricos e demogrãficos. Logo, Pe
ter Las1ett, E.A. Wrig1ey. I.H. Ho11ingsworth e outros historiadores 
ingleses adotaram e modificaram o sistema dos franceses para anali
sar a histõria demogrãfica da Inglaterra. 

O propÓSito desta tecnica de pesquisa e anãlise e de reconst1-
tl'ir a família para analisar os procedimentos demogrãficos de popu1! 
ções no passado. A razão de estudar a família, nas palavras de E.A. 
Wrigley. e: 

liA unidatk básica tk procedimento demográfico é a fam!'Lia~a i"!,. 

tituição mais universa'L tk todas. As medidas usadas por ~ 

[os são construldas dos eventos que ocorrem no arrbiente farrl1:úr 

Quase todos 08 nascimentos moà:lflcam fomi'Lias mstenus. No a~ 

80 tk casamentos~ não somenu são duas fam!'Lias modificadas.mae 

uma nova é fomada. Demografia metk o l"itmo e número tkstee e

ventos j'cmriUais e a estrutura da população em que Bstes acontf. 

~em"(1) • 

17", (c,!"' .. rdcaçDú acrese"'"dll ~ã 3a. Sessão de Estudos, Equipe C, no 
(); a 20 ';e i U! r'G 'jE' ~ ~:7 (};~'t4 da R2àaçãc). 
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A sociedade e formada de famílias e os processos de aculturação 
e socialização do indivíduo começa na família. Por isso, demografia e 
tão intimamente ligada ao estudo da sociedade humana em tempo e espa
ço. Qualquer estudo de histõria social ou econômica pode utilizar da
dos demogrificos para melhor explicar o que passou com todas as cama
das sociais em relação aos ciclos e processos econômicos. 

São poucos os profissionais no campo histõrico que não reconhe
cem a utilidade da tecnica de explorar os registros eclesiãsticos de
senvolvida pelos franceses e ingleses. Porem. existe pouca coisa em 
português sobre esta metodologia de pesquisa e análise. O alunooup~ 
fessor que quer empregar esta tecnica de pesquisa demográfica e forç~ 
do correr às publicações em francês ou inglês para orientação. E como 
os ingleses descobriram na tentativa de aplicar os modelos franceses 
aos registros ingleses. o historiador brasileiro logo descobre que, 
em tudo. não pode usar os modelos europeus de pesquisa. 

O propõsito deste trabalho e apresentar uma metodologia e fichas 
que podem ser utilizadas para pesquisar os registros eclesiãsticosbr~ 
sileiros para elaborar trabalhos de histõria demográfica. Tempo e ~ 
paço limita o trabalho aos seguintes assuntos: os registros e seus d~ 
cumentos; agregação numerica ou a contagem sistemática dos batismos, 
casamentos e õbitos; indexação dos registros ecleSiásticos; e. a fi
cha de reconstituição familiar. As fichas de agregação. indexação e 
entabulamento usados neste são modificações das fichas usadas pelos 
europeus. Para maior informação sobre a teoria e metodologia de anãljL 
se de histõria demográfica. o leitor e convidado a procurar a litera
tura em francês. inglês. e a pouca que existe em português sobre o ~ 
sunto. Tambem. este trabalho não pretende substituir os trabalhos de 
Louis Hen~ e seus colegas. nem E.A. Wrigley. T.H. Hollingsworth e 
seus seguidores. As publicações destes devem fazer parte da coleção de 
livros de todas as bibliotecas universitárias 
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OS REGISTROS E SEUS DOCUMENTOS 

Os registros eclesiásticos de acontecimentos vitais são três: 
1) - de Batizados; 2) - de Casamentos; e. 3) - de Ob1tos. 

Cada classe de documentos geralmente contem as mesmas informa
ções. Este fato facilita a pesquisa sistemãtica destes registros 
pois. ao pesquisador e permitido fichas uniformes que podem ser pre
paradas em massa e com antecedência do atual trabalho de pesquisa. 

O documento eclesiástico que corresponde ao registro civil de 
nascimentos e o registro de batismo. Antes do evento do registro ci
vil. os registros batismais são as únicas fontes de informações que 
permitem o estudo de nascimentos e assuntos aliados. E, ate recente
mente em muitas comunidades. estes permaneceram mais completos e 
fieis como registros de nascimento do que o prõprio registro civil. 
Os registros de batizados são geralmente mais completos porque quase 
toda a população era catõlica. Ao nascer. foi batizado, enquanto em 
muitas áreas do país. os pais esperaram ate os filhos já serem gran
des para registrá-los. no civil. Assim. mais gente aparece nos regi~ 
tros eclesiãsticos do que no civil. Houve menos possibilidade deles 
morrerem antes de serem batizados do que morrerem antes de serem re
gistrados. 

Ate 1808. houve dois tipos básicos de documentos batismais: 
1) - os de livres; e. 2) - os de escravos. Muitas parõquias mantive
ram ate registros separados para os escravos. Porem. não e incomum 
ainda nas parÕquias que mantiveram registros separados, achar batis
mos de escravos registrados nos livros dos livres e vice-versa. 

Um documento típico de batizado de livres tem a seguinte forma: 

"Aos vintel hum dias àD mea de Outubro de mi1-1 setecentos • oi

tenta e quatro anos l nssta Matz>iz de são José da tel'M firme de 

manhã baptiaei e pus oe Santos 01-eos ao innocente Jozé~ fi,1-ho 

Zegitimo de Francisco Hanoe1-1 e de sua mu1-hel' Antonia de Frei

tas l naturaesl aque1-1-e da viUa de Santa Cathazoina~ esta desta 

freguezia. Neto peto pane paterna de Manoe1- Machado e Fran.cú

ca do Bom SucCBSS01 natun:rss: aque1-1-e da nha da Madsira~ esta 

da Cidads do Rio de Janeirol ignoram a j'regu8zia. Peta matsma 

de Manoe1- Dutra Avizta • • de sua mu1-hel' Joanna Mari.a~ natu.1'ae8~ 
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aqueZlI? :ia -:rha do Picc, esta da nha da Madeiro. Forão padri

nhos, Eufrazio Borf1es do Caetro, e sua mulher Donc Anna eis Melro 

Coutinho, moradores na z.'reguezia àe Nossa Senhoro do Es~erro da 

vaz.a àe Santa Catharina, do que para constar fiz este acento 

do dia, mez e anno, ut supro". 

(assinatura de) O VigQ Vicente Luis Correia(3~ 

E claro que nos casos dos filhos naturais, o registro teria só os da
dos sobre a mãe, e raramente os do pai. Os registros dos expostos eram 
ainda mais resumidos: 

"Ao dia trinta e um do mez as Marzo as mil, e sete centos, e nc

venta, nesta Matnz da são Jozé da Terra Fime, comaroa as Sar.to 

Catharina baptizou e pos os sano o 'leos com Ucensa minha, o Re

verendo Vigario da Ar.ciada as Brito, Miguel Gomez Tol'1'eZ ,a i~ 

centre Eufrazia, faha tis pais incognitos, e aesistente em caza 

as Mana as Jeaus morodoro no distncto da Capoeiro, fia padri

nho o Capitão Vicente Fel'1'eiro as Andrade, do que para CC'l18tar 

fia este acento no dia, mea, e anno ut supro". 

(assinatura de) O VigQ Vicente Luis Cc~reia(4}. 

Os registros de batismos de escravos diferem daqueles dos livre~ 
no fato que contem o nome do dono. Sendo que poucos escravos casavam, 
são poucos os termos batismais de cativos que eram de filhos legiti
mos. Um registro típico de batizado de escravo segue: 

"Aos assaeeis diae do mea as janeiro as mir oito centos e qua

tro nesta Matnz do Desterro as Santa Catharina baptizei e pua 

os Santos OZeOB a Caetano nascido a cinco asste mea filho natu

ror as Maria preta Bengue'la escravos as João Alves dos Reis: fo

rão padrinhos Caetano e Marianna pretos solteiros; do que para 

constar fiz este temo.". 

(assinatura de) 
O VQ Coadjutor Joaquim de Santa Anna Campos(5~ 
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Além dos escravos nascidos no Brasil. tambem se acham registra
dos os escravos vindos da ~frica. que foram batizados no Brasil. Nes 
tes documentos se pode achar o seguinte: 

'~os deaanove dias do mez de Janeil"O de miZ oito csntos *' deaa

cete nesta matzoiz do Destel"l'O da Ilha de Santa Catht:zloino. bapti

zei sulemrumte a Mathias preto de Nação Cabinda que teria doze 

<mnOs escravo de D. MtzItgarida Correia: porão padl'inhos João e 

PeZipa. Para constar fi.a este 'temIo". 

(assinatura do) 
Vigãrio Joze Maria de sã Rabello(6). 

Como se pode notar, todos estes documentos tem algo em comum. 
Como os documentos de Casamentos e õbitos. todos estes de batizados 
começam com a data e o lugar onde foi solenizado o ato. Depois vem o 
nome do batizado. Então, de acordo com o status civil do batizado e 
ate a disposição do padre de registrar as informações. os dados va
riam de documento em documento. 

Na maioria dos registros de filhos leg;timos. os nomes dos pais 
e dos avõs são registrados. Dependendo do padre e o costume da paró
quia e bispado, pode ser registrada a procedência dos pais. E menos 
comum achar documentos que incluem a procedência dos avós. Nos casos 
de filhos legítimos nascidos em fam;lias escravas, se acham registr! 
dos os nomes dos pais e sua origem. de vez em quando o nome dos avõ~ 
e quase sempre o nome do dono de cada escravo. Também. era comum re
gistrar quanto tempo passou entre o nascimento e o batismo. 

Para os filhos naturais e os expostos. os padres registraram os 
dados que possuiam. sem quebrar o sigilo do confessionãrio. Assim.c~ 
mo jã foi notado, no caso dos naturais. geralmente só registravam os 
nomes das mães. Em muitas comunidades. o maior nUmero de filhos nat~ 
rais nasceram as mies escravas. Estes registros. como no caso do< 
filhos 1egitimos. anotaram o nome dos donos. De modo algum se dev~ 

pensar que o dono era o pai se o padre não indicasse que este era (
caso. Apesar de todas as declarações ao contrãrio. e raro achar sufl 
ciente evidência para justificar a suposição que o dono era o pai de 
filho natural escravo. 

Os expostos que sobreviveram às primeiras heras da experiência, 
Viel'iJm a serem batizados sem quaisquer dados SObre 
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Geralmente, os sacerdotes registraram quem estava cuidando destes coi 
tados no momento do batismo.Em alguns lugares, registraram a cor da 
criança, em outros, este dado não era importante. 

Os pirocos brasileiros fizeram questão de anotar quem eram os P! 
drinhos dos batizados. Este detalhe, que é ausente nos registros ba
tismais de muitas nações européias, é de suma importância para qual
quer estudo sobre as relações sociais entre e intra as diversas cama
das sociais do Brasil. Ainda o escravo mais miserãvel teve padrinhos, 
ainda que um fosse um santo em vez de um ser terreno. Os poucos bati
zados que não tinham padrinhos eram aqueles batizados em causa mortis 

ou em perigo de vida. E ainda estes que foram -batizados em caso as 
perigo as fJi.d4" e sobreviveram, receberam padrinhos depois do ato. 

Os registros de casamentos dentro de uma paróquia geralmente são 
mais uniformes em conteudo do que os registros batismais. Sendo que 
pouqulssimos escravos casaram, é rarlssimo achar um livro especial P! 
ra registrar os casamentos de escravos. Aqueles casamentos que houve 
entre cativos, ou mesmo entre escravos e livres, são registrados jun
to com os documentos dos livros. 

Dos três tipos de documentos vitais, os registros de casamentos 
geralmente são mais compridos e mais complicados. Como mostra o exem
pló abaixo, alem da data, lugar do casamento, e preâmbulo, estes doc~ 
mentos dão os nomes dos contraentes, os dois pares de pais, e das te! 
temunhas. Era comum tambem, indicar a que horas aconteceu o casament~ 
e, pelo menos a procedência dos contraentes. ~ vezes, os padres re
gistraram de onde vieram os pais e os nomes dos avós. Depois do texto 
e a assinatura do celebrante se acha a assinatura, marca ou arrogo das 
testemunhas. São estas assinaturas que permitem o pesquisador medir, 
dentro de limites, o nlvel de alfabetização na comunidade. 

Um registro bom teria a seguinte forma: 

"Aos tri.nte e cinco dias do mes as Agosto as mit oitocentos fi S" 

senta fi quatro nesta matriz as S. Fztancisco as Pauta as Canasvlei 

ras. sendo onze do. manhã .. e tendo mgrpri.do tw10 que manda o Sa

grado Concitio Tridentino e constituição dutB BúIpado fi Pasto

res dutB Bispado. e não apparecendo empedimento algum na minha 

presença e das testemunhas abai:«J assinados: O TenentB COl'01let 
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Manoel .Joaé de EspindoZa e o Alferea .João .Joaé PinhBiro se re~ 

beram em legitimo Tratritntmio TriBtãc .Jesuino dD Santos, fiUw 

'Legitimo de .Jesuino hrtonio de EspindoZa e Vitotina Maria Nuns, 
com Be'lmim Ma. Nascir.lento, filha legitima da. Eteuth8rio Rodri. 

gues de Otiveim e Maria Jooquina de .Jesus: os contzoahentes são 

naturaes e baptiaailDs netrl;a fregueaia de S. Francisco de Paula 

de CanasvieiM8; Zhes conferi as bençãos nupciais e para cons

tar fia este ten'110 q assignei": 

(assinatura do) Vigario Antonio de Jesus Ca11ares 
(assinatura das testemunhas) 

Manoel Jaze de Espindo1a 
João Joze Pinheiro(7). 

o documento que registra o fim da experiência terrena da maio
ria dos individuas que viveram no passado brasileiro ê o registro de 
óbitos. Dos três documentos vitais mantidos pela Igreja Catõlica, os 
registros de óbitos têm mais possibilidades de serem incompletos. P~ 
rem. geralmente são mais c~letos do que os registros civis em 
qualquer epoca, ate os dias atuais. No entanto, hã exceções a esta 
regra. Em algumas comunidades formadas por imigrantes. como Crici~ 
Santa Catarina, os pãrocos nio mantiveram um registro de óbitos(8). 
Nesta comunidade, uma pesquisa de história demogrãfica teria que de
pender dos registros civis para fechar a experiência vital da comuni 
dade. 

Como no caso dos registres batismais antes da Lei ~rea, era ~ 
mum para os pãrocos manterea registros separados para livres e escrt 
vos. Alguns padres registraraa um minimo de infonrnação sobre o defu~ 
to, seja ele livre ou escravo. 

"Aos dois ~ do ~ c.. ~ de rm.:z. oito centos sessenta (I 

oito, nesta ft"egwl1ria f==.1Aceo a il'f1lOC87l,te Anna, com quatro me

ses de idade, filha ~~Z de Maria Eustacia. Foi encomendada 

e sepultada. 710 cemitér..c ciuta viZZa. Do que para conetaJt fl. 
este temIo"" 

(assinatura do) Pe. Joaquim E10y 
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Se tiver menos informação do que se encontra registrada neste d~ 

cumento. o trabalho de reconstrução do passado demogrãfico da comuni
dade é tornado difícil ao extremo. Se tiver só o nome do defundo e n1 
da sobre a fam;lia dele. é difícil reconstruir a família. Se não ind! 
car a idade. ainda que seja aproximada. dificulta não somente a re
construção familiar, mas também o cãlculo da taxa de mortalidade in
fantil e outros cãlculos aliados. Quanto mais informação melhor, como 
mostra o seguinte 

"Aos vinte dlas do mes de Agosto de rm:z. oito centos e hum nesta 

VitZa Do DesterTO de Santa Catharina fal.eceu só com o sacramento 

da Ertrema-unção por ter caJrido em hua cal.deira de azeite de pef 

u. e não dar tenpo para rrms. Mathi4s Ração Mina escravo do C~ 

trato da Armação da Laguinha. Foi ir.co-er.àado e ensepuz.tado no 

semeterio: do que para constar fia este tel'lllO~. 

(assinatura do) O Coadjutor Joaquim de Santa Anna CamposOOl 

o) registros melhores para fins demogrãficos, indicam o nome do 
defunto. quando foi e do que morreu, os nomes de parentes, e no caso 
dos escravos, os nomes dos donos, e onde foi sepultado. 

Todas estas três classes de documentos são indispensãveis para 
qualquer pesqUisa de história demogrãfica que tem como seu objeto, a! 
go mais do que uma experiência de ficção matemãtica, ou jogos teóri
cos para justificar as conclusões tiradas de um censo. Os censos são 
úteis para alguns estudos. Infelizmente eles são simplesmente um res~ 
mo. expresso em cifras, das procedências demogrãficas de uma popula
ção. Muitos fatores essenciais para entender a histõria de uma popu1~ 
ção jamais aparecerão nestas cifras, porque o censo não foi estrutur! 
do para os tratar. O censo de 1872, por exemplo, dã indicações sobre 
a estrutura etãria da população escrava no momento de censo. No outro 
lado não indica quem eram os donos dos escravos, quantos filhos nasc! 
ram a cada escrava. nem a idade média dos lavradores escravos. Esta~ 

e uma porção de outras questões podem ser respondidas numa pesquisa 
sistemãtica dos registros paroquiais, especialmente quando feitos em 
conjunto com uma pesquisa em outros documentos. E. na falta de um ce~ 
so. os registros eclesiãsticos servem para ~ntar. dentro dos limites. 
um recenseamento depois do fato de qualquer paróquia do passado (se 
tiver bons registros). O começo de qualqu~r 
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registros paroquiais. especialmente se destina para fazer um destes 
"recenseamentos" e deve começar com uma agregação numérica das vá
rias experiências vitais. 

* * 
* 

AGREGAÇ~O NUMtRICA OU CONT~~DO SISTEMATICAMENTE OS BATISMOS. CASA
MENTOS E DBITOS 

Agregação numérica e. simplesmente. a contagem sistemãtica de 
cada experiência vital. As razões e métodos para faze-lo são mui-
tos{ll). 

Por cima, uma coleção de registros pode aparecer completa.A co~ 
tagem dos eventos por mês e por ano. porém. logo revelarão se hi fal 
tas, e se são serias. Pode-se contar todos os batismos. casamentos e 
óbitos que passaram numa paróquia com uma população de mais ou menos 
um mil habitantes durante um perfodo de 150 a 200 anos. em 45 horas. 
No outro lado, a indexação dos mesmos documentos poderiam levar ate 
dez mil horas ou mais. t melhor descobrir que não possa terminar com 
uma pesquisa por causa das falhas que existem nos registros depois 
de 45 horas. do que passar a fichar estes no processo de indexação.e 
descobrir as falhas só depois de umas nri1 horas de trabalho. 

A agregação numerica não somente ajuda a evitar situações desa~ 
trosas como aquela acima. mas também pennite a perfeição das hipÕte
ses que orientam a direção da pesquisa. Terminada a agregação, po
de-se calcular taxas brutas de nascimento. mortalidade e fecundidade 
Pode-se examinar o movimento sazonal dos batismos. casamentos e Õbi
tos. Este revela costumes ligados com a safra. ou no caso de .. co
munidade do sul. (! pesca da tainha. Aparecem costumes religiosos li
gados ã quaresma. dia de festa, e outros tabus. Nos livros de Õbi
tos, aparecem as pestes e epidemias que grassaram no passado. E. nu
ma sociedade escravocrata. se acha atraves desta agregação. os .avi
mentos vitaIS que indicam o que se passava com a massa dos cat1vose, 
sua importância na população total. 
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As metodo1ogias para fazer esta agregação, para revelar os ci
clos e procedimentos da população registrados nos livros eclesiásti
cos dependem. em geral. dos hábitos de pesquisa do historiador. Em g~ 
ra1, estas variações de metodologia têm duas etapas: a coleção ini
cial e a transferência dos dados às tabelas para interpretar os ci
clos demográficos. O sistema empregado para fazer a coleção inicial 
depende em parte da complexidade dos registros. 

Onde os batismais registram somente os batismos de filhos legíti 
mos e naturais. pode seguir o sistema adotado por E.A. Wrig1ey. O Pr~ 
fessor Wrig1ey recomenda que o pesquisador utilize um caderno em que 
se conta os batismos de acordo com o mês e o ano nas seguintes divi
sões: filhos 1egitimos. homem e mulher; e. filhos naturais. homem e 
mulher. Faz-se colunas verticais que correspondem às quatro divisões. 
e. divide-se estas em doze filas horizontais que correspondem a meses 
do ano. Então. marca com tracinhos. cada batismo de acordo com sua 
classificação no mês em que foi feito(12). 

FlGUlIA I~ 
ORGANIZAÇlO DE UMA FOLHA DE CADERNO PARA COLEÇlO 

INICIAL DE DADOS 

paróquia 

ree1stro 

aoo ___ _ 

folhu 

filhos le,gÍtimos filhos naturais 

Mês Homem t:ulher Homem Mulher 

J,. .. '111/111. 'IIIJ'IIiJ /11 11 
11 

1111 )IJ(II!I IIIJ /li/. 1111 I/IJ/. /111 1/ 
f!~. I 

"' .. 

Figura I 

Organização de uma Folha de Caderno para Coleção 
Iniciai 
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Como se vê na Figura I. os tracinhos são feitos em grupos de 
cinco. quatro verticais e um que atravessa os quatro. Hã pessoas que 
fazem quadrinhos com uma risca que corta o quadrinho. diagonalmente. 
para formar o grupo de cinco. O que importa aqui e que se faz os tr! 
cinhos em grupos de cinco para facilitar a contagem. 

Onde os registros batismais contém não somente filhos legTtimos 
e naturais, mas também expostos e escravos. este sistema de Wrigl~ 

não serve tão bem. Neste caso, e melhor preparar fichas para a cole
ção inicial de dados, uma para livres e uma para escravos. A ficha 
para os livres ê dividida em três categorias: filhos legitimosi fi
lhos naturais; e. expostos (veja Figura 11). Os expostos não são co~ 
tados como filhos naturais porque às vezes. casais abandonaram seus 
filhos, porque houve legislação especial que governava os expostos. 
e. porque as crises econômicas e muitas relações sociais se mostram 
no indice de expostos duma paróquia. 

Para usar esta ficha. o pesquisador faz um risco no espaço maior 
para cada batismo, em cada categoria. no mês em que aconteceu. De
pois de terminar com todos os registros batismais que teriam batis
mos para aquele ano. no espaço menor em cada coluna. coloca-se a so
ma dos riscos. Na ültima linha, intitulada "totais"6 soma todos os 
batismos para homens e mulheres em cada categoria. Estes totais. por 
sua vez, são transferidos para a ficha de entabulamento anual (veja 
Figura 111). Se achar que houve uma tendência sazonal nos batizados 
ou nascimentos ligados à safra, à pesca. ou observâncias religiosas. 
pode também transferir estes totais para uma das fichas utilizadas~ 
los Europeus para estudar tais fenômenos. 

Sendo que os registros batismais que antecedem o fim do trafico 
contem os batismos de muitos cativos vindos da ~frica. e necessário 
preparar uma ficha especial para apurar dados sobre as duas classes 
de escravos: os nascidos em Xfrica e os nascidos no Brasil. Em paró
quias onde os padres anotaram a idade dos africanos batizados. tal
bem seria üti1 incluir algo na ficha de agregação que permite a cl •• -
sificação dos africanos de acordo com sexo e idade. Uma 
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Legitimos Naturais Exoostos ~~.~ 

Ano H 11 T H 11 T H 11 T H K r 

Total 

"~n< • 

Total 

Média 

Total 

Média 

FIgura III 

Entabulamento Anual de BatlZadcs 
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&no Pal'Óqu.lo 
•• ,1Itro 1olh .. 

nascidos no Brasil nase 40' n. 1trl •• 

Mê. ~"..." !lu1h.~ 'l"ot.1 Homem ... ,,, .. "M.d 

J-",,~ 

1eL 

"are. 
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Figura IV 

Entabulamento Anual de Batizados Escravos 
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Emprega-se a mesma tecnica de contagem com riscos e depois so
rna-se os riscos em cada categoria por mês. utilizado no caso dos li 
vres. Caso não indique as idades dos Africanos nos documentos. po
de-se usar o espaço para um segundo ano. Porem. se tiver as idades. 
então segue a mesma técnica de contagem para ter uma ideia das fai
xas etãrias que vieram nas levas dos cativos. Depois de acabar com o 
ano. como no caso dos livres. passa os totais para aficha de entabu
lamento de batizados escravos (veja Figura V). 

mo ____ hro~'. _______________________ ___ 
R 'pltro ""lha. 

Batiz.to. Bra.ileiro. S. Usados Atrteanol 

Ano Ho_ Mu1he Total H_. HIllbor !atal 

Total 
I .... , 

ToW 
I",., 

Total 
I -é ••• 

Total 

I .... 

,..,tal 

MÓ41. 

Figura V 

Ficha de Entabulamento de Batizados 
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A agregação numerica de casamentos e menos complicada do que a 
de batismos. Aqui. a metodologia empregada por' E.A. Wrigley e sufici
ente. Simplesmente anota cada casamento que acontece por mês. com ri! 
coso depois soma. e. então passa os dados para a ficha de entabulame~ 
to de casamentos (veja Figura VI). Esta ficha representa uma modific! 
ção daquela usada por E.A. Wrigley(13). As ültimas três colunas foram 
deixadas em branco para deixar o pesquisador determinar os movimentos 
sazonais que existiram na paróquia estudada. Tem espaço para analisar 
os casamentos que houve por mês e por ano para um decênio. As Ulti
mas linhas servem para somar os totais e calcular as medias. por mês 
e por ano. para o decênio. 

M,O' __ R.ti.stro< ____________ l'olh .. __ _ 

-:.no lan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Alo. Bat. ~t. No •• Del. c1Yll 

Total. 

1Ie.u 

Figura VI 

Ficha de Entabulamento de Casamentos ou Obltos 
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Para agregar os dados sobre os óbitos •• co-
leção inicial de informação segue a mesma técnica usada para cas~ 
tos c~ ur~ ou duas modificações. Primeiramente, na folha do caderno 
faz-s~colunas para homens, mulheres e totais. Então, como no casod~ 
casamentos, anota-se com um risco cada õbito no mês em que e sepul~ 
do. Os totais são então transferidos para uma ficha de entabulamento 
do mesmo estilo daquela usada para casamentos (veja Figura VI). Se 
achar uma desigualdade fora do usual entre o numero de defuntos,en

tão convem organizar uma ficha prõpria para analisar esta imbalança. 

Uma segunda modificação para contar os óbitos, e necessário pa
ra o periodo de escravidão. Para melhor entender e comparar as dife
renças que existiram entre a população livre e escrava, e bom sepa
rar as duas populações na agregação numerica de óbitos. Onde os pi~ 
cos fizeram questão de anotar quando o defunto era Africano ou escr! 
vo nascido no Brasil. também seria bom segregar os defuntos em escr! 
vos -brasiLeiros" e africanos. O sistema de coletar os dados. no 
entanto, e o mesmo. Mas. nas paróquias onde a escravidão era impor
tante e onde os pirocos anotaram a procedência dos defuntos cativos. 
pode ter ate quatro fichas de entabulamento: uma para livres; uma ~ 
ra cativos ~rasiLeiros"; uma para escravos africanos; e uma para 
todos. 

Terminada a agregação de todos os registros eclesiásticos da ~ 

rÕquia para o periodo escolhido o pesquisador está pronto para pas
sar para a parte que gasta mais tempo. a indexação destes registros. 
Porém, sõ deve-se passar para a indexação depois de checar os resul
tados da agregação para ter certeza que a qualidade dos registros ~ 
rec~~ v tempo necessário para ~erminar com a indexação. 

* * 
• 
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INDEXAÇAO DOS REGISTROS ECLESI~STICOS 

As fichas para indexar os registros eclesiisticos são cinco:duas 
para batizados; uma para casamentos; e. duas para óbitos. As duas pa
ra batismo e as para óbitos são destinadas a segregar os livres dos 
escravos.A ficha de casamento serve para todos os casamentos. A ficha 
para indexar os batizados livres tem a seguinte forma: 

data .............••.••........•.... 
lugar 

nome 

nasceu •••••••••••••••••••••••• & •••••••• 

pai 

origem ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mãe 

origem ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
avõs paternos •••••••••••••••••••••••••••••• 

avõs maternos •••••••••••••••••••••••••••••• 

padrinho 
madrinha 
comentiri o: 

IIp __ 

Figura VII 
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Esta ficha tem espaço para os dados que geralmente se acham nos 
registros batismais. Se houverem mais dados. por exemplo. a procedên 
cia dos avós. ou que o batismo foi em casa. e o batizando em perigo 
de vida. estas informações são anotadas no comentãrio. No espaço pa
ra a data. se coloca a data do batismo. Nesta amostra o ·twgar" está 
em branco. Geralmente só se prepara a ficha com este espaço em bran
co se estiver preparando para uma pesquisa em virias paróquias. E 
sempre melhor imprimir a ficha com o nome da paróquia ji batido para 
economizar tempo. Pode-se perder ate quinze minutos por hora de pes
quisa se tiver que escrever o nome da parÕquia em cada ficha. 

Depois do nome do batizando. vem o espaço. "nasceu". Neste. es
creve-se o que o documento diz a respeito do dia do nascimento. seja 
ele "nascido há asa dias"~ "can um mês as idads"~ ou ''nasaido no 
dia 20 do mês as ••• li. Os nomes do pai e da mãe se escreve por com
pleto como aparece no documento. Nem todos os documentos têm dados 
sobre a procedência dos pais. Porem. e bom incluir espaço para estes 
em preparação para os casos que indicam de onde vieram os pais. Se 
por acaso o pãroco anotasse a procedência dos avõs. a gente poderia 
anotã-la junto com os nomes, mas entre parênteses. ou no espaço para 
comentãrio. 

Na ficha de indexação de batizados escravos. se segue o mesmo 
formato daquela dos livres com algumas modificações. Depois do nome 
do bati zando e o "nasceu"~ vem o nome da mãe e do pai. PouquissilllOS 
pais de escravos se acham registrados nos registros batismais. Quase 
todos os escravos nascidos no Brasil eram filhos naturais, e os pi~ 
cos geralmente só deram o nome da mãe. O pai quando mencionados, era 
"incógnito" na maioria dos casos. O espaço para o nome do pai, entio 
vem depois daquele da mãe. Em ambos os casos. nio tem espaço es~l 
para anotar a origem dos pais. Pois, o escravo geralmente era Maria 
Rebolla. Pedro Banguella, Jose Criolo. Anita Cabra, etc. Quer dizer 
que a origem vinha junto com o nome. Se o piroco escrevesse ".JDão a. 
nação Mina"~ na ficha sõ tem que escrever João Mina, a -Mina" indi
cando a procedência. 

Sendo que o escravo era propriedade, foi costume registrar O n~ 

me do dono no termo de batiuo. r este costume que facilita a recon!. 
trução e anãlise profunda da população escrava. Os Joses e Marias 
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são mai s fáceis distingui r se organ; zã-l os de acordo com os donos. En 
tão, depois dos espaços para os nomes dos pais, vem aquele para o n~

me do dono (veja Figura VIII) 
Flg~ra VIII - Ficha de Batizados Escravos 

data •..•••••••.•••••.•••.•••• 
1 ugar ..........••.................... li • J o 

nome •.•••••••••••••.•.••.•••.••••.••••••• 

mie 
pai 

nasem .• ." ........................... , 

~ •••• e .............................. 'f,.:t 

dono •••• ~ .•••••••••...•...••..•••.••..... 

padrinho ••••••••••••••••••••••••••••....• 
•••••••••• ~ •••••••••••••• livre-esc-forro 
ma.dr1nha ................................. . 
••••••••••••••••••••••..• 11vre-esc-forra 
canentãr10 

l/p 

Em ambas as fichas para indexar batizados tem espaços para ~ 
gistrar os nomes dos padrinhos e madrinhas. Na ficha para batizados 
escravos, estã escrita u7,irrese-fol'l'O". Estes existem para que o Pe.!. 
qUisador possa indicar o status civil dos padrinhos. se fossem li
vres. escravos ou libertos. lugar para registrar estas informações 
foi reservado na ficha pare que possa tirar os dados necessãrios p.! 

ra investigar o compadrio no passado. 

Depois de ser preenchida. a ficha de indexação dos batizados li 
vres estã pronta para ser colocada em ordem alfabetica. aguardando a 
transferência dos dados a ficha de reconstituição familiar (FRF).Com 
as fichas dos escravos. tea ainda mais um passo para preparar os da
dos-para a FRF. Das fichas de indexação a informação sobre o batiza-
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do escravo e seus pais e transferida ã ficha dos donos (veja ~igura 
IX). 

Figur-a IX 

Da Ficha dos Batizados Escravos para a Ficha dos Donos 

data .19.àe.março.àe.1815 ••• data .01.de.Julbo.de.1833 ••••• 

lugar: RIB. da ILHA lugar: RIS. da ILHA 
nome .Clemeocia ••••••••••••• nome ••• Er.ocisco ••••••••••••• 

nasceu •• 8.di.s....... nasceu .a .. maio ••••••••• 

mãe .ADtooia.Eva •••••••••••• mãe .Rit •• crioula •••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. .. .. . . . ........................... . 
pai •• 1...... ............... pai ••••• 1 .................. . 

dono .Albioo.de.Souza ••••••• dono •• Albioo.de.Souza ••••••• 

•••••• Geooveva.Mari......... • •••• Geooveva.de.Barcel1os ••• 

padrinho Albioo.de.Souza.... padrinho .Albioo.Eraoclsco.do! 
•••••••••••••• liv-esc-forro .Santos •••••••• liv-esc-forro 

madrinha ... 1lI~ .. S~.......... madrinha .. Albiaa.ldaria ...... 
•••••••••••••• 1iv-esc-forra ••••••••••••••• 1iv-esc-forra 

comentãrio comentario 

l/p 1/76 l/p 2/141 

Dono Albino de Souza 
Comentãrio: 

RIB. DA ILHA 
Genoveva Maria (Roza) Barcelos 

data batizado mãe naçãof pai nação l/p 

03/10/13 Zeferino Genoveva ... I . .. 1/63 
19/03/15 C1emencia Antonia Eva ... I ... 1/76 
07/07/33 Francisco Rita crioula I ... 21141 

pardo 8/5 
23/03/34 Roza 3/3 Catharina Reboll a I ... 2/152 
16/05/38 Manoel Catharina " Joaquim Reboilo 2/224 

Rita Crioula I ... 2/156v 22/05/34 I Jeremi as I gerr.ics 28/4 
22/C5/~.:t(at;no Rita Crioula I ... 2/156V , 
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Figura X - Ficha para a Indexação de Casamentos 

Registro de Casamento 

Aos vinte e cinco dias do IES de Agosto de mil oitocentos sessenta e 
quatro nesta Matriz de S. Francisco de Paula da Canasvieiras. sendo 
onze da manhã. e tendo CUllprido tudo que manda-o Sagrado Concilio Tr! 
dentino e constituição deste 

Bispado e Patoraes deste Si~ 
pado. e não apparecendo etIIII!. 
dimento algum na minha pre
sença e das Testemunhas abajL 
xo assinadas: o Tenente Coro 

nel Manoel Jose de ispindol. 
e o Alferes João Jose Pinhei 
ro se receberam em legiti. 
matrimonio Tristão jesuino 
do Santos. filho legitimo de 

Jesuino Antonio de Espindol. 
e Vitolina Maria Nunes: co. 
Belmira MA Nascimento. fi
lha legitimo de Eleuterio R.!! 
drigues de Oliveira. e Mari. 
Joaquina de Jesus: Os C~ 
hentes são naturaes e bapti
sados nesta Freguesia de S. 
Franco de Paula de Canasviei 
ras; lhe conferi as bençios 
nupciaes e p! constar fiz ~ 
te termo q assignou. 

O Vigario Antonio de Jesu 
Collarec 

assinaturas de: 

Manoel Joze Espindol. 
João Jose Pinheiro 

data .25.agosto.1864 •••••••• 
lugar: Canasvieiras 

noivo 
nome: Tristão Jesuino do Santos 

origem: Canasvieiras ......................• 
pai: ~;~~!~~.~~~.~;.~~~~~~~!~ 

origem: .••••••••••••••••••• 
mae: Vitolina Maria Nunes 

origem: •...•••••••••••••••• 
comentãrio: 

. noiva 
nome: Belmira MA do Nascimento 

orlgem ••••••••••••••••••••• 
mae: Maria Joaquina de Jesus ..................•....... 

origem ••••••••••••••••••••• 
comentãrio: 

Testemunhas: Ten. - Cor. 
1 •• M;ooel.Jose.de.Espiodola ••••••••• 
2 João Jose Pinheiro Alf. 
as;1~;~~" i: ';i~" ex .. '~i~ ':.:.:..' .... 

2. sim L.. não_ 

canentãrio: 
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A ficha para a indexação de casamento e mais comprida do que a
quela para batizados. Está dividida em cinco partes. Na parte de ci
ma, se registra a data e nome do lugar (veja Figura X). 

Nas segunda e terceira partes registra os dados sobre o noivo, 
a noiva e respectivos seus pais. A quarta e destinada para os nomes 
das testemunhas. Aqui, e anotado se as testemunhas podem escrever ou 
não, para futuros estudos sobre alfabetismo no passado. A quinta pat 
te da ficha destina-se ao comentãrio sobre dados que precisam de cl! 
rificação, ou de registros dados para quais não existe espaço pró
prio. 

Sendo que houve poucos casamentos escravos, esta ficha serve p! 

ra o casamento dos cativos. Procede com o registro de dados como se 
fossem livres, mas, indica-se os nomes dos donos no espaço reservado 
para o comentário. 

A indexação de õbitos, no entanto, exige duas fichas, uma para 
livres e uma para escravos. Amostras das duas fichas para pesquisar 
os óbitos se acham na Figura XI. 

Figura XI - Fichas Para Indexar os Obltos 

OSITOS: LIVRES OSITOS: ESCRAVOS 
data dau ........................ . 
lugar: Na. Sa. do Desterro lugar: Na. Sa~ do Desterro 
nClll'le' ••••••••••••••••••••••••••• nCll'le: ••••••••••••••••••••••••• 

idade •••••••.•••.•••••••••••••. idade .•••..•.•...••.•••..•••. 
filho: 1) leg1t. __ nato __ pai •••••••••••••••••••••••••• 
pa.f •••••••••••••••••••••••••••• mae •••••••.•••••••.•••••••••• 

conjuge •••••••••••••••••••••• 
lIile •••••••••••••.•••••••••••••• dono ••••••••••••••••••••••••• 

conjuge •••••••••••••••••••••••• causa •••••••••••••••••••••••• 

causa ••.•••••••.•••••••••••••••. sepultado .•••••••••.••••••••• 

sepultado ••••••••••••••••••••••. comentário: 

comentário: 
l/p IIp 
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As duas fichas requerem, basicamente, as mesmas info~ações. Na 
ficha dos livres tem lugar para indicar se o defunto era filho legit! 
mo ou natural de alguém. A ficha dos escravos tem espaço para o nome 
do dono do defunto. Como nas outras fichas, registra-se a data do ato 
solene, o lugar ou parÓquia, o nome do defunto, a idade se for indic! 
da, os nomes dos pais e do cônjuge, a causa da morte quando o pãroco 
~divinhar o que foi que matou a vitima, onde foi sepultado, e no co
r.entãrio, outros dados importantes. De novo, pode passar os dados dos 
livres diretamente para a FRF, mas no caso dos escravos tem mais uma 
etapa. Para facilitar a organização dos escravos em familias e fazer 
cs demais processos de anãlise, e necessário organizar os defuntos ca 
tivos de acordo com os donos. 

Figura XII - Ficha de Donos de Escravos Defuntos 

Dono _________ _ 

Comentário: 

data defunto r:lãe pai cônjuge I l/p causa I 

I 
I í 
I 
• 
I 
I 

I , , , 
--- --._- ----
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As fichas de indexação de batizados, casamentos, e õbitos apre
sentadas neste trabalt,o tem LIIiil fonoa bastante diferente daquelas u
tilizadas pelos europeus. A informação incluída nos respectivos d~ 
mentos vitais das paróquias brasileiras são mais ricas de infonnação 
do que aqueles, por exemplo, da Inglaterra. Eis. a diferença que e
xiste. Os ingleses também recooendam que cada tipo de ficha tenhauna 
cor diferente. Se tiver papel colorido, então pode-se usar uma cor 
para batismo, outra para casamentos, e uma terceira para õbitos. On
de papel colorido e um artigo de luxo, papel bufon e suficiente. 

Com planejamento. pode-se imprimir quatro fichas de batizadosau 
óbitos num papel tamanho 21,5 em por 31,5 em. Por causa de seu tama
nho. a ficha para indexar casamentos sõ penoite que tire três de um 
pedaço de papel deste tamanho. Talvez mais importante do que o nUme
ro de fichas que pode-se tirar de um pedaço de papel, e a necessida
de de dar a todas as fichas de cada tipo um tamanho único. Tendo um 
tamanno uni co permi te o fácil arqui vamento das fi chas. Também reduz 
a POSSibilidade de estragar ou rasgar as fichas. 

A maneira de usar os três tipos de fichas numa pesqui~a e a mel 
ma para todas. Porém, há uma ordem para fazer a pesquisa. Depois de 
terminar com a agregação IlUIIIérica, se caneça com os registros de ca
samento. Faz-se a indexação dos casamentos para que possa preparar 
as Fichas de Reconstituição Familiar antes de fazer os batismos. Al
guém acha que seja melhor terminar toda a indexação de todos os ti
pos de registro antes de começar com a FRF. OUtros acham que seja ~ 
lhor preencher as FRF com os dados tirados dos termos de casamentos 
assim que são pesquisados. Desta maneira. o pesqUisador tem mais ~ 
sibilidade de detectar erros e corrigi-los logo que forem feitos. 

Terminando com o fichamento dos casamentos. passa-se para f1-
char os registros de batizados. Se tiver as FRF jã prontas. pode-se 
passar os dados sobre batizadcs logo para estas. Corre-se. porem. l.1li 

risco se fizer isto antes de fichar os õbitos. Sempre existe a poSS! 
bilidade que algumas crianças ncrreram antes do batismo. Estes apa~ 
cerão nos óbitos. E. se precipitar a transferência de dados. serã ~ 
cessãrio corrigir ou preparar novas FRF. Eficiência e poupança de 
t~o valioso exigem que o p~isador seja paciente e espere até que 
termine com o fichamento dos cl::itos 
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Depois de terminar com o fichamento dos batismos e õbitos. orga
niza-se todas as fichas em ordem alfabetica. Os batizados são alfabe
tizados de acordo com o nome do pai. no caso dos livres. e no caso dos 
escravos. de acordo com o nome do dono. As fichas de óbitos são mais 
difíceis de organizar. Os escravos. simplesmente são alfabetizados de 
acordo com os nomes dos donos. As crianças e outros filhos são alfab! 
t1zados na ordem da nome do pai. Os defuntos casados são alfabetiza
dos de acordo com o seu prõprio nome. se for o marido. e de acordocom 
o nome do marido no caso das esposas. Depois de colocar os dados dos 
defuntos casados na sua FRF. então procura-se a FRF dos pais se forem 
da mesma paróquia. 

Quando todas as fichas forem alfabetizadas. então se passa os d! 
dos para seus indicados lugares na FRF. E. depois de utilizã-las as 
fichas devem ser arquivadas para futuras pesquisas. 

• * 

* 

A FICHA DE RECONSTITUIÇ~O FAMILIAR 

A ficha de reconstituição familiar. mostrada na Figura XIII. e 
modificada da ficha utilizada por E.A. Wrigley para recompor as famí
lias do passado. A ficha tem quatro partes que correspondem aos pas
sos de pesquisa e interpretação. A primeira parte corresponde aos da
dos tirados dos termos de casamentos e incluem os seguintes itens: ~ 
mes dos contraentes; nomes dos pais; nUmero de casamentos; data e lu
gar do casamento; e, a idade dos contraentes quando casaram; (se o p! 
roco não incluir a idade no termo) este último item tem que ser calc~ 
lado ao achar as fichas de batismos de cada contraente. Em último ca
so, se nio tiver nem a idade no termo de casamento, nem na ficha ba
tismal. pode-se procurar a idade na ficha de óbito. E sempre melhor 
calcular a idade dos contraentes das fichas de batizados do que das 
de õbitos, porque a idade dada na última geralmente e 
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A segunda parte e feita para organizar os dados dos eventos vi
tais do casal. Incluem dados tirados das fichas batismais. de óbitos 
e de casamentos que referem a cada um dos contraentes. data e lugar 
de batismo, data e lugar de sepultamento, anos de casamento no dia 
da morte, idade na morte, causa da morte. e outros casamentos. De t~ 
dos os dados, os mais importantes são aqueles que se referem ã mie. 
Pois, sem estes dados sobre a mie, é impossive1 completar os cãlcu
los da quarta parte, e assim, considerar a FRF conpleta. 

Figura XIII - Ficha de Reconstituição Familiar 

CI.S_JIt 
Mart40 t'1lbo da , data 

lva ... 

aJlO •• f"-ll>a 40' IR_ I ... 
B. ls,,", Se,,"l nte anos 40 1ü4e -- outro. 

•• ta lu .. ,. d, " 
e ........ na c .... C ..... ntM . 

bar.1Jk! 
es .. . o. nR dade inter- BATISHO SE?lLT.\1= C..s",= 

CÕ!lJUGI 'O c'O nasc. o .1 valo éa"te idade stat. data 14101. .-
- 1 

o-~ • 
,~ 3 

Io-~ .. 
- 5 

-O-~ 6 

- -'L 
Total 8 

Bo .... 9 

"'lho. j,0 

Co.entáriO 11 

12 
1 ,,, 

I 
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A terceira parte da FRF e composta dos dados sobre os filhos. p! 
ra cada filho do casal, anota-se as informações tiradas das fichas 
de indexação de batismos, óbitos e casamentos que referem-se a este 
filho. 

A quarta parte, e talvez mais importante para fins históricos e 
demogrãficos, trata da anãlise do intervalo entre cada batismo ou na~ 
cimento, a idade da mãe ao nascer cada um dos filhos, e a anã1ise do 
número de nascimentos e o número de anos casados para cada faixa de 
idade da mie em que ela ficou exposta ao risco de natalidade. 

O sucesso tido em completar estes cãlcu10s depende de duas coi
sas. Em primeiro lugar. tem que ter; documentos completos com o m;ni
mo de falhas. Ainda que tenham registros perfeitos, o número de famJ[ 
lias com dados suficientes e completos para fazel' estes cã1cu10s. ge
ralmente serã menos do que cinqÜenta por cento. As paróquias não eram 
comunidades fechadas. Muitas mães vieram de outras parõquias. Sem uma 
pesquisa completa de todas as paróquias visinhas, seria imposs;ve1 ter 
os dados sobre a idade das mães que migraram para a parÓquia pesqui
sada. E, ainda, com tal pesquisa das parõquias vizinhas. teria um 
número importante que vieram de outros estados e países. Dependendoda 
parÕquia e o estado dos registros.num per;odo de 150 a 200 anos. po
de-se reconstruir somente dez a vinte por cento das famílias sufici~ 
temente para fazer os cã1cu10s da quarta parte da FRF. 

Para tirar o mãximo proveito de uma pesqUisa bem feita nos regi~ 
tros paroquiais. e necessãrio organizar a transferência dos dados pa
ra FRF. A melhor maneira de organizar-se e de acordo com o sistema de 
transferência de dados usados por E.A.Wrig1ey(13). O único lugar onde 
pode-se variar este sistema. e na transferência de dados das fichas 
de casamento para a FRF. Se optar para a transferência dos dados as
sim que sejam apanhados, e necessãrio manter as FRF em ordem alfabet! 
ca e ter cuidado de transferir o número correto para o número de cas! 
men~. 

Wrigley recomenda organizar as três fichas de indexação em gru
pos separados. em ordem a1fabetica, e em ordem crono1õgica dentro da 
alfabetização. As fichas de filhos naturais são alfabetizados de aco! 
do com a mãe quando não tiver o nome do pai. Com os três montes de f! 
chas em frente da gente, começa-se com o primeiro casamento e regis-
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tra-se os dados que tem r,os três mor.tes sobre individuos da família 
criada por aquele casamento. Quando achar o batismo ou óbito de cri
anças, filhos de casais para os quais não tinham uma ficha de casame~ 
to, prepara-se uma FRF para aquela familia e prossegue-se da maneira 
usual (14). 

Se der para reconhecer as mães dos filhos naturais e separã-1as 
uma da outra, então pode-se preparar uma FRF para as mães solteiras. 
Depois de terminar com o processo de preencher as FRF para os casais 
e mães solteiras, pode-se procurar os casos de mães solteiras que 
mais tarde casaram, e juntar as duas FRF que referem-se a estas. En
tão prossegue-se com os demais cãlculos, onde os dados permitem, na 
quarta parte da ficha. Terminado isto, passa-se a fazer a escolha de 
casos amostras, e, manobrar os demais cãlculos necessãrios para in
terpretar os dados assim organizados. 

Se não for posslvel separar as mães solteiras de uma e outra, 
então serã necessãrio manter uma lista separada dos filhos naturais, 
suas mães. e dados pertencentes a cada caso. Seria raro o estudo em 
que não teria casos como os citados. Pelo menos algumas teriam que 
ser incluidas em tal lista. Onde tem registros bons, porem, na mai~ 
ria dos casos, e possivel identificar cada mãe solteira, e a histó
ria de seus filhos. 

.. 

CONCLUSUES E COMENTARIO FINAL 

Nestas poucas pãginas, se acham sugestões e modelos de fichas 
que podem ser utilizadas para pesquisas de histõria demogrãfica. e a 
reconstituição familiar. Ao estudâ-las e começar a ap1icã-las aos 
projetos de pesquisa. serâ necessârio fazer umas mOdificações para 
melhor tratar a realidade local. Espera-se que este trabalho seja 
somente um entre muitos que surgirão para expandir e aperfeiçoar o 
estudo de histõria demogrâfica no Brasil. E, são os brasileiros que 
devem fazer a maioria destes trabalhos e avanços.e não os estrangei
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ItHERVENÇOES 

Do Pref. Cartos Roberto A. dos Santos (da Universidace Federal do Pa
ranã) 

Pergunta: 

~leus cumprimentos peLo trabaLho~ e pergunto se é do seu conhe~ 

mente as 'f'iehasde reconstituição de famíLia' eLaboradas pe'Lo 

grupo de história demográfica do Departamento de História da Uni 
11el'sidade Federal. do Paraná? Em caso afirmativo perguntal'ia no 
q1IB difere o oonteiiao das citadas fich.as com af1ue'[.as por você 

elaboradas?" 

Do Prof. Fernando Antônio Novais (da Universid~de de são Paulo). 

Indaga: 

"1108 al't{Uivos pesqu.i,sados. a que data remontcun os registros ec~ 

IJ'iásticoa?" 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROF. LAJlBEllCE .JAllES NIELSEN. 

Respondeu: 

Ao Prof. CarLos Robeno A. doa Santos. 

"Ate agora não tenho conhecimento das fichas usadas pelo grupo do 
Paraná. Procurei na bibliografia existente em Santa Catarina.Rio 
de Janeiro e Porto Alegre. exemplos da metodologia empregada nas 
Universidades brasileiras para elaborar e pesquisar a história 
demográfica. Ta.bem pessoalmente perguntei a membros do corpo d~ 
cente da Universidade Federal do Paraná sobre as metodologias u
sadas em suas pesquisas. Em tudo isso. nada foi-me comunicado s~ 
bre as fichas elaboradas pelo grupo do Paranã. No entanto. sendo 
que o referido grupo segue a metodologia elaborada por Louis 
Kenry. e sendo que a ficha elaborada neste trabalho e 
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modificação daQuela e1abcrada por E.A. Wrigley. as diferenças entre 
aquela do Paranã e a minha deve ser basicamente as que existem entre 
as fichas da escola francesa e inglesa. Seria bom se as pessoas 
interessadas em história demogrãfica unissem seus esforços e prepa
rassem um manual em português que tratasse da metodologia e teoria 
da história demográfica-o 

Ao Prof. Fernando Antônio Novais. 

"Os livros de casamentos de Santa Catarina datam de 1714, os de ba· 
tisados e óbitos de 1750, talvez de 1726-. 
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NOTAS 

(li 14rigle)', E.,C,. - ?cpuktion in Bistory. McGraw-Hill Book Company, 
New York, 1969, pp. 10-11. 

(2) Para informações mais detalhadas sobre metodologia e teorIa, ve
Ja especialmente os seguIntes trabalhos: Henry, Louis e Fleury, 
M i chae I - Des registres paroissiaux à Z 'histoire ck "La popu"La;'" 
tion. ManueZ ck aépouiZ1.ement et d'e:t:pZoitation ck Z'état civiZ 
ancien. ~ditions de l'lnstitut National d'~tudes Démographiques, 
Paris, 1956; e, Eversley, D.E.C. et aI., - An Introduction to 
EntlZish HistoricaZ Demography from the Si:J:teenth to the Nine
teenth Century, Basic Books, New Vork, 1966. 

\3) são José:Batisados. 1784 - 1810, manuscrito arquivado no Archlvo 
Histórico da Arquediocese de Florianópolis, folha I. (daqui em 
diante, esta coleção será citada como o AHAF). 

(~) rbid •• folha 71. 

(5) CatedraZ. Batisados Escravos. 1798 - 1818. AHAF, folha 44. 

(6) Ibid., folha 205v. 

(]) Canasvieiras. Casamentos. 1851 -1862. AHAF, folha 102. 

(8) Araujo - Ferreira, Carlos Alberto de - Levantamento dos registros 
de batismo na paróquia de CriciÚTna. (mimeo de um trabalho apre
sentado no Curso de Aperfeiçoamento em História, Fundação Educa
cional do Sul de Santa Catarina, FESSC). 

(9) CatedraZ. Escravos. Obitos. 1799 - 1834. AHAF, folha 19. 

(10) Para um tratamento mais detalhado das razões e métodos da agrega 
ção numérica, veja: Wrlgley, LA. - "Fami Iy Reconstitutlon", in 
Eversley, D.E.C. et ai., Introduction to EntlZish BistoricaZ Demo 
graphy frcxn the Si:J:teenth to the Nineteenth CentUI'b. Bas i c Book5; 
New Vork, 1966, pp. 96-159. 

(11) rbid. 

(12) Ibid. 

:\ 3) .rUd. 

\14) Ibid. 
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