1

Kátia Maria Nunes Campos

“SEM DADOS NÃO HÁ DEMOGRAFIA”:
uma proposta para a criação de um banco de
dados demográficos e sua aplicação em uma
paróquia mineira: 1760 - 1804

Belo Horizonte, MG
UFMG/Cedeplar
2011

2

Kátia Maria Nunes Campos

“SEM DADOS NÃO HÁ DEMOGRAFIA”: uma
proposta para a criação de um banco de dados
demográficos e sua aplicação em uma paróquia mineira:
1760 - 1804

Tese apresentada ao curso de Doutorado em Demografia do
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de
Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do Título de
Doutora em Demografia.
Orientadora: Profª. Drª. Clotilde Andrade Paiva
Co-orientador: Prof. Dr. Bernardo Lanza Queiroz

Belo Horizonte, MG
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
Faculdade de Ciências Econômicas - UFMG
2011

3

Folha de Aprovação

4

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CEDEPLAR – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
FACE – Faculdade de Ciências Econômicas
APM – Arquivo Público Mineiro
APAD - Arquivo Paroquial do Antônio Dias
BN – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
AN – Arquivo Nacional do Rio de Janeiro
CECO – Centro de Estudos do Ciclo do Ouro
CC – Casa dos Contos de Ouro Preto
MI – Museu da Inconfidência – Ouro Preto
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
LB – Livro de Batismos
LO – Livro de Óbitos
LC – Livro de Casamentos
LT – Livro de Tombos Foreiros
PMOP – Prefeitura Municipal de Ouro Preto
CMOP – Câmara Municipal de Ouro Preto

5

AGRADECIMENTOS
Pensei muito nessa página. Dei um balanço profundo nesses últimos anos e naqueles que o
precederam. Eu tinha (e tenho) uma lista tão longa de agradecimentos que não sabia por
onde começar e não tive alternativa, senão voltar ao começo, agregando afetos e graus
variados de humilde gratidão e reconhecimento dos meus débitos. Meus pais e avô
encabeçam essa lista. E todos os professores que tive, desde a remota infância. Não posso
pensar sequer em esquecer os amigos que, por milagre, conquistei vida afora, e que
torceram por mim, sem qualquer mérito meu ou razão aparente. Fui logo escrevendo
sobre todos e ficou patente a impossibilidade de individualizar cada um, por isso me
decidi por esse pequeno e insuficiente texto.
Há ainda os amigos da administração do CEDEPLAR, da secretaria, da biblioteca, dos
pacientes amigos dos arquivos que me acolheram. Há meus colegas de todas as coortes,
meus professores generosos e incansáveis, principalmente Clotilde e Bernardo, meus
orientadores, que Deus sabe o quanto pesei na paciência de ambos. E como não agradecer
a generosidade do Mário Marcos, que compartilhou seu talento, no amparo a uma colega
bem menos abençoada?
Minha família, que amo tanto quanto posso, que me compreendam se, entre todos,
agradeço sobretudo ao Helder, meu irmão querido, que mais do que todos, dividiu comigo
momentos de desânimo ou de entusiasmo e que me apoiou em ambos.
E de todos a quem devo agradecer, acho que não seria justo nem compreensível, se mesmo
não citando todos os nomes dos que já sabem, por si só, da minha gratidão imensa, que me
permitam agradecer a todos na pessoa da minha orientadora Clotilde Andrade Paiva, a
quem devo de fato essa conquista. Devo a ela, acima do simples desenvolvimento
acadêmico, a superação de meus momentos de frustração e cansaço. Se não alcancei tudo
o que ela esperava de mim, nesses anos em que caminhamos juntas, é minha inteira
responsabilidade.
Finalmente, dedico esse trabalho a cada uma das pessoas que “conheci” vivendo e
gastando seus dias, séculos atrás, e cujas existências permanecem significativas, para
mim, que segui suas pegadas no tempo, pelas ladeiras do Antônio Dias.

6

SUMÁRIO

SUMÁRIO ............................................................................................................................. 6
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 17
2 EVOLUÇÃO DA DEMOGRAFIA HISTÓRICA COMO DISCIPLINA: NOTAS
HISTORIOGRÁFICAS ................................................................................................. 23
3 AS VILAS COLONIAIS BRASILEIRAS: CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO ..... 34
3.1 Organização das vilas como divisão jurídico-administrativa do Império Português .... 34
3.2 A representação dos sacerdotes numa freguesia colonial .............................................. 35
3.2.1 O clero e o povo ......................................................................................................... 35
3.2.2 Os registros como mecanismo de controle do Bispado .............................................. 36
3.3 A Matriz Paroquial: Função e estrutura de funcionamento de uma freguesia............... 38
3.4 A concepção de Vila colonial como comunidade ......................................................... 42
4

OS

REGISTROS

PAROQUIAIS

COMO

FONTES

DE

DADOS

DEMOGRÁFICOS ........................................................................................................ 45
4.1. Os registros paroquiais e o Concílio de Trento ............................................................ 45
4.2 Natureza e relevância dos registros paroquiais e civis. ................................................. 46
4.3 Desenvolvimento dos registros coloniais brasileiros..................................................... 47
4.4 Condições que afetam a qualidade dos registros paroquiais nas vilas coloniais ........... 47
4.5 Conteúdo dos Registros Paroquiais ............................................................................... 48
4.5.1 Batismos ..................................................................................................................... 50
4.5.2 Óbitos ......................................................................................................................... 51
4.5.3 Casamentos ................................................................................................................. 52
4.5.4 Demais Fontes Paroquiais .......................................................................................... 54
4.5.5 Fontes Administrativas ............................................................................................... 55
4.5.6 Os registros de matrícula de expostos da Câmara ...................................................... 56

7

4.5.7 Listas nominativas ...................................................................................................... 58
5 MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS ............................................ 61
5. 1 Introdução ..................................................................................................................... 61
5.2 Montagem do “Banco Universo” (Base I) e de “Mulheres Residentes com Dados de
Idade” (Base II) ................................................................................................................... 63
5.2.1 Construção da Base “Mulheres Residentes com Dados de Idade” (Base II) e “Mães
do Antônio Dias” (Base III) ................................................................................................ 63
5.3 Primeira Etapa: Coleta dos Dados ................................................................................. 66
5.3.1 Registros Paroquiais ................................................................................................... 66
a. Ficha de Coleta de Dados do Livro de Registros de Batismo ......................................... 67
b. Ficha de coleta para os registros de óbitos ...................................................................... 69
c. Ficha de coleta para o Livro de Casamentos ................................................................... 70
5.3.2 Outros registros paroquiais existentes em Matrizes e Capelas ................................... 76
5.3.3 Registros suplementares produzidos pela administração pública............................... 78
a. Ficha de coleta para listas nominativas............................................................................ 79
b. Ficha de coleta para o Livro de Tombos ......................................................................... 79
c. Outros registros ................................................................................................................ 80
5.4 Segunda etapa: Procedimentos de ajuste dos dados ...................................................... 83
5.4.1 Ajustes da grafia ......................................................................................................... 83
5.4.2 Nome e características da mãe: cor, condição, estado civil, etnia, origem, filiação .. 84
5.4.3 Ajustes de declaração de idade em listas nominativas ............................................... 85
5.4.4 Ajuste das idades das mulheres .................................................................................. 90
5.4.5 Informações sobre filhos: data de nascimento, sexo; n.º de filhos batizados no
período. ................................................................................................................................ 91
5.4.6 Correção da duração da união ou da exposição ao risco de conceber para dados
censurados ........................................................................................................................... 91
Caso 1. Datas de início e término da união conhecidas....................................................... 92

8

Caso 2. Datas de início ou fim de união desconhecidas ...................................................... 93
5.5 Terceira etapa: A montagem da base universo (Base I) ................................................ 94
5.5.1 Organização dos Dados na Planilha da Base III ....................................................... 103
5.6 Os métodos pioneiros e sua contribuição essencial ao desenvolvimento do modelo
proposto ............................................................................................................................. 108
5.7 Análise comparativa entre os métodos pioneiros e o método proposto ...................... 112
6 A FREGUESIA DE ANTÔNIO DIAS DE VILA RICA ............................................... 115
6.1 Vila Rica: Origens e Constituição da Municipalidade ................................................ 115
6.2 A população de Vila Rica: aspectos étnicos e culturais presentes na sua formação ... 118
6.3 A freguesia do Antônio Dias: origens históricas ......................................................... 120
6.4 Recorte Territorial ....................................................................................................... 121
6.4.1 Arruamentos e Referências Territoriais Presentes nas Fontes ................................. 123
6.4.2 A distribuição espacial do clero na Freguesia do Antônio Dias ............................... 125
6.5 Marcos Temporais (1760-1804) .................................................................................. 126
6.6 O tecido social da freguesia do Antônio Dias: casamento, família e domicílio .......... 127
6.7 O banco de dados demográficos no estudo da família colonial .................................. 131
6.8 Domicílios matrifocais e a sobrevivência cotidiana .................................................... 135
6.9 Família e trabalho na população livre e escrava .......................................................... 138
7. FONTES PAROQUIAIS E ADMINISTRATIVAS DA FREGUESIA DO
ANTÔNIO DIAS ......................................................................................................... 146
7.1 Registros de eventos vitais .......................................................................................... 146
7.2 Contagens Administrativas do Século XVIII .............................................................. 149
7.3 Livro de Tombos Foreiros da Câmara de Vila Rica – Seção Antônio Dias ................ 150
7.4 Os livros de Matrícula de Expostos de Vila Rica ........................................................ 152
7.5 Listas Nominativas: O “Censo” de 1804 ..................................................................... 153
7.5.1 Data de Coleta dos Dados de 1804 ........................................................................... 154
7.5.2 Problemas relativos a erros no Censo de 1804, Seção Antônio Dias ....................... 155

9

7.6 Critérios de Ajuste e Correção de Dados Brutos ......................................................... 157
7.6.1 Casos de Registros Pendentes para Inclusão no Banco ............................................ 165
7.7 Critério de Avaliação de Registros de Batizados Perdidos ......................................... 167
7.8 A adoção do conceito de idade ao ter o primeiro filho como medida demográfica .... 168
7.9 O Banco de Dados Demográficos da Freguesia do Antônio Dias ............................... 170
7.9.1 A planilha base do banco de dados ........................................................................... 170
7.10 Avaliação da eficiência do método na identificação e atribuição de idade das mulheres
da amostra por grupos de cor/etnia .................................................................................... 183
7.11 Características gerais das mulheres identificadas e com dados de idade, residentes da
freguesia do Antônio Dias ................................................................................................. 184
7.12 Composição do grupo de mães segundo critérios etários de inclusão/exclusão do
grupo de análise ................................................................................................................. 190
7.12.1 O diagrama de Lexis como ferramenta de análise dos dados individuais .............. 190
7.13 Análise da composição da base de mães (Base III) por faixa etária, para
inclusão/exclusão de casos no grupo de observação ......................................................... 199
8 METODOLOGIA DE ANÁLISE DEMOGRÁFICA DE UMA FREGUESIA
SETECENTISTA A PARTIR DO BANCO DE DADOS DEMOGRÁFICOS
BASEADO EM REGISTROS PAROQUIAIS: O CASO DO ANTÔNIO DIAS ...... 203
8.1 Introdução .................................................................................................................... 203
8.2 Composição do grupo de análise (base III) por grupos de coorte e parturição ........... 207
8.3 Idade média ao ter o primeiro filho e tamanhos de parturição por grupos de coorte .. 209
8.3.1 Idade média ao ter o primeiro filho .......................................................................... 209
8.3.2 Tamanhos de parturição por Grupos de Coorte de 1715 a 1794 .............................. 212
8.4 A fecundidade por idade entre 1760 e 1804 de um grupo de mães do Antônio Dias . 216
8.4.1 Taxas de fecundidade materna específica por idade segundo grupos sociais
selecionados ....................................................................................................................... 217
8.4.2 Estimativas de fecundidade materna total do grupo de análise (TFTM) .................. 219
8.5 A série de dados de nascidos vivos por idade da mãe ................................................. 221

10

8.5.1 Partos múltiplos na freguesia do Antônio Dias ........................................................ 222
8.6 Mortalidade materna .................................................................................................... 222
8.7 Mortalidade infantil na freguesia do Antônio Dias ..................................................... 223
8.8 Considerações finais .................................................................................................... 224
9 CONCLUSÕES .............................................................................................................. 226
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 233
APÊNDICE ....................................................................................................................... 248
I.

Variáveis disponíveis no banco de dados demográficos do Antônio Dias ............ 248

I.I - Fontes Alternativas de Interesse Demográfico para Vila Rica, Século XVIII ........... 250
II - Documentos Transcritos .............................................................................................. 251
II.1 - Documento 1: “Lista de Tavernas que se acham no mesmo distrito <Antônio Dias>
........................................................................................................................................... 251
II.2 Documento 2: “Lista dos Homens que usam de minerar que tenho no meu Distrito . 252
II.3 Documento 3 – Parte I - Rol de Nomes das Testemunhas que Produziu Manoel da
Silva de Queiroz na causa que move a Sebastião Martins da Costa – 1748, Cidade de
Mariana .............................................................................................................................. 253
II.4 Documento 3 – Parte II - Rol de nomes das testemunhas que produziu Sebastião
Martins da Costa na causa que lhe move Manoel da Silva de Queiroz, 1748 – Cidade de
Mariana .............................................................................................................................. 254
II.5 – Documento 4: Rol de testemunhas da ação reclamatória de escravo de Paulino José
de Brito contra o capitão Antônio Vieira, 1806 ................................................................ 254
II.6 – Documento 5: Transcrição parcial da “Lista das pessoas que se acham no Distrito de
Antônio Dias, de que é capitão Manoel da Costa e Silva, em 7 de outubro de 1769”. ..... 255
III - Tabelas ....................................................................................................................... 258

11

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figuras
Figura 1 – Planta interna da Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias
de Vila Rica ................................................................................................................... 42
Figura 2 – Planta topográfica de Vila Rica – Divisão em freguesias, século XIX ............ 123

Quadros
Quadro I - Ficha de coleta de dados dos registros de batismo ........................................... 68
Quadro II - Ficha de coleta dos dados dos registros de óbitos ........................................... 70
Quadro III - Ficha de coleta dos dados dos registros de casamentos .................................. 72

Gráficos
Gráfico 1 - Naturalidade dos homens que se casaram na Freguesia do Antônio Dias,
segundo o local de nascimento/diocese de origem - 1727 a 1760 (N = 385) ...................... 74
Gráfico 2 - Naturalidade das mulheres que se casaram na Freguesia do Antônio Dias,
segundo o local de nascimento/freguesia de Origem - 1727 a 1760 ................................... 75
Gráfico 3 - Naturalidade das mulheres que se casaram na Freguesia do Antônio Dias,
segundo o local de nascimento/freguesia de origem: Comparação da participação
relativa por grupos de freguesia de origem em períodos selecionados, de 1727 a 1800 ..... 76
Gráfico 4 – Idade declarada e corrigida de mulheres brancas, pardas e crioulas, livres
e escravas, arroladas no Censo de 1804 – Freguesia do Antônio Dias ......................... 88
Gráfico 5 – Idade declarada e corrigida de escravas africanas arroladas no Censo de
1804 – Freguesia do Antônio Dias ................................................................................ 89
Gráfico 6 – Comparação entre as pirâmides etárias de idades declaradas e corrigidas
da população feminina total por grupos etários qüinqüenais – Freguesia do
Antônio Dias, Censo de 1804 ........................................................................................ 90
Gráfico 7 – Planilha esquemática da amostra base de mães do Antônio Dias, por
coorte de nascimento, de acordo com suas características pessoais e respectivos
filhos, por ano calendário de nascimento entre 1760 e 1804....................................... 108

12

Gráfico 8 – Distribuição da população feminina africana livre e escrava por grupos
de idade qüinqüenais – Censo de 1804, Freguesia do Antônio Dias ........................... 160
Gráfico 9 – Distribuição da população feminina crioula e cabra da freguesia do
Antônio Dias por grupos de idade qüinqüenais, segundo sua condição jurídica –
Censo de 1804, Freguesia do Antônio Dias ................................................................ 161
Gráfico 10 – Distribuição percentual de mulheres casadas por grupos de cor/etnia da
população total livre e escrava do grupo de análise (N=2082) – Freguesia do
Antônio Dias, 1760 a 1804 .......................................................................................... 167
Gráfico 11 – Composição percentual da população feminina total da Freguesia do
Antônio Dias, em 1804, por grupo etário decenal e categorias de cor ........................ 186
Gráfico 12 - Composição percentual da população feminina total da Freguesia do
Antônio Dias, em 1821 , por grupo etário decenal e categorias de cor ....................... 187
Gráfico 13 - Composição proporcional da população feminina escrava do Antônio
Dias, por grupos de cor/etnia e grupos etários decenais- Censo de 1804 .................... 188
Gráfico 14 - Composição proporcional da população feminina parda livre e escrava
do Antônio Dias - Censo de 1821 ................................................................................ 189
Gráfico 15 – Comparação entre as distribuições da função de fecundidade de mães
do Antônio Dias, por faixa etária, por grupos de coortes selecionadas, nascidas
entre 1715 e 1788, e que tiveram filhos batizados entre 1760 e 1804 ......................... 198
Gráfico 16 – Distribuição percentual das mães residentes do Antônio Dias entre 1760
a 1804 segundo os grupos de condição (N=1400)....................................................... 204
Gráfico 17 – Distribuição percentual das mães residentes do Antônio Dias entre 1760
a 1804 segundo os grupos de cor/etnia (N=1400) ....................................................... 205
Gráfico 18 - Distribuição percentual do local de residência das mães do Antônio
Dias, entre 1760 a 1804 (N=1400) .............................................................................. 206
Gráfico 19 – Distribuição das mães residentes do Antônio Dias por grupos de coorte
de nascimento – Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=1400) .............................................. 208
Gráfico 20 – Taxas específicas de fecundidade (TEFs) por idade de mães residentes
do Antônio Dias, no período de 1760 a 1804 .............................................................. 212

13

Gráfico 21 - Distribuição percentual dos inocentes batizados (Nascidos Vivos) no
Antônio Dias, por idade da mãe ao ter o filho – 1760 a 1804 (N=5.509) ......................... 221

Diagramas
Diagrama 1 – Operacionalização das fontes segundo o conteúdo e relevância das
informações disponibilizadas ........................................................................................ 96
Diagrama 2 – Roteiro de tratamento e operacionalização dos dados na construção do
banco de dados demográficos e da amostra base ........................................................ 103
Diagrama 3 – Composição da base de dados III - Mães do Antônio Dias, segundo a
idade de ingresso no período de observação ............................................................... 196

Tabelas
Tabela 1 - Distribuição percentual dos casamentos segundo a condição jurídica dos
noivos da Freguesia do Antônio Dias - 1727 - 1800 ................................................... 130
Tabela 2 – Distribuição dos casamentos realizados no Antônio Dias entre 1727 e
1800, segundo a cor/etnia dos noivos .......................................................................... 131
Tabela 3 – Proporção de imóveis urbanos pertencentes a mulheres livres solteiras e
viúvas na Paróquia do Antônio Dias – 1806-1812 ...................................................... 142
Tabela 4 – Livros de registro de batismo do Antônio Dias utilizados na construção do
banco de dados demográficos da freguesia ................................................................. 148
Tabela 5 – Excerto da planilha derivada dos registros de batismos da Paróquia do
Antônio Dias - 1767 .................................................................................................... 171
Tabela 6 – Excerto da planilha derivada dos registros de casamentos da Paróquia do
Antônio Dias – 1764-65 .............................................................................................. 172
Tabela 7 – Excerto da planilha derivada do registro de óbitos da Paróquia do Antônio
Dias, 1780 .................................................................................................................... 174
Tabela 8 – Filiação de Maria Rodrigues da Mota – 1762 a 1769 ...................................... 175
Tabela 9 – Excerto da planilha derivada da Lista Nominativa de 1804 (Censo de
1804), Fogos 486 e 487 ............................................................................................... 178

14

Tabela 10 – Distribuição das mães residentes de crianças batizadas no Antônio Dias
entre 1760 e 1804 por cor e respectiva média de filhos por mãe ................................ 183
Tabela 11 - Comparação dos índices de identificação e atribuição de idade a
mulheres residentes do Antônio Dias, por grupos de mães e cor/etnia,
representadas nos Registros Paroquiais - 1760-1804 .................................................. 184
Tabela 12 – Análise dos dados da base de mães (Base III), por faixa etária e nº de
filhos tidos, para inclusão ou exclusão no exercício de análise da fecundidade,
entre 1760-1804 – Antônio Dias (N=1400) ................................................................. 197
Tabela 13 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de grupos
de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por cor/etnia – Freguesia do Antônio Dias ...... 210
Tabela 14 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de grupos
de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por condição – Freguesia do Antônio Dias ..... 211
Tabela 15 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de grupos
de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por estado marital – Antônio Dias ................... 212
Tabela 16 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por grupos de coorte
nascidas entre 1745 a 1754 por local de residência – Antônio Dias ........................... 212
Tabela 17 – Número de partos por grupos de coorte de mães residentes entre 1760 a
1804 – Antônio Dias .................................................................................................... 213
Tabela 18 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754, por
grupos de cor/etnia – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=108) ................... 214
Tabela 19 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754, por
categorias de cor/etnia – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804 ............................ 215
Tabela 20 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754, por
estado marital – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=108) ........................... 215
Tabela 21 – Taxas específicas de fecundidade materna (TEFM) por idade de mães
residentes do Antônio Dias, no período de 1760 a 1804 ............................................. 218

15

RESUMO

A presente tese propõe o desenvolvimento de um método para a construção de um banco
de dados demográficos de características censitárias, a partir de registros paroquiais,
estabelecendo critérios consistentes de identificação dos indivíduos e de imputação de
idade, para superar as limitações decorrentes das fontes manuscritas e do regime escravista.
Do ponto de vista teórico-metodológico, grande parte dos conceitos aplicados neste
método foi inspirada no método de reconstituição de famílias de Henry-Fleury (Henry,
1988) e na técnica de reconstituição paroquial de Maria Norberta Amorim (1991).
A grande vantagem do presente método é que as informações são organizadas de forma a
acompanhar a trajetória e eventos vitais de residentes numa freguesia colonial, numa linha
de tempo contínua. Este acompanhamento se faz individualmente e inserido na família e no
grupo social, no sentido de caracterizar a persistência ou não de padrões de comportamento
nupcial e reprodutivo, entre outros. O grupo de mulheres que serviu de base para a análise
inicial, apresentada neste trabalho, revela algumas dessas potencialidades. Como principal
resultado, obteve-se uma série inédita de nascidos vivos por idade da mãe, no período de
1760 e 1804, para a paróquia do Antônio Dias, com recuperação de informações para cerca
de 70% de todos os registros de batismo, entre 1760 e 1804, além de estimativas de
mortalidade infantil e fecundidade por idade por grupos de cor e estado civil das mulheres
citadas nos registros paroquiais, entre outras características.

Palavras-chave: demografia histórica, população colonial, Vila Rica
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ABSTRACT

The main purpose of this thesis is to present a method to develop a demographic data set of
censitarian characteristics, based upon colonial parochial registers. This includes the
establishment of criteria to identify and attribute age to the Parish residents, overcoming
sources limitations and those due the colonial Brazilian slavocrat system. The theoretical
concepts and methodology were inspired by the family and parish reconstitution
techniques designed by Henry-Fleury (Henry, 1988) and Maria Norberta Amorim (1991),
respectively, adapted where necessary to accommodate specificities of the Brazilian
colonial context.
This method’s main advantage is that the information is structured in such way to allow to
fully recovering of resident’s life path, from birth to death, individually or as group
member. This includes the possibility of assessing trends of nuptial and reproductive
patterns, amongst others. The sample used for a preliminary demographic analysis
demonstrates some of those virtualities. As main results, a series of living birth by
mother’s age was obtained, as well as infant mortality and age specific fertility estimates,
from 1760 to 1804, by color and nuptial status categories.

Key words: historical demography, Brazilian colonial population, Vila Rica
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1 INTRODUÇÃO

A história demográfica brasileira, ao lado de uma rica vertente de estudos qualitativos
centrados na elite colonial, história da família e, mais recentemente, na família escrava,
tem esbarrado na falta persistente de séries históricas de dados e de recenseamentos
populacionais, organizados de forma a permitir análises quantitativas sistemáticas
(Marcílio, 1977; Fragoso, 2010). Um volume apreciável de registros de eventos vitais tais
como batizados, casamentos e óbitos permanece inédito ou sub-utilizado, em forma bruta,
em inúmeros arquivos paroquiais das antigas freguesias coloniais (Costa, 1976b; Fragoso,
2010).
O objetivo central deste trabalho é o desenvolvimento de um método para a construção de
um banco de dados de características demográficas, a partir de registros paroquiais,
aplicável a qualquer freguesia que disponha dos dados brutos em quantidade, duração e
qualidade, estabelecendo critérios consistentes de identificação dos indivíduos, para
superar as limitações e deficiências inerentes à natureza histórica das fontes e das
especificidades da população colonial (Wrigley, 1973). Como desdobramento desse
objetivo, a presente tese propõe um estudo de caso para a freguesia do Antônio Dias,
elegendo como foco, aspectos da nupcialidade e da função de fecundidade de um grupo
selecionado de mães que tiveram filhos batizados na freguesia, entre 1760 e 1804,
demonstrando a aplicabilidade do método na recuperação e tratamento dos dados e suas
virtualidades como ferramenta de suporte, particularmente em estudos de análise
demográfica.
Comparado aos existentes, o método se propõe a superar aspectos limitadores de dados da
população histórica brasileira, caracterizados por processos específicos de formação de
família e pela vigência da escravidão. O primeiro restringe a opção pelo método de
reconstituição de famílias considerando que este se fundamenta apenas naquelas formadas
sob a égide da Igreja, ou seja, pelo casamento formal (Henry, 1977, Marcílio, 1977). O
método de reconstituição de famílias exclui as uniões informais e os nascimentos
ilegítimos, que constituem percentuais extremamente significativos na nossa sociedade
colonial (Ramos, 1990, Scott, 2008). O método de reconstituição de paróquias de Maria
Norberta Amorim (2001) exigiu a sua adaptação ao contexto profundamente escravista
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brasileiro, que se opõe a uma escravidão meramente residual ou já inexistente nas
freguesias portuguesas, a partir do século XVIII (Lima, 1940, Marques, 2004).
Em ambos os métodos, observa-se, ainda, que os resultados alcançam somente frações
reduzidas de famílias reconstituídas das populações em estudo (Henry, 1988), ao passo
que, através de critérios de ajuste de dados, o presente método contribui para maximizar a
utilidade dos dados obtidos, alcançando proporções consideravelmente mais altas de dados
elegíveis para análises variadas.
A inovação introduzida, neste estudo, se dá no tratamento e operacionalização dos registros
paroquiais para torná-los passíveis de análises demográficas formais, com técnicas de
análise desenvolvidas para populações com dados deficientes ou não, permitindo a
extração de sub-grupos populacionais, segundo as características e períodos que se desejam
analisar, sem que haja exclusão, a priori, de quaisquer parcelas populacionais. Os dados
obtidos irão apresentar um sem número de deficiências decorrentes da qualidade das
fontes, de erros de leitura, transcrição e outros, na medida da sua antigüidade, conservação
e até mesmo de sua correta identificação nos processos de arquivamento (Schofield, 1971).
Não menos relevantes são os casos de omissões e perdas de registros, que equivalem, na
prática, ao fenômeno de subenumeração, ainda freqüente nos censos e contagens
populacionais dos dias atuais. Contudo, desde os trabalhos pioneiros inspirados pela
aplicação do método de reconstituição de famílias de Henry (1977, 1988), a demografia
histórica tem sido pródiga no desenvolvimento de métodos de análise desenhados para
superar problemas persistentes como, por exemplo, a natureza incompleta das histórias de
vida em que se baseiam a maioria dos estudos sobre populações do passado (Wrigley,
1968; Blum, 1989; Ruggles, 1992; Little & Rubin, 2002; Jonker, 2003; Fragoso, 2010).
Assim sendo, cabe ao pesquisador a seleção de métodos que melhor respondam às
especificidades de sua demanda, de acordo com o enfoque disciplinar adotado.
A relevância do trabalho está relacionada ao desenvolvimento de um método e a sua
generalização que permitam a construção de diversas bases de dados locais, seguindo um
protocolo padrão com informações uniformes, podendo ser agregados em bases regionais
mais amplas. Esse atributo vem de encontro às necessidades de pesquisadores em história
demográfica, econômica e social, que se baseiam, freqüentemente, na análise de
tendências, a longo e médio prazo, do desenvolvimento estrutural e conjuntural da
sociedade (Motta & Costa, 1997; Venâncio et al, 2006; Fragoso, 2010). Em acréscimo, a
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disponibilidade de bases de dados, com volume adequado de informações, favorece a
interdisciplinaridade, articulando diferentes abordagens da história da família, com
especial atenção às abordagens demográfica e de economia domiciliar, fornecendo os elos
essenciais para a construção de uma visão integrada da vida familiar do passado (Motta &
Costa, 1997; Amorim, 1998). Em síntese, nas palavras de Maria Luíza Marcílio:
“A força da Demografia Histórica vale hoje também pela extraordinária
contribuição de seus produtos paralelos. O paciente trabalho das fichas de
famílias constituídas com base nos registros da cristandade ou nos velhos
Censos nominais pré-estatísticos e séries fundamentais variadas conduz à
história quantitativa de níveis da sociedade e de níveis de cultura, como a
história das atitudes e das sensibilidades coletivas, diante da vida, da
morte, da pobreza, da infância, à história do casal e da família, da doença,
das estruturas socioeconômicas, para ficarmos em apenas alguns deles.”
(Marcílio, 1977: p.4)

Ao tornar disponíveis bases de dados padronizadas, o desenvolvimento do método
pretende

contribuir,

indiretamente,

no

aprofundamento

dos

principais

debates

historiográficos da atualidade, com destaque para a discussão da literatura sobre a
dinâmica demográfica do passado, sobre a família (Silva, 1984; Samara, 2003, Slenes,
1999; Florentino & Góes, 1997), sobre a caracterização dos domicílios e unidades
familiares (Kuznesof, 1980, Bassanezi, 1994; Andrade, 2001; Rodarte, 2008), sobre a
tipificação e relevância do papel social de grupos marginalizados em abordagens históricas
tradicionais (Luna, 1980; Souza, 1986 & 1998; Motta, 1999; Venâncio, 1997 & 2000;
Venâncio e Furtado, 2000; Teixeira, 2004: Scott, 2007) e as inúmeras interpretações sobre
as teorias sobre a formação econômica e social brasileira (Fragoso, 1990; Fragoso &
Florentino, 1993; Libby, 1988; Costa, 1995; Carrara, 2007, etc.), além de outras questões
metodológicas de relevância (Motta & Costa, 1997). No nosso estudo de caso, em
particular, a abordagem se faz através da demografia formal, apenas, sem entrar no mérito
dos estudos dos domicílios e famílias como unidades socioeconômicas.
Sob essas considerações e para efeito de organização, melhor compreensão do texto e
desenvolvimento do raciocínio, esta tese consiste de duas seções distintas. A primeira trata
dos aspectos metodológicos da técnica proposta. Na segunda seção, apresenta-se uma
aplicação do método na construção do banco de dados demográficos para a freguesia do
Antônio Dias, em que se procura testar e demonstrar as virtualidades potenciais e
fragilidades apresentadas no decorrer da aplicação do método proposto. Foram
selecionados os dados de 1400 mulheres que tiveram filhos no Antônio Dias, entre 1760 e
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1804, com informações de idade ao ter o filho, número total de filhos tidos no período, por
mulher, por grupo de cor/etnia, estado conjugal e condição social. A partir desses dados
foram estimados tamanhos médios de parturição, idade média ao ter o primeiro filho e
estimativas de fecundidade materna específica por idade.
A tese está estruturada em nove capítulos, incluindo esta introdução. O segundo capítulo
apresenta uma revisão crítica da literatura referente à demografia histórica, e discute os
aparatos conceituais e os pressupostos dos principais modelos de análise populacional
levadas a cabo, focalizando, com maior detalhe, as vilas setecentistas do ciclo do ouro de
Minas Gerais. Destaca-se, no capítulo seguinte, a organização e estrutura social e política
de uma vila colonial, fundamentando e justificando a opção pelas comunidades paroquiais
como unidades de análise.
O capítulo quarto descreve a natureza, relevância e desenvolvimento dos registros
paroquiais, à luz do Concílio de Trento e do ordenamento vigente na Igreja luso-brasileira
colonial, assim como uma ligeira visão da documentação suplementar utilizada, igualmente
disponível, para a maioria das paróquias mineiras do século XVIII, analisando formas e
conteúdo informativo.
No quinto capítulo, abordamos o método de construção do banco-universo, a partir das
fontes citadas. Nesta seção, detalhamos os procedimentos metodológicos empregados na
coleta e tratamento dos dados, aplicáveis a todas as paróquias coloniais com
disponibilidade equivalente no tocante às fontes. Ao mesmo tempo, descrevem-se as etapas
de construção das planilhas de trabalho, executadas para cada tipo de registro, a saber,
batizados, casamentos e óbitos, incluindo fontes não eclesiásticas, como listas nominativas
e registros produzidos pela administração pública. Analisamos as técnicas empregadas na
solução de problemas de identificação, critérios de inclusão ou exclusão de indivíduos e/ou
registros no banco de dados demográficos. Os erros de declaração de idade são de especial
relevância na caracterização da composição etária da população, particularmente das listas
nominativas, e que são examinados, com sugestões para correção pelo confronto entre
fontes.
Finalmente, apresenta-se a construção de uma amostra base focalizada na população
feminina, utilizada como estudo de caso para obtenção de informações como a série de
nascidos vivos por idade da mãe e por sexo, assim como para a realização de estimativas
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de alguns indicadores demográficos. Embora tenhamos optado por orientar a base para
examinar seu potencial na investigação da função de fecundidade do período colonial
mineiro, o banco pode ser continuamente enriquecido com dados adicionais e variáveis de
diversas fontes, ampliando sua utilidade e aplicabilidade para o estudo de outros aspectos
da dinâmica demográfica das populações sob estudo. Finalmente, ressaltamos a
contribuição fundamental de métodos pioneiros no desenvolvimento do método proposto,
focalizando similitudes e distinções.
O sexto capítulo, que abre a seção dedicada ao objeto do estudo de caso, apresenta uma
breve monografia da Freguesia do Antônio Dias de Vila Rica, em seus aspectos históricos,
sociais, políticos e culturais, com alguns aspectos conceituais dos processos de formação
de família e domicílios, característicos da sociedade colonial e local, ilustrados com
exemplos. Como unidade de análise e de aplicação do método, a freguesia é examinada em
aspectos relevantes para o seu entendimento, no sentido espacial e temporal. Em
acréscimo, apresentam-se os processos de formação de família e domicílios, com relevo no
fenômeno da matrifocalidade e chefia feminina. Ao final do capítulo, destacam-se,
também, formas do trabalho feminino livre e escravo, como subsídio à caracterização dos
grupos sociais (Wrigley, 1973) que compõem a população a ser estudada e como base para
o desenvolvimento de pesquisas micro-históricas calcadas nos dados dos registros
paroquiais.
O sétimo capítulo focaliza as características das fontes do Antônio Dias, apresentadas
individualmente e em seu caráter local. Descrevem-se a aplicação de critérios de
identificação de mulheres e mães do Antônio Dias, seus eventos vitais e respectiva prole,
assim como critérios de imputação de idade, com base nos diversos elementos dos registros
paroquiais e suplementares, apresentando algumas fontes alternativas de grande interesse
demográfico. Dada a relevância particular do Censo de 1804, foram examinadas as
circunstâncias de sua realização, cobertura e os possíveis viéses introduzidos pelos agentes
censitários, apresentando os métodos usados para correção de declaração de idade e os
resultados obtidos. Finalmente, analisou-se o desempenho do método na tarefa de
identificar e atribuir idade às mulheres por grupos de cor/etnia.
O oitavo capítulo apresenta algumas características e medidas demográficas a partir dos
dados parciais fornecidos por um banco de dados que está sendo construído para a
freguesia do Antônio Dias, não obstante as restrições, em seu atual estágio de
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desenvolvimento, que reúne, atualmente, as biografias sintéticas de 2082 mulheres, entre
1760 a 1804. Em primeiro lugar, destaca-se a obtenção de dados de 5.505 crianças
batizadas ou “nascidos vivos”, por idade da mãe, num total de 70% dos registros
paroquiais, como uma primeira aplicação prática do banco de dados em sua função de
sucedâneo de registros civis, para a freguesia, no período de referência. Como exercícios
demonstrativos das potencialidades de análise propiciadas pelo banco, apresentam-se
algumas observações sobre as características da população feminina da freguesia, a partir
dos dados gerais e, mais especificamente de um grupo de 1400 mães, compondo um
“grupo de coorte” que viveu seu ciclo reprodutivo entre 1760 e 1804. Destacam-se
estimativas da idade média ao ter o primeiro filho, tamanhos de parturição e fecundidade
por idade, por categorias de cor/etnia, estado civil e condição jurídica, no período de
cobertura do banco de dados.
Por fim, no nono capítulo, são apresentadas as considerações finais e um breve resumo dos
resultados encontrados. Neste mesmo capítulo, serão abordadas as limitações do método de
construção de banco de dados demográficos, vis a vis seu potencial como forma de
subsidiar o desenvolvimento dos estudos demográficos de populações coloniais, a partir
dos registros paroquiais. Também se descrevem as principais dificuldades encontradas e
sugestões para sua superação, bem como indicações para o aprimoramento e expansão da
aplicação do método proposto, a título de agenda futura.
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2 EVOLUÇÃO DA DEMOGRAFIA HISTÓRICA COMO
DISCIPLINA: NOTAS HISTORIOGRÁFICAS

Há um consenso entre os pesquisadores da demografia histórica de que o campo só atinge
o seu status de disciplina autônoma com o surgimento do método pioneiro de
reconstituição de famílias de Louis Henry, na década de 1950 (Faria, 1997; Marcílio,
2004). Movido pela surpreendente precocidade do declínio da fecundidade francesa,
iniciado no século XVIII, Henry elaborou uma série de procedimentos, visando explorar os
registros paroquiais franceses como fontes demográficas. Em linhas gerais, o autor
levantou fichas individuais de acordo com a natureza do registro (batizados ou
nascimentos, casamentos e óbitos). A partir destas fichas, reconstituiu as famílias
conjugais, com base nos levantamentos nominativos, para a análise da fecundidade (Henry,
1977, 1988).
Utilizando levantamentos anônimos obteve, ainda, indicadores de grande interesse
demográfico, tais como nascimentos, concepções, casamentos e óbitos, por ano civil,
movimento sazonal desses eventos, freqüência de nascimentos ilegítimos, batizados de
expostos e de primeiros casamentos e recasamentos, assim como idades ao casar,
mortalidade infantil e outros índices (Henry, 1977:51). O estudo pioneiro sobre a paróquia
de Crulai e análises subseqüentes de outras paróquias rurais da Europa moderna, entre os
séculos XVI e XVIII (Marcílio, 1977), evidenciaram, de forma clara, o sistema europeu de
casamento1, investigado com rigor por Hajnal (Hajnal, 1965). Em suma, o
desenvolvimento do método despertou grande interesse entre os demógrafos, tendo em
vista o seu potencial para explicar a dinâmica demográfica do passado.
Em compasso com a emergência de inovações metodológicas da demografia
contemporânea, baseadas em avanços no âmbito de outras disciplinas sociais e aplicadas, o
método de reconstituição de famílias permitiu um refinamento apreciável dos vagos

1

O sistema europeu de casamento caracteriza-se por uma idade média tardia ao casar, entre as mulheres, e
pela existência de um significativo celibato feminino (Hajnal, 1965).
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indicadores demográficos obtidos, até então, a partir de eventos vitais registrados nas
paróquias. Marcílio afirma que “o sucesso da nova ciência está também na convicção, cada
vez maior, de que o embasamento demográfico em qualquer estudo histórico de natureza
social, econômica ou cultural é essencial” (Marcílio, 1977: p. 9).
Na mesma época, outros grupos de estudos populacionais se dedicaram a recuperar dados
estatísticos, sobre populações históricas, utilizando registros paroquiais e listas
nominativas de habitantes. Na Inglaterra, destaca-se o Cambridge Group for the History of
Population and Social Structure (Wrigley, 1966, Faria, 1997)). Além da obtenção de
medidas demográficas mais precisas, o Cambridge Group se concentrou na produção de
estudos comparativos internacionais, principalmente na análise da formação e da estrutura
dos domicílios, ao longo de mais de três séculos, revelando importantes aspectos da
dinâmica econômica e social da população inglesa e, posteriormente, de outras regiões
européias (Faria, 1997).
Algum tempo depois, vieram à luz os estudos do Princeton European Fertility Project,
coordenado por Ansley Coale, com a utilização de métodos indiretos de análise
demográfica. Este projeto focalizou a criação de registros quantitativos da transição de
fecundidade em grande parte da Europa2, representada pelo declínio, em quase 50%, do
número médio de filhos por mulher, ao longo do século XIX.
Tal processo levou a mudanças demográficas profundas, assim como alterações associadas
nas estruturas sociais, como na composição e tamanho de domicílio, tamanho de família e
controle de natalidade, entre outras, ocorridas em praticamente todo o continente europeu3.
Como objetivo secundário, o projeto estabeleceu as circunstâncias sócio-econômicas que

2

O Cambridge Group for the History of Population and Social Structure foi fundado em 1964 por Anthony
Wrigley e Peter Laslett. O grupo foi pioneiro na história demográfica inglesa, assim como na história da
família de estruturas domiciliares.
3

Áustria, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra e Gales, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,
Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Rússia Européia (Inclui Estônia, Latvia e Lituânia), Portugal,
Escócia, Espanha, Suécia, Bulgária, Albânia, Suíça,Tchecoslováquia, Hungria, Rumânia, Iugoslávia-Sérvia e
Islândia, em períodos que vão de meados do século XIX à década de 1960, com exceção da Espanha, para a
qual foram levantados dados de 1787, segundo informa a página oficial do Princeton European Fertility
Project, disponível em http://opr.princeton.edu/archive/pefp/mastlist.aspx, acessado em 11de janeiro de 2011.
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prevaleceram quando a fecundidade principiou seu declínio, na expectativa de deslindar os
mecanismos que levaram à transição da fecundidade (Coale & Watkins, 1986).
Destaca-se, ainda, a atuação importante do Comitato Italiano per lo Studio della
Demografia Storica, na divulgação dos trabalhos produzidos na área, incluindo a atuação
do Departamento de Estatística da Universidade de Florença na discussão e
desenvolvimento de metodologia de análise para a demografia histórica, através do
emprego de instrumentos e técnicas de computação (Marcílio, 1977; Faria, 1997). Entre as
características

destes

grandes

grupos

de

pesquisa,

destaca-se

a

marcante

multidisciplinaridade dos pesquisadores que os integram, contando-se, em suas fileiras,
demógrafos, historiadores, estatísticos, economistas, médicos, sociólogos, geógrafos e
estudiosos de áreas circunvizinhas, (Marcílio, 1977).
Até o desenvolvimento e consolidação destes centros, surgiam apenas estudos acadêmicos
ocasionais, focalizados na transição demográfica e em alguns eventos demográficos (Reher
e Schofield, 1993). Posteriormente, demógrafos historiadores acrescentaram inovações
metodológicas no trato de bancos de dados históricos, gerados por eles próprios,
calculando e projetando tábuas de sobrevivência, projeções populacionais, estruturas
etárias e padrões demográficos, calcados na aplicação de conceitos fundamentais da
demografia formal. Exemplos do primeiro grupo de estudos incluem o método de
“projeção inversa” (Lee, 1977), o desenvolvimento subseqüente da técnica de
retroprojeção (Reher, Schofield, 1993: Oeppen, 1993) e no tratamento de longas séries de
eventos vitais, no âmbito do Grupo de Cambridge.
Os autores (Reher e Schofield, 1993) ressaltam, ainda, outras abordagens de reconstrução
populacional calcadas na mesma tipologia de dados (Bonneuil,1993; Livi Bacci &
Reher,1993), análises que lidam com as flutuações de curto prazo (Galloway, 1993), a
construção de histórias de vida (Bideau & Brunet, 1993) e com os problemas de intervalos
truncados (Hammel, 1993). Enfim, apontam as comparações entre os resultados derivados
da aplicação da reconstituição de famílias e das contagens populacionais, da segunda
metade do século XVIII até o começo do XX (Weir, 1993), com o propósito de avaliar a
transição demográfica na França.
No terceiro quartel do século XX, a demografia histórica já atingira a sua maturidade
acadêmica e se firmara como campo de estudos de alta relevância para o entendimento da
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dinâmica e padrões demográficos regionais ao longo dos séculos, até para países inteiros,
no âmbito dos países ocidentais do hemisfério norte (Marcílio, 1977).
No Brasil, onde o referido método ainda é pouco aplicado (Faria, 1997; Bacelar et all,
2001; Fragoso, 2010) os registros paroquiais têm sido amplamente explorados por
pesquisadores da história social e da família (Slenes, 1999, Silva, 1984, em estudos da
escravidão (Russel-Wood, 2005, Paiva, 2001), genealogia (Trindade, 1943; 1952),
classificação de ocupações coloniais (Nozoe, 1987, Venâncio & Furtado, 2000), morbidade
(Costa, 1976b), grupos sociais (Russel-Wood, 2005, Paiva, 1995, Silva, 1984), rituais de
enterramento, matrifocalismo, gênero e formas de família (Russel-Wood, 2005, Naro,
2006) e outros, numa abordagem multidisciplinar (Costa, 1976a; Faria, 2000). Entretanto,
uma análise crítica de uma boa parte desses estudos ainda constata a preferência por
abordagens mais qualitativas, limitando a compreensão do dimensionamento e relevância
relativa do impacto de determinados fenômenos, sobre cada grupo social.
Exceção interessante se deve aos estudos sobre a família e o fenômeno do abandono de
crianças, realizados por Renato Pinto Venâncio e Maria Luísa Marcílio, na década de 1990
(Marcílio & Venâncio, 1990; Venâncio, 1999), no âmbito do projeto multidisciplinar
levado a cabo pelo CEDHAL – Centro de Estudos de Demografia Histórica da América
Latina da Universidade de São Paulo. Neste projeto, que abrange cinco séculos de história
da infância abandonada, recorre-se à demografia, entre outras disciplinas, para estabelecer
as estatísticas e quantificação do fenômeno do abandono, em amplas bases territoriais, com
base nas fontes seriadas paroquiais, registros de expostos das Santas Casas coloniais e
livros de matrículas de expostos das Câmaras, relacionando-o com a especificidade dos
contextos socioeconômicos estudados (Marcílio & Venâncio, 1990).
O interesse sobre os aspectos demográficos de nosso passado histórico se iniciou, em certa
medida, através da vertente da sociologia e da história da família, com os trabalhos de
Gilberto Freyre, “o grande idealizador da noção de família que predominou, durante
décadas, na historiografia brasileira” (Faria, 1997: p. 252). Em análises ainda bastante
tradicionalistas, Oliveira Vianna já havia estudado, então, as famílias rurais do sul e
sudeste do Brasil, sob o conceito de clãs parentais, desde a década de 1920 (Vianna, 1952).
Nas palavras do próprio autor, sua síntese foi feita “no intuito de estabelecer a
caracterização social do nosso povo” (Vianna, 1952, p. 13), propondo uma tipificação
social das populações desses territórios.
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Os trabalhos precursores da história da família, tendo a demografia histórica como
referência básica, foram realizados a partir da década de 1970 (Faria, 1997). Desde então,
deu-se o início da utilização sistemática de registros paroquiais e listas nominativas, tendo
os domicílios como objeto de análise, inseridos no debate mais amplo da teoria da
transição demográfica (Faria, 1997). Destacam-se, sob este aspecto, os autores estrangeiros
denominados “brazilianists”, entre eles Elizabeth Kuznesof, Alida Metcalf e Donald
Ramos, que focalizaram seus trabalhos em áreas e momentos de transição.
Elizabeth Kuznesof investigou a transformação da unidade domiciliar voltada à produção
de subsistência para um modelo adaptado à economia de mercado, na virada do século
XVIII ao XIX, em uma comunidade de São Paulo (Kuznesof, 1980). A tese de Alida
Metcalf, defendida em 1983, reconstruiu famílias na comunidade rural de Santana de
Parnaíba, durante o século XVIII, através de registros paroquiais. Conforme a própria
autora assinala (Metcalf, 2005; p.14), sua tese original foi posteriormente estendida,
analisando, também, padrões familiares intergeracionais de migração, num período mais
amplo, sob o argumento de as raízes da desigualdade brasileira derivam da forma com que
os recursos da fronteira – terra, mão de obra e minerais – foram apropriados por
determinadas famílias, num continuo processo de concentração de riquezas, ainda em
andamento, nos dias de hoje. (Metcalf, 2005).
Por sua vez, analisando os dados dos registros paroquiais e listas nominativas de 1804, de
algumas freguesias, Ramos (1990; 1993) demonstrou que a população mineira setecentista
exibia padrões de ilegitimidade, migração, nupcialidade e chefia feminina de domicílios
bastante similares aos da região do Minho, corroborados por outros estudos. (Scott, 1998;
Santos, 2000)
Na vertente historiográfica portuguesa, além do estudo abrangente de Livi Bacci (1971)
sobre a fecundidade, vinculado às pesquisas do Grupo de Princeton, as décadas de 1990 e
2000 foram profícuas no desenvolvimento da demografia histórica. Destacam-se os
estudos de Ramos (1993) e estudos regionais de freguesias do noroeste português,
particularmente aqueles empreendidos a partir do desenvolvimento da técnica de
reconstituição de paróquias de Maria Norberta Amorim (Amorim, 1991, 2001). Grosso
modo, a metodologia de reconstituição de paróquias (Amorim, 1991; 2001) propõe a
agregação de dados pessoais e familiares em fichas biográficas individuais, reunidas numa
base de dados central, construída a partir de registros paroquiais. Esta base estaria
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permanentemente aberta à inclusão subseqüente de informações coletadas em
documentação nominativa suplementar. Nesse particular, a proposta metodológica de
Amorim (1991) forneceu subsídios e inspiração preciosos para o desenvolvimento do
presente método. Sob a orientação daquela autora, o núcleo de estudos de população da
Universidade do Minho produziu um expressivo número de estudos de caso de paróquias e
freguesias portuguesas, numa perspectiva de longa duração (Scott, 1998; Santos, 2000;
Neves, 2000; Raposo, 2000).
Não obstante, observa-se um número surpreendentemente modesto de estudos específicos
da migração portuguesa para o Brasil, quando comparado ao volume de estudos sobre
outras etnias, tais como italianos, japoneses e alemães (Scott, 2007). A autora assinala,
porém, que este quadro tende a se reverter com a publicação recente de dissertações e teses
sobre o tema, com grande enfoque sobre o século XIX. Destaca-se, no período de interesse
dessa tese, o projeto “As margens do Atlântico: migração portuguesa para o Brasil, séculos
XVIII a XX”4. Segundo a autora (Scott, 2007), o projeto também tem a preocupação de
integrar pesquisadores dos dois países interessados nesse tema. Ainda nesta linha de
estudos, é digno de nota o recente projeto “A imigração invisível: portugueses no Brasil
independente”, numa parceria de Ana Sílvia Volpi Scott e Oswaldo Truzzi (Scott, 2006;
2007).
Observando o estágio atual das pesquisas sobre o tema, constata-se que a produção do
hemisfério norte ainda encontra fraca ressonância na produção historiográfica brasileira,
que se ressente da falta de diálogo entre os estudiosos da demografia histórica (Faria, 1997;
Scott, 2000, Bacelar et al, 2005). Pouco se tem avançado na inovação e desenvolvimento
de métodos analíticos que se ajustem à realidade brasileira, que escapa aos modelos
desenhados para contextos inteiramente diversos, inviabilizando, na maioria das vezes, a
sua aplicação às populações históricas brasileiras (Bacelar et al, 2005, p.343). O processo
sistemático de tratamento dos registros para a geração de bancos de dados, dirigido à
recuperação de eventos vitais para o cálculo de indicadores demográficos, tais como a

4

Projeto coordenado por Tarcísio Rodrigues Botelho (UFMG) e integrado por Ana Silvia Volpi Scott
(Unisinos), Carlos de Almeida Prado Bacellar (USP) e Margarida Durães (Universidade do Minho –
Portugal).

29

distribuição etária das funções de fecundidade e nupcialidade, até então foi considerado
inviável, pela impossibilidade de encontrar a idade exata dos indivíduos, especialmente das
mães. Na verdade, semelhante abordagem foi anteriormente evitada ou considerada um
obstáculo metodológico intransponível. Isto se deveria a dificuldades técnicas de
manipulação dos dados ou fatores inerentes à natureza dos dados paroquiais brasileiros
(Marcílio, 1974).
Em seu estudo sobre a população de São Paulo, a autora afirma que:
“Um trabalho de individualização dos membros de uma mesma família e
de sua reconstituição permanece, no caso de nosso estudo (e talvez
mesmo para o caso brasileiro), um problema que aguarda ainda sua
solução e uma adaptação de técnicas)” (Marcílio, 1973, p. 74)

Ainda assim, em alguns esforços isolados, não obstante estas limitações contextuais,
contam-se alguns bem sucedidos casos de aplicação do método de Louis Henry. Os
primeiros trabalhos surgiram em São Paulo e no Paraná, através da aplicação direta do
método (Nadalin, 1978; Burmester, 1981), ou pela adaptação, onde necessária, conforme
atestam os estudos de Marcílio (1986), Scott (1987, 2006) e Bacellar (1997). Mais
recentemente, destacam-se os estudos de demografia histórica de sistemas de economia da
grande lavoura ou plantation, dentro desta orientação teórica, como no caso referente à
formação de famílias e processo migratório da população livre de Campinas, entre 1774 e
1850 (Teixeira, 2004 e 2005).
Métodos já consolidados, internacionalmente, na caracterização dos domicílios e unidades
familiares, raramente se ajustam às populações históricas do Brasil, por diferenças
aparentemente irreconciliáveis (Fleury & Henry, 1974). Entre elas, cita-se a celebrada
tipologia de domicílios de Laslett (Laslett, 1965, Laslett & Wall, 1974), em que inexiste a
categoria escravos, onipresente em toda a história brasileira, até a extinção da escravatura.
Lares formados, precariamente, por mães solteiras e seus rebentos, que trabalham dentro e
fora do domicílio, sendo ou não amparadas por um companheiro não residente, também
não se encaixam nos modelos convencionais. O mesmo se dá no caso de agregados forros
que continuam vivendo junto aos ex-senhores ou seus herdeiros, por vínculos afetivos que
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floresceram, não obstante o caráter desumano e opressivo da escravidão5. Neste particular,
citam-se os bem sucedidos estudos de Andrade (2001) e Rodarte (2008) para as Minas
oitocentistas, que superam largamente limitações conceituais, pelo emprego crítico e
inovador de técnicas consagradas (GoM – Grade of Membership). Argumenta-se que,
superada a ausência de dados históricos, abre-se um campo de estudos para a adaptação e
aplicação de tais técnicas ao contexto brasileiro, com a perspectiva de bons resultados na
superação de deficiências relevantes em vista da escassez de informações completas.
Ressalta-se que, ao lado de um volume apreciável de estudos na área da história da
população, os estudos brasileiros ainda apresentam uma lacuna significativa nos estudos
que privilegiam o enfoque quantitativo (Bacelar et al, 2005)6.
Na literatura internacional, os estudos freqüentemente se apóiam em histórias de vida
incompletas. Em estudos fundamentados na reconstituição de famílias de Henry, há uma
censura relevante no que se refere à data de óbito e migração (Wrigley, 1968; Blum, 1989;
Jonker & van der Vaart, 2005), resultando na exclusão de indivíduos e famílias com dados
incompletos (Hollingsworth, 1968; Ruggles, 1992). Apesar disso, vários métodos foram
propostos para a correção da mortalidade, a maioria deles estimando, em primeiro lugar, o
número de pessoas sob risco e, a partir daí, utilizando técnicas convencionais para a
estimativa de mortalidade (Blum, 1989; Jonker & van der Vaart, 2007). Outros autores têm
optado pela aplicação de métodos estatísticos (Ruggles, 1992, Little & Rubin, 2002;
Jonker, 2003), principalmente com referência à censura gerada por movimentos
migratórios.
No enfoque qualitativo, entretanto, o panorama é outro: pesquisadores brasileiros e
portugueses, que dividem semelhanças e dificuldades, concentraram-se na história da
família, tendo, como uma de suas premissas, o fato de que a população colonial brasileira e

5

Paiva (1995) demonstrou, através do estudo de testamentos post-mortem, a complexidade das relações entre
senhores e escravos no século XVIII, que desafiam o senso comum de permanente desigualdade no exercício
do poder, com casos de verdadeira inversão de papéis, em que senhores desenvolvem dependência afetiva,
social e até mesmo econômica em relação a seus escravos.
6

Uma das razões, apontadas por Bacellar et al. (2005), é a crescente pressão pela redução de prazos no
desenvolvimentos de pesquisas em programas de pós-graduação, desestimulando a opção por pesquisas nesta
linha de estudos. Outra razão, não menos importante, seria a inexistência de grupos fortemente
institucionalizados e com recursos suficientes para subsidiar tais estudos, contribuindo, sobretudo, para o
desenvolvimento de metodologias apropriadas ao contexto escravista do passado brasileiro.
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a portuguesa compartilharam, durante séculos, a mesma língua, sistema jurídico e
administrativo, costumes religiosos e laços econômicos que perduraram, mesmo após a
Independência (Brettell & Metcalf, 2003).
A provável transferência de valores e formas de condicionamento mental na estruturação
da sociedade e família brasileiras, segundo padrões característicos portugueses, poderia ser
atribuída ao permanente intercâmbio de pessoas e idéias entre os dois territórios. Entre
outras, essa foi opinião expressa pelo historiador Kenneth Maxwell de que, entre a minoria
branca de Minas Gerais, predominavam os valores e costumes das províncias do norte
português, especialmente do Minho, Trás-os-Montes, Porto, Douro e as Beiras. O autor
argumenta que estes valores funcionaram como fator relevante de consolidação da
sociedade, estimulando “um rápido e bem sucedido transplante da cultura portuguesa para
o ambiente social e econômico transitório e altamente instável da zona de mineração”
(Maxwell, 1978).
Numa visão retrospectiva sobre as pesquisas que focalizaram a população colonial
brasileira, particularmente sobre as Minas setecentistas, observam-se duas características
comuns à maioria dos estudos: a primeira delas, a concentração sobre o segmento cativo,
na esteira do centenário de abolição da escravatura, principalmente na questão da família
escrava, gerando um debate dos mais profícuos. O segundo ponto refere-se à abordagem
metodológica, caracterizada pelo uso preferencial de ferramentas de análise próprias da
história social e econômica, na impossibilidade de executar análises demográficas strictu
sensu. Esta condição se ajusta à síntese de Iraci de Nero Costa, que define, com
propriedade, essa deficiência, ao afirmar que a demografia histórica brasileira se
caracteriza, em geral, por “muito de história e pouco de demografia” (Bacellar et al, 2005).
Segundo o autor, haveria, entre os historiadores do tema, “uma carência em termos de
domínio dos métodos e técnicas desenvolvidos pela demografia formal” (Costa, 1994 e
1999).
Considerando a natureza seminal da população central mineira, o quadro da investigação
demográfica setecentista ainda se apresenta mais precário e grave, diante da primazia
econômica, administrativa e populacional desta região, posição descrita e reconhecida ad
nauseam, desde os cronistas da época (Antonil, 1967, Boxer, 1969). Entretanto, com
exceção de alguns mapas populacionais sintéticos como o conhecido “Censo de 1776”
(Oliveira, 1976), que oferecem medidas de estoque para a segunda metade do século, o
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corpo de estudos produzidos sobre o tema e período carece de evidências que dêem suporte
às estimativas produzidas e que permitam estabelecer o comportamento de variáveis tais
como fecundidade, nupcialidade, migração e mortalidade.
Na historiografia econômico-demográfica do período e território, destacam-se os estudos
pioneiros de Iraci Del Nero Costa e Francisco Vidal Luna, que focalizam o distrito objeto
do nosso estudo de caso, analisando o comportamento, entre 1719 e 1826, dos registros de
casamentos (Luna & Costa, 1981; 1982), óbitos e batismos da freguesia de Nossa Senhora
da Conceição de Antônio Dias (Luna & Costa, 1982), tendo como fio condutor o cenário
econômico da atividade mineratória. Este trabalho detalha e complementa o estudo que
aborda o desenvolvimento populacional de Vila Rica, com base nos registros paroquiais e
nas listas nominativas de 1804 (Costa, 1979), através de uma análise da população total de
Vila Rica. Em sua ampla produção sobre o tema, o autor aborda atividades produtivas, a
estrutura profissional e posse de escravos, propondo um repertório de estruturas
populacionais típicas de Minas Colonial (Costa, 1976; 1981 e 1982). Paralelamente,
Donald Ramos (1993) estuda os padrões da ilegitimidade e nupcialidade mineiras,
comparando estruturas familiares das Minas coloniais e das províncias do Douro e Minho,
no século XVIII.
Ramos (1990), Costa (1979, 1982) e Luna & Costa (1980), entretanto, ainda desenvolvem
suas análises através de abordagens próprias da história social e econômica. Sob este ponto
de vista e em termos de significado e relevância, as estimativas obtidas mostram-se
modestas para o conhecimento da dinâmica demográfica das regiões centralizadoras do
desenvolvimento econômico e populacional da Capitania.
Feitas estas considerações, não resta dúvida de que não se pode ignorar que a dinâmica
demográfica de uma dada população está fortemente imbricada com os fluxos e refluxos da
economia, da forma e ritmo de ocupação do território, das estruturas e conjunturas políticas
que definem e modelam a sociedade sob a influência direta de fatores desta natureza. No
caso de uma paróquia, incluem-se, neste escrutínio, as autoridades eclesiásticas, régias e a
população paroquiana residente, dentro das diversas instâncias de autoridade, influência e
jurisdição. Por estas razões, antes de entrar no mérito das fontes de interesse a este estudo,
julgamos de extrema relevância examinar o contexto histórico e social do território eleito.
Esta descrição se desenvolve no capítulo terceiro, que se segue, no sentido de compreender
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melhor as instituições, estruturas sócio-políticas e conjunturas que condicionaram a
formação e desenvolvimento de sua população.
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3 AS VILAS COLONIAIS BRASILEIRAS: CONTEXTO
HISTÓRICO-POLÍTICO

3.1 Organização das vilas como divisão jurídico-administrativa do Império Português

Em termos gerais, como unidade político-administrativa, a vila portuguesa e por extensão,
a vila colonial brasileira, tiveram origem no modelo da República Romana, que o impôs às
regiões conquistadas, entre elas, a Península Ibérica.
O território da Vila organizava-se em “termo”, equivalente em significado e abrangência à
moderna palavra município, compreendendo a zona urbana e rural. Durante a Idade Média
a vila era instituída pela carta de forais, documento concedido por um senhor feudal ou o
próprio rei aos habitantes de uma povoação, dando-lhes o direito de formar um governo
autônomo. Esta povoação passava a ter estatuto de vila e seu conselho gozava de
privilégios administrativos e de obrigações (Amaral, 1945). Os símbolos da autonomia da
vila eram a Casa da Câmara e o Pelourinho, coluna onde se puniam os criminosos. A vila
também recebia o título de propriedade de uma parcela de terras, a carta de sesmaria, que
lhe dava o direito de cobrar os foros dos terrenos ocupados dentro desta área, como forma
de geração de renda para a sustentação da administração pública. A divisão administrativa
do termo, de cunho eclesiástico, compreendia paróquias e freguesias e capelas filiais,
criadas individualmente por cartas régias (Trindade, 1928).
No arcabouço administrativo do Antigo Regime, o Senado da Câmara era o braço local da
administração metropolitana, nas comunidades coloniais, devendo fazer valer as
prerrogativas reais, especialmente na prevalência de sua autoridade e direitos tributários,
superando, em grande medida, a relevância do capitão general ou governador militar da
Capitania (Ramos, 1990). Em Vila Rica, assim como em outras vilas mineradoras, a
Câmara deveria assegurar que os reais quintos, dízimos, subsídios e outros direitos fossem
apropriadamente arrecadados e pagos à Coroa, reservando ao capitão general a função de
fiscalizar e mediar eventuais disputas entre as diversas Câmaras, assim como a defesa
militar do território da Capitania (Anuário..., 1953).
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3.2 A representação dos sacerdotes numa freguesia colonial

Nos primórdios do povoamento da região central de Minas, o território se encontrava sob o
governo eclesiástico da Diocese do Rio de Janeiro, dentro do regime do Padroado. Caio
Boschi adverte para o fato de que, dentro deste regime, a Coroa era quem de fato
estabelecia a jurisdição da Igreja, “... transformando a evangelização num assunto de
Estado” (Boschi, 1986: p. 61).
Ressaltando o papel das políticas da Coroa, em sua estreita vinculação com a ação da
Igreja, Caio Boschi afirma, ainda, que a ação do Estado coincidia cronologicamente com o
início do processo de estratificação social, e que, “...ao Estado interessava sobremaneira
que essa estruturação se fizesse de acordo com os critérios estamentais e com base em
parâmetros metropolitanos” (Boschi, 1986: p. 44), entre eles a valorização do matrimônio,
entre os membros da elite das vilas.
Nessa época, entre os anos de 1702 a 1721, a cátedra episcopal era ocupada por D. Frei
Francisco de São Jerônimo, que encarregou o visitador Cônego Gaspar Ribeiro Pereira de
delimitar as fronteiras da diocese, com o cuidado de instituir as primeiras paróquias
mineiras, não mais que uma dezena delas. Certamente Antônio Dias e Pilar do Ouro Preto
encontravam-se nessa primeira nomeada, visto que seus registros paroquiais mais antigos
datam do primeiro decênio do século XVIII (Trindade, 1928, vol. 1, p. 34).
As principais paróquias mineiras foram confirmadas pela carta régia de 1724, com o
privilégio de vigararias coladas, ou seja, com vigários nomeados e remunerados pelo
Erário Real (Sanchez, 2009), para distingui-las das paróquias comuns ou curatos, pagos
pelos fregueses. Dentre as paróquias de natureza colativa, encontram-se, no termo de Vila
Rica, capital de Minas Gerais, as duas principais freguesias do núcleo urbano, Antônio
Dias e Pilar do Ouro Preto (Trindade, 1928).

3.2.1 O clero e o povo

Da perspectiva da população, o sacerdote era um elemento imprescindível nas dificuldades
do cotidiano, pois era quem proporcionava o remédio espiritual contra as vicissitudes da
vida e assegurava o ingresso na vida eterna. Isto solidificava a especificidade de sua
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posição, a despeito de qualquer conduta pessoal dissoluta e contrária aos preceitos de
moral exemplar, castidade e virtudes inerentes à função sacerdotal, levada à conta de
fraqueza humana e tolerada, em alto grau, pela maioria da população. Esta percepção,
entretanto, não era compartilhada pela alta hierarquia da Igreja, que não se abstinha de
investir, freqüentemente, contra a frouxidão de costumes e relaxamento dos sacerdotes, no
cumprimento de seus deveres (Trindade, 1928, Figueiredo, 2007).
Desde o princípio do século XVIII, as funções e comportamento clericais eram regidos
pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, promulgadas em 12 de Julho de
1707, em um sínodo diocesano organizado pelo arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide,
particularmente em seu livro terceiro, que regula as atitudes e obrigações dos clérigos, a
definição exemplar do seu comportamento quanto às vestes, residência, procissões, missas
e pregações (França, 2002).

3.2.2 Os registros como mecanismo de controle do Bispado

Os visitadores diocesanos constituíam os olhos e ouvidos do bispo do Rio de Janeiro,
zelando pela obediência às normas e cânones da Igreja, abrindo devassas e controlando, na
medida do possível, o comportamento moral do clero e leigos, assim como contabilizando
os direitos financeiros da Diocese (Figueiredo, 2007). Entre os deveres dessa função,
contava-se o exame criterioso dos livros paroquiais, corrigindo e criticando as falhas,
lacunas e inconsistências dos assentos, aplicando penalidades aos párocos mais desleixados
e omissos (Trindade, 1928).
Mais do que meros registros de eventos vitais, os termos de assentos constituem um
testemunho valioso do peso que a Igreja e a religião tinham sobre a vida do homem
colonial, ou seja, a “... onipresença de um conjunto de crenças e práticas que o indivíduo já
encontra dominantes ao nascer, e que o acompanharão até o fim, mantendo-o dentro do
raio de uma ação constante e poderosa” (Caio Prado Jr., 1996:328).
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A existência de cada pessoa estava poderosamente vinculada à Igreja, que o batizava,
crismava, casava, recebia seus filhos e a encomendava e enterrava. Sob esta concepção,
não havia vida possível, fora da Igreja, conforme o sabiam aqueles que sofriam a punição
máxima imposta pela Igreja, a excomunhão, que equivalia, na prática, à perda dos direitos
civis do penalizado7.
O período anterior à criação do bispado de Mariana, em 1755, particularmente a década de
1730, parece ter sido a época em que as tentativas de controle do comportamento moral das
incipientes sociedades das vilas mineiras foram mais agressivas por parte do alto clero e da
administração da Capitania (Trindade, 1928, Figueiredo, 2007). A abertura de devassas
eclesiásticas era quase sempre motivada pela má conduta moral dos moradores, não
escapando disso o próprio clero e homens bons, que deveriam representar modelos de
virtude e conduta cristã (Trindade, 1928).
No que concernia aos sacerdotes, as repreensões atingiam a função modelar e didática do
sacerdócio, argumentando que a modéstia e o bom procedimento do sacerdote contribuía
notavelmente para a mudança no comportamento dos leigos, ao passo que “... da sua
relaxação (dos sacerdotes) tomam exemplo de continuarem nos vícios”. (Trindade, 1928,
v.1, p. 66). Estas preocupações eram insistentemente referidas nas cartas pastorais e
relatórios de visita, aparentemente mais exacerbados, nas primeiras décadas de
povoamento, estendendo-se repetidamente até 1770, quando entraram em declínio
(Figueiredo, 1987, p. 14).
As devassas eclesiásticas da diocese de Mariana apresentam um retrato vívido dos
costumes cotidianos setecentistas, no exercício da sexualidade, em todos os estratos e
grupos sociais das vilas mineiras, constituindo fontes privilegiadas para estudos sobre a
família, nupcialidade, concubinato e outras características sócio-demográficas. A
informação oferecida por esta fonte se enriquece, sobremaneira, pela descrição
circunstanciada das inúmeras testemunhas inquiridas nos processos, que inclui dados como

7

Este castigo terrível proibia que se falasse, comesse ou bebesse com ou próximo ao condenado e que não
poderia haver qualquer contato, negócio, ou qualquer outro tipo de aproximação. Até que a pena imposta
fosse pública e formalmente retirada, o indivíduo poderia ter sua vida arruinada, tratado pela comunidade
como um lazarento moral ou excluído social (Bluteau, vol. 3, p. 376).
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estado civil, idade, ocupação, filiação, origem étnica e condição social (Figueiredo, 2007).
Ainda que filtrada pela ótica subjetiva do inquiridor, a coleção oferece subsídios para um
esboço do funcionamento das diversas redes sociais, revelando mecanismos de mediação
interpessoais e segmentos sociais, desvendando práticas de aborto e infanticídio,
explicitando preconceitos e um repertório insuspeito de práticas sexuais no período
setecentista (Figueiredo, 2007).

3.3 A Matriz Paroquial: Função e estrutura de funcionamento de uma
freguesia

Segundo o dicionário Bluteau, freguês aquele que mora ou é natural de uma Freguesia, que
o autor dá como tendo o mesmo significado de Paróquia (Bluteau, 1712-1728, vol. 4, p.
206), Outras interpretações sugerem que a origem do termo é uma corruptela da expressão
latina “filius ecclesiae”, significando filho da Igreja. Num significado lato, a freguesia
pode ser definida como a congregação ou assembléia de fregueses vinculados a uma
Matriz ou Igreja Mãe, justificando a posição hierárquica inferior de outros templos da
mesma Paróquia8, denominadas capelas filiais, sujeitas à Matriz. Em termos estritos, as
paróquias são circunscrições eclesiásticas territoriais que compreendem todos os fiéis de
um determinado território (Arzani & Rodrigues, 2011, p. 1), definição que se ajusta
perfeitamente à descrição de uma freguesia ou paróquia do século XVIII.
Para fins de ordenamento territorial e social, a criação e instituição de uma freguesia era
prerrogativa do Rei, através de carta de lei específica, sempre que determinada localidade
alcançava densidade demográfica apropriada e suficiente para a sustentação de uma Igreja
matriz e seu respectivo pároco, também nomeado pelo Rei, independente do estatuto
jurídico da povoação (Trindade, 1928). Melhor dizendo, nem toda freguesia ou paróquia
constituía uma Vila, mas sua existência prévia era mandatória na elevação a este estágio de
povoamento.

8

O termo “paróquia” deriva do substantivo grego “parokia”, que tem a acepção de “morada”, “habitação”,
derivando do verbo “paroikew” que, na forma específica em que se utiliza no contexto eclesiástico,
significaria “vizinho” ou “o que mora ao lado” (Arzani & Rodrigues, 2011).
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Sendo o lugar de assembléia, por excelência, o espaço interno da Matriz (FIG. 1) reflete
esta função unificadora, de acordo com a posição mundana de cada freguês na concepção
eclesiástica. Internamente, a igreja era dividida em três espaços ou níveis hierárquicos: do
arco cruzeiro para dentro, o presbitério, domínio do clero e a capela mor, de acesso
exclusivo ao clero e nobreza. Externamente ao arco, a nave, de uso comum do povo. A
cada espaço da Matriz correspondia, também, um nível de atuação correspondente à
condição dos fregueses, desde a Irmandade do Santíssimo Sacramento, mantenedora de
Igrejas Matrizes, aos demais fiéis e suas irmandades e confrarias (Boschi, 1986). O uso dos
espaços interiores reproduz a organização social da freguesia: os nobres se acomodam nas
tribunas superiores, em posição elevada em relação ao povo9. O clero se situa no plano
elevado do presbitério da capela mor, e a plebe na nave. Como espaço transicional, há o
nártex, um quarto espaço delimitado pela porta principal e guarda vento, reservado aos não
batizados, que ainda não podiam se integrar à congregação.
Do ponto de vista da estrutura econômica, a provisão do vigário e seu coadjutor era
prerrogativa real, sendo remunerados pelo Erário Régio (Trindade, 1945). Todos os custos
relativos à capela mor eram de responsabilidade da irmandade do Santíssimo Sacramento,
que provia a cera para as velas, os lampadários de prata, vestes litúrgicas, toalhas, imagens,
remuneração do sacristão, enfim todo o necessário para o funcionamento regular da Matriz,
conforme os livros de receita e despesa da irmandade10. As normas internas eram
constantemente reafirmadas ou adaptadas nos termos de visitas, cartas pastorais e
regimentos, registros em livros de capítulos de visitas11 (Trindade, 1928). As decisões
sobre a manutenção física e obras no edifício também competia a esta Irmandade,
sustentada pelos “anuais” e doações de seus membros e de pessoas da elite, assim como da
própria Câmara. A nave, fachada e adro eram espaços de uso comum dos fregueses da

9 O funcionamento de muitas das matrizes do período colonial foi pouco alterado, em termos de uso do
espaço interno. Entre as mudanças, ressalta-se a democratização dos vários espaços e abolição da separação
entre os sexos e enterramentos em campas internas, com raras exceções (bispos e alguns vigários).
10

Livros de Receita e Despesa do Tesoureiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz do Antônio
Dias. Diversos volumes, 1733-1810. APAD.
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Paróquia, com a obrigação de mantê-los e arcar com esses custos. Em contrapartida, os
fregueses comuns tinham a faculdade de constituir irmandade ou confraria, erigindo altares
laterais na nave, arcando com os custos de sua execução, contratando, de forma
relativamente independente, os profissionais para sua execução, provimento e manutenção.
Uma das principais fontes de renda era representada pela Fábrica e pelo valor cobrado
pelas campas no interior da Matriz. Em vida, como na morte, a importância do indivíduo se
media na razão direta da distância em que ocupava seu lugar, nos ofícios, ou era enterrado,
após a morte, em relação ao altar mor. Quanto mais próxima, mais elevada a posição social
do morto. Dentro da capela mor, as campas eram destinadas exclusivamente aos membros
do clero, nobreza e irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento. As irmandades
secundárias negociavam, com a do Santíssimo, um número limitado de campas para seus
próprios membros, que desejassem e pudessem pagar pelo enterramento, incluindo pessoas
de baixa condição social, como forros e escravos (Anuário..., 1953). Em suma, a lógica do
funeral interno à Matriz era inteiramente econômica, enquanto a posição social
determinava o grau de pompa, número de sacerdotes e irmandades envolvidos no
cerimonial, liturgia e posição relativa da campa. Os demais fregueses, não vinculados às
irmandades da Matriz, compravam a campa diretamente ao fabriqueiro, administrador dos
túmulos internos, conforme informado, freqüentemente, no próprio registro de óbito.
O enterramento no adro ou cemitério externo era gratuito12 e considerado humilhante,
reservado quase sempre a escravos e indigentes do mais baixo estrato. Isto explicaria as
sepulturas dadas a algumas pessoas, dentro da Matriz, com a qualificação de “pelo amor de
Deus”, por considerar inapropriada a sepultura degradante no adro. Entretanto, quase todos
os menores de cinco anos de qualquer cor e condição eram enterrados dentro da Matriz,
por sua condição de inocentes ou “anjinhos”, intocados pelo pecado. O sepultamento de
inocentes, fora da Matriz, quase sempre se devia a dúvidas sobre a condição de pagão ou
ineficácia de batismos em perigo, feitos por leigos, ocorrências explicadas nos próprios
termos de registro.

12

“ Pelas sepulturas fora da igreja, se não dá esmola para a fabrica (...). Se algum escravo se enterrar dentro
da igreja, terá o reverendo pároco de estola e encomendação, oitava e meia; e o fabriqueiro de apontar a cova
ou sepultura, um quarto; e a esmola da sepultura, duas oitavas para a mesma fábrica.” (Anuário..., 1953: p.
162-163).
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Figura 1 – Planta Interna da Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias
de Vila Rica

Fonte: Santos, 1951
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Além das matrizes, os enterramentos podiam ser feitos nas capelas de irmandades, no
mesmo sistema de Fábrica. Entretanto, a assistência espiritual ao moribundo era de
responsabilidade do pároco ou de seu coadjutor, independente do local de enterramento.
Era prerrogativa da Matriz o registro dos óbitos ocorridos em toda a paróquia,
centralizando todas as informações no livro competente (Trindade, 1928). As capelas
filiais, por sua vez, possuíam seus registros de missas pela alma dos irmãos falecidos e
seus próprios livros de fábrica, com a relação de enterramentos e sua localização interna ou
externa. A existência desses livros é de suma importância para a recuperação de
informações de óbitos perdidos por deficiência nos registros paroquiais, reduzindo
subregistros. Tal fato é ainda mais relevante, ao considerar que, assumindo a irmandade a
obrigação perpétua de rezar missas por irmãos falecidos, não importando que o óbito tenha
ocorrido em outra paróquia, familiares ou responsáveis informavam à irmandade do fato,
para assegurar o cumprimento desta obrigação, registrada em livros de certidões de missa
(Anuário,..1953).
No que se referem às demais fontes, o corpus documental de uma Matriz é complexo e
abrangente, composto pelos livros da administração e atas dos irmãos do Santíssimo,
incorporando, atualmente, não apenas a documentação da Matriz propriamente dita, mas a
produzida por outras fontes, incluindo correspondências, petições, testamentos,
inventários, processos judiciários e documentos privados agregados ao acervo em diversas
épocas, assim como grande parte da documentação de capelas filiais, reunindo vários
fundos.

3.4 A concepção de Vila colonial como comunidade

Ao longo deste estudo, as populações de vilas e freguesias se acham referidas, algumas
vezes, sob a denominação genérica de sociedade. Não obstante, dada a sua natureza de
população pré-industrial, tal termo deve ser entendido num sentido limitado, ou seja, como
um grupo ou grupos sociais onde predominam os princípios básicos de funcionamento de
uma comunidade, em oposição ao moderno conceito de sociedade.
Assim, o conceito ou princípio de comunidade adotado, nessa tese, propõe que estruturas
familiares, associações e redes de solidariedade são constituídas na base do sentimento,
segundo vínculos naturais ou não naturais, entre eles o parentesco de sangue ou compadrio,
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amizade, vizinhança, legado cultural e vivência religiosa próprias de lugares pequenos,
onde se insere o conceito de freguesia ou paróquia. (Santos, 2004). Num sentido mais
amplo, a sociedade seria uma construção deliberada, fruto de estruturas pensadas
racionalmente com a finalidade de alcançar determinados objetivos políticos ou
econômicos, nas quais as comunidades se inserem e lhe são complementares.
Em suma, as comunidades se caracterizariam por se apoiar em primeiro lugar, “nos
vínculos de sangue; em segundo lugar, na proximidade espacial e, em terceiro lugar, na
aproximação espiritual” (Tönnies, 1973:104). O local, a comunidade, a família, por serem
próximos aos indivíduos, tenderiam a representar segurança e proteção, estruturados de
forma harmônica e solidária, em meio às turbulências da vida urbana.
Esta distinção é particularmente relevante porque, na investigação dos residentes da
freguesia estudada sob a ótica de comunidade, podemos individualizar e identificar
participantes de determinados grupos. Para isso, como elementos norteadores, utilizamos
informações complementares aos eventos vitais registrados em livros paroquiais, relações
de compadrio, endereço, relações profissionais, gênero de ocupação, irmandade religiosa e
outras. Enfim, a escolha da comunidade como unidade de análise, nesta tese, não obstante
diferenças de caráter disciplinar, vai de encontro à afirmação de Scott, que argumenta que:
“(...) o estudo de comunidade é um dos meios mais indicados para se
avaliar como os indivíduos viveram num determinado espaço geográfico
e num dado espaço temporal, definiram os seus arranjos familiares, como
organizaram os seus agregados domésticos, como se relacionaram com
parentes e vizinhos (...)”. (Scott, 1999: 14).

Em termos de demografia histórica, propriamente dita, a utilização da comunidade
paroquial, como unidade de análise, torna-se quase que exclusivamente o único meio
possível. Isto se explica porque, sendo as fontes paroquiais a origem dos dados utilizados,
o foco preferencial é o indivíduo e sua relação com uma base territorial precisamente
delimitada e restrita. A opção imediata por territórios muito extensos ou macrodemográficos, como objeto, se tornaria inviável, em vista das dificuldades de execução de
projetos de grande abrangência territorial, reunindo, simultaneamente, dados brutos de um
grande número de vilas ou paróquias. Neste caso, a solução seria promover estudos
individualizados para o maior número possível de freguesias, através do método proposto,
possibilitando a agregação posterior dos resultados obtidos para uma mesma macro-região.
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Esta questão, sem dúvida, levanta problemas e críticas quanto à validade e
representatividade de estudos locais. Uma delas, a sua aparente impossibilidade de
generalização ou comparação com outras populações. Portanto, há que se considerar a
necessidade de apoiar os estudos em sistemas territoriais, cuidadosamente caracterizados,
entre outros, por sua localização geográfica, especialização econômica, padrões de
ocupação urbano-rural, composição ético-racial e socioeconômica das populações, assim
como, pela evolução da organização e divisão político-administrativa do território, em
foco, que justifiquem cabalmente a aglomeração criteriosa de dados paroquiais de
determinados conjuntos de paróquias ou vilas.
Um dos principais instrumentos de análise, necessários ao estabelecimento de
características regionais, consiste no conhecimento dos processos específicos de formação
de famílias e organização domiciliar predominantes nos núcleos urbanos das vilas
mineradoras setecentistas. Leva-se em conta que essas vilas se caracterizavam por uma
maior complexidade das estruturas sociais, se comparadas a vilas de especialização
econômica diversa, como as agro-pastoris.
Tendo isso em mente, o capítulo quarto apresenta uma análise detalhada de origem,
natureza e potencial informativo dos registros paroquiais, sob a ótica demográfica, em sua
condição de matéria prima essencial ao desenvolvimento do método de construção de uma
base de dados demográficos, objeto do presente trabalho.
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4 OS REGISTROS PAROQUIAIS COMO FONTES DE
DADOS DEMOGRÁFICOS

4.1. Os registros paroquiais e o Concílio de Trento
O Concílio de Trento13 foi realizado dentro do espírito da Reforma Católica, em
resposta à Reforma Protestante na Europa, tendo, como diretrizes básicas, a
reestruturação da Igreja, discutindo a doutrina à luz das críticas protestantes. O Concílio
reafirmou os sete sacramentos, o celibato sacerdotal, a indissolubilidade do matrimônio,
o culto dos santos e relíquias, a doutrina do purgatório, o valor das indulgências e
recomendou a criação de seminários para a preparação espiritual e intelectual dos
postulantes ao clero. Como propósito geral, o Concílio de Trento visava à reorganização
da Igreja Católica, diante das crises promovidas pelo avanço da Reforma Protestante, na
Europa. Para a consecução desse objetivo, foram promulgadas normas canônicas para
todos os temas discutidos no Concílio.
No mundo lusitano, particularmente na metrópole e no Brasil, o direito de padroado
concedido aos monarcas portugueses, por uma série de bulas papais, entre 1452 e 1534,
consolidou uma estreita ligação entre Estado e Igreja. Nas palavras de Caio Boschi
“desde cedo, estabeleceu-se íntima colaboração entre as duas instituições, pois que, para
o Estado Moderno, a unidade política exigia unidade religiosa” (Boschi, 1986:42).
Deste vínculo, decorrem duas importantes implicações para o desenvolvimento da
Igreja no Brasil Colonial: a primeira delas se refere à centralização da direção e
administração da Igreja em mãos do rei. Esta prerrogativa havia sido concedida,
originalmente, a D. Manoel (1495-1521), em 1514, através da Bula Praecelsae

13

O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III e oficialmente aberto, na cidade de Trento, em
13 de dezembro de 1545. Interrompido várias vezes, o concílio encerrou os trabalhos somente em 1564,
quando suas decisões foram solenemente promulgadas. (Thomas, 1999).
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Devotionis, que dava, ao monarca português, o direito de provisão de bispados,
paróquias e demais cargos clericais, exigindo, em troca, que a Coroa financiasse a
construção e conservação dos templos e provesse à remuneração do clero (Trindade,
1945). Como conseqüência, a Igreja Portuguesa, incluindo a sua extensão ultramarina,
esteve mais ligada à Coroa do que à Cúria Romana. Como segunda conseqüência
importante, o clero se constituiu como parte integrante da máquina administrativa régia,
sob a forma de funcionário eclesiástico, sendo nomeado pelo rei e recebendo suas
côngruas através da folha de pagamento régia (Trindade, 1945: Boschi, 1986).

4.2 Natureza e relevância dos registros paroquiais e civis.

Diante do movimento de Contra Reforma, na Europa, verificou-se que era crucial que,
para manter o controle e a hegemonia da Igreja Católica, era preciso que cada fiel fosse
precisamente individualizado e acompanhado, ao longo de sua vida. Com a emergência
de inúmeras denominações protestantes, a Igreja Católica precisava saber, além de
qualquer dúvida, quem eram os integrantes de seu rebanho (Marcílio, 2004).
A existência dos registros paroquiais remonta a meados do século XVI, período protoestatístico da Europa e suas colônias, instituídos pelo Concílio de Trento (1545-1564) e
pelo Rituale Romanum (1614), que estabeleceu uma fórmula universal e padronizada
para os registros de católicos de todas as partes do mundo (Marcílio, 2004). Em
Portugal, a obrigatoriedade do registro de batizados, casamentos e óbitos se instaurou,
segundo a mesma autora, com a promulgação das Constituições de Coimbra, datadas de
1591, e estendidas, logo em seguida, às possessões portuguesas de Ultramar. No Brasil,
a formulação básica seguiu inicialmente as determinações da Diocese de Coimbra
(CONSTITUIÇÕES SYNODAES..., 1591), até a regulamentação posterior pelas
Constituições Primeiras da Arquidiocese do Estado da Bahia, publicadas em 1707. Em
ambos os casos, as formulações seguiam estritamente os modelos estabelecidos pelo
Concílio de Trento, sem quaisquer alterações de caráter local.
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4.3 Desenvolvimento dos registros coloniais brasileiros

O início dos registros, no Brasil, data de meados do século XVI, vinculado ao esforço
dos clérigos coloniais, no cumprimento das constituições de Coimbra e diretivas do
Concílio de Trento, sendo de interesse, também, de autoridades seculares. A
responsabilidade de manutenção dos registros cabia, exclusivamente, à Igreja.

4.4 Condições que afetam a qualidade dos registros paroquiais nas vilas
coloniais

Observando as séries paroquiais existentes nos arquivos da arquidiocese de Mariana e
freguesia do Antônio Dias, as principais condições encontradas e que afetam a
qualidade dos registros são:
•

Localização dos moradores em relação ao centro da paróquia: registros de
moradores mais próximos a centros densamente povoados tendem a ser mais
precisos e executados mais prontamente do que em áreas periféricas. Na
freguesia do Antônio Dias, os registros mais afetados parecem ter sido os de
óbito, em decorrência da faculdade que tinham os fiéis de serem enterrados em
capelas filiais. Nessas questões, os capelães tendiam a atrasar ou omitir a
comunicação à Matriz, bem mais do que na ocorrência de outros eventos vitais.
Como tais comunicações se faziam por registros avulsos, há que se considerar,
também, a possibilidade de esquecimento ou perda desses papéis, na própria
Matriz;

•

Mudanças políticas tais como jurisdição, desmembramento e limites da
paróquia. No Antônio Dias, os livros de tombos foreiros, desde 1712, se referem
a um território que não sofreu mudança alguma nos limites da freguesia,
impostos pela concessão de sesmaria de 1712, ao longo do século XVIII e XIX;

•

Segmentação de registros segundo condição jurídica, grupos étnicos, raciais ou
status, o que pode acarretar dificuldades na agregação dos grupos em séries
abrangentes. Este seria o caso da adoção de livros separados para livres e

48

escravos e, até onde pudemos observar, esse sistema foi raramente usado no
bispado de Mariana. A possibilidade de migração de uma condição para outra,
ao longo do tempo de vida dos indivíduos, dificultaria o acompanhamento dos
eventos vitais quando distribuídos por fontes diferentes. A ocorrência de
registros por cor ou qualidade não foi observada nos registros paroquiais de Vila
Rica.
Os livros de registro de várias freguesias urbanas e rurais da capitania de Minas, ao
longo do século XVIII, reforçam a percepção de que, sob as jurisdições dos bispados do
Rio de Janeiro e Mariana, a fórmula adotada, em Minas Gerais, apresenta pouca ou
nenhuma variação, em seu aspecto formal ou em termos de detalhamento e completude,
estes últimos mais associados à condição social da família da criança batizada. Em
outras palavras, as atas de batismo, óbitos e casamentos seguiam a mesma fórmula
padrão, por todo o período. Assim, prevalece a observação de que a qualidade dos
registros dependia, em maior grau, de fatores subjetivos vinculados à capacidade
intelectual do escrivão, aderência às normas das autoridades eclesiásticas e grau de zelo
dos vigários e capelães das paróquias14. No presente caso, tratando-se de um estudo
sobre o século XVIII, a antiguidade dos arquivos pode ser apontada como o fator de
maior relevância na disponibilidade dos dados. Como exemplo, lembramos que não
foram localizados livros de confirmação de batismo ou de crisma, no arquivo da
Paróquia do Antônio Dias, embora sua existência fosse mandatória, de acordo com as
constituições da arquidiocese da Bahia (Hameister, 2009).

4.5 Conteúdo dos Registros Paroquiais

Em função da observância generalizada das normas tridentinas na produção dos
registros paroquiais brasileiros (Marcílio, 2004), consideram-se os livros analisados,

14

Pesam, ainda, fatores como idade e estado de saúde do vigário, que podiam contribuir para torná-lo
progressivamente mais propenso a esquecimentos freqüentes e a reduzir a qualidade descritiva de seus
registros, por limitações funcionais decorrentes do envelhecimento. Sugere-se, por exemplo, a perda
progressiva da acuidade visual e restrição do uso das mãos por artrite, reumatismo ou outras moléstias.
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entre 1709 e 1804, pertencentes ao Antônio Dias, como representativos dos seus
congêneres para as demais freguesias, particularmente no período setecentista, no que se
refere à formulação e informações constantes dos assentos das três séries principais,
compartilhando, também, as suas principais deficiências. Como característica mais
relevante, pode-se afirmar que a qualidade informativa de cada registro individual varia
bastante, de muito detalhado a destituído de qualquer significância. Isto significa que
um elemento obrigatório, tal como o nome de uma pessoa falecida, se conhecido, estará
presente em qualquer assento de óbito, mas nem sempre de forma a identificar
corretamente a pessoa, acontecendo casos similares em outros registros. Em algumas
ocorrências, temos a descrição ampla do falecido, com dados de origem, filiação,
endereço e outros vínculos familiares. Noutras, limitam-se a descrições excessivamente
sucintas, como “Antônio, preto mina forro”, quase sempre insuficientes para identificar
positivamente determinado indivíduo.
À primeira vista, do ponto de vista do demógrafo, o nível de informação é, em geral,
bastante heterogêneo ou deficiente, principalmente nas primeiras décadas do século
XVIII. Não obstante, as fontes tendem a se tornar mais ricas e detalhadas com o passar
do tempo, sendo que, a partir da época de fundação do bispado de Mariana15, a
qualidade dos registros e o nível de informações se tornam gradualmente mais
satisfatórias16.
Em termos de abrangência, não se observou exclusão sistemática de quaisquer grupos
sociais, apontando para a hipótese de cobertura máxima dos registros. Em alguns casos,
há livros separados para livres e escravos, mas isto era pouco usual no bispado de
Mariana, que tendia a congregar todos os registros no mesmo livro.

15

Com exceção de algumas freguesias ao norte ou próximas à divisa com a Bahia, a jurisdição do bispado
de Mariana se estendia a praticamente todas as freguesias mineiras, até o limite superior do nosso período
de observação (Trindade, 1928, 1945)
16

Para maiores informações sobre registros paroquiais vide COSTA, Iraci del Nero da. Registros
Paroquiais: Notas sobre os Assentos de Batismo, Casamento e Óbito. In: Revista de História. Mariana,
Laboratório de Pesquisa Histórica, ICHS/Universidade Federal de Ouro Preto, N.º1, p. 46-54, 1990.
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4.5.1 Batismos

A realização da cerimônia de batismo seguia normas estritas divulgadas em manuais
canônicos ou batistérios, incluindo o modelo das atas de batismo, óbito e casamento,
apresentadas nas Constituições Primeiras da Arquidiocese da Bahia (1853). Além de
instruir sobre a liturgia, as normas eclesiásticas advertiam sobre algumas
particularidades, como a prerrogativa de que tinham os párocos de recusar padrinhos
considerados inadequados por preceitos religiosos, por seus vínculos parentais ou por
sua idade:
“Chegando a criatura que se houver de batizar à porta da Igreja, o
sacerdote que administrar este sacramento, tendo prestes água, sal,
óleos, candeia de cera e lume, se informará com diligência, se os que
vêem para ser padrinhos são eleitos e nomeados pelas pessoas a que
pertence a tal nomeação e se são fieis na Fé, e pessoas que lhe possam
e saibam ensinar a Doutrina Cristã. E não receberá outros senão os
nomeados: nem mais que um padrinho, que seja maior de catorze
anos: e u’a madrinha, que seja maior de doze e não serão pai nem mãe
do batizado. (BATISTÉRIO..., 1641:1)”

No caso em que algum dos dois padrinhos seja irmão da criança batizada e do qual não
se conheça a idade, essa norma pode ser usada como referência para dar suporte a
critérios de imputação de idade, permitindo atribuir a diferença de idade entre o
batizando e seu irmão ou irmã como sendo superior a catorze ou doze anos, segundo o
sexo dos padrinhos em questão.
Apesar das orientações em contrário das autoridades eclesiásticas, nem todos os
batizandos têm registros completos e muitos não têm ambos os padrinhos. Às vezes, a
criança é apadrinhada, simbolicamente, por um santo personificado, na cerimônia, por
coroas ou esplendores A rigor, a criança batizada teria apenas um padrinho
propriamente dito.
Para avaliar essa e outras hipóteses, é preciso estabelecer um contraponto entre os
resultados encontrados e testemunhos contemporâneos que possam validá-los ou rejeitálos. No caso de Vila Rica, tais contrapontos são dados através da utilização de
documentação suplementar administrativa, como as listas parciais de recrutamento
militar, matrícula de escravos, listas de pagamentos de licenças, vendas e ofícios
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mecânicos, assim como a utilização de documentos de natureza periódica, cobrindo o
território da freguesia, entre elas, as listas nominativas ou “Censo” de 1804. Essas
fontes permitem, ainda, a estimativa de outras características populacionais de cunho
econômico, como estrutura de posse de cativos, especialização produtiva, composição e
tamanhos de domicílio.17.

4.5.2 Óbitos

No que se refere aos óbitos, observa-se uma variação maior em termos de detalhamento
descritivo, na composição dos registros, embora a formulação básica siga as normas
mínimas impostas pela Igreja. Em geral, os elementos mais afetados são as indicações
de freguesia de origem e irmandades a que pertencia o morto, existência de testamento,
descrição de elementos litúrgicos, preparativos do funeral e enterro em caixão ou
amortalhado, com acompanhamento de sacerdotes, etc. Pelo exame individual dos
dados, sugere-se que, em geral, o número de informações mais detalhadas está
vinculado a disposições testamentárias, filiação e posição hierárquica do falecido. Como
membros de uma ou mais irmandades religiosas, inclusive aquelas de forros ou escravos
(Faria, 2000), demandavam o fiel cumprimento das exigências dispostas em
testamentos, grande parte consistindo das obrigações das irmandades que envolviam

17

Para o ano de 1804, a estimativa de média de moradores por domicílio, no núcleo urbano da freguesia
do Antônio Dias, foi de 5,1 pessoas. Nos morros e lavras, a média ficou em torno de 6 pessoas por
domicílio. Com referência à condição, o percentual de cativos, tanto na área urbana, quanto nas áreas de
lavras, era de 27%. Contudo, estes índices, apesar de iguais, devem ser relativizados, observando-se que a
posse de escravos nas lavras era bem mais concentrada, ao passo que, no núcleo urbano, observa-se uma
pulverização da posse de escravos por um número maior de pessoas. (Dados estimados a partir dos livros
de tombos foreiros, Censo de 1804 (Mathias, 1969) e registros paroquiais do Antônio Dias, APAD.)
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contrapartida litúrgica a “anuais” ou anuidades pagas, legados financeiros ou pagamento
por cerimoniais específicos18.
Assim, os registros cumpriam o papel de certificar o cumprimento dos compromissos,
através do detalhamento dos funerais no próprio registro de óbito. Para isso, costumavase transcrever o teor dos testamentos após o assento do óbito do testador.
Evidentemente, além dos interesses do falecido, essa providência visava registrar rápida
e formalmente os direitos eclesiásticos e legados pios, evitando possíveis descaminhos
ou sonegação de herdeiros. Quando determinada ordem ou irmandade era nomeada
testamenteira, todo o processo de inventário e partilha dos bens era criteriosamente
detalhado e contabilizado, constituindo-se numa fonte complementar de grande
interesse econômico e demográfico, pela riqueza de informações sobre os negócios,
vínculos sociais e econômicos, patrimônio, família e escravos do falecido.
Infelizmente, na maioria das freguesias, os registros de óbitos quase nunca declinam a
idade do morto e, muito raramente, a causa da morte, indicando apenas “morte
apressada” ou “morte repentina”, para justificar a falta de sacramentos.

4.5.3 Casamentos

Em vista do elevado número de uniões consensuais, estáveis ou não, a maior restrição
oferecida por estes registros, em particular, refere-se à sua limitada abrangência, que
varia de acordo com os grupos sociais e de cor, o que restringe a sua utilidade nas
pesquisas da nupcialidade convencional, baseada no casamento. Cita-se, por exemplo, a
limitação da informação de idade ao casar19. Outra restrição que pode ser relevante, em

18

“Declaro que acompanhará meu corpo à sepultura, os Irmãos da Arquiconfraria desta cidade, a quem
meu testamenteiro dará, de esmola, cinquenta mil réis: e na mesma forma, acompanhará meu corpo a
Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a de São Gonçalo
e a das Almas, a quem deixo a esmola, a cada uma destas, vinte mil réis, digo vinte e cinco mil réis”.
Excerto do testamento de José Pereira Arouca, falecido em Mariana, em 21 de julho de 1795. (Menezes,
1978, p. 82)
19

Para maiores informações com referência à aplicação desse indicador vide Coale, 1971.

53

alguns casos, é a elevada mobilidade populacional, em alguns períodos específicos.
Muitos casais se mudavam para a freguesia já casados, possivelmente com filhos20 e
para os quais nem sempre é possível determinar com precisão a data do casamento. Em
muitos dos casos, observa-se coabitação prévia, com filhos nascidos ou gerados antes da
cerimônia. Noutros casos, trata-se do oposto, com famílias jovens que deixam a
freguesia. Desta forma, os registros de casamentos oferecem dados apenas parciais,
mas, em geral, estima-se que a cobertura é satisfatória para famílias brancas de posição
elevada, chegando próximo à totalidade para noivas nascidas na freguesia. Para os
demais extratos, a cobertura varia muito, sendo mínima para a população de cor,
particularmente a dos escravos.
Um dos aspectos dos registros de casamentos é que, para evitar a ocorrência de bigamia,
os noivos tinham de comprovar o estado de solteiro em seu local de origem, antes de se
mudarem para a freguesia onde se casaram (Goldschmidt, 1986). Por esta razão, o noivo
precisava ser corretamente identificado, por meio de seus vínculos familiares, citando-se
sempre a filiação e a freguesia onde se batizara. Os banhos ou proclamas eram afixados
nas paróquias, onde porventura os noivos tenham morado, para que todos tomassem
conhecimento da intenção de se casarem e denunciassem um possível caso de bigamia.
Para que houvesse absoluta certeza do estado civil dos nubentes, os processos de
casamento precisavam conter todos os dados e documentos pessoais, desde o registro de
batismo a registros de óbitos, no caso dos noivos viúvos, incluindo depoimentos de
vizinhos e amigos, atestando a veracidade de informações consideradas insuficientes.
Uma parte dessas informações era registrada no livro de casamentos, dentre elas,
cônjuge anterior, filiação e freguesia de batismo, oferecendo dados interessantes ao
estudo da migração. Entretanto, como nem todos se casavam, essas informações se
referem apenas a uma parcela da população.

20

Para efeito de estimar a data de chegada de famílias imigrantes, sugere-se que a idade dos filhos
batizados na paróquia pode ser usada como estimativa da época de chegada, para estabelecimento do
tempo de residência na freguesia. Em outras palavras, a família teria chegado em data anterior bastante
próxima ao batizado do primeiro filho nascido na freguesia. Havendo registros correspondentes, em
outras freguesias, para famílias emigrantes, pode-se estimar a data de saída da freguesia. Em alguns casos,
o próprio pároco assinala a condição de recém-chegados dos pais, no registro de batismo de uma criança.
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4.5.4 Demais Fontes Paroquiais

Uma forma alternativa de acompanhar indivíduos “desaparecidos” dos registros
paroquiais, sem informações nos registros de óbito, pode ser realizada consultando-se
fontes alternativas como livros de fábrica e livros contábeis da própria Matriz ou das
irmandades. Um registro interessante é o livro de certidões de missa, como já
mencionado. O mesmo se dava com relação aos livros de entrada dos membros das
irmandades, pois a condição de irmão falecido demandava o cumprimento de
obrigações regulamentares, independente de haver ou não testamento21. Em princípio,
os livros de missas registrariam os óbitos de todos os fregueses, em pelo menos três
ocasiões: na data do óbito, dentro de um mês e um ano após esta data, reduzindo falhas
e omissões dos registros de óbitos.
Anotações em livros de receita e despesa podem esclarecer a data do óbito de
determinadas pessoas e o local onde faleceram, pois a mudança de freguesia22 raramente
implicava na perda do direito às missas e ofícios devidos aos irmãos, exceto em caso de
falta de pagamento de anuais (Lange, 1979: p. 45).
A rigor, registros paroquiais de qualquer natureza ou finalidade podem ser utilizados
como eventuais fontes de informações demográficas, conforme assinala Amorim (1991;
2001). Podem ser encontrados, tanto em documentação seriada, como autos De genere,
vitae et moribus (sangue, vida e costumes), imprescindíveis, na ordenação sacerdotal
(Villalta, 2007), processos de casamentos ou, freqüentemente, em simples registros

21

“Mandamos que a todos os pais de familia e mais fregueses... (que) falecerem com testamento ou sem
ele...se lhes façam três ofícios a saber, de corpo presente, mês e ano, de nove lições ou três...” Capítulo IV
do regimento constante do termo de visitação de D. Frei Manoel da Cruz, à Matriz do Antônio Dias,
datado de 14 de dezembro de 1749 (Anuário..., 1953: p.162)
22

Os livros de conta corrente das irmandades registravam os pagamentos anuais até a data da morte do
irmão, quando se dava baixa nos registros.
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contábeis23. Os primeiros, pela própria estrutura e função dos processos, que exigiam a
confirmação do cumprimento dos ritos religiosos e limpeza de sangue (cor/etnia),
trazendo, entre outros, certidões de batismo, filiação, freguesia de nascimento e outras
informações pertinentes (Trindade, 1928, Villalta, 2007).
Considerando, ainda, as constantes ações judiciais por pagamentos de dívidas e
obrigações, os róis de testemunhas são particularmente úteis, pois trazem a descrição
algo circunstanciada dos indivíduos relacionados24.

4.5.5 Fontes Administrativas

Como cabeça de comarca e sede do governo da Capitania de Minas Gerais, Vila Rica se
distinguia das demais vilas mineiras, por estar sujeita a um maior grau de controle por
parte do Estado, em seu status de residência oficial das maiores autoridades régias na
Capitania: o capitão general, que acumulava a função de governador militar, o
intendente geral e o tesoureiro régio (Eschwege, 1979). Desta forma, o cumprimento
das normas administrativas de controle fiscal e de políticas públicas tendia a ser
diretamente fiscalizado pelas mais altas autoridades25. Nessa circunstância, a vigilância
imediata teria limitado e desencorajado, com maior eficiência, a sonegação ostensiva de
bens, escravos e volume de transações, num contexto em que a privacidade não tinha
lugar (Iglésias, 1993). Esta peculiaridade nos permite supor que os registros decorrentes
das funções e atividades administrativas, em Vila Rica, estiveram menos sujeitos a
problemas decorrentes da falta de regularidade, precisão e empenho, na sua declaração,
do que em localidades mais distantes do centro do poder político da Capitania.

23

“O alferes José Pereira de Arouca, solteiro, natural da freguesia de São Pedro da Vila de Arouca,
Bispado do Lamego e morador nesta cidade, de cincoenta e oito anos, pouco mais ou menos, que vive de
administrar obras de pedreiro e carpinteiro, testemunha...” Excerto de um libelo da Irmandade de São
Pedro dos Clérigos, em Mariana, datado de 21 de outubro de 1791, citado por Menezes (1978: p. 61).
24
25

Um exemplo de um desses róis foi transcrito no Apêndice desta tese.

“Instrução para o Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, governador e capitão
general da Capitania de Minas Gerais”. 29 de janeiro de 1788 (Anuário...,1953, p: 117-154).
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Uma fonte de grande interesse demográfico deriva do empenho continuado de evitar
contrabandos e controlar o tráfego de pessoas, em postos das principais vias de acesso à
região mineradora. A aplicação formal desta política26 está fartamente documentada nos
registros diários de entrada e saída, conservados na Coleção Casa dos Contos,
distribuída entre o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Arquivo Público Mineiro.
Foram localizados vários registros deste tipo, alguns deles cobrindo uma década27, que
podem fornecer informações preciosas sobre a mobilidade de indivíduos, identificados
nominalmente, e os fluxos migratórios referentes ao território e período de referência. A
utilização criteriosa desses registros poderá contribuir para minimizar uma lacuna
importante no que concerne à censura e omissões presentes nos registros paroquiais. Os
dados existentes nos livros de registro de entrada e saída incluem a origem e destino de
cada viajante, sua naturalidade e profissão, o motivo da viagem e todos os familiares,
pertences pessoais, escravos e mercadorias que cada um trazia consigo, duplamente
examinados, na entrada e saída da Capitania28.

4.5.6 Os registros de matrícula de expostos da Câmara

Uma das características culturais herdadas da colonização portuguesa é o constante
abandono de crianças indesejadas em todos os segmentos sociais (Neves, 2001), para o
que se instituiu verba própria, nas Câmaras coloniais, destinada ao seu sustento.

26

Ponto “75: Que, sendo estes os meios e modos de que não só o intendente de Vila Rica, mas os das
outras Comarcas se deviam servir, fazendo com eles os possíveis esforços para evitar em todo, ou ainda
em parte os extravios do ouro...”. In: Instrução para o Visconde... (Anuário..., 1953, p. 140)
27

“Lançamento de pessoas e objetos que passaram pelos registros da Capitania”. 1751 – 1760.
Notação SC-101 Microfilme: Rolo 21 - Gav. G-3 (Arquivo Público Mineiro).
28

Ponto “92: Destas relações ou faturas <do Registro do Rio de Janeiro> se deve sempre mandar uma em
carta fechada aos oficiais do registro de Minas Gerais, e outra entregar-se ao comboieiro que conduzir as
fazendas, para que, dando entrada delas no referido registro, e fazendo-se ali os exames, averiguações e
confrontações necessárias, em que se veja que os ditos fardos , caixas, embrulhos, barris ou outros
volumes conferem em marcas, pesos e selos com as faturas do Rio de Janeiro...” In: Instrução para o
Visconde...(Anuário...1953, p. 145)
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A redação dos termos de matrícula se fazia na forma de uma breve descrição e
identificação da criança, circunstâncias de seu abandono e certificação do batizado. Em
seguida, relatavam-se as condições do contrato de criação por uma ama de leite, o
pagamento a que a dita mulher faria jus, assim como as obrigações impostas, como a
apresentação trimensal do exposto à Câmara ou ao pároco. Uma das funções
administrativas do pároco era o de atestar a vida e a saúde da criança, pois o pagamento
dos custos de criação só seria feito contra a apresentação dessa certidão.
Em caso de falecimento, ajuntava-se a certidão de óbito ao registro de matrícula, dandose baixa no débito regulamentar. Essas informações elegem esta fonte como uma
alternativa para correção de sub-registros de óbitos de recém nascidos e para o
dimensionamento do fenômeno do abandono, em cada freguesia e período. Para outras
informações, algumas dessas matrículas revelam detalhes importantes para a análise da
fecundidade, como a possibilidade de situar a ama de leite dentro do período
reprodutivo. Outra particularidade de interesse consiste na declaração sobre o que se
considerava, então, como período regular de amamentação das crianças.
“Pela Câmara desta Vila de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, na
vereação de abril do corrente ano <1795>, se fez aceitação da
enjeitada Rita, que dia cinco de do dito mês mandou apresentar à
mesma Câmara, José Álvares Maciel (...)
E, no mesmo ato da respectiva aceitação, se entregou a Felipa Vaz,
crioula forra, moradora junto à ponte do Rosário, a qual a aceitou para
criar e pagar-se-lhe a sua criação do dia em diante do dia da entrega, e
recebimento à razão de 24 oitavas de ouro por ano nos três da
lactação e nos quatro de resto para complemento dos sete que é o
prazo da lei, a 16 oitavas de ouro...” (Lopes, 1952, p. 181).

O período de aleitamento, com uma duração legalmente aceitável de três anos, pelo
menos, revela uma importante marca cultural para a compreensão das práticas
reprodutivas locais, e fornece, ainda, subsídios para estimativas de duração de intervalos
intergenésicos, nessa população. Por outro lado, insere a ama de leite numa faixa de
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idade compatível com a lactação, dentro do período reprodutivo29. Nos casos em que a
criança fosse entregue ao chefe do domicílio, significa que uma de suas escravas estaria
apta a prestar esse serviço. Se mais de um exposto fosse acolhido, na mesma casa, os
intervalos de tempo entre as criações constituem um elemento a mais na imputação de
idade.
Outra observação que nos parece relevante, é que o período de pagamento, até sete
anos, pode justificar o reconhecimento tardio de algumas dessas crianças como filhos,
falsamente expostos em casas de familiares ou na própria. Vários casos de falsa
exposição teriam sido utilizados apenas com o intuito de auferir alguma renda extra, no
caso de mães muito pobres. Passado o tempo do benefício, as mães podiam perfilhar as
crianças, havendo alguns casos de registros em que as crianças expostas são indicadas,
posteriormente, como filhas das próprias criadeiras. Havendo tal reconhecimento, a
criança é atribuída, no banco de dados, como filha da mulher em questão.
Quando a exposição é feita temporariamente por motivos morais e de proteção de
reputação da mãe, é comum que os pais reconheçam a paternidade ao casar-se,
corrigindo-se o próprio registro de batismo dos falsos expostos.

4.5.7 Listas nominativas

Segundo Mathias (1969), os levantamentos dos núcleos de população eram comuns
durante o período colonial. No que tange à Capitania de Minas Gerais, território central
às preocupações administrativas e fiscais da Coroa e dada a relevância da economia
mineradora, há indícios de realização de várias contagens populacionais e de negócios,
por todo o século XVIII, que apresentam graus variáveis de interesse para estudos

29

Como era pouco provável que a escolha da criadeira recaísse sobre alguém excessivamente jovem ou
inexperiente ou, no outro extremo, muito próxima à menopausa, tais elementos servem como referência
para a imputação de idade da referida ama de leite.
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demográficos e interdisciplinares. Destacam-se os arrolamentos de escravos30, listas de
lojas e vendas, listas de capitação31, listas de pagadores de impostos e de homens em
idade de serviço militar, realizados a partir da primeira década do século XVIII.
Ao alvorecer do século XIX, a situação das finanças do Império Português era
premente, minadas pelos conflitos militares com a Espanha e pelas pressões exercidas
pela expansão napoleônica, que culminariam na invasão de Portugal por tropas
francesas, em 1807, e transferência da corte, para o Brasil. Portanto, razões militares e
fiscalistas determinaram a realização dos recenseamentos de 1804, projetados para todo
o território colonial (Mathias, 1969).
Assim, pode-se afirmar, com alguma segurança, que se trata de uma fonte de natureza
demográfica, ou seja, produzida com o propósito de conhecer o tamanho e as
características da população, bastante próxima da natureza e objetivos dos Censos
modernos.
À exceção das listas de Vila Rica, publicadas em 1969, pelo Arquivo Nacional
(Mathias, 1969), a existência e localização das demais listas nominativas da capitania
mineira ainda estão por descobrir, seja nos arquivos das Câmaras, seja nos fundos da
administração colonial. Algumas se encontram na Coleção Casa dos Contos, dispersa
por três grandes instituições (Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e Arquivo Público
Mineiro)32.
As listas nominativas de 1804, doravante referidas como Censo de 1804, foram
organizadas tendo o domicílio ou fogo como unidade básica para a coleta e organização
das informações. A se julgar pela seqüência dos dados coletados para os fogos, o

30

Um exemplo desta tipologia é uma Lista de pagamentos de recibos de matrículas de escravos de
1745, para o termo de Vila Rica (Ouro Preto e Antônio Dias), existente na Biblioteca Nacional (Código
de Localização I-10,04,006 n°001 – Setor de Manuscritos, Coleção Casa dos Contos)
31
32

O imposto da capitação consistia no pagamento de um valor fixo per capita dos escravos possuídos.

Infelizmente, grande parte destes fundos de papéis avulsos não ainda não dispõe de inventários
analíticos ou de instrumentos de busca sintéticos, mas há notícias de outras listas na coleção, além das
listas de Vila Rica.
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recenseador ia de rua em rua, bairro por bairro, registrando os moradores de acordo com
o domicílio em que viviam e sua relação ou vínculo com o chefe do fogo33. Além da
estrutura etária, a composição da família/domicílio é, certamente, a informação mais
relevante para os demógrafos historiadores.
O cruzamento posterior com outras fontes nominativas não paroquiais, como listas de
proprietários de imóveis, pagamentos de licenças profissionais, registros em irmandades
religiosas e pagamentos de impostos e outras podem vir a enriquecer as séries,
fornecendo informações econômicas e vínculos sociais e religiosos relevantes para
estudos interdisciplinares futuros. No campo da micro-análise, além da demografia, uma
aplicação interessante do banco de dados demográficos refere-se a estudos com base nos
dados dos registros paroquiais, combinados com outras fontes, para as histórias
econômica, social e da família. Segundo Fragoso (2010),
“Através de informações como as residências dos nubentes,
testemunhas e ou padrinhos, podemos mapear as relações de
vizinhança e a geografia política (parentesco e clientela) de uma dada
freguesia. No registro das cerimônias de batismo e de casamento
podemos ainda perceber pactos de alianças entre famílias, assim como
de clientela. Da mesma forma, temos uma idéia da classificação social
(hierarquia social) costumeira vivida na freguesia pelos paroquianos.”
Fragoso, 2010, p. 75).

Conhecidas as fontes e os dados brutos disponíveis, passamos ao cerne de nosso
objetivo, que descreve o desenvolvimento de uma ferramenta para a exploração
sistemática dos registros paroquiais, como fontes censitárias propriamente ditas: a
metodologia proposta para a construção de um banco de dados demográficos, baseado
nas mesmas fontes. Em suma, o capítulo quinto tem uma dupla finalidade: apresentar o
método de construção do banco de dados universo (Base I) e, na seqüência, como, a
partir deste banco, foram construídas a base de mulheres residentes com dados de idade
(Base II) e a base de mães, com suas respectivas histórias reprodutivas (Base III).

33

Comparando o Censo de 1804 com os livros de registros imobiliários, observa-se que a seqüência dos
domicílios arrolados por rua e proprietário/morador é praticamente idêntica, nos dois documentos, o que
demonstra que este foi o método adotado pelos recenseadores. O recenseador encarregado por cada seção
era, em geral, o capitão mor do distrito e auxiliares por eles apontados (Mathias, 1969: VII-VIII).
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5 MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS

5. 1 Introdução

Em princípio, o presente método se propõe a solucionar três dificuldades metodológicas
correntes:
•

Na identificação correta do indivíduo, superar a falta de um padrão linear de
transmissão de sobrenomes, geralmente preponderante em países europeus de
origem anglo-saxônica e latinos não ibéricos.

•

Os métodos convencionais de reconstituição de família tratam essencialmente da
fecundidade nupcial legítima, desconsiderando filhos nascidos fora do
casamento, cuja margem de ocorrências, nos contextos europeus, é desprezível
(Marcílio, 1977). Entretanto, o fenômeno do concubinato e ilegitimidade atinge
proporções consideráveis, na população colonial. Na população de cor de baixa
condição sócio-econômica, prevalecem uniões informais, estáveis ou não,
atingindo 80% de ilegítimos na população escrava (Campos, 2003), com
reflexos relevantes na função de fecundidade da população total. Numa
proporção tão significativa, não se podem excluir os ilegítimos, sob pena de
restringir, substancialmente, o universo de observação, reduzindo-se, igualmente
a utilidade destas análises.

•

A formação da sociedade colonial está permeada e imbricada com o regime
escravista, que implica na migração forçada de milhares de indivíduos, em
acréscimo à atração que a economia do ouro exerceu sobre colonos e
metropolitanos. Na importação de africanos, há um desequilíbrio sexual na
introdução de escravos jovens, o que representa uma forma de migração seletiva
por idade e sexo, particularmente, nas primeiras décadas do século XVIII.

Superados estes obstáculos, constroem-se fichas individuais ou biografias sintéticas dos
residentes das paróquias, por coortes de nascimento, enriquecidas com dados de
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nupcialidade, fecundidade e mortalidade a partir dos registros específicos, por grupos
sócio-econômicos e étnicos bem caracterizados, fundindo todas as informações
individuais numa base universal, que constituirá o Banco de Dados Demográficos da
freguesia. Este banco-universo permite a agregação posterior e contínua de indivíduos e
informações provenientes de fontes suplementares aos registros paroquiais, onde quer
que as pessoas aí representadas sejam citadas. Em outras palavras, ocupação, profissão,
nível de rendimento, mobilidade social, nível de formação intelectual ou grau de
alfabetização, renda, propriedades, inserção social, criminalidade, migração, etc.
Para a montagem inicial do banco de dados demográficos, nosso ponto de partida é
constituído por um conjunto expressivo de dados individuais que, em termos
quantitativos34, incluem:
I) Registros Paroquiais:
•

Óbitos: 8.123 registros de livres e escravos adultos, expostos e inocentes;

•

Batizados: 7.779 registros de livres e escravos adultos, expostos e inocentes;

•

Casamentos: 1.251 registros.

II) Outras Fontes
•

Listas nominativas da freguesia do Antônio Dias (1804): 4.548 indivíduos, 971
fogos;

•

Livro de Tombos: 471 propriedades e donos de imóveis sujeitos ao pagamento
de foros, freguesia do Antônio Dias.

34

Esses dados referem-se exclusivamente aos dados brutos e incluem assentos total ou parcialmente
ilegíveis, referentes a moradores de outras freguesias, assentos repetidos e termos refeitos de décadas
anteriores. Portanto, nem todos foram efetivamente utilizados, o que explica eventuais diferenças em
referências posteriores.
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A partir deste universo, resgatamos os dados de cada indivíduo, ao longo do tempo,
superpondo conjunto de fontes que se diferenciam, fundamentalmente, pela origem: de
um lado, os registros paroquiais, representados pelos termos de batizados, casamentos e
óbitos; de outro, um conjunto de registros realizados pela administração local.

5.2 Montagem do “Banco Universo” (Base I) e de “Mulheres Residentes com
Dados de Idade” (Base II)

O levantamento dos dados é precedido pelo estabelecimento de algumas normas gerais,
que se aplicam a todo o corpo documental: (a) em que ordem os dados serão transcritos,
(b) como fazer em caso de leitura prejudicada, (c) como fazer a transcrição dos nomes e
(d) demais preceitos visando a uniformização do trabalho de coleta, que seguem
procedimentos gerais, como crítica documental, adotada por historiadores no trato direto
com as fontes. Uma vez estabelecidos os procedimentos que nortearam o levantamento,
passamos às etapas seguintes:

5.2.1 Construção da Base “Mulheres Residentes com Dados de Idade” (Base
II) e “Mães do Antônio Dias” (Base III)

A primeira etapa da montagem consistiu no levantamento dos dados de cada fonte
e, para isto, foram construídas cinco planilhas distintas: batismo, óbitos,
casamentos, Censo de 1804, e relação dos proprietários de imóveis, na freguesia,
que inclui os dados de 1794 e 1812. Cada uma destas planilhas será detalhada à frente.
A

segunda

etapa

consistiu

na

aplicação

dos

procedimentos

de

atualização/normatização da grafia de forma a viabilizar o trabalho de matching
dos nomes. Como se mostrará, a seguir, os nomes de batismo e família irão representar
o principal elemento de ligação entre os registros. É nesta mesma etapa em que se
ajustam as idades e que são estudados os critérios de transmissão de nomes e
sobrenomes.
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Na terceira etapa, foi elaborada uma ficha única, com o cruzamento dos dados dos
registros, de modo a relatar a história de cada mulher, suas características, sua
história reprodutiva, até o óbito, quando ocorrido dentro do período de análise.
A partir daí, todos os dados coletados são fundidos numa grande base central ou banco
universo (Base I), o que será o ponto de partida para a composição da biografia sintética
de todos os residentes. Para este trabalho, foram construídas três bases de dados, a partir
das fontes citadas, que, sintetizando, incluem ou excluem indivíduos de acordo com
residência, atributos de idade, maternidade, naturalidade e outras. Para o estudo de caso
proposto nesta tese, as bases de dados construídas para a freguesia do Antônio Dias são
as seguintes:
I.

Base “Banco Universo”, que reúne os dados brutos de todos os indivíduos
citados, nos registros paroquiais, Censo de 1804 (e, eventualmente, de outras
fontes), em biografias sintéticas individuais. Constitui a fonte de dados
primária para a organização de quaisquer outras bases desejadas e reúne
dados da população feminina e masculina, sob a forma de biografias
sintéticas. O critério de inclusão é a referência documentada da condição de
residente35 na Paróquia, tenha ou não dados de idade, independente de
naturalidade ou outro atributo;

II.

Base “Mulheres Residentes com Dados de Idade”: esta base tem a mulher
como elemento indexador e reúne os dados de todas as mulheres residentes,
plenamente identificadas, cuja data de nascimento é conhecida ou
presumida, em algum momento do período reprodutivo, entre 1760 e 1804,
que tenham tido ou não filhos, no período de referência. O critério de
inclusão é a existência de dados de idade, totalizando 2082 mulheres, no
caso da freguesia do Antônio Dias;

35

A condição de residente é definida pela vinculação à Matriz, como freguês, evidenciada pelo
casamento, nascimento e óbito, na Paróquia, assim como pelo endereço de residência citado nos registros.
Excluem-se quaisquer pessoas que o pároco qualifica como “morador de tal freguesia” que não o Antônio
Dias.
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III.

Base “Mães do Antônio Dias”: reúne os dados de todas as mulheres
residentes na paróquia, de idade conhecida, que tenham tido pelo menos um
filho batizado, na Paróquia, entre 1760 e 1804, totalizando 1400 casos. Mães
que somente batizaram filhos, antes de 1760 ou depois de 1804, são
desconsideradas. O critério de inclusão é o batismo de um ou mais filhos,
exclusivamente nesse período.

IV.

Base “Crianças Nascidas ou Batizadas No Antônio Dias, entre 1760 e
1804”. A simples construção da Base I permite a montagem paralela de uma
base universal de nascidos vivos, que reúne os dados das crianças batizadas
ou nascidas na freguesia, indexada pelo nome, filiação ou condição de
exposta da criança. O critério de inclusão, na base IV, considera todas
aquelas para as quais se encontrou prova de existência ou nascimento de
mães residentes, no período de referência, seja pelo registro de batismo, pelo
registro de óbito, citação no Censo de 1804 ou, eventualmente, por citação
em documentação suplementar.

V.

Base “Nascidos Vivos por Idade da Mãe”. Esta base constitui um estrato
da base IV e o critério de inclusão refere-se à idade da mãe. Reúne todas as
crianças arroladas na base IV, para as quais se conhece a idade da mãe por
ocasião de seu nascimento.

Além das bases referidas, as planilhas de registros transcritos de óbitos e casamentos
constituem bases intermediárias universais desses eventos. Espera-se que, à medida que
os indivíduos são identificados e têm sua idade conhecida, permitam a obtenção de
extratos “com dados de idade” para estudos de mortalidade e nupcialidade por faixa
etária, associadas a variáveis tais como cor/etnia, estado marital, condição, que serão
mais úteis à medida que as biografias sintéticas dos indivíduos se tornam mais
significativas em volume, abrangência, valor descritivo e qualidade de dados. Em suma,
o conjunto de todas essas bases constituirá o que denominamos Banco de Dados
Demográficos, que será montado para a freguesia do Antônio Dias.
O tratamento de dados para a formação das bases acima segue, inicialmente, um roteiro
comum de procedimentos para a sua construção, compondo cada uma de acordo com a
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existência de dados que preencham os critérios de inclusão definidos para cada uma
delas. Esse roteiro consiste de três etapas principais, detalhada nos parágrafos seguintes.

5.3 Primeira Etapa: Coleta dos Dados

5.3.1 Registros Paroquiais

Cada livro de registro paroquial gera uma planilha específica, tendo, na coluna, os
campos das fichas de coleta e, nas linhas, os dados encontrados para cada registro
individual. Cada planilha forma um banco de dados auxiliar, para cada evento vital,
composta pela reunião das fichas de coleta de registros individuais de batismo,
casamento ou óbito, em seqüência idêntica à dos livros paroquiais. A ordem dos campos
das fichas segue a disposição das informações, na fórmula básica do respectivo registro,
favorecendo a automatização e a agilidade no procedimento de coleta, evitando erros ou
esquecimentos.
A principal planilha de trabalho (Base I), que agrega todos os dados individuais
derivados dos três registros principais e outros, terá, como base, a planilha de batismo.
Esta opção se justifica, pois, embora variassem, em termos de completude36, os registros
de batismo são aqueles que trazem uma maior diversidade de informações. A planilha,
assim construída, constituirá o núcleo duro do Banco de Dados Demográficos, sendo
denominada como Base Universo (Base I).

36

Alguns registros são praticamente destituídos de utilidade no que se refere à identificação de mãe e
filho, por não descreverem adequadamente características da mãe e padrinhos, reduzidas apenas ao
prenome, cor e condição. Entre os exemplos encontrados, temos o seguinte registro de batismo, datado de
1728:
“Aos dezasete dias do mes de Março dos 728 bautizei e pus os santos Oleos nesta Matriz de N. S. da
Conceição a Franc[isc]a. filha de M[ari]a preta forra forão padrinhos Fra[ncis]co Preto e Izabel preta forra
deq[ue] fis este assento dia ut s[upr]a. Pe. Coadjutor Nicolao Barreto de Gusmão (Livro I, p. 23, APAD)”
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a. Ficha de Coleta de Dados do Livro de Registros de Batismo
A ficha de coleta e planilha37 construída para esta fonte será composta dos seguintes
campos:

Quadro I – Ficha de coleta dos dados dos registros de batismo

I

II

III

IV

Folha
do
Livro

Nome do
recém
nascido
ou
escravo
adulto

Sexo

Data do
Batismo

V

Data de
Nascimento
38

VI

VII

VIII

IX

Endereço
da mãe

Mãe ou
senhor

Condição
da mãe

Pai

X

XI

Padrinho

Madrinha

Os campos de I a VI em geral não sofrem alterações de conteúdo na transposição das
informações para o banco de dados. Entretanto, considerando o papel central das
mulheres nos estudos demográficos e, mais especificamente, nos estudos de
fecundidade, torna-se crucial reunir o máximo possível de informações disponíveis para
a tarefa de identificação correta do indivíduo. Como exemplo da redação original de um
registro de batismo, temos o seguinte:
Registro de Batizado de Francisco, inocente, datado de 25 de janeiro de 1789
Transcrito com grafia atualizada e abreviaturas desdobradas, o registro diz
textualmente:

37

O aplicativo utilizado foi o Excel, considerado suficiente e adequado, por ocasião do início da pesquisa.
Contudo, ao longo do trabalho, verificou-se que o uso de outro aplicativo para banco de dados (como o
SPSS) daria melhores resultados e trabalhabilidade. Dado o avanço da pesquisa, não seria aconselhável a
troca, por questões de tempo. Desta forma, aconselha-se o exame de outros aplicativos para estes
procedimentos.
38

Os assentos de batismo exibem um percentual de 71% com ambos os dados: data de batismo e data de
nascimento, excetuando-se os termos de batismo de escravos de adultos e expostos.
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“Francisco, inocente: Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de mil
setecentos e oitenta e nove, na pia batismal desta Matriz batizei e pus
os Santos Óleos a Francisco, inocente, nascido aos quinze do corrente
mês, filho natural de Pai incógnito e de Ana Godinha, crioula, forra,
natural e batizada nesta freguesia de Nossa Senhora da Conceição da
Vila Rica do Bispado de Mariana, moradora na vizinhança da Capela
de São João do Morro do Ouro Fino. Foram padrinhos Francisco
Ferreira Dias, Pardo, solteiro e Vitória, crioula casada, escrava de
Antônio Álvares de Souza, ambos da mesma paragem. Do que fiz este
assento que assinei. O Vigário Bernardo José da Encarnação.”

A ficha de coleta terá a seguinte configuração e conteúdo:
Campo I: Fls. 175v
Campo II: Francisco
Campo III: Masc
Campo IV: 25jan1789
Campo V: 15jan1789
Campo VI: Vizinhança da Capela de São João do Ouro Fino
Campo VII: Ana Godinha, crioula forra, solteira, natural e batizada na freguesia do
Antônio Dias
Campo VIII: cfs (c Iniciais de crioula forra solteira)
Campo IX: Incógnito
Campo X: Francisco Ferreira Dias, pardo, solteiro, morador no Ouro Fino
Campo XI: Vitória, crioula, escrava casada de Antônio Álvares de Souza, moradora no
Ouro Fino
Ao se realizar a análise dos elementos dos registros de batismo, uma informação que
raramente consta das atas refere-se à cor da criança batizada. Essa indicação é mais
freqüente para crioulos e pardos e, segundo Venâncio (2006), crianças que não fossem
ostensivamente de cor, dada a qualificação da mãe como preta ou crioula, aquelas com
indicações ambíguas ou sem indicação de cor seriam socialmente “brancas” (Venâncio
et al, 2006).
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b. Ficha de coleta para os registros de óbitos

Os registros de óbito são mais sucintos, exceto óbitos de pessoas que tenham feito
testamento, que mencionam origens e filiação. Como o registro de óbitos difere do de
batismo, na forma e em conteúdo, a ficha de coleta de óbitos terá a seguinte
configuração:

Quadro II – Ficha de coleta dos dados dos registros de óbitos

I

II

III

Folha
do
Livro

Data
do
óbito

Nome e
sobrenome
do falecido
(Com ou sem
testamento)

IV

V

Sexo

Endere
ço

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Condição

Filiação ou
nome do
senhor, se
escravo

Estado
civil

Local
do
enterro

Causa
mortis

Idade real
ou
presumida

Tomando exemplos de óbitos ocorridos na família de Antônia dos Santos Godinha,
citada em parágrafo anterior, foi localizado um registro às folhas 93, que registra a
morte de Joaquina, filha de Antônia dos Santos Godinha, ocorrida em 29 de maio de
1775. Sua mãe, Antônia, teria 26 anos à época de sua morte. Joaquina teria nascido,
então, no período compreendido, grosseiramente, entre 1766 e 1775 e sua idade poderia
variar de 0 a 9 anos. Assim, considerou-se Joaquina como nascida em 1770, no
intervalo de quatro anos entre os nascimentos de seus irmãos Ana, nascida em 1768, e
Luciano, nascido em 1772.
A ficha de coleta para Joaquina ficou com a seguinte configuração e conteúdos:
•

Campo I: Fls 93

•

Campo II: 29 de maio de 1775

•

Campo III: Joaquina

•

Campo IV: Fem

•

Campo V: Ouro Fino
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•

Campo VI: Crioula forra

•

Campo VII: Filha natural de Antônia dos Santos Godinha, crioula forra

•

Campo VIII: Solteira

•

Campo IX: São João do Ouro Fino

•

Campo X: Causa mortis desconhecida

•

Campo XI: Data de batismo desconhecida (presume-se ter nascido em 1770)

c. Ficha de coleta para o Livro de Casamentos

A utilidade do livro de casamentos sofre da restrição decorrente do reduzido número de
casamentos de residentes da paróquia, o que equivale a dizer que a sua cobertura não se
equipara aos anteriores, em termos proporcionais. Entretanto, é um registro de extrema
relevância na identificação de noivos e noivas, ao trazer a filiação dos noivos e local de
nascimento, exceção feita aos escravos africanos. Não obstante, trazem a freguesia de
batismo de ambos os noivos e o nome de seus senhores. Para africanos forros, em
alguns casos são indicados os ex-senhores.
Sob este aspecto, a origem e etnia dos noivos nos fornecem indicações preciosas sobre
imigrantes residentes livres e escravos. Para noivos naturais da freguesia há grandes
possibilidades de obter dados de idade, o que permite algumas estimativas com
referência à idade ao casar e sobre processos de formação de família.
De um modo geral, pode-se dizer que a maior utilidade dos registros de casamento é a
de servir como parâmetro, nos casos de imputação de idade, para primeiros casamentos
e para identificação de pessoas homônimas, tendo, como elementos diferenciadores
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principais, a filiação e o nome do marido39. Igualmente, a citação da filiação de noivos e
a freguesia de origem contribuem para identificar filhos para os quais não foram
encontrados registros de batismo, reduzindo sub-registros. A data de casamento de
irmãos, cuja idade é conhecida, contribui para uma estimativa de idade mais realística
para um irmão não registrado.
Em suma, pressupõe-se que a ordem de casamentos de irmãos de mesmo sexo reproduz
a ordem de nascimento de cada filho, em que irmãos mais velhos casam primeiro.
Enfim, quando apenas a idade do noivo é conhecida, pode-se estimar a idade da noiva,
sob o pressuposto de que a idade de ambos é relativamente próxima. Combinando esta
suposição com outras referências (idade ao ter o primeiro ou último filho, idade de
irmãos, intervalo intergenésico da mãe e outras citações complementares), pode-se
estimar a idade da noiva com maior segurança.
A ficha de coleta é a mais simples, entre os registros paroquiais, constando de apenas
nove campos, conforme se segue:

Quadro III – Ficha de coleta dos dados dos registros de casamento

I

Folha
do
Livro

39

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Data do
casamento

Nome e
sobrenome
do noivo
(Freguesia
de Origem)

Nome e
sobrenome
da noiva
(Freguesia
de Origem)

Idade
da
Noiva

Nome e
sobrenome dos
pais da noiva
(Freguesia de
Origem)

Nome e
sobrenome dos
pais do noivo
(Freguesia de
Origem)

Testemunhas

Informações
complementare
s

No livro de casamentos ocorrem nove casos de noivas com o nome de Ana Maria de Jesus, que foram
distinguidas, umas das outras, por diferenças de filiação e nome do marido. Elementos como local de
nascimento, cor e endereço, contribuem para aprofundar esta distinção. A data de casamento de cada uma
delas serve de referência em processos de imputação de idade.
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Como exemplo, temos o registro de casamento de Anacleto Ferreira de Morais e
Bernarda Pinto das Neves
“Anacleto Pereira e Bernarda Pinto
Ao onze de fevereiro de mil oitocentos e dois nesta Matriz de manhã
com provisão do Reverendo Vigário da Vara Jose Martins Machado
que serve no impedimento do atual, assisti ao matrimônio que em
minha presença celebraram Anacleto Ferreira de Morais, filho
natural de Maria Ferreira de Morais e Bernarda Pinto das Neves,
filha natural de Domingas das Neves, ambos naturais e batizados
nesta freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Villa Rica e lhes
dei as bênçãos nupciais segundo o Rito da Igreja: presentes as
testemunhas Manoel João Pereira e Joaquina Antônia Vaz da Silva,
ele casado, ela viúva, moradores todos desta freguesia, do que faço
este assento que assino. O Coadjutor Hipólito Antônio de Freitas (a)
Felix Pereira de Almeida (a) Manoel João Pereira.” (Livro de
Registro de Casamentos, folha 73v. APAD)

A ficha de coleta será preenchida como se segue:
•

Campo I: Fls. 73v

•

Campo II: 11 de fevereiro de 1802

•

Campo III: Anacleto Ferreira de Morais, natural do Antônio Dias

•

Campo IV: Bernarda Pinto das Neves, natural do Antônio Dias

•

Campo V: 25 anos (Nascida em 20 de maio de 1777, LB fls. 95)

•

Campo VI: Maria Ferreira de Morais e pai incógnito

•

Campo VII: Domingas das Neves e pai incógnito

•

Campo VIII: Manoel João Pereira e Joaquina Antônia Vaz da Silva, moradores
da freguesia do Antônio Dias

•

Campo IX: Crioulos. Noivo nascido em 16 de abril de 1773, LB fls. 4 (29 anos)

A ficha de coleta de casamentos foi propositalmente simplificada de acordo com a sua
finalidade principal, com vistas ao estudo da fecundidade, privilegiando as informações
sobre o sexo feminino. Entretanto, para um estudo mais amplo e completo, a ficha
poderá ser desdobrada para conter outros campos separados, tais como idade do noivo,
freguesia de origem e outras, que constam das transcrições.

73

Como se pode observar a seguir (GRAF. 1, 2 e 3) apesar das limitações mencionadas,
os dados de origem dos noivos são bastante úteis para indicar a freqüência e
características de migrantes, em relação ao total das pessoas que se casam na Igreja, ao
longo de todo período de formação e consolidação da população residente da freguesia
do Antônio Dias.

Gráfico 1 - Naturalidade dos homens que se casaram na Freguesia do Antônio
Dias, segundo o local de nascimento/diocese de origem - 1727 a 1760 (N = 385)

Fonte: Livro de Casamentos, APAD e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Neste período, sugere-se que a população em idade reprodutiva ainda era composta,
majoritariamente, por pessoas de origem metropolitana ou oriundas de outros territórios
da colônia, pois, observa-se que apenas 21,6% dos noivos do sexo masculino nasceram
na Capitania de Minas Gerais, ao passo que 38,2% eram africanos e 28,3% eram
portugueses. Das demais capitanias brasileiras, o total é de 6,8% de noivos.
Curiosamente, apenas 5% dos nascidos em Minas Gerais foram assinalados como
naturais da freguesia do Antônio Dias. Entre os africanos, três foram batizados na
Bahia.
No caso das noivas, a situação é inteiramente diversa, no mesmo período (1727-1760),
com um percentual de 45,5% noivas naturais da freguesia do Antônio Dias (GRAF. 2).
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A contribuição de mulheres de origem portuguesa foi de apenas 4,4% contra os 28,3%
de noivos masculinos. Para as mulheres nascidas em outras freguesias coloniais,
excluindo Minas Gerais, a contribuição foi de 16,6%, abaixo do percentual masculino.

Gráfico 2 - Naturalidade das mulheres que se casaram na Freguesia do Antônio
Dias, segundo o local de nascimento/freguesia de origem - 1727 a 1760

Fonte: Livro de Casamentos, APAD e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

As noivas mineiras se distribuem por outras freguesias do termo de Vila Rica e seus
distritos (indicadas genericamente como freguesias do Ouro Preto), Mariana, Sabará,
Rio das Mortes e outras. É notável o peso relativo de noivas marianenses, em
comparação às da freguesia do Ouro Preto. Sugere-se que a dispersão das áreas de
lavras na fronteira entre os morros do Antônio Dias e Passagem de Mariana criou uma
zona de intensa interação entre as duas populações, espacialmente próximas e
localizadas em zonas de igual especialização econômica, no período em questão
(GRÁF. 2).
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Gráfico 3 - Naturalidade das mulheres que se casaram na Freguesia do Antônio
Dias, segundo o local de nascimento/freguesia de origem: Comparação da
participação relativa por grupos de freguesia de origem em períodos selecionados,
de 1727 a 1800

Fonte: Livro de Casamentos, APAD e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Um olhar atento ao período subseqüente, de 1761 a 1800 revela uma mudança bastante
significativa nesses percentuais, apontando para a gradual redução de não naturais em
favor da crescente contribuição de noivas nascidas no Antônio Dias e em outras
freguesias mineiras. Nesse período, a contribuição das noivas batizadas no Antônio Dias
subiu de 45,5% para 65,6%. As noivas de outras freguesias mineiras também tiveram
maior peso, a partir de 1761, com um percentual de 22,5% contra os 16,6% anteriores.
A queda mais substancial, por freguesias de origem, foi a de noivas africanas, que
chegou a pouco mais de 9%, nas últimas quatro décadas do século XVIII (GRAF. 3)40.

40

Estes percentuais podem ser admitidos como bastante próximos ao das mães casadas do Antônio Dias,
que integram o grupo de 1400 mães sob análise no estudo de caso.
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Finalmente, concluindo a análise sobre os registros paroquiais, ressalta-se que, ao longo
do processo de montagem do banco, o procedimento de cruzamento de dados foi
sugerido, em grande medida, pelos próprios elementos já existentes em cada registro.
Ao se trabalhar com um período de tempo relativamente longo, a manipulação constante
dos registros paroquiais dá, ao pesquisador, um conhecimento cada vez mais profundo e
“pessoal” sobre os moradores, que passam a ser reconhecidos por suas ligações com
familiares, vizinhos e vínculos sociais, facilitando, cada vez mais, o processo de
identificação individual. Assim, algumas deficiências suscitadas por dificuldades de
automatização do processo são minimizadas pelo conhecimento adquirido ao trabalhar
diretamente com as fontes documentais.

5.3.2 Outros registros paroquiais existentes em Matrizes e Capelas

Além dos três livros que constituem o núcleo da coleta de informações, as paróquias
possuem diversos outros registros, que incluem aqueles que tratam exclusivamente da
doutrina e liturgia, como bíblias, missais, batistérios, hinários, livros de sermões e
ofícios e outros. A esse grupo podem-se acrescentar os livros de organização das
irmandades, como os compromissos e estatutos, assim como termos de resolução de
mesa para assuntos do calendário de festas, pastorais do bispado, inventários de bens e
outros. Assim, interessa ao pesquisador aqueles que tratam dos fiéis e seus vínculos com
a matriz e irmandades, como:
a) Livros de receita e despesa;
b) Livros de certidões de missa, recibos e inventários;
c) Livros de registro de eleições e termos de ajuste;
d) Livros de termos de entrada de irmãos;
e) Livros de contas correntes e anuais de irmãos;
Em Vila Rica, e posteriormente, Imperial Cidade de Ouro Preto, além dos registros de
batizados, casamentos e óbitos, os arquivos das matrizes, irmandades e capelas estão
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concentrados na Matriz da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e Matriz
de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias, com os seguintes exemplos
selecionados de registros suplementares da Matriz e outras capelas:
Freguesia do Pilar (Arquivo Paroquial da Matriz do Pilar - APP)
a) Registros de Testamentos da Matriz: 20 livros de 1749 a 1830;
b) Audiências e ações do juízo eclesiástico da Matriz : seis livros, de 1773 a 1845;
c) Livro de lançamento de receita e despesa da Ordem Terceira do Carmo: 11
livros, de 1753 a 1954;
d) Livros de certidões de missa da Ordem Terceira do Carmo: três livros, de 1754 a
1822:
e) Livros mistos de assentos dos irmãos falecidos e certidões de missa da Ordem
Terceira do Carmo: seis livros, de 1772 a 1920;
f) Livros de eleições e termos de posse da Ordem Terceira do Carmo: 10 livros, de
1752 a 1959;
g) Livros de receita dos irmãos, receita e despesa dos testamentos dos irmãos
falecidos, registros de sepultamento, livros de mortos, irmãos devedores, conta
corrente de irmãos da Ordem Terceira do Carmo: cerca de 40 livros;
h) Livros de receita e despesa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário: cinco
livros, de 1781 a 1883;
i) Livros de termos de entrada de irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário: cinco livros, de 1724 a 1873;
j) Livros de registro de óbitos e sepultamentos (Livros de fábrica) da Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário: dois livros, de 1776 a 1861.
Matriz do Antônio Dias (Arquivo Paroquial da Matriz do Antônio Dias - APAD)
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a) Livro de termos de entrada de irmãos da irmandade de Nossa Senhora da
Conceição: três livros, de 1842 a 1919;
b) Livros de anuais de irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Alto
da Cruz: quatro livros, de 1733 a 1809;
c) Livros de certidões de missas por irmãos falecidos da Ordem Terceira de São
Francisco de Assis: dois livros, de 1752 a 1879;

5.3.3 Registros suplementares produzidos pela administração pública

Ao contrário dos registros paroquiais, em que a fórmula e o conteúdo são
obrigatoriamente

padronizados

através

de

normas

eclesiásticas

universais

(CONSTITUIÇÕES Primeiras..., 1853), os registros administrativos, judiciários e
outros

variam

enormemente,

no

que

concerne

à informação

que trazem.

Freqüentemente, mesmo dentro de um mesmo conjunto, há variações mais ou menos
acentuadas no número de informações coletadas.
No caso da lista nominativa de 1804, para Vila Rica, por exemplo, cada recenseador
interpretou as diretrizes de sua realização de forma subjetiva, sendo que alguns se
preocuparam em enriquecer sua coleta com informações sobre profissão de cada
morador, ao passo que outros a omitiram. O mesmo se deu com relação à propriedade
do imóvel, informação presente apenas na planilha de um único recenseador, na
freguesia do Ouro Preto. Desta forma, foi necessário verificar cada planilha original,
incluindo todos os campos encontrados, ainda que não fosse possível ter a informação
completa para cada morador.
De forma geral, confirma-se uma utilidade adicional de bancos de dados formados com
base em registros paroquiais, entre os quais os assentos de batizados, como substitutos
satisfatórios dos registros civis, na solução de erros de declaração de idade. Finalmente,
a simples comparação contribui para contrapor e fundamentar as avaliações sobre a
qualidade informativa de cada fonte de dados.
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a. Ficha de coleta para listas nominativas
A ficha de coleta da lista nominativa de 1804, para o Antônio Dias41, inclui os seguintes
campos:
•

Número de código do fogo

•

Nome e sobrenome de cada residente por fogo;

•

Relação com o chefe (parente, agregado, empregado/escravo);

•

Sexo

•

Cor/etnia

•

Estado civil (casado, solteiro, viúvo)

•

Profissão/ocupação/patente militar;

•

Endereço

•

Idade declarada

•

Idade corrigida (acrescentada pela autora)

b. Ficha de coleta para o Livro de Tombos

Como se trata de uma série com relativa padronização de registros, ao longo de quase
cem anos, esta tipologia se presta à elaboração de fichas igualmente padronizadas. O
livro de tombos usado, neste trabalho, refere-se ao período de cadastramento de 1808,
selecionado por sua proximidade, no tempo, com as listas nominativas de 1804 e por
citar o proprietário do livro anterior, de 1798, estabelecendo vínculos diretos com a
população recenseada nas listas mencionadas. A ficha de coleta usada foi a seguinte:

41

O campo referente à propriedade do imóvel de residência não foi incluída, pois essa informação só
existe para um único setor da freguesia do Pilar do Ouro Preto.
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•

Folha do livro;

•

Rua/logradouro;

•

Número de registro do imóvel;

•

Nome e sobrenome do proprietário ou espólio;

•

Divisante do lado nascente (leste) ou sul;

•

Divisante do lado poente (oeste) ou norte;

•

Medida da testada (frente do lote);

•

Valor do imposto por braça;

•

Registro anterior (proprietário antecessor).

c. Outros registros

Além dos registros já citados, nenhum outro registro paroquial ou administrativo foi
considerado para ampliar o conjunto de informações coletadas, por absoluta falta de
tempo e recursos disponíveis, no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. As
poucas exceções se devem a referências avulsas, encontradas fortuitamente, na
literatura, ou citadas em documentação não seriada. Entretanto, sugere-se a utilização
dos livros administrativos, indexados pelo nome dos moradores, que fornecem
elementos interessantes a estudos de quaisquer outras variáveis sócio-econômicas, como
livros de registro de licenças de negócios, pagamentos de impostos e livros de
matrículas diversos.
Para a capitania (século XVIII) ou província (século XIX) de Minas Gerais a situação
da documentação histórica é excepcionalmente boa. Além dos registros eclesiásticos, os
registros administrativos são de dimensões e valor informativo incomensurável. Foi
realizado, recentemente, o inventário parcial da Coleção Casa dos Contos, que vai de
1700 a 1891, compreendendo um total de 5.391 livros (Boschi et al, 2006), que reúne,
em sua maioria, documentos fiscais, contábeis e administrativos. Como fontes de
informação demográfica, a documentação mais interessante é a que se apresenta sob a
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forma de arrolamentos nominativos, propícios ao cruzamento de dados com os registros
paroquiais. Temos, como exemplos dessa tipologia, os seguintes livros referentes a Vila
Rica e Antônio Dias:
Coleção Casa dos Contos (APM, BN e AN)
Instrumento de Busca: Inventário da Coleção Casa dos Contos (Boschi et al, 2006)
a) Livro de registro do quinto do ouro e da capitação – Antônio Dias, 1719-1723;
b) Livro de assentos e registro de soldos de oficiais e soldados da Companhia de
Dragões pelo capitão José Rodrigues de Oliveira – Vila Rica, 1720-1722;
c) Livro de registro de receita do direito de entradas do Registro da Mantiqueira,
1722;
d) Livro de assentamentos de praças militares em companhias de dragões (17311743);
e) Abecedário de proprietários de escravos, 1735. Vila Rica. Obs.: Apresentam a
localidade em que se encontram e a quantidade de escravos, por proprietário;
f) Livro de lançamento da capitação de negros forros. Vila Rica, 1737;
g) Livro de registro de fianças de ofícios de Vila Rica, 1753-1758;
h) Livro de receita dos dízimos da Comarca de Ouro Preto. Vila Rica, 1762. Obs.
Inclui abecedário (índice nominal);
i) Livro de registro de termos de fianças de ofícios. Vila Rica, 1762-1766;
j) Livros de assentamento de oficiais e praças militares em companhias de dragões.
Vila Rica, 1765; 1771 (11 livros para essa data);
k) Livro de registro de empregados, ocupações, rendimentos e ordenados
respectivos das folhas de militares, civis e eclesiásticos na Junta da Real
Fazenda. Vila Rica, 1767-1769;
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l) Livro de registro das receitas do direito de entrada na comarca de Ouro Preto.
Vila Rica, 1768;
m) Livro de registro das côngruas da folha eclesiástica de Vila Rica, Mariana,
Sumidouro, Vila do Príncipe, Pitangui e Sabará. 1785-1786.
Os livros a, e, f e g relacionam todos os indivíduos sujeitos à cobrança do imposto de
capitação, que estipulava um imposto per capita por escravos e forros. O livro f, de
1737 é excepcional e relaciona os proprietários e respectivos escravos por nome, sexo,
etnia e idade, correspondendo, na prática, a um Censo da população escrava, naquele
ano, para todas as freguesias de Minas Gerais. A feliz circunstância de existência dos
dados de idade permite, além das informações de estoque por sexo, a distribuição dessa
população por faixas etárias. Os dados correspondentes serão acrescentados,
oportunamente, ao banco de dados demográficos da freguesia Antônio Dias.
Arquivo cartorário e judiciário de Ouro Preto.
Instrumento de busca: Inventário Analítico do Arquivo Judiciário do Fórum de Ouro
Preto” (CECO,...1989/91).
a) Livros de Notas (Registros de compra e venda de propriedades imóveis, registro
de testamentos e inventários, compra e venda de escravos, cartas de liberdade,
escritura de reconhecimentos de paternidade (perfilhamento). Série iniciada em
1724 até 1923;
b) Documentação não encadernada (processos) sobre prestação de contas
testamentárias e tutelas, herdeiros, devedores de indivíduos falecidos. 1733 a
1946;
c) Documentação não encadernada: listas nominativas de inventários, escravos,
jurados, eleitores, testemunhas, herdeiros e outros: 1728 a 1966;
d) Documentação não encadernada (processos) de testamentos. Vila Rica, Ouro
Preto e outras localidades. 1723 a 1897;
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e) Documentação não encadernada: libelos cíveis referentes a heranças, dívidas,
ação de liberdade e outras: 1728 a 1917;
f) Documentação não encadernada: inventários do Juízo dos Ausentes: Vila Rica e
outras localidades: 1724 a 1970.
g) Documentação não encadernada: processos criminais diversos: Vila Rica e
outras localidades: 1713 a 1892.

5.4 Segunda etapa: Procedimentos de ajuste dos dados

A segunda etapa consiste na definição dos procedimentos de atualização/normatização
da grafia de forma a viabilizar o trabalho de matching dos nomes. É nesta etapa,
também, que são estudados os critérios de transmissão de nomes e sobrenomes e que se
definem os critérios de ajuste das idades das mães a cada parturição.

5.4.1 Ajustes da grafia

Todos os registros foram totalmente padronizados com base na grafia atual,
desdobrando-se também as abreviaturas, substituindo-se formas como Alves, Roriz
pelas formas desdobradas Álvares e Rodrigues, por exemplo, dentro das normas da
transcrição crítica (Nunes, 1981; Miranda, 2004). A razão disso é que, não havendo
homogeneidade na grafia de nomes e sobrenomes, no período estudado, uma mesma
pessoa poderia ter seu nome grafado de várias formas. Nomes de grafia dupla como
Manoel, Luís e Teresa, aos quais correspondem formas alternativas como Manuel, Luiz
e Tereza, também foram reduzidos a apenas uma forma ortográfica. Enfim, Juana,
Anna, Izabel, Catharina, Joam, Joseph, Podenciana foram atualizados e grafados como
Joana, Ana, Isabel, Catarina, João, José e Prudenciana, entre outros.
Assim, todos os registros foram coletados em ordem cronológica segundo cada livro,
formando um primeiro banco de dados, com grafia uniformizada.
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5.4.2 Nome e características da mãe: cor, condição, estado civil, etnia,
origem, filiação

Uma dos principais cuidados nos processos de identificação é com a freqüente
ocorrência de homônimos, dada a pequena variabilidade na escolha dos prenomes de
batismo atribuídos a filhos ou escravos. O uso preferencial de prenomes devocionais ou
nome dos santos foi uma prática generalizada entre os moradores da paróquia do
Antônio Dias, que demonstrava grande preferência por nomes como Antônio, José ou
Manoel, para os homens, e Ana, Maria, Joana e Francisca, para as mulheres. Ao
contrário dos cristãos protestantes, que se inspiravam nos nomes de figuras do Velho
Testamento, os católicos geralmente optavam pelo santo de sua devoção, um evento
relevante no calendário litúrgico ou santo comemorado na data de nascimento da
criança (Scarpim, 2008)42. Entretanto, a partir dos dados adicionais, é possível contornar
as dificuldades impostas por preferências excessivas por determinados prenomes, como
se mostrará adiante.
Quando a transmissão de sobrenome não é linear, utilizam-se outros elementos
descritivos para o cruzamento. Considera-se que uma pessoa está plenamente
identificada, quando há coerência entre certo número de elementos idênticos, a saber,
nome, sobrenome, cor, condição, padrinhos escolhidos entre vizinhos, intervalo
intergenésico. Em casos de homônimos, as mulheres podem ser individualizadas
examinando-se a perfeita concordância, entre esses elementos, para todos os registros de
batismo de filhos. Em certos casos, o fato de duas mulheres de mesmo nome e
características terem filhos, na mesma época do ano, com espaçamento inferior a um
período de gestação, é suficiente para indicar que são duas mulheres diferentes.

42

No caso das mulheres, verificou-se que, de um elenco total de 205 diferentes prenomes atribuídos às
mulheres nascidas ou batizadas entre 1760 e 1804, residentes na paróquia do Antônio Dias, 60% das
mulheres representadas foram nomeadas, utilizando apenas 30 prenomes. Os nomes mais freqüentes
foram Ana (11%), Maria (9,1%), Francisca (6,1%), Joana (6,1%), Antônia (4,3%) e Rosa (3,3%).
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Em acréscimo, observamos variações na identificação da mãe nos registros, motivadas,
em muitos casos, por alterações introduzidas pela própria pessoa, por equívocos de
transcrição, inversão, falta de um sobrenome ou por manumissão, fenômeno comum nos
registros paroquiais luso-brasileiros (Scott, 2007). Variações devidas ao uso ou não de
preposições também devem ser levadas em consideração, no procedimento de
cruzamento de dados, utilizando-se as formas prováveis de como um sobrenome possa
ser diversamente citado, no registro. Como exemplo, temos Rosa de Oliveira de Barros,
que poderá ser Rosa Oliveira de Barros, Rosa de Oliveira Barros ou Rosa Oliveira
Barros. O exame atento de elementos identificadores constantes, ao longo do período,
contribui para solucionar a maior parte dos casos.
Na mudança de estatuto jurídico, ou seja, na alforria ou quartamento, a recém liberta
deixa de ser identificada apenas por cor/etnia e relação de senhorio, adotando um
sobrenome, que pode ser apenas devocional, ou um dos sobrenomes da família a quem
pertencia. Nestes casos, procura-se pela ocorrência simultânea do mesmo prenome,
sobrenome do senhor/senhora, estado civil, cor/etnia. Quando a ex-escrava é casada, o
procedimento é semelhante.

5.4.3 Ajustes de declaração de idade em listas nominativas

Erros de declaração/atribuição de idade constituem um dos problemas mais freqüentes
quando lidamos com dados deficientes, categoria que descreve perfeitamente os dados
históricos, caso do Censo de 1804. Segundo Ewbank (1981, p.17-18), referindo-se à
demografia contemporânea, haveria quatro diferentes abordagens para detectar esta
modalidade de erros:
1. Re-entrevistas dos indivíduos para confirmar dados pessoais ou comparando as
respostas de duas entrevistas diferentes, inviável em estudos de demografia
histórica;
2. Comparação entre duas estimativas de idade fornecidas pelo respondente, em
ocasiões e registros diferentes, aplicável ao nosso caso, em exames caso a caso,
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do registro de batismo. Sugerimos, na falta desse último, fontes alternativas
como listas nominativas de outra tipologia43;
3. Exame de indícios de diferenças inesperadas nas características das distribuições
por idade dos vários grupos populacionais, tais como razões de sexo
discrepantes entre as correspondentes faixas etárias de ambos os sexos44; no caso
de haver outro Censo, diferenças marcantes entre as mesmas coortes se deveriam
à mortalidade e erros de idade relativos aos dois Censos45. Se a população é
aberta, os dados incorporam, também, efeitos de migração;
4. A abordagem final seria contrapor a distribuição de idade relatada à distribuição
esperada. Em outras palavras, isso significa a comparação da distribuição de que
se dispõe com um modelo de distribuição apropriada, com base no conceito de
população estável, ou simplesmente examinando a forma da distribuição etária,
que revelariam preferências por dígitos, entre outros.
Não obstante, o mero reconhecimento da existência de tais erros não corresponde,
necessariamente, à capacidade de dimensionar o impacto produzido na distribuição
etária, tarefa que pode ser complicada por distorções resultantes de sub-enumeração ou,
menos freqüentemente, por contagem dupla (Ewbank, 1981). Há poucos estudos
realizados para compreender a origem dos erros, ou seja, durante o processo de
entrevista e coleta de dados, estabelecendo padrões de erros de declaração de idade e de
sub-enumeração seletiva por idade, que pouco acrescentam ao conhecimento sobre o
tema (Ewbank, 1981).
Segundo o mesmo autor, os demógrafos teriam decidido, aparentemente, que erros de
declaração de idade e de distorções na estrutura etária seriam constantes com as quais

43

Vide o documento 3, transcrito no apêndice (Rol de testemunhas), que traz declarações de idade.

44

No caso de sociedades escravistas, razões de sexo muito discrepantes se encaixam na lógica da
importação de escravos, altamente seletiva por sexo, não constituindo critério seguro para detectar erros
de idade ou de estrutura etária;
45

Se se tratarem de listas nominativas, considerando que a idade varia linearmente com o tempo, basta
verificar a coerência na idade dos indivíduos, caso a caso, entre as duas idades declaradas.
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teríamos de aprender a conviver (Ewbank,1981: p.2). O único remédio seria melhorar as
formas de composição e aplicação de questionários e de realização de Censos futuros.
Desta forma, evidentemente, há alguns métodos para correção de idades, aplicáveis, em
sua maioria, para populações contemporâneas, como a repetição de surveys ou
recontagem populacional. Embora as listas nominativas compartilhem o problema com
os atuais censos e surveys, tais soluções se encontram fora do alcance das possibilidades
metodológicas para uma população histórica. Qual seria, então, a melhor alternativa?
Temos, freqüentemente, o recurso análogo de comparar a idade declarada com aquela
fornecida por outro registro, adotando-se aquela que exibe maior confiabilidade, método
adotado, neste trabalho. Utilizamos registros de batismo para os brancos, crioulos e
pardos, quase sempre naturais da Colônia e da freguesia, com bons resultados na
correção de declarações do Censo de 1804 (GRAF. 4).

Gráfico 4 – Idade declarada e corrigida de mulheres brancas, pardas e crioulas,
livres e escravas, arroladas no Censo de 1804 – Freguesia do Antônio Dias

Fonte dos dados: Mathias, 1969 e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Enfim, para mulheres nascidas na paróquia, havendo o registro de batismo, a idade
discrepante declarada no Censo de 1804 poderá ser corrigida. A razão disso é que, ao
contrário do Censo, a informação do registro paroquial se caracteriza por datar, com
precisão, uma ocorrência em tempo real. Em outras palavras, quando o escrivão anota
que certa criança foi batizada, em tal data, está dando testemunho, com fé pública, de
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que tal acontecimento ocorreu de fato e publicamente, na data mencionada, não se
admitindo a possibilidade de erro intencional. Esses erros são menos acentuados, nas
idades mais jovens, mas têm um impacto significativo a partir da idade de 20 anos, com
uma preferência acentuada pelo dígito 0, minimizada através desse procedimento
(GRAF. 4).
A exceção se mantém para os africanos, com poucas possibilidades de correção, pois
não possuem registros paroquiais igualmente precisos, principalmente entre os escravos.
Contudo, examinando-se a evolução de eventos vitais através de elementos tais como o
registro de batismo de adulto, citações em outras fontes, consistência entre período
reprodutivo e batismo de filhos, utilizados nos critérios de imputação de idade, há boas
possibilidades de situar as escravas africanas em faixas etárias apropriadas, mesmo sem
grandes ajustes nas idades simples. Nesse caso, a preferência por dígitos continua
acentuada, nesse grupo e afetará a distribuição etária total na razão direta do peso
relativo, desse grupo, na população observada (GRAF.5).

Gráfico 5 – Idade declarada e corrigida de escravas africanas arroladas no Censo
de 1804 – Freguesia do Antônio Dias

Fonte: Mathias, 1969 e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Em resumo, o ajuste de idades simples contribuiu para realocar mulheres situadas em
faixas etárias incorretas e (GRAF.5). Em seguida, o uso de dados de idade agregados
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em grupos decenais e qüinqüenais contribuiu para minimizar erros de menor
significância, melhorando sucessivamente a qualidade dos dados, através de
procedimentos simples. Comparando-se os grupos etários com e sem correções, na lista
nominativa de 1804, é possível avaliar os efeitos positivos no ajuste preliminar das
faixas etárias, mesmo na ausência de informações sobre movimentos migratórios.

Gráfico 6 – Comparação entre as pirâmides etárias de idades declaradas e
corrigidas da população feminina total por grupos etários qüinqüenais – Freguesia
do Antônio Dias, Censo de 1804

Fonte: Mathias, 1969 e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Concluindo, o segmento mais vulnerável a erros de declaração de idade, por falta de
outros registros para correção dos dados, é o das escravas africanas (GRAF.5), mas se
estende a pessoas não nascidas na paróquia, sem referências aproveitáveis, distorcendo
a estrutura etária (GRAF. 6). Sem informações de migração por sexo e faixa de idade,
os ajustes de preferência por dígitos, utilizando médias móveis, por exemplo, não
seriam suficientes para um ajuste realístico da distribuição. Assim, um estágio
subseqüente permanecerá pendente até que seja estimada a dimensão e relevância dos
movimentos migratórios, conforme recomendado na abordagem terceira, proposta por
Ewbank (Ewbank, 1981). Felizmente, a disponibilidade de fontes que possibilitam a
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eventual obtenção de dados sobre essa variável, nos arquivos administrativos, abre
perspectivas de um maior conhecimento e compreensão sobre a composição da
população, com possibilidades de ajustes finos mais condizentes com as especificidades
dessa população.

5.4.4 Ajuste das idades das mulheres

Em demografia, é fundamental que se conheça a idade da mãe ao ter um filho, pois o
que caracteriza a função de fecundidade, numa dada população, é a distribuição da
fecundidade por idade das mulheres. Do ponto de vista da Igreja e da sociedade
colonial, a idade do indivíduo tinha pouca ou nenhuma relevância, razão pela qual é
raramente citada em registros. As indicações mais próximas de faixa etária encontradas,
na documentação paroquial, referem-se à qualificação de inocente, dada às crianças
recém nascidas, nos registros de batismo, ou abaixo de sete anos, nos registros de
óbito46. Citado mais raramente, o termo “menor” foi definido como correspondente à
faixa de idade superior à de um “inocente”, ou seja, entre sete e doze anos, para
meninas, e sete e catorze, para meninos, após as quais eram considerados adultos, tanto
para a sociedade colonial quanto para a Igreja (BAPTISTÉRIO,...1641: 1) .
No banco de dados do Antônio Dias, o período de observação da natalidade se estende
de 1760 a 1804, e compreende todas as mulheres que se encontravam em algum
momento de seu período reprodutivo, seja no seu início ou nos últimos anos de um
intervalo que vai dos 15 aos 49 anos. Isto significa que mulheres que tinham entre 15 e
49 anos, em 1760, teriam nascido no período que vai de 1711 a 1745. Tomando isso em
consideração, foram examinados registros anteriores a 1760 para identificar a idade das
mulheres que iniciaram ou terminaram seu período reprodutivo entre os anos de 1760 a

46 Neste último caso, sugere-se que esta preocupação se deve ao costume de enterrar inocentes de
qualquer estrato ou condição, dentro das igrejas. Da perspectiva da doutrina católica, crianças que ainda
não haviam comungado eram incapazes de pecar, recebendo qualificação de anjinhos e este status lhes
dava o direito de ser enterrados em solo mais condizente com esta condição, ou seja, o solo sagrado do
interior dos templos.
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1804 e que constituem a base de dados intermediária que congrega mulheres de idade
conhecida, com ou sem filhos (Base II).

5.4.5 Informações sobre filhos: data de nascimento, sexo; n.º de filhos
batizados no período.

Além das características e atributos pessoais das mulheres, foram relacionados todos os
filhos tidos no período, que puderam ser identificados e vinculados, com segurança, a
uma dada mãe, obtendo as informações sobre data de nascimento de cada filho, sexo e
número de filhos tidos no período, ano a ano. Incluem-se, além daqueles registrados nos
livros de batismo, filhos batizados em perigo de vida, em casa, e que constavam apenas
dos livros de óbitos. Crianças citadas no Censo, de idade consistente com a residência
da mãe, na paróquia, são adicionadas a esse número, no ano correspondente ao
nascimento. Cerca de 4% do número total de nascidos vivos referem-se a casos
recuperados em registros de óbitos de crianças falecidas após o batismo em perigo, feito
em casa por leigos.

5.4.6 Correção da duração da união ou da exposição ao risco de conceber
para dados censurados

É freqüente a ocorrência de censura de dados, particularmente quando a mulher
“aparece” no meio de seu período reprodutivo, sem indícios que indiquem nascimento,
casamento ou residência anterior na paróquia, ou, ao contrário, “desaparece” dos
registros, sem informações de óbito ou mudança de paróquia. A permanência dessas
mulheres num subgrupo, do início ao fim do período reprodutivo, introduz um erro por
excesso no denominador, deprimindo as estimativas de fecundidade e afetando,
também, o cálculo de duração de união ou de período de exposição ao risco de
conceber, sejam formalmente casadas ou solteiras. A exclusão sumária de mulheres de
idade conhecida, mas com os demais dados incompletos, não é uma solução satisfatória,
em vista da ocorrência de um volume apreciável de dados nessas condições. Para
maximizar a utilização da informação coletada, adotaram-se critérios para corrigir
distorções introduzidas pela permanência indevida de mulheres com dados incompletos,
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na observação, afetando as estimativas sobre a função de fecundidade ou tempo de
duração da união.

Caso 1. Datas de início e término da união conhecidas

Em condições favoráveis, em que existe a data de casamento e interessa ao pesquisador
a estimativa de duração de união, sugere-se o seguinte procedimento: a mulher ingressa
na observação ao se casar e se mantém na base de dados pelo período correspondente às
seguintes condições:
a) Óbito do marido ou da esposa antes do final do período reprodutivo. Em ambos
os casos, a mulher é excluída da observação na data do próprio óbito ou do
marido, por término do período de exposição ao risco de conceber, no estado de
viuvez, ressalvando-se a ocorrência de um filho póstumo, cujo batismo marca a
data de exclusão de sua mãe.
b) Óbito do marido durante o período reprodutivo da esposa, filhos tidos como
viúva e recasamentos. Se a mulher continua a conceber filhos ilegítimos, no
estado de viuvez, aplicam-se os critérios de exclusão definidos para solteiras,
descritos adiante. Para casos de recasamentos, esses são avaliados caso a caso,
dada a sua relativa raridade. Quando o recasamento acontece em período curto,
inferior a cinco anos, considera-se o período de exposição como contínuo para
os dois casamentos, sendo que a exclusão ocorre nas datas de óbito do 2º
marido, óbito da esposa ou fim do período reprodutivo.
Sintetizando, em todos os casos em que se conhecem as datas de óbito da mulher ou do
marido, o intervalo entre elas nos dá a duração da união, identificada como duração da
união ou de exposição ao risco de conceber. Se sobreviverem até o fim do período
reprodutivo feminino, a mulher é excluída ao atingir o limite superior do período, que
pode ser fixada em 44 ou 49 anos de idade, dependendo da duração média do período
reprodutivo, específica para a população observada.
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Caso 2. Datas de início ou fim de união desconhecidas

Numa segunda abordagem, há os casos de censura, em que não se dispõem de algumas
informações, tais como início ou fim da união. Para solucionar dificuldades deste tipo,
foram adotados os seguintes critérios de correção, de acordo com o caso identificado:
a.

A data de início da união não é conhecida: Dentro da concepção adotada,
considera-se que solteiras com filhos se encaixam na categoria “casadas ou
unidas alguma vez”. Como não se conhecem informações exatas sobre a
duração das uniões, adotamos, como principal pressuposto, que a data de um
ano antes do batizado do primeiro filho corresponde à data de ingresso na
observação, interpretada como sendo o início de união ou de exposição ao risco
de conceber. Esse critério é aplicável a mulheres qualificadas como
formalmente casadas, sem informações sobre a data de casamento;

b.

No outro extremo, se a mulher “desaparece” dos registros, antes do término do
período reprodutivo, considera-se a data de batizado do último filho como data
de término da união ou do período de exposição ao risco de conceber, em que a
mulher é excluída da observação.

c.

Estimativa de duração de união para mulheres casadas, em que se conhece a
data do casamento, mas falta a data de óbito dos pais (marido/esposa). Se o
marido é declarado viúvo, em determinado registro, adota-se essa como data de
falecimento da esposa. O mesmo ocorre, no caso inverso, em que a esposa é
declarada viúva, sem informações sobre o óbito do marido. Em ambos os
casos, as mulheres são excluídas da observação, caso não se encontrem
informações posteriores com as datas reais.

Caso 3 – Exclusão por casos de exposição ao risco de conceber por períodos
inferiores a cinco anos
Em todos os casos anteriores, mulheres casadas, solteiras ou recasadas que “vivem" e
têm filhos apenas em frações de tempo de exposição ao risco inferiores a cinco anos, no
início ou fim da observação, falecendo, enviuvando ou “desaparecendo” dos registros
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no início e fim do período reprodutivo são excluídas, assim como os respectivos
nascimentos, ocorridos nesses períodos fracionários, sob a justificativa de que a
exclusão dessas mães e filhos não influi significativamente na fecundidade por idade,
estimada por períodos qüinqüenais, pois há uma exclusão simétrica ao fim e ao início do
período de observação, minimizando o peso das exclusões que se anulam parcialmente.

5.5 Terceira etapa: A montagem da base universo (Base I)

Os dados pessoais de todos os moradores citados, nessas fontes, foram fundidos num
banco de dados central ou banco universo, do qual foi extraído um segundo conjunto de
dados amostral, que reúne, exclusivamente, os dados de mulheres em idade reprodutiva,
para as quais foi possível obter a data de nascimento registrada ou presumida. Tendo a
história reprodutiva das mulheres sob o risco de ter filhos, entre 1760 e 1804, como foco
de interesse, registramos todos os elementos/informações que, direta ou indiretamente,
poderiam contribuir para reconstituir a história dessas mulheres.
Os dados de maridos, companheiros, pais, noivos, clero, padrinhos e proprietários de
escravos que aparecem, nos diferentes registros, são transcritos, uma vez que são
importantes auxiliares na identificação das mães e seus filhos, embora suas biografias
sintéticas não tenham sido cogitadas para figurar individualmente nas bases derivadas
para a população feminina, mas podem ser organizadas em base própria, ordenando as
biografias de maridos, padrinhos, noivos e pais/avós nos mesmo moldes das bases
femininas. A reconstituição nominal demanda uma série de ajustes e, muitas vezes, o
recurso aos dados masculinos é decisivo. Com o objetivo de dar suporte, nessa tarefa,
foram incorporadas informações sobre endereços, relações de parentesco advindas dos
inventários, posse de escravos, e outros.
Na seqüência ilustraremos a articulação das fontes paroquiais e das suplementares,
recorrendo a casos encontrados em fontes de diferentes origens de produção, tais como
assentos de irmandades, inventários e livros de missas, de forma a demonstrar em
detalhe, como utilizar informações paralelas para confirmar, atribuir ou corrigir dados
de idade e identificação (DIAG. 1).
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Diagrama 1 – Operacionalização das fontes segundo o conteúdo e relevância das
informações disponibilizadas
Registros Paroquiais

Grupo Único
Registros de batismo, casamentos e
óbitos

Fornecem os principais dados de eventos
vitais individuais e localização

Registros Suplementares

Grupo I: Registros de cunho demográfico (Listas
nominativas ou recenseamentos)
Grupo II: Arrolamentos parciais não demográficos
(Listas fiscalistas, militares e religiosas como listas
de matrícula de escravos, registros de imóveis,
licenças e taxas profissionais, entrada e saída da
capitania, rol de confessados, inventários post
mortem e outros)

Complementam e confirmam dados dos
registros paroquiais

Grupo I
(Fornece dados da população total)
Dados Desejados para Identificar os
Indivíduos que compõem o BDD
Nome /Sobrenome/Senhorio;
Sexo;
Filiação;
Cor;
Condição;
Data de nascimento;
Idade ao ter filhos;
Número e data de nascimento de filhos;

Estrutura etária;
Tamanho e composição de família;
Tamanho e composição de domicílio;
População Total;
Dados individuais (Idade, cor, estado civil,
ocupação, condição, relação com o chefe da casa,
endereço);
Estrutura de posse de escravos;
Composição da população por cor, condição,
estado civil, local de residência, etc)
Cobertura total.
Grupo II
(Documentação periódica do século XVIII)

Local de origem ou de nascimento;
Estado civil;
Data de casamento;
Data de viuvez;
Data de óbito;
Local de enterramento;
Endereço;
Nome dos padrinhos;
Endereço.

Endereço e aderência ao território (Tombos);
Informação sobre data de saída e chegada à
Capitania (Registros de Entrada);
Cor;
Condição;
Estrutura de posse de escravos;
Ocupação (Licenças profissionais);
Dados antropométricos e idade (Matrículas
militares);
Estrutura etária da população acima de 7 anos (rol
de confessados)
Idade e relação de parentesco e senhorio
(inventários post mortem)
Data de óbito (Livros de fábrica ou enterramento).
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Como era costume generalizado, nas sociedades coloniais, a maioria dos moradores
estava vinculada a uma ou mais irmandades (Boschi, 1986), tendo seus registros
anotados e comentados pelos escrivães, como forma de identificar melhor o irmão.
Anotações feitas no Livro de Eleições para Nossa Senhora do Parto, de 1752 a 1799, na
Capela de São José, às folhas 21, contêm a referência abaixo:
•

“Ana Romana Marques, mulher de Félix Coelho Neto, se assentou em 1762,
agora moram na Jacutinga, é filha da dita acima Maria Josefa Coelha”.

Essas notas informam nome, sobrenome, estado marital, condição ou filiação e
endereço, informações preciosas para identificar, pelo menos duas mulheres adultas,
numa irmandade destinada principalmente a mulheres sob o risco de concepção (Nossa
Senhora do Parto), o que as coloca dentro do período reprodutivo, ao se associar.
Com esses dados em mãos, como indica a seta inferior (DIAG. 1), voltamos aos
registros paroquiais, onde tais pessoas pudessem ter sido citadas, já com informações
para uma imputação razoável para a idade de ambas;
O cruzamento nominal do prenome, Maria, e do sobrenome da filha, Marques, provou
que essa última anotação foi decisiva na identificação de
•

Maria mina, escrava de Manoel Marques como sendo Maria Josefa Coelha,
preta mina forra, através do registro de batismo de duas filhas;

•

A filha, Ana Romana Marques, parda forra, nasceu em 15 de abril de 1736, fls.
119v, era filha de Maria e seu senhor, Manoel Marques. Ana casou-se com
Félix Coelho em 1754, aos 18 anos.

Informações suplementares:
•

O livro de batismos informa que Maria mina teve uma segunda filha de seu
senhor, em 1737, chamada Domingas Marques, casada em 1756 com Alexandre
Pereira. No registro de batismo correspondente, aparece também o segundo
prenome, Josefa, citado no livro da Boa Morte, reforçando a certeza sobre a
identidade de Maria Josefa;

•

Em 1737, ano do nascimento de Domingas, Maria mina se alforriou e se casou
com Mateus Marques, preto quartado do mesmo senhor. Supondo que teve sua
primeira filha em torno de 18 anos, Maria mina teria nascido, a princípio, entre
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os anos de 1707 a 1717, data de nascimento que lhe foi imputada, até que
informações posteriores contribuam para refinar esta atribuição inicial.
Por outro lado, se a idade de interesse é do segmento masculino da população, em que a
idade do marido é necessária como referência para a idade da esposa, as listas militares
são particularmente úteis. Equivalem a um arrolamento parcial da população masculina
livre, situada entre 12 anos e 60 anos. A sucessão periódica de várias dessas listas pode
indicar a data aproximada de alistamento de menores, em casos de primeira citação,
assim como dar suporte às estimativas de idade entre irmãos. Enfim, qualquer gênero de
contagens ou arrolamentos pode ser usado criativamente para identificar e imputar idade
a uma pessoa, com base em sua história de vida, evitando que se cometam erros
apreciáveis de anacronismo.
Além da demanda de informações que sustentem adequadamente os critérios de
imputação de idade, registros suplementares do Grupo II (DIAG.1) cumprem o papel
crucial de minimizar sub-registros e censura. Alguns registros de irmandades
evidenciam casos em que determinados fregueses ou famílias inteiras “desaparecem”
dos registros paroquiais, sem que se encontrem registros de óbito. Tais ocorrências
podem ser classificadas, a princípio, como casos de omissão ou má qualidade dos
registros. Contudo, examinando-se livros de certidões de missas das irmandades,
encontram-se dezenas de registros que eliminam inúmeros casos de censura, com
relação à data de óbito, com o bônus de informações adicionais sobre a mobilidade
populacional de residentes da freguesia.
Tomando-se o livro de certidões de missas da Irmandade do Patriarca São José, de Vila
Rica, verifica-se que a inexistência de registro de óbitos, na freguesia do Antônio Dias,
para algumas pessoas, significa apenas que a referida pessoa se mudou, falecendo em
outra localidade. Contudo, sua filiação às irmandades não se extinguiu com a mudança,
permanecendo intactos os seus direitos aos sufrágios, por ocasião de seu falecimento.
Este é o caso de Joana Teixeira da Costa Coelha, parda forra, nascida no Antônio Dias e
batizada em 1 de julho de 1743, LB fls. 51, filha de Teresa, escrava de Antônio Teixeira
da Costa. Arrolada no Censo de 1804, p. 193, como moradora na Queimada. À folha
11v do livro de missas daquela irmandade, encontra-se o seguinte assento: “A irmã
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Joana Teixeira da Costa Coelha, falecida em maio de 1824, na Lagoa Dourada47.
Distribuídas 8 missas”.
Francisco Furtado da Silveira, freguês do Antônio Dias e casado com Joana Batista
Ribeira, também faleceu em outra vila, segundo o registro de missas em seu nome, na
mesma irmandade, como se segue: “Francisco Furtado da Silveira faleceu no Abaeté,
1819, be. (sic) de quatro missas”. Livro de Certidões de Missas da Irmandade do
Patriarca São José, folha 4.
Outra freguesa, nascida no Antônio Dias, e “desaparecida” dos registros paroquiais
daquela Matriz, foi Francisca Arcângela da Costa, parda forra, solteira, batizada em 9 de
maio de 1743, LB fls.28. Teve um único filho registrado no Antônio Dias, Feliciano
Manoel da Costa, nascido em 1765, desaparecendo ambos dos registros do Antônio
Dias. O livro de tombos foreiros a reencontra, em 1812, morando à rua S. José,
freguesia do Ouro Preto. Uma consulta aos livros paroquiais da Matriz do Pilar
confirma o nascimento de três outros filhos e, no referido livro de missas de São José,
encontra-se a informação de que Francisca Arcângela falecera em 1818, na freguesia do
Ouro Preto. Seu inventário encontra-se nos arquivos da Casa Setecentista do Museu da
Inconfidência, com a relação de herdeiros, informando que seu primeiro filho, Feliciano
teria falecido em 1814, com a idade de 49 anos, na freguesia do Pilar.
Sob a mesma função de corrigir sub-registros/censura, temos, ainda, como exemplo, o
Livro de Registro de Sepultamentos da Irmandade do Patriarca São José, formada
majoritariamente por pardos. Nela consta, por exemplo, que Francisco Leite Esquerdo,
freguês do Antônio Dias, foi enterrado na matriz daquela freguesia, em 3 de junho de
1809. Dessa forma, casos em que os registros de óbito apresentam falhas ou
ilegibilidade, existe a possibilidade de recuperação de informações, em registros
suplementares de irmandades, principalmente considerando que grande parte das
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Lembramos que, embora distantes geograficamente de Vila Rica, registros paroquiais de grande
número das freguesias mineiras do século XVIII, encontram-se a poucos quilômetros de distância,
reunidos sob a guarda da Arquidiocese de Mariana, o que facilita a utilização desses no cruzamento de
dados.
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pessoas pertencia a duas, três ou mais irmandades, indicadas nos próprios registros de
óbito. Essa circunstância elege essas fontes como de especial relevância para a
complementação de dados dos três principais registros paroquiais formadores do núcleo
Assim sendo, a partir de todas as fontes disponíveis, foi elaborada uma ficha única que
resume todas as informações necessárias ao nosso estudo e, que será a base para seleção
das características do sub-grupo que se deseja analisar.
Quando não havia informação paroquial, o Censo de 1804 resolveu grande parte dos
casos de idade desconhecida, do período mais próximo ao final do século. Ainda assim,
foram encontradas ocorrências excepcionais em que o cruzamento de dados teve, como
principal restrição, o ponto de corte imposto pelos limites do período de observação,
afetando a informação de idade declarada e imputada. No início do período, a solução
natural foi consultar intensivamente os registros anteriores a essa data, ou seja, para
mulheres nascidas antes de 1760, conforme já explicado.
No outro extremo, em 1804, não foi viável estender a pesquisa além desse limite, o que
restringiu a capacidade de investigar melhor os dados de algumas mulheres. Pessoas que
iniciaram seu período reprodutivo, em 1803 ou 1804, por exemplo, provavelmente só
seriam citadas, novamente, fora do período de observação. Se o primeiro registro não
trouxe elementos suficientes para a identificação e datação, recorreu-se ao Censo. Caso
não estivesse arrolada, permaneceu na categoria “sem informações de idade” (DIAG. 2).
Seus dados foram incorporados apenas à Base I do banco de dados demográficos, sem
inclusão nas bases seguintes.
Em resumo, o roteiro de construção das biografias sintéticas individuais fornece a
informação sobre mulheres em idade reprodutiva, com ou sem filhos, filhos recém
nascidos e respectivas mães, representados nos campos “Nome da Criança” e
“Mãe/Senhor” (DIAG. 2), conforme descritos no assento de batismo.
Nos dois estágios seguintes, cruzando os elementos secundários com os demais
registros paroquiais, verifica-se se existe assento de óbito da criança. Se, ao contrário, o
registro encontrado para o filho é de óbito, apenas, indicando batismo in extremis, esse é
adicionado à base de crianças nascidas ou batizadas no Antônio Dias (Base IV), com os
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dados de filiação (planilha de batizados)48. O mesmo se procede em relação à mãe,
verificando se há outros registros ou citações nos registros paroquiais, como o livro de
óbitos e casamentos.
Seguindo os demais procedimentos básicos, usamos um registro suplementar não
paroquial, o Censo de 1804, para cruzamento nominal. Se a mãe não tem registro de
batizado, de casamento nem outra referência útil para atribuição de idade, a idade citada
no Censo é aceita. Caso contrário, se o mesmo indivíduo não está arrolado no Censo,
trata-se de um caso de “idade não estabelecida” (DIAG.2). Havendo a possibilidade de
acesso a outras fontes, recorre-se à sua consulta, providência que pode ser tomada a
qualquer tempo e que não se restringe necessariamente a declarações diretas de idade.
As próprias datas de citação ou de produção do documento servem como parâmetro
para estabelecer uma linha do tempo para a história de vida do indivíduo, dando suporte
aos critérios de imputação de idade, seja para a finalidade presente, na análise da
fecundidade ou de outras variáveis.
Um caso exemplar é o da escrava Joana angola, citada como mãe de um menino
falecido ao nascer, em 1803. Cruzando os dados de nome, etnia, senhorio e endereço,
localizamos Joana angola, no Censo de 1804, constatando, de início, que a idade de
Joana dificilmente a qualificaria como mãe. Em 1804, sua idade seria de apenas 12
anos. Isto a coloca como tendo engravidado em torno de 10 anos, o que seria um fato
extremamente raro, não havendo outro similar, na freguesia do Antônio Dias. Uma
busca cuidadosa não revelou registros ou indícios da existência de outra escrava
homônima, com as mesmas características, naquele domicílio.
Nesse ponto, podemos tomar a decisão alternativa de corrigir a idade atribuída a Joana
angola, fundamentada na suposição razoável de declaração errônea de idade, e atribuirlhe a idade mínima de 15 anos ao ter o primeiro filho. A justificativa, embora subjetiva,
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Esta providência simples corrige sub-registros de batismos e contribui para melhorar a qualidade de
estimativas de estrutura etária, composição por cor/etnia, condição, estado civil, fecundidade e
mortalidade infantil em menores de 1 ano, entre outras.
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é que uma gravidez de uma escravinha africana, aos 10-11 anos de idade, possivelmente
recém chegada, seria menos provável que um erro de declaração de idade, fato
recorrente no Censo de 1804. Dificilmente, numa fase de desenvolvimento físico tão
precoce e vulnerável, poderia enfrentar uma viagem por mar ou uma caminhada forçada
do porto do Rio de Janeiro até Minas, caso estivesse grávida.
Sob este raciocínio, corrige-se a idade para 16 anos, em 1803, data de falecimento do
filho Manoel. O caso passa a ser de “Data de nascimento estabelecida” (DIAG. 2).
Adicionam-se todas as informações coletadas e corrigidas, com as referências dos
documentos consultados, à biografia sintética de Joana, incluída no Banco de Dados
Demográficos:
“Joana angola, solteira, escrava do alferes Bento Pereira de Jesus,
preto mina forro, e de sua mulher, Antônia da Costa de Jesus, preta
mina forra, moradores na Barra. Citada no Censo de 1804, p. 50,
como nascida em 1792. Data de nascimento mais provável: 1787.
Filhos: Manoel, falecido ao nascer, em 11set1803, LO fls. 89.”

Com a idade estabelecida, Joana torna-se um elemento “com dados de idade” e sua
biografia é adicionada à base II e III (DIAG. 2), nos moldes detalhados adiante. Note-se
que o impacto de correções de poucos anos, neste tipo de opção, é minimizado pela
organização dos dados em grupos de idade qüinqüenais ou decenais. Em tais casos,
pequenas diferenças devidas a erros de declaração de idade e de margens de correção de
pequena ordem se diluem no cômputo geral. Ao todo, foram compostas 2082 biografias
sintéticas de mulheres identificadas e com dados de idade, com e sem filhos, que
integram a base II (Base de Mulheres Residentes com Dados de Idade).
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Diagrama 2 – Roteiro de tratamento e operacionalização dos dados na construção do banco universo e bases II, III e IV

Nome da
criança ou do
adulto

Mãe/ senhor
ou
Adulto de
ambos os
sexos

Cruzamento dos dados do
batizando com o livro de
óbitos e inclusão da data da
morte. Se sobreviveu até a
idade adulta, acrescenta-se o
indivíduo ao banco de dados,
na prole de seus pais, e como
pai, mãe e outras funções

Elementos cotejados em
todos os registros:
Prenome/Cor/Condição
Sobrenome/Nação
Endereço
Consistência cronológica
Padrinhos
Cônjuge

Prenome e Sobrenome
transmitido linearmente

Prenome e Sobrenome
transmitido não
linearmente

Prenome, sobrenome e
Nome do cônjuge

Data de nascimento
não estabelecida
(Idade
desconhecida)

Data de nascimento estabelecida
(Registro de batismo, citação no
Censo ou critério de imputação
de idade)

“Banco Universo” (Base I)

Biografia sintética composta por todos os
dados existentes nos registros consultados

Prenome, sobrenome e
vínculos sociais
associados ao endereço

Mulheres por coorte de nascimento (Base II),
por data de nascimento e sexo dos filhos (Base

Prenome, sobrenome e
filiação ou senhorio

III), Nascidos vivos por idade da mãe (Base V)
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Em todos os casos em que a idade da mãe é conhecida, os dados correspondentes são
adicionados às bases de dados que têm essa variável como critério de inclusão. Assim as
biografias sintéticas com dados de idade das mulheres são adicionadas à base “Mães
Residentes com Dados de Idade” (Base II), “Mães do Antônio Dias” (Base III) e Nascidos
vivos por idade da mãe (Base V).

5.5.1 Organização dos Dados na Planilha da Base III

Após o processo de tratamento, complementação e organização dos dados em biografias
sintéticas, monta-se a amostra com que se pretende trabalhar. Nesse caso específico, a
planilha contendo a base intermediária II foi projetada para conter todas as informações
vitais das mães e não mães da freguesia, assim como os dados dos filhos tidos, no período.
Desta forma, a configuração do banco segundo as variáveis essenciais para a
caracterização das mulheres e mães residentes, resultantes deste processo será a seguinte:
Campo 1: Código numérico para identificar cada mulher
Este código será escolhido de acordo com as demandas específicas de utilização do banco.
No nosso caso, cada mulher recebeu um simples número seqüencial, satisfatório para o
estudo de caso do presente trabalho. Este número pode ser adicionado à biografia de
descendentes ou colaterais, na recuperação de dados familiares e podendo ser configurado
para conter outras informações como vínculos consangüíneos, sociais e nupciais.
Campo 2: Biografia sintética reunindo todos os dados coletados nos registros paroquiais
e documentos suplementares. A biografia constitui um campo em aberto, ao qual se pode
adicionar quaisquer novos atributos;
Campo

3:

Código

alfabético

composto

para

identificação

das

principais

características da mulher (cor, condição, estado civil) ;
Para evitar uma segmentação da planilha, em um número excessivo de campos para as
características pessoais, criou-se um código composto, que reúne as informações referentes
a quatro atributos de cor, três de condição jurídica (livre, forra e escrava) e duas para
estado civil (casada e solteira).
Cor/etnia: b (branca), a (africana), c (crioula/cabra), pa (parda);
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Condição: l (livre), f (forra ou liberta) e e, para escrava;
Estado civil: c (casada), s (solteira).
Baseada nesta codificação, a identificação de Guiomar Mendes Monteira, preta forra do
gentio de Guiné, casada, será afc (africana, forra, casada). Similarmente, Albana de Jesus
ou Albana Teresa de Jesus, parda forra, solteira, terá o código pafs. Embora seja de uma
simplicidade óbvia, este código é bastante útil quando se querem examinar segmentos de
cor, condição ou estado civil distintos. Podemos reunir todas as africanas, todas as
africanas casadas ou solteiras e todas as africanas escravas ou libertas. Se desejarmos
separar apenas as escravas, basta filtrar segundo os códigos que contêm o elemento e, a
saber, aes e aec (africanas escravas solteiras e casadas), ces e cec (crioulas escravas) e paes
e paec (pardas escravas solteiras e casadas). Por ser pouco significativa, a categoria cabra
foi incluída em crioulas e a categoria quartada, em escravas. A categoria viúva não foi
considerada como categoria individual, dado a raridade de ocorrência de filhos nascidos de
mães, nesse estado. Entretanto, a biografia sintética informa eventos vitais do marido,
incluindo sua data de óbito, para estimativas de tempo de união, podendo ser considerada
para análise específica de filhos ilegítimos.
Inicialmente, era nossa intenção distinguir todas as pessoas de nascimento livre das de
nascimento escravo, libertadas posteriormente, algumas na pia batismal. Entretanto, os
párocos não fazem a distinção entre livre e liberta, nos registros, qualificando
indiscriminadamente, como forra, qualquer pessoa de baixa condição social, mesmo as de
nascimento livre, denotado pela indicação de pais livres ou forros, no próprio registro de
batismo. Desta forma, para efeito de análise, forra e livre se equiparam, freqüentemente,
excetuando-se o caso das mulheres brancas, que só podem ser qualificadas como livres. No
entanto, com o avanço subseqüente do banco de dados, pretende-se continuar corrigindo
cada caso, para que se atribua corretamente o qualificativo de livre a quem nasceu nessa
condição, ou seja, distinguindo o filho de pais livres dos forros.
Campo 4: Ano de nascimento da mulher (Dado de coorte).
Campo 5: Datas para inicío e duração do casamento: Pode ser desdobrado, ainda, em
data de viuvez e recasamento, adicionando-se uma coluna com a informação de data de
óbito do marido, para a obtenção da duração da união. No caso do Antônio Dias,
considerando a prevalência do concubinato, na freguesia do Antônio Dias, no período,
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essas informações têm relevância restrita. Contudo, para segmentos em que a ocorrência do
casamento religioso é significativo, como no caso das mulheres brancas, este campo deve
ser incluído, adotando-se os critérios de ajuste para duração de união/exposição ao risco de
conceber.
Campo 6: Data de falecimento e/ou idade ao falecer: Nesse trabalho, não lidaremos com
a mortalidade materna ou feminina, a não ser para óbitos associados à análise da função de
fecundidade no estudo de caso da freguesia do Antônio Dias. Como utilizamos a data de
óbito para excluir da observação as mulheres falecidas, na data de seu óbito, e como
alternativa para distinguir homônimos, o campo “idade ao óbito” foi incluído na planilha
das bases II e III (GRAF. 2).
Campo 7: Data de nascimento, sexo e número de filhos tidos, anualmente, de 1760 a
1804: Este campo, na realidade, é desdobrado ano a ano. Cada nascimento é introduzido na
linha/coluna que identifica o ano, sendo indicado pela idade da mãe, ao nascimento, e a
letra f, se for do sexo feminino, e apenas a idade da mãe, se masculino.
Para facilitar a visualização gráfica, foi utilizado um código de cores, preenchendo-se as
células referentes aos anos fora do período reprodutivo (antes dos 15 e depois dos 49 anos)
de marrom. A partir do ano de falecimento, as células são preenchidas com a cor azul. O
período anterior à concepção do primeiro filho é representado em amarelo. Assim, as
células brancas representam, simultaneamente, período reprodutivo, tempo de exposição ao
risco de ter filho ou duração da união, individualizando, inequivocamente, para cada
mulher, os limites do período de observação específico. 49
O gráfico (GRAF. 7) é projetado para ser lido também por qüinqüênio de nascimento das
mães e qüinqüênio de nascimento dos filhos, permitindo leituras por coorte e por período
anual, qüinqüenal e assim por diante. Assim, permite a seleção de períodos e de segmentos
populacionais.

49

Campos adicionais para profissão, ocupação, freguesia de origem, endereço e outras podem ser facilmente
adicionados, à medida que se avançar na pesquisa de documentação administrativa que contenham estes
dados. Mas como, nesse caso, as fontes principais são os registros paroquiais, não houve interesse imediato
em adicioná-los, nesse estágio.
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Para limitar a dimensão das planilhas, ao invés de duas colunas para separar nascimentos
femininos e masculinos, os nascimentos femininos são indicados pela letra f, partos
múltiplos pelos números 2 e 3, entre parênteses. Partos simples, de meninos, são indicados
apenas pela idade da mãe. Partos de gêmeos de diferentes sexos são indicados pelo número
e código de sexo, ou seja, parto de dois meninos, aos 19 anos, será indicado como 19(2).
Se uma das crianças for menina, teremos 19 (1,1f) e assim por diante.
Entretanto, se for necessário desagregar a amostra por sexo dos nascidos vivos, será
obrigatória a inclusão de duas colunas para cada ano de observação, gerando 44 colunas
adicionais.
Finalmente, obtém-se a Base de Dados III ou, mais especificamente, a Base de Dados de
Mães Residentes, que tiveram filhos batizados no Antônio Dias, entre 1760 e 1804, e que
constitui o foco de análise do nosso estudo de caso.
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Gráfico 7– Planilha esquemática da planilha de mulheres residentes do Antônio Dias (Base II), por coorte de nascimento, de acordo com
suas características pessoais e respectivos filhos, por ano calendário de nascimento entre 1760 e 1804.
Biografia
Código

Código de

Coorte de

Idade ao

1760 1761 1762 1763 1764

característic
as

Nasc.

óbito

1760

n

aes

53

49

n+1

aes

61

46

.

blc

58

.

pafc

.

pafc

.

cfs

.

cfc

...

cfc

.

ces

.

cec

.

aec

.

pafs

.

blc

.

blc

.

pas

.

ces

n+i

pafs

1711
1714
1720
1730
1738
1742
1747
1752
1757
1763
1770
1776
1781
1784
1789
1790
1792

40
30
22
18
13
8
3
8
*
*
*
*
*
*
*

sintética

Fonte: Elaboração própria

Idade em

Idade em

72
45
60

23

Fal
46
41f

23 24f

26

16

(...)

Parturição
1800 1801 1802 1803 1804 acumulada no

1800

período

*
*
*
*
*
58
53
48
43
37
30
24
19
16
11
10
8

0
1
1
1
3
2
1
3
5
38

1
32f

24f
21

33

2

27

2
Fal

17

1
1

15f

1
0
0

108

No esquema acima (GRAF.7), de dados fictícios, o período de tempo foi truncado, em
função do espaço disponível para visualização, mas é possível acompanhar os
nascimentos diagonalmente, ao longo do tempo, à medida que as gerações se sucedem e
se extinguem. Num banco de dados completo, ano a ano, também é possível isolar os
períodos que se desejam investigar, tanto para coorte de nascimento das mães, quanto
por período.
Concluindo o detalhamento da construção do banco, verifica-se que, para a obtenção da
base de análise, nesse caso, a base III ou “Mães do Antônio Dias”, basta excluir as
mulheres que não tiveram filhos, ao longo do período, ajustando-se o sub-grupo
resultante de acordo com os procedimentos descritos para exclusões adicionais,
particularmente, em casos de censura, descritos no parágrafo 5.4.5.

5.6 Os métodos pioneiros e sua contribuição essencial ao desenvolvimento do
modelo proposto

Uma análise da metodologia descrita nos parágrafos anteriores torna evidente que o
presente método de construção de dados é tributário, em diferentes graus, de dois
importantes métodos desenvolvidos para populações históricas. Citamos, em primeiro
lugar, a celebrada reconstituição de famílias de Henry & Fleury, reconhecida como
fundamento do desenvolvimento de técnicas de análise específicas para populações
históricas, publicada, originalmente, em 1956 (Marcílio, 1977). O método Henry-Fleury
se fundamenta em dois gêneros de documentação seriada, que são as listas nominativas
e os registros paroquiais. Henry (1988) define listas nominativas como aquelas em que
pelo menos a denominação do indivíduo (nome e sobrenome) é mencionada e que
tenham sido produzidas com finalidades diversas: administração, eleições, assistência,
impostos, prática religiosa, recrutamento, etc. No desenvolvimento e aplicação do
método, o autor utiliza exclusivamente as listas nominativas produzidas com finalidades
censitárias, combinadas com arrolamentos estatísticos anônimos (Henry, 1988),
desprezando as demais. Entretanto, ao tratar do caso brasileiro (Henry, 1988),
reconheceu a necessidade de utilizar registros suplementares para ajustar seu método às
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condições locais. Entre outras deficiências, não temos levantamentos anônimos
contemporâneos similares aos franceses e o sucedâneo mais próximo que podemos
apontar são os mapas de população, que sintetizam dados de listas nominativas,
conforme exemplo apresentado no anexo (MAPPA de População...1815; 1821)
Nos recenseamentos franceses utilizados por Henry (1988), as famílias eram listadas por
unidades familiares, à semelhança da contagem por fogos nos recenseamentos feitos
durante o período colonial, no Brasil (Mathias, 1969). Isto significa que, basicamente, o
método de execução e informações coletadas em listas nominativas de ambos os países
são praticamente os mesmos, à exceção das categorias de cor e de estatuto jurídico
(livre ou escravo), que o autor aponta como sendo específicos de países da América
Latina (Henry, 1988: p. 15). A segunda fonte utilizada por ele diz respeito aos registros
civis ou seus equivalentes – os registros paroquiais – que diferem das fontes brasileiras
apenas na discriminação da categoria cor/etnia e na cobertura, dada a existência de
diferentes denominações religiosas: católica e protestante. Havia, na França, grande
parcela populacional protestante, disseminada por todo o território, condição inexistente
no Brasil, onde a religião católica era virtualmente universal. Essa característica
favoreceu a centralização dos registros brasileiros nas matrizes paroquiais e a cobertura
total dos registros, que incluía todos os grupos sociais residentes da freguesia. Assim
sendo, a aplicação inicial do método de reconstituição de famílias se restringiu a
localidades francesas e européias em que a parcela protestante da população era pouco
significativa.
A parte operacional do método se resolve a partir de levantamentos de dados de
batizados, casamentos e óbitos ou dos levantamentos nominativos abreviados, através
de fichas intermediárias, de onde são transcritos para fichas de família padronizadas
(Henry, 1977; 1988). Em ambas as formas o ponto de partida adotado é o casamento
formal, visto que o foco da reconstituição é a família conjugal, excluindo outras formas
familiares e, por consegüinte, filhos nascidos fora do matrimônio. Os dados dos filhos
tidos pelo casal observado são adicionados a essa ficha central, abrindo-se outra sempre
que uma nova família se formava pelo casamento de algum filho.
Como a intenção subjacente é o estudo da fecundidade marital ou legítima, impõe-se a
seleção de famílias a serem reconstituídas. Em princípio, incluem-se apenas as famílias
de que são conhecidas as datas de início de sua formação (data de casamento) e fim de
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observação (datas de óbito, viuvez ou fim do período reprodutivo) (Henry, 1977). Não
obstante, Henry distingue, ainda, dois subgrupos de famílias, segundo o número de
filhos: o das famílias completas, que preenchem os quesitos acima, e as famílias
incompletas, em que a mulher não completou o período reprodutivo e não se conhece a
data de final de observação, seja por falta de dados de óbito ou da mobilidade
populacional. Segundo ressalta o autor, na prática, só podem ser utilizadas, no estudo de
cada fenômeno (nupcialidade, fecundidade por idade, etc.) uma fração das famílias ou
parte da história de algumas delas, advindo daí, o problema da seleção (Henry, 1977: p.
62).
No que se refere aos principais resultados obtidos a partir das famílias reconstituídas,
apontam-se as taxas de fecundidade legítima por idade do conjunto de mulheres, a
freqüência dos recasamentos por idade ao enviuvar, a distribuição dos intervalos entre a
idade ao casar e ao ter os primeiros filhos, a duração média dos intervalos
intergenésicos, segundo a idade, assim como os a distribuição das mulheres segundo o
número de filhos, entre outros. No caso da mortalidade, se os dados são de boa
qualidade, Henry sugere a possibilidade de estabelecer tábuas de mortalidade dos dez ou
quinze primeiros anos. Marcílio (1977) lembra que, como desdobramento desta técnica
inovadora, a análise sistemática das fichas de família do modelo Henry-Fleury
explicitara “com rigor, o mais perfeito possível”, o sistema europeu de casamento,
desde o século XVI ao XIX (Hajnal, 1965).
No nosso método, a abordagem não focaliza a família conjugal, mas a história
reprodutiva da mulher, desvinculada da família, ou seja, pelo acompanhamento do ciclo
reprodutivo das mães, a partir do primeiro filho, compondo um conjunto de dados
inéditos para um grupo de mães que viveram total ou parcialmente seu período
reprodutivo, de 1760 a 1804, destacando-se as séries de mães com dados de idade ao ter
o filho e a formação de uma série de nascidos vivos por idade da mãe, informação
igualmente pioneira para o período e território em questão. Até o melhor de nosso
conhecimento, ainda não há informação similar contemporânea para outros territórios.
Essas séries são enriquecidas pelo acréscimo de informações, por grupo de cor/etnia,
estado conjugal e condição jurídica, de informações complementares, conforme descrito
anteriormente. Dentro do nosso particular interesse, o segundo método focalizado
refere-se à técnica de reconstituição de paróquias de Maria Norberta Amorim (1991)
que, segundo a autora, procura romper com a tirania das fontes e a excessiva rigidez do
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modelo Henry-Fleury, que impunham dificuldades extremas na aplicação direta do
método de reconstituição de famílias ao contexto português. Amorim indica a pouca
disponibilidade de registros paroquiais de longa duração, nas freguesias portuguesas,
impossibilitando o acompanhamento da unidade familiar, por um período suficiente,
além de outros obstáculos (também sugeridos para o caso brasileiro), entre eles, a não
linearidade na transmissão de sobrenomes (Amorim et al, 2001: p.57).
Reconstituir paróquias, segundo definição da própria autora (Amorim, 1991) significa
primeiro organizar os dados dos registros de nascimentos, casamentos e óbitos em
fichas de famílias e depois cruzar informações de forma a acompanhar, em
encadeamento genealógico, a trajetória de vida de cada residente, tenha ele nascido na
paróquia, entrado nela pelo casamento ou simplesmente nela ter falecido. Ao final desta
operação, seriam construídas duas bases de dados: uma de famílias, mais próxima à
obtida pela metodologia de Henry-Fleury (1977, 1988), e uma segunda base composta
por fichas individuais, mais propícias ao cruzamento nominal entre fontes.
Em termos gerais, o foco central da segunda e principal base de dados produzida, que a
autora denomina como “entidade fundamental”, é o indivíduo. Uma primeira versão do
método considerava apenas os indivíduos com residência comprovada, na comunidade
em estudo, mas que foi ampliada, posteriormente, passando a incluir quaisquer pessoas
referidas nas fontes utilizadas, quer essas fontes fossem ou não paroquiais (Amorim et
al, 2001). Para assegurar o rigor das análises pretendidas, foi necessário desenvolver,
então, uma tipologia da referida “entidade fundamental” (Amorim et al, 2001),
distinguindo vários grupos de indivíduos, conforme tenham ou não dados vitais
completos ou naturalidade na paróquia, além dos casos de pessoas sem ligação de
residência.
A opção por incluir indistintamente todos os indivíduos que tenham sido citados, quer
tenham sua residência comprovada ou não, é justificado por Amorim et al (2001), como
resposta a uma constante demanda de historiadores portugueses que se beneficiariam
sobre informações da localização de determinadas pessoas de interesse e suas eventuais
ligações ou vínculos sociais, naquela comunidade, e que poderiam ser localizadas
através de uma busca nominal na base de dados. A partir daí, a autora sugere que a
articulação das bases de dados com as listas de habitantes seriam um desdobramento
óbvio em direção à abordagem historiográfica que privilegia as análises das unidades
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familiares ao gosto do Cambridge Group (Amorim, 1991). No nosso caso, a união de
todas as bases que compõem o Banco de Dados Demográficos oferece igualmente a
possibilidade de construção dessa visão integrada da sociedade, compartilhando a
mesma possibilidade de cruzamento nominal com outras fontes de interesse, o que
amplia a aplicação interdisciplinar para pesquisadores da família, domicílios, mercado
de trabalho feminino e outras.
Em suma, sob a perspectiva da reconstituição de famílias, Amorim (1991) ressalta que
as bases de dados assim construídas, particularmente a base de fichas de famílias,
permitem as mesmas aplicações e análises que o modelo Henry-Fleury, ampliando-se
sua utilidade para outras abordagens multidisciplinares, com especial interesse para a
história social e econômica.

5.7 Análise comparativa entre os métodos pioneiros e o método proposto

Entre as características comuns aos métodos descritos e o presente modelo, partimos,
em primeiro lugar, do objetivo central que motivou o desenvolvimento dos modelos, o
aprofundamento do conhecimento sobre populações históricas. O mesmo se considera
em relação às fontes de dados brutos, compartilhadas pelos três métodos, que leva em
conta, também, a relativa universalidade das fórmulas tridentinas dos registros
paroquiais católicos, adotadas nas paróquias francesas, portuguesas e brasileiras, e
similaridade das informações constantes nos recenseamentos.
Essas consistem de registros paroquiais e listas nominativas, ressalvando-se, entretanto,
que, no nosso caso, trabalhamos com a escassez ou possível indisponibilidade de
recenseamentos para grande parte das paróquias e somente para alguns poucos períodos
do Brasil Colônia.
Entretanto, entre os dois modelos descritos, incorporamos, em maior grau, as inovações
introduzidas por Amorim (1991), ampliando o leque de fontes a serem utilizadas,
incluindo outros gêneros de documentação nominal, mais propícias à aplicação das
técnicas de identificação e imputação de idade, principalmente em função do contexto
fortemente enraizado no escravismo, que afeta profundamente a disponibilidade de
dados para a população cativa. O método de Henry, além das limitações de cobertura
devidas a diferenças de denominação religiosa, permite a reconstituição de uma fração
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reduzida de famílias. O método Amorim, além de obter resultados semelhantes, na
aplicação da técnica de reconstituição de famílias, é mais ambicioso, reconstituindo
também redes sociais consangüíneas ou não, tendo, como horizonte, a comunidade
como um todo.
A principal diferença entre o presente método e o modelo Amorim, refere-se,
essencialmente, ao tratamento específico dos dados brutos dos segmentos que compõem
a população estudada, assim como a preferência pela mulher como elemento
fundamental. Parafraseando a autora, a nossa “entidade fundamental” é a mulher sob o
risco de conceber, ou mais particularmente, as mães. Para o período colonial brasileiro,
a ocorrência simultânea de condições diversas de caracterização, para cada grupo social,
demandou o desenvolvimento de critérios de correção e de imputação de idade, assim
como de tratamento de dados censurados, particularmente no que se refere à duração de
uniões, conforme descrito anteriormente.
Numa análise comparativa, a composição populacional das freguesias portuguesas se
apresenta mais simples e etnicamente homogênea do que a brasileira, com um
escravismo residual ou totalmente inexistente, em certas paróquias. Em contrapartida,
no Brasil, e especificamente no caso do Antônio Dias, temos parcelas significativas de
população de origem africana, de peso relativo variável, segundo o período, sem dados
de idade e de difícil caracterização, por falta de vínculos familiares. Embora
compartilhe a ocorrência generalizada da ilegitimidade, relevante nos casos português e
brasileiro, as proporções do fenômeno, na sociedade colonial brasileira, é de proporções
dramáticas, chegando a um percentual da ordem de 80% entre os escravos, o que
constitui a regra, nesse segmento populacional. No método Henry-Fleury, os ilegítimos
são excluídos sumariamente das observações, nos trabalhos relativos aos países
europeus. No método Amorim, eles são ou não considerados, conforme a importância
relativa do fenômeno e de acordo com a abordagem disciplinar preferencial, para as
freguesias em que o referido método é aplicado (Neves, 2001).
Nosso método permite, ainda, estabelecer as taxas de mortalidade infantil, mortalidade
na infância e tábuas de mortalidade de 0 a 15 anos, à semelhança do método Henry, para
os nascidos na freguesia, para futuros trabalhos com foco nessa variável. A série de
nascidos vivos informa, também, as datas de óbitos ocorridos na freguesia. Em
acréscimo, através dos critérios de otimização dos dados via atribuição de idade e

114
critérios de inclusão em grupos de análise, o volume de histórias reprodutivas
reconstruídas alcança um percentual bastante significativo, em comparação com os
métodos pioneiros, ambos restritos às famílias conjugais, no caso particular da análise
da função de fecundidade.
Feitas essas considerações e pronta a montagem dos grupos e subgrupos eleitos para
análise, suas características e abrangência determinarão a seleção do melhor método de
análise demográfica, de acordo com as variáveis eleitas e resultados pretendidos. Com
este propósito, apresentamos, na seção e capítulos que se seguem, o projeto
correspondente ao estudo de caso de aplicação da técnica à população da freguesia do
Antônio Dias, em que estas operações serão melhor descritas. No capítulo sexto, que
abre essa seção, desenvolve-se uma apresentação do histórico da freguesia do Antônio
Dias de Vila Rica do Ouro Preto, unidade de análise eleita para o desenvolvimento do
referido estudo.
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6 A FREGUESIA DE ANTÔNIO DIAS DE VILA RICA50

Neste capítulo, destacamos a freguesia do Antônio Dias, dentro do espaço de Vila Rica.
Começaremos pela origem e constituição da própria vila, ressaltando aspectos étnicos e
culturais presentes na sua população, desde o início de sua formação e povoamento
deste território, até o momento em que iniciamos nosso estudo. Justificaremos a escolha
do período 1763 a 1804 e da freguesia para objeto de análise e apresentando aspectos da
sua estrutura familiar e matrimonial relevantes para o nosso estudo.

6.1 Vila Rica: Origens e Constituição da Municipalidade

Tendo sido descoberto em 1698, o território do “ouro preto” foi rapidamente ocupado
por aventureiros de todas as partes da Colônia. Praticamente todos os povoadores
iniciais se concentravam na busca e mineração do ouro, sem a devida atenção às
necessidades básicas da existência, principalmente o abastecimento de gêneros
alimentícios (Antonil, 1967; Eschwege,1979) . Assim, em pouco mais de dois anos após
a descoberta das lavras minerais, a escassez de alimentos era de tal forma generalizada
que os mineiros se viam obrigados a pagar quantias extorsivas por qualquer tipo de
gênero (Antonil, 1967). Nem mesmo o ouro acumulado tinha qualquer serventia para a
aquisição de víveres, apelando-se para a violência na tentativa de obter algum sustento.
Em razão disto, para não morrer à míngua, a primeira leva de mineradores viu-se
obrigada a abandonar as lavras temporariamente, até que os meios de abastecimento se
equilibrassem (Vasconcelos, 1974). Passado algum tempo, depois de se estabelecer
formas de garantir o abastecimento regular, os paulistas tentaram retornar às suas
possessões, encontrando-as já ocupadas e retituladas em favor de forasteiros, fato que
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Grande parte deste capítulo foi apresentado em forma de artigos na XXVI IUSSP International
Population Conference (Campos, 2009) e no XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP
(Campos, 2010)
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viria a contribuir pesadamente no desenvolvimento dos conflitos que culminaram na
Guerra dos Emboabas (Vasconcelos, 1974).
Até que as lutas se iniciassem, o território era controlado pelos guarda-mores e
potentados paulistas, sem que a Coroa tivesse meios de impor de fato a sua autoridade
sobre as áreas mineradoras (Vasconcelos, 1974). O governador da Capitania do Rio de
Janeiro, que englobava também o território das Minas foi expulso pelos emboabas, que
haviam aclamado Manoel Nunes Viana como governador das Minas, na matriz de
Cachoeira do Campo, em 1709.
As dissensões internas possibilitaram à Coroa assumir o controle do território,
decidindo criar a nova Capitania de Minas e São Paulo, com o propósito de consolidar e
ampliar este controle, especialmente com a criação das primeiras vilas mineradoras. O
primeiro governador foi Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, que erigiu
Vila Rica em 8 de julho de 1711, durante o reinado de D. João V51..
No caso de Vila Rica, assim que a povoação se erigiu em Vila, os oficiais da Câmara se
apressaram em resolver a questão das rendas da Câmara, instituindo a obrigação de
aforamento dos terrenos ocupados pela população e do licenciamento das lojas e
vendas, que são ítens essenciais das posturas da Vila. Entretanto, o grosso da renda
auferida pelo Conselho da Câmara de Vila Rica repousaria sobre os direitos forais, para
os quais foi concedida a carta de sesmaria da Vila, que assegurava o direito à cobrança
dos foros, pela cessão e uso de superfície dos terrenos situados no quadrilátero
delineado na carta de 171152
A instalação da Vila, mais de uma década após os descobrimentos auríferos, modificou
substancialmente a organização político administrativa do território, reunindo os arraiais
esparsos sob uma única instância de administração. Contudo, manteve-se a jurisdição
religiosa já consolidada em cada uma das duas paróquias instaladas previamente no
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Carta de sesmaria concedida à Câmara de Vila Rica pelo Governador Capitão General Antônio de
Albuquerque Coelho de Carvalho, em 27 de setembro de 1711. Fonte: Cópia reprográfica avulsa
pertencente ao acervo do Arquivo Histórico Municipal de Ouro Preto.
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Vide nota 46.
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território da vila recém criada – Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias e Nossa
Senhora do Pilar do Ouro Preto – que reivindicavam limites precisos para cada
paróquia, malgrado a solução unificadora representada pela demarcação da sesmaria da
Vila. Este problema foi solucionado a contento pela intervenção do bispo do Rio de
Janeiro, confirmada pelo rei, delimitando o território de influência de cada Matriz
(Trindade, 1928). Em acréscimo, os livros de tombos foreiros da Câmara foram
organizados em duas seções distintas, definindo, formalmente, as fronteiras entre uma e
outra freguesia (LIVRO DE TOMBOS... 12, 1806).
Em virtude de circunstâncias específicas de seu povoamento, derivadas da legislação
mineral, que obrigava ao distanciamento entre lavras (Eschwege, 1979), vários
povoados isolados surgiram, em dois grandes vales distintos. Nestes, foram erigidas
duas igrejas matrizes, cabeças de paróquias independentes. Conforme indicam os livros
de termos de acórdãos da nascente Vila Rica, após a unificação dos arraiais, elegeu-se a
Matriz do Pilar como a Paróquia “oficial” da administração régia e do Senado da
Câmara, local de realização das cerimônias de Te Deum, exéquias e cerimônias de
posse, procissão de Corpus Christi, enfim, todas as liturgias do calendário religioso
oficial do Reino, Capitania e da Câmara. Nas demais cerimônias e festas móveis, a
responsabilidade de sua realização se alternava entre as Matrizes anualmente (LIVRO
DE ACÓRDÃOS,..1712). Ainda assim, obrigações de menor monta, como missas e
sepultamentos de presos eram de obrigação, ora do Antônio Dias, ora do Ouro Preto,
conforme se depreende dos registros da freguesia do Antônio Dias.
Contudo, a importância da Matriz do Antônio Dias se mantinha em termos equiparáveis
à da Matriz do Ouro Preto, em virtude do fato de que Nossa Senhora da Conceição era a
padroeira oficial da família real portuguesa. Por esta razão, o governador da Capitania
ou capitão general tinha a função de juiz da Irmandade mantenedora da matriz, e ali
batizava membros de sua família. Pela mesma razão, a capela de Nossa Senhora da
Conceição do Palácio tinha o status de filial do Antônio Dias.
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6.2 A população de Vila Rica: aspectos étnicos e culturais presentes na sua
formação

Independente da forte presença portuguesa na formação da mentalidade colonial, as
observações que ressalvam sua maior influência sobre a minoria branca da colônia são
perceptíveis e pontuam a literatura do período, ainda que de forma marginal (Maxwell,
1973). Nos processos de formação da população brasileira, o impacto da reprodução
sustentada de elementos culturais africanos, dada a longa duração dos efeitos dos fluxos
de entrada de escravos, ainda é relegado ao segundo plano pelos pesquisadores da
história da família. O recente interesse na família escrava se caracteriza por estudar esta
forma de união em seus vínculos essenciais com o regime escravista (Slenes, 1999;
Florentino & Góes, 1997). O mesmo se dá em relação a suas racionalidades econômicas
e de controle social, com reduzido interesse na avaliação empírica dos diferenciais
demográficos, desse grupo, e sua inserção e impacto na evolução demográfica do
conjunto total da população.
Diferentemente da metrópole, onde uma escravidão pouco significativa se extinguiu em
meados do século XVIII (Tinhorão, 1997), sem quaisquer conseqüências estruturais na
economia, as populações mineiras sofreram um direcionamento diverso da base ao topo
da hierarquia social. Desde o início do povoamento do território, na vigência de uma
economia urbano-mineradora profundamente enraizada no regime escravista, a
composição social, étnica e racial resultantes da influência segmentadora e degradante
deste instituto engendrou e modificou comportamentos e percepções, onde a própria cor
podia se constituir em elemento de diferenciação na hierarquia social. Na sociedade
portuguesa rural, calcada ainda na segmentação estamental dos três estados, este aspecto
praticamente inexistiu, em vista da homogeneidade étnica da população, sendo o estrato
social de origem o principal fator de diferenciação.
Quanto à população de origem africana, as etnias genericamente conhecidas como
minas predominavam na composição da população escrava dos núcleos mineradores, ao
longo do século XVIII, como atestam os registros paroquiais. Tinham, como origem, a
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região do Golfo de Guiné, de países como os atuais Nigéria, Sudão e Gana, entre outros.
Infelizmente, muito pouco se sabe efetivamente sobre essa população, especialmente no
que se refere à sua real identidade étnica, abrigando distintos grupos sob a mesma
denominação53.
Os estudos de Ifi Amadiume (1989) sobre algumas sociedades tradicionais da Nigéria,
em particular a etnia igbo, presente em Minas Gerais, destaca o alto valor da mulher e
seu papel relevante na família e na sociedade, descrevendo o comportamento nupcial e
reprodutivo da mulher, assim como a estrutura e composição básica das sociedades e
famílias, desta região (Amadiume, 1987; 1989). A autora contesta a concepção corrente
no Ocidente cristão, de que a assimetria sexual seria um fato universal da vida humana,
observando o caráter puramente etnocêntrico desta visão. Ao contrário, aponta a
dualidade de sistemas organizacionais paralelos e igualitários para ambos os sexos,
mediados pela flexibilidade de construções de gênero, particularmente nos sistemas
sociais da etnia igbo. Tais estruturas se opõem ao sistema de dominância de sexo único
ocidental, com a milenar preponderância do masculino sobre o feminino, como
provedor e detentor do poder decisório.
A centralidade da mulher, nas sociedades africanas tradicionais, é reafirmada em outros
estudos, por exemplo, no caso das mulheres iorubá (Raji, 1998), etnia igualmente
presente na composição da população escrava mineira Este aspecto encontra
ressonância na literatura, pela percepção recorrente de industriosidade, autonomia
política, econômica e social das negras minas, independente de sua condição jurídica ou
civil (Ramos, 1990). No que se refere ao papel preponderante de provedora da família,
esta descrição se ajusta à afirmação de que, no passado e no presente, as mulheres
alimentam o continente africano (Koopmann, 1995).
Se esta hipótese se sustenta, para Minas Gerais, as africanas recém chegadas estavam
culturalmente condicionadas ao desenvolvimento e exercício de um poder próprio e
pessoal, na presença ou não de um marido e, em circunstâncias especiais, na do próprio
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Em linhas gerais, os negros de etnia mina seriam os sudaneses, compreendendo várias nações, entre as
quais os shara, haussá, malê, gêge, igbo e outros.
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senhor. A este papel, as viúvas ou solteiras órfãs brancas só podiam aspirar e, com o
beneplácito da sociedade, apenas na ausência de um chefe de família do sexo
masculino. Essa feição da mentalidade africana também explicaria os altos índices de
domicílios matrifocais, chefiados por mulheres livres negras e pardas, observados em
Vila Rica em 1804 e 1838 (Ramos, 1990: p. 155) e para outros períodos e localidades,
como Santana de Parnaíba (Metcalf, 1990) e Campinas (Silva, 2000), no século XIX,
apenas para citar alguns. Analisando o caso de Vila Rica, evidências dessa peculiaridade
são reveladas pelo cruzamento dos dados dos registros paroquiais com o livro de
tombos foreiros de 1812, que fornece dados interessantes sobre a propriedade de
imóveis por mulheres.
A despeito dessas considerações, não constitui escopo deste trabalho nem se ambiciona
o exame exaustivo de possíveis vinculações ou relações causais nas mudanças e
permanências destes padrões, por influência de valores e características do modelo
português, notadamente a família branca do topo da hierarquia social. O mesmo se
aplica ao caso da população cativa e egressa da escravidão, na hipótese de que a
eventual especificidade de seus padrões poderia se dever à preponderância de legados
culturais africanos. Enfim, as poucas incursões, nesse campo, têm apenas a pretensão de
contextualizar adequadamente as discrepâncias e proximidades dos resultados
encontrados, dadas a natureza e especificidades da população, território e período, sem
maiores ambições interpretativas no campo da história social.

6.3 A freguesia do Antônio Dias: origens históricas

Os primeiros anos de ocupação do território de Vila Rica não conservaram muitos
registros históricos que permitam identificar, com precisão, as origens da instalação da
Paróquia. Sabe-se apenas que, com base no início dos registros paroquiais, a paróquia já
estava em plena atividade, em 1709. O alvará régio datado de 16 de fevereiro de 1724
criou a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias de Vila Rica
(Trindade, 1945: p. 45). Entretanto sua oficialização como paróquia colada foi feita
através de uma carta régia de D. João V, que instituiu, formalmente, as primeiras
paróquias mineiras, entre as quais as duas de Vila Rica, em 1740 (Trindade, 1928).
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6.4 Recorte Territorial

O recorte territorial se deve à permanência e continuidade da organização política do
território, descrita e definida por lei desde 1711, data de criação da vila e seu termo, que
resistiu inalterada até fins do século XX, com a recente instituição e desmembramento
das freguesias de Saramenha, Alto da Cruz e Cabeças. Em termos de qualidade, os
registros paroquiais do Antônio Dias constituem uma série ininterrupta de quase três
séculos, referente aos arraiais originais que o compunham, a saber: Antônio Dias,
Paulistas, Alto da Cruz, Água Limpa e Padre Faria, assim como os núcleos do morro
que incluem o Taquaral, Sant’Ana, Queimada, Ouro Fino e Piedade. Mais periféricos,
contam-se ainda os logradouros denominados Barra, Saramenha, Pinheiro, Barro
Vermelho, Córrego Seco, Gambá, Casa de Pedra e Lavra Nova da Piedade. A fronteira
entre o Antônio Dias e a freguesia de Nossa Senhora do Pilar foi estabelecida por uma
linha imaginária que corta Vila Rica ao centro e divide a praça em duas, cada metade
sob a jurisdição de uma das duas freguesias que compõem a Vila. (FIG. 2 – Mapa de
Vila Rica/ Mapa do Antônio Dias)
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Figura 2 – Planta Topográfica de Vila Rica – Divisão em Freguesias, Século XIX

Fonte: Avulso não inventariado do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, autor desconhecido.
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6.4.1 Arruamentos e Referências Territoriais Presentes nas Fontes

Tradicionalmente, os vigários costumavam localizar seus fregueses de acordo com a
nomenclatura dos antigos arraiais, seguindo o padrão estabelecido desde as décadas de
ocupação

inicial,

aspecto

evidente nos

registros

paroquiais.

Provavelmente,

acompanhavam a forma costumeira utilizada pelos moradores. Ao longo do século
XVIII não havia ainda a política de nomear oficialmente as ruas, só adotada a partir de
finais do século XIX (LIVRO DE ATAS..., 1885-1890). Os raros nomes de rua, citados
nos registros, limitavam-se às ruas direitas, de localização vinculada à Matriz ou
Câmara, ou em virtude da proximidade de um marco urbano relevante. Os demais eram
associados a um morador mais proeminente ou em que predominavam moradores de
certo grupo familiar. Encontra-se, nesse caso, o logradouro chamado de Pinheiros,
Travessa do Pinheiro ou beco do Pinheiro, denominação associada à família de Manoel
Faria Pinheiro. Nesse mesmo caso, temos o Beco do Madeira, onde morou o Padre
Bernardo Madeira e a Travessa de Henrique Lopes, no local chamado Palácio Velho54.
Outras ruas receberam uma denominação que indica a sua localização (Rua Detrás e
ladeira da Casa da Câmara), tipo de solo (Areião, Piçarrão, Barro Vermelho),
proximidade de capela (rua dos Perdões, ladeira do Padre Faria e largo da Matriz).
Do ponto de vista de sua utilidade, a indicação do local de moradia dos fregueses
citados auxilia enormemente na distinção entre homônimos. Não são raras as
ocorrências de registros que trazem indicações tais como “junto à ponte”, “abaixo da
Matriz”, “junto ao Passo do Antônio Dias”, “em frente a São Francisco” ou “atrás da
capela do Padre Faria”. Em outros casos, quando uma pessoa era agregada de outra, a
informação disponível é colocada como “Maria Gomes, da casa de João Rodrigues ou
moradora em casa de João Rodrigues”. Quando o endereço de um deles é conhecido,
conhece-se o outro, mesmo quando não mencionado. Pessoas estranhas à freguesia ou

54

O capitão Henrique Lopes de Araújo possuía uma grande casa de pedra, no Antônio Dias, próxima à
Matriz, onde se hospedou o governador Conde Assumar, de onde provém o nome Palácio Velho, em
oposição ao Palácio propriamente dito, construído posteriormente. As ruínas do Palácio Velho ainda
existem.
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que parecem ser recém chegadas são assinaladas como “assistentes de presente55 em
casa de tal pessoa” ou que “assiste de presente na estalagem da Barra” ou outra casa de
pouso.
Para efeito de caracterização, podemos classificar a população da freguesia em três
zonas de residência56:
a. Núcleo urbano central: referem-se às principais ruas do distrito, distribuídas
em torno da Matriz até o centro de Vila Rica, representado pela Praça central.
Nesse trecho estão concentrados os principais esforços de urbanização e
intervenções na topografia, levados a cabo pela administração pública, como
calçamentos, muros de arrimo para cortes e aterros de arruamentos, chafarizes
de arquitetura refinada, pontes de grande porte e capitação de água de chuva. Os
terrenos, taxados como foreiros, são ocupados pelas melhores casas da freguesia
e têm autoridades entre seus residentes. Nesse espaço concentram-se lojas e
atividades do comércio ambulante, realizam-se as solenidades públicas e
cerimônias litúrgicas de maior importância, como a Procissão de Corpus Christi
e as da Semana Santa;
b. Periferia: como o próprio nome indica, são os arruamentos que delimitam a área
foreira, constituindo-se uma zona de transição entre as áreas melhor servidas por
serviços públicos e as zonas não foreiras. Fontes e chafarizes são pouco
elaborados, com pontes de pedra estreitas. Ocupam, quase sempre, as meias
encostas do vale do Antônio Dias, em ladeiras íngremes e becos de traçado
irregular, alguns sem calçamento;
c. Lavras: são as áreas não urbanizadas, não sujeitas à taxação da Câmara,
composta de áreas de mineração intensiva e de cultivo de hortaliças, frutas e
criação de pequenos animais. As residências são construídas sem influência da
ação normatizadora do código de posturas da Câmara, ou seja, sem alinhamento,

55

Em linguagem corrente do século XVIII, a expressão “de presente” equivale a atualmente ou no
presente momento.
56

Para informações circunstanciadas da formação urbana de Vila Rica ver Vasconcellos, Sylvio (1977).
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sem exigência de licenciamento e não estão sujeitas ao pagamento de foros. Ali
se concentram os pontos de comércio não licenciados e atividades de
ambulantes, com constantes acusações de ser zona de prostituição e de abrigo de
quilombolas.
As indicações de endereços se revestem de relevância adicional, considerando que estas
denominações ainda são correntes, embora as ruas tenham recebido denominação oficial
diversa, eventualmente. Em suma, temos dois sistemas de denominação: um tradicional
e histórico e outro, institucional. Essa circunstância torna mais precisa e sólida a
delimitação da freguesia, desde o início do século XVIII, o que permite vincular a
população da paróquia do Antônio Dias a limites específicos e estáveis, para qualquer
época em que se queira estudá-la.

6.4.2 A distribuição espacial do clero na Freguesia do Antônio Dias

Em 1748, quando tomou posse o primeiro bispo de Mariana, D. Frei Manoel da Cruz, a
freguesia do Antônio Dias contava com os seguintes vigários, coadjutores e capelães
(Trindade, 1945):
1) Antônio de Souza, capelão da capela filial de Nossa Senhora da Piedade da
Lavra Nova;
2) Antônio Gomes, capelão da capela filial de Santa Ana do Morro;
3) Antônio Jácome, capelão da capela filial de São João Batista do Ouro Fino;
4) Bernardo Madeira, capelão da capela filial dos Irmãos Pretos de Nossa Senhora
do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz;
5) Gonçalo Lopes da Silva, capelão (II) da capela filial de Nossa Senhora da
Piedade da Lavra Nova;
6) José Ribeiro Aldonso, sacristão e fabriqueiro da Matriz do Antônio Dias;
7) José Fernandes Leite, capelão da capela filial de Mercês e Perdões;
8) João dos Reis e Souza, capelão da capela filial de Nossa Senhora da Penha de
França;
9) João Soares de Albergaria, coadjutor da Matriz do Antônio Dias;
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10) Luiz Mendes de Azevedo, capelão da capela filial do Rosário dos Brancos do
Padre Faria;
11) Manoel Pinto Freire, capelão (II) da capela filial do Rosário dos Brancos do
Padre Faria;
12) Nicolau Barreto de Gusmão, vigário colado e coadjutor da Matriz do Antônio
Dias;
13) Capelão da capela filial de Nossa Senhora do Pilar do Taquaral;
14) Capelão da capela filial de Nossa Senhora da Conceição, Palácio dos
Governadores
Com exceção do clero da Matriz, cujos cargos eram preenchidos por carta régia, os
capelães das filiais eram contratados e pagos diretamente pelos moradores (Trindade,
1945). Além desses, existiam ainda vários sacerdotes, sem vínculo institucional,
contratados esporadicamente pelas irmandades e moradores, para a realização de missas
e ofícios fúnebres, em pontos mais distantes da Matriz.
Outros sacerdotes viviam “de suas ordens” ou como professores do ensino régio, sem
capelania fixa. Ao todo, estima-se que o número de sacerdotes variava entre 14 a 30
clérigos, na freguesia, em diversos períodos ao longo de todo o século (Trindade, 1945).

6.5 Marcos Temporais (1760-1804)

A escolha dos marcos temporais se deve, parcialmente, a considerações de ordem
metodológica, privilegiando a existência de dados adequados para o período. Do ponto
de vista de relevância histórica, o marco inicial coincide com o início da década em que
se evidencia a desagregação econômica subseqüente à exaustão das lavras, ao fim do
governo de Gomes Freire de Andrada (Luna & Costa, 1980; Ramos, 1990). O limite
superior se insere num momento em que a atividade mineratória de Vila Rica já se
encontrava em franca decadência (Luna & Costa, 1980). Para uma análise mais
consistente da história social de Vila Rica, ao longo do século XVIII, Donald Ramos
(1990) propõe três fases ou estágios de desenvolvimento, vinculados aos indicadores
sociais e políticos da região:
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•

De 1698 a 1727 – Período de expansão econômica, para o qual os dados sociais
são escassos ou inexistem. Período caracterizado pelo estabelecimento de um
fluxo migratório intenso e por uma administração política extremamente liberal;

•

De 1727 a 1753 – Período de sólida expansão econômica, acompanhada por
mudanças sociais significativas, com a forte institucionalização das normas de
controle, acompanhadas pela hierarquização acentuada da sociedade;

•

De 1753 em diante – Desde 1753, a região “testemunhou um declínio
econômico, inicialmente gradual e posteriormente mais acentuado”. Segundo o
autor (Ramos, 1990), nesse período, iniciou-se uma emigração maciça da
população urbana de Vila Rica as áreas rurais circunvizinhas ou para a região de
fronteira. A economia mineradora deu lugar ao comércio, como base da
economia local.

Nessa tese, o período selecionado (1760-1804) se inscreve em um processo sustentado
de declínio e de retração da economia (Ramos, 1990), com reflexos amplos sobre a
dinâmica demográfica da vila em foco. Abrange, ainda, a evolução do movimento
artístico conhecido como Barroco Mineiro, cujo ápice é marcado pela construção da
capela de São Francisco de Assis, iniciada na década de 1770, assim como da eclosão
da Inconfidência Mineira, em 1789. Além da perspectiva econômica, o marco superior,
1804, foi determinado, também, pela existência de um recenseamento de boa qualidade
para esta população (Mathias, 1969), compondo um período de relevância indiscutível
para a compreensão da história da capitania e do Brasil Colônia.

6.6 O tecido social da freguesia do Antônio Dias: casamento, família e
domicílio

Até a década de 1970, os historiadores da família adotaram o modelo da família
patriarcal extensa como típica de uma sociedade predominantemente rural, no período
histórico que antecede o século XX, a partir dos estudos pioneiros de Gilberto Freyre,
Oliveira Vianna e Antônio Cândido, publicados entre os anos de 1930 e 1950. O
modelo de família nuclear simples seria resultante das mudanças socioeconômicas
operadas durante o processo de industrialização, segundo descrevem Laslett (1965) e
(Laslett & Wall, 1974). Entretanto, ainda não há consenso entre as várias interpretações
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de família patriarcal, na literatura brasileira (Samara, 1987). A autora critica essa
discordância, afirmando que o próprio conceito de família brasileira passou a ser
sinônimo de família patriarcal e, simultaneamente, o conceito de família patriarcal como
sinônimo de família extensa, particularmente as da elite (Samara, 1987: p. 30). A partir
da década de 70, e especialmente da década de 80, a família no Brasil tem sido abordada
de forma mais crítica, refutando total ou parcialmente o modelo patriarcal de Freyre e
dirigindo suas investigações também a famílias de estratos sociais menos favorecidos
(Samara, 1987).
Assim, dentro da perspectiva tradicional, como tipologia, a família patriarcal tem sido
descrita como um grupo extensivo consistindo em um núcleo conjugal e filhos, aos
quais se agregavam parentes, protegidos, criados e escravaria, sujeitos à autoridade
incondicional do chefe da família. A família patriarcal se caracterizaria ainda por um
regime de alta fecundidade, baixa mobilidade social e geográfica. Tal definição não
difere do conceito adotado por Philippe Ariès (1981), que definiu a família como
caracterizada por uma unidade conjugal, sua prole, empregados, amigos e "protegés".
Em Portugal do século XVIII, conceituava-se família como “as pessoas de que se
compunha uma casa, ou seja, os pais, os filhos e os domésticos” (Bluteau, 1712-1728,
vol. 4: p. 28).
Um aspecto comum à maioria dos estudos filiados à linha Fleury-Henry, restringe o
conceito de família à existência de um núcleo conjugal, sem considerar arranjos
familiares alternativos (Henry, 1977; James, 1978). As estruturas familiares seriam
necessariamente patrifocais, em que o homem desempenha o papel de provedor e de
detentor do poder de decisão, sendo relegado à mulher o papel secundário de esposa e
mãe. Esta abordagem se insere na observação de James (1978) quando afirma que a
experiência e teoria fundamental de família são patrifocais, sob a perspectiva européia.
Padrões existentes ou típicos de outras culturas caracterizados pelo papel central
exercido pela mulher ou pela marginalidade do papel masculino são sumariamente
definidos como formas inferiores ou anômalas de família.
Na sociedade colonial brasileira, predominava o princípio da igualdade jurídica e social
entre os nubentes, fossem eles da elite ou da base da sociedade. Escravos se casavam
com escravos, livres com livres (Lott, 2003), observando-se ainda a equivalência de
recursos, para aqueles que dispunham de bens. A feição homogâmica dos casamentos
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do Antônio Dias, no que se refere à condição jurídica e cor/etnia dos noivos, se ajusta a
essa assertiva (TABS. 1,2).

Tabela 1 – Distribuição percentual dos casamentos segundo a condição jurídica
dos noivos da Freguesia do Antônio Dias – 1727 - 1800
Condição de Ambos os
noivos

Distribuição Percentual
dos Casamentos

Livre/Livre
Escravo/escravo
Forro/forro
Livre/forro
Escravo/livre
Escravo/forro

52%
21%
5%
5%
2%
7%

Não consta

8%

100%
Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Mesmo nos grupos menos afortunados, mas que dispunham de algum cabedal, não era
raro que se firmasse algum tipo de contrato pré-nupcial para administrar possíveis
diferenças. Segundo Melo (s.d.) um dos fatores que asseguram a futura felicidade dos
casados é o equilíbrio do casamento, cuja inobservância seria a causa primeira de
discórdia. Melo (s.d.) afirma que a igualdade entre os noivos se dá em três instâncias:
no sangue, nas idades e no patrimônio. A primeira, a do sangue ou linhagem, cujo
conceito envolve o de posição social, interessa aos pais, ao passo que a equivalência de
patrimônio beneficiaria a formação dos legados dos filhos do futuro casal, com a soma
de dois cabedais de igual valor. Finalmente, a proximidade de idades dos nubentes,
considerada secundária, seria agradável aos noivos (Melo, s.d.).
Provavelmente, considerando a enorme desigualdade social vigente na sociedade
mineira, a dificuldade de encontrar noivos ou noivas em igualdade de condições sociais
e econômicas explicaria o recorrente recurso de estabelecimento de uniões consensuais
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como substituto ao matrimônio formal, mais socialmente tolerado do que o casamento
entre desiguais57.

Tabela 2 – Distribuição dos casamentos realizados no Antônio Dias entre 1727 e
1800, segundo a cor/etnia dos noivos
Cor/etnia do
Noivo/Noiva

Nº de
Casamentos

Distribuição Percentual
dos Casamentos

Branco/branco

132

12,9

Branco/africano

3

0,3

111

10,9

Branco/pardo
Branco/crioulo

5

0,5

Africano/africano

171

16,7

Africano/crioulo

72

7,0

Pardo/africano

24

2,3

Pardo/pardo

244

23,9

Pardo/crioulo

18

1,8

Crioulo/crioulo

100

9,8

Ignorado

142

13,9

Total

1022

100

Mesma cor/etnia

737,0

72,1

Interraciais

143,0

14,0

Ignorado

142,0

13,9

Total
1022
Fonte: Banco de dados demográficos do Antônio Dias

100

Tendo em vista função social e o papel civilizador que as famílias governantes deveriam
exercer na sociedade, havia a preocupação das autoridades em proibir que moças
brancas de famílias mineiras se tornassem freiras (Lopes, 1952: p. 159). Durante vários
períodos do século XVIII, observou-se uma preocupante falta de noivas elegíveis para
os homens jovens de segmentos privilegiados, que deveriam ser forçosamente casados
como critério de elegibilidade para cargos administrativos (Lopes, 1952: p. 158). O
mesmo se observava para solteiros brancos de estratos socialmente inferiores,
determinando que a filha ilegítima de um homem branco da elite seria uma noiva
adequada para um oficial mecânico, especialmente se ela herdasse algum dinheiro ou

57

Encontrava-se nesta situação o poeta inconfidente Cláudio Manoel da Costa, que manteve uma união
estável com Francisca Arcângela da Costa, parda forra, por mais de duas décadas, tendo tido pelo menos
cinco filhos desta união (Fonte: AUTOS da Devassa..., 1980, vol. 3: p. 345).
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fosse contemplada com um dote, no testamento do pai. Mesmo uma preta forra seria
considerada como uma noiva em perspectiva por homens brancos de baixíssimo estrato
social, que aparentemente não tomavam a cor da pele como fator de desigualdade. Em
suma, uma situação sócio-econômica similar os tornava socialmente equivalentes.
Desta forma, observa-se uma proporção consistente de casamentos destes homens com
mulheres negras ou pardas, em torno de 12%, no Antônio Dias, no período que se
estende de 1727 a 1800 (TAB. 2). Em contrapartida, apenas 26% de todos os homens
brancos falecidos na paróquia, no período de 1760 a 1784, eram casados ou viúvos,
corroborando a suposição de falta de noivas de posição social adequada e que o
casamento com mulheres de baixa condição social não era uma opção aceitável para
todos os brancos.

6.7 O banco de dados demográficos no estudo da família colonial

Muito embora a abordagem preferencial adotada em nosso estudo de caso seja
basicamente quantitativa, julgamos relevante ressaltar a utilidade do banco como fonte
de informações para estudos micro demográficos, com alguns exemplos retirados do
banco do Antônio Dias. De fato, em termos interdisciplinares, uma das aplicações mais
importantes dos bancos de dados demográficos deve-se à sua utilidade no exame dos
mecanismos de formação de família e domicílios, ou, de modo geral, na história social
da família. Fragoso (2010) ressalta o fato de que as pesquisas sobre esse tema, no
Brasil, não têm tido desenvolvimento comparável aos estudos similares internacionais,
particularmente após o surgimento dos estudos pioneiros como os de Hajnal (1965) e
Laslett (Laslett, 1965; Laslett & Wall, 1974). Isso se deveria à escassez de fontes
tradicionais, entre nós, apontando os registros paroquiais como sucedâneo importante,
principalmente nos estudos micro-demográficos. Embora a família não tenha sido nosso
foco de interesse, no estudo de caso, argumenta-se que, para pesquisadores do tema,
com vistas a futuras aplicações interdisciplinares de bancos construídos através do
presente método, as informações oferecidas permitem uma visão de aspectos de grande
interesse, no que toca a peculiaridades locais na formação de famílias, principalmente
para estudos micro-analíticos.
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No Antônio Dias, o exame preliminar dos dados do banco demográfico já permite uma
incursão satisfatória, num primeiro momento, para alguns grupos sociais mais bem
documentados, como no caso das famílias brancas socialmente privilegiadas.
Entretanto, numa perspectiva panorâmica, o contínuo enriquecimento do banco pretende
favorecer o estudo de todos os estratos sociais, permitindo investigações similares para
a base da sociedade.
Assim, tomando esse grupo social, como exemplo, os registros paroquiais do Antônio
Dias fornecem evidências de que as famílias brancas eram minoria, a maioria delas
constituída pela primeira e segunda geração de funcionários da Coroa e algumas poucas
famílias de imigrantes portugueses, enriquecidos pelo comércio de bens de consumo e
tráfico de escravos. Contudo, tais famílias tinham enorme influência no cotidiano da
freguesia, controlando recursos e funções chave e aderindo, em maior grau, ao modelo
desejável segundo o pensamento da elite governante (Brügger, 2007). Assim sendo, os
casamentos tinham como fundamento o fortalecimento social, econômico e político de
famílias no topo da hierarquia social local. Sugere-se que, sobre as mulheres deste
segmento populacional, incidiam, com maior força, normas de comportamento segundo
um modelo cristão de mãe e esposa, em que a santificação de seu papel doméstico
exigia também a passividade e submissão ao pai/marido. A transgressão ao modelo de
comportamento social apropriado apenas reforçava o conceito amplamente aceito sobre
a fragilidade e inconseqüência próprias da natureza feminina, como descrita nos
populares manuais de casamento portugueses, surgidos no século XVII.
Nos estratos sociais mais altos, a “má conduta” feminina era mais rara ou menos visível,
conforme denotam os poucos casos de nascimentos fora do vínculo matrimonial, para
mulheres com o tratamento de “dona”, registrados nos livros paroquiais (Ramos, 1990).
Ainda assim, ao contrário do que ocorria na massa de deserdados sociais, os
nascimentos fora do casamento não eram considerados propriamente ilegítimos, mas
apenas um incidente no ciclo familiar, regularizado eventualmente pela formalização da
união, sem conseqüências relevantes para a posição social ou “virtude” das pessoas em
questão.
O uso combinado de fontes suplementares, destacando outros eventos e circunstâncias,
contribui na montagem de um retrato de trajetórias familiares, como se segue. Na
paróquia do Antônio Dias, dada a importância das famílias envolvidas, tornou-se
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notório o caso de uma queixa apresentada pelo Coronel Carlos José de Melo contra o
Ouvidor Geral da Comarca, por raptar sua filha menor, Carlota, e viver maritalmente
com ela, à vista de todos, citado detalhadamente por Brügger (2002; 2007). As
autoridades jurídicas argumentaram que o queixoso, coronel Carlos José de Melo, era
solteiro e que a moça havia sido exposta como filha de pais incógnitos. Ainda que a
nobreza de sua origem familiar fosse pública e notória, o histórico de ilegitimidade a
desqualificava socialmente e a pretensão de desonra não se justificava aos olhos da
Justiça, em face da alta posição social do acusado. Para legitimar a filha e dotá-la com
os privilégios de classe, o coronel Carlos José de Melo casou-se com a mãe da moça, D.
Emerenciana Mayrink de Seixas, restaurando a honra familiar. Embora não se conheça
o desfecho oficial do processo, a legitimação alterou a drasticamente a situação do
casal, pois o casamento entre Carlota e o Ouvidor Geral foi realizado poucos meses
após o casamento do Coronel Carlos José de Melo e D. Emerenciana.
Mais do que a obediência a preceitos religiosos ou morais, neste grupo social, o
casamento e constituição de famílias era parte fundamental de um projeto familiar que
visava assegurar o acesso a privilégios de cargos e títulos aos membros da família,
preservando linhagens e fortunas através de alianças vantajosas. Esta preocupação
provavelmente influenciava significativamente a idade ao casar, em ambos os sexos,
retardando o casamento até que se encontrassem pretendentes elegíveis. A idade média
ao casar, no período de 1760 a 1784, para as mulheres do Antônio Dias foi de 22, 2
anos. Quando consideradas apenas as mulheres com o título de dona, este indicador
elevou-se para 23,9 anos.
O Tenente coronel Carlos José da Silva, viúvo, intendente da Real Fazenda, em Vila
Rica, casou-se em segundas núpcias com Maria Angélica de Sá e Menezes, de 29 anos,
filha do falecido sargento mor da Vila de São João Del Rei, Manoel Antunes Ribeiro.
Anos antes, a mãe da noiva, D. Rita Luísa, se opusera ao casamento já contratado de
Maria Angélica, então com 19 anos, com seu primo Francisco Ribeiro, na Vila de São
João Del Rei (Brügger, 2007: p. 225). Tendo tomado conhecimento da real situação
financeira de sua família, D. Rita verificou que o dote que o falecido marido prometera
ao noivo era excessivo e que, caso fosse pago, prejudicaria financeiramente os outros
irmãos. Pesou ainda o fato de que o noivo não tinha fortuna à altura das posses da noiva,
ou seja, embora fossem socialmente iguais, havia um desequilíbrio financeiro que
inviabilizava o casamento.
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O casamento com o coronel Carlos José da Silva reforçava ainda uma aliança anterior,
pois Maria Angélica era irmã do Dr. Manoel de Sá Bustamente de Menezes, capitão
mor da Vila de Barbacena, casado com uma das filhas do coronel. Do ponto vista de
Carlos José da Silva, é possível que o casamento interessasse também como requisito na
sua aceitação como cavaleiro da Ordem de Cristo que pleiteava, na ocasião (Brügger,
2007). Em acréscimo, ter uma esposa de alta estirpe, no comando doméstico, ampliava
seu prestígio social e favorecia a contratação de casamentos vantajosos para as demais
filhas solteiras. Na verdade, era notória a sua preocupação em consolidar a posição
social de sua família, principalmente em suas escolhas de padrinhos para os seus filhos,
batizados por governadores da Capitania, todos da velha nobreza de Portugal, incluindo
o Visconde e Viscondessa de Barbacena. Na verdade, a racionalização do coronel Silva
de ajusta a uma visão social característica das populações do Antigo Regime que,
segundo Laslett (1965) eram marcadas por um sistema de status precisamente
delineado, que traçava distinções claras entre as pessoas, tornando umas poucas
superiores e a maioria, como inferiores.
Qualquer que tenha sido o projeto familiar ou a motivação do coronel Silva, pelo menos
dois registros da paróquia atestam o casamento de filhas suas com varões de grande
prestígio no cenário social e político da capitania, confirmando o acerto de suas
alianças. Conscientes do papel modelar exercido por tais famílias, na sociedade
colonial, o advogado José Veríssimo da Fonseca, também viúvo e pai de filhas
adolescentes, adotou política semelhante e se casou, em segundas núpcias, com a
distinta viúva de um licenciado.
José Veríssimo da Fonseca, conhecido na historiografia mineira como advogado do
ouvidor e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga (Maxwell, 1985), embora tivesse
origens mais modestas, casou suas filhas com herdeiros de famílias notáveis, como os
Monteiro de Castro, cujos descendentes tiveram grande atuação no governo da
Província e do Império.
Coerentes com o conceito de família patriarcal, ambas as famílias apresentavam alta
fecundidade. O coronel Carlos José da Silva ficou casado pelo menos 20 anos e teve 13
filhos conhecidos, em seu primeiro casamento. Parturição de tamanho similar se
registrou na família do licenciado José Veríssimo da Fonseca, cuja primeira esposa se
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casou aos 21 anos e teve 13 filhos, nos 18 anos de duração do casamento, com intervalo
intergenésico médio da ordem de 14,5 meses.
Contudo, as grandes parturições observadas nas famílias em questão não podem ser
generalizadas. Evidências empíricas sugerem que parturições bem mais modestas
constituíam a regra, entre as famílias brancas da paróquia. Considerando que, segundo
os registros paroquiais, a fecundidade branca era predominantemente marital, como se
verá adiante, o casamento tardio para as mulheres parece ter sido um fator relevante na
redução do período reprodutivo de mulheres de estratos mais altos.

6.8 Domicílios matrifocais e a sobrevivência cotidiana

Se famílias brancas tradicionais, extensas ou nucleares, eram minoritárias, na paróquia,
menos freqüentes eram os casos de solteiras brancas, com filhos, que chefiavam
domicílios. A falta de documentação qualitativa não nos permitiu recuperar detalhes
esclarecedores do modo de viver de mulheres nesta situação, a não ser em casos
excepcionais. Entretanto, a análise dos eventos e detalhes pessoais registrados nos livros
paroquiais permite a montagem de histórias individuais bastante ricas em detalhe. Um
exemplo, que se sobressai, é o de D. Ana Maria da Silva Teixeira de Menezes, natural
da Vila de Sabará, que se estabeleceu, em Vila Rica, com sua filha Josefa, além de
alguns escravos domésticos. Segundo informações recuperadas dos registros paroquiais
do Antônio Dias, D. Ana teve, pelo menos, dois filhos do sargento mor Caetano José
Viegas, que nunca viveu em sua companhia ou, até onde pudemos averiguar, na própria
Vila Rica.
Caetano José Viegas fora casado com D. Teresa de Faria e, em segundo matrimônio,
com D. Inácia Catarina da Silva. Provavelmente ainda estava casado com sua segunda
esposa, quando teve um romance com D. Ana. O terceiro casamento, feito no leito de
morte do sargento mor, parece ter servido ao propósito único de legitimar os filhos e
habilitá-los à herança paterna, pois foi realizado sob contrato de arras58. Para D. Ana,
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Fonte das informações: Assento de casamento do SM Caetano José Viegas e Ana da Silva Teixeira de
Menezes, datado de 21 de setembro de 1789, LC fls. 24. Matriz do Antônio Dias.
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casada aos 57 anos de idade, restou o benefício tardio de passar de mãe solteira a viúva,
podendo ela própria reconhecer como seus os próprios filhos, expostos ao nascer. Ao
longo de décadas, entretanto, os registros a apresentam como autônoma e
economicamente independente, como proprietária de sua casa, escravos e lavra de
mineração, embora sem referências explícitas quanto à ocupação.
Expondo os filhos, ao nascer, outras brancas solteiras, em situação de concubinato, são
virtualmente invisíveis aos escrivães paroquiais, principalmente as de posição sócioeconômica mais favorável. Viviam com os pais ou como agregadas em casa de parentes,
para salvar as aparências, até que o casamento fosse favorável ou possível. Este foi o
caso da já citada D. Emerenciana Mayrink de Seixas, que vivia como agregada de seu
tio e arrolada como solteira sem filhos, por ocasião do Censo de 1804 (Mathias, 1969),
mas que já era mãe de dois filhos, entre eles Carlota de Seixas, nascida em 1791.
Para as brancas de baixa posição social, a situação poderia ser bastante desfavorável.
Sem a proteção da família, sofriam o isolamento social e restrições econômicas da
maternidade fora do casamento, pois costumavam ser expulsas ou abandonavam a
família ao engravidar no estado de solteira (Ramos, 1993). Diferente da organização
domiciliar da família patriarcal, baseada nas relações de parentesco, os arranjos
domiciliares dos segmentos sociais mais desprivilegiados se davam em torno das
relações econômicas. Desprovidas de fortuna ou prestígio social, a pele clara poderia ser
um elemento restritivo adicional, pois, na mentalidade vigente, não era socialmente
concebível que brancas adotassem ocupações consideradas aviltantes e próprias de
escravas. Restavam as ocupações intermediárias de costureiras ou fiandeiras, ensinando
o ofício quando conseguiam alunas, usando, também, o recurso a formas dissimuladas
de prostituição. Mas, ao contrário das atividades de comércio, estas ocupações
ofereciam pouca oportunidade de acumulação, servindo apenas à subsistência. Neste
caso, filhos adolescentes, colocados como aprendizes de ofício ou como soldados da
tropa paga, contribuíam para o sustento da família, especialmente quando não possuíam
escravos.
Joana Maria da Conceição, branca solteira, natural da freguesia de São Caetano, foi mãe
de três meninos, nascidos em 1773, 1779 e 1789. Destes, perdeu Antônio, seu filho do
meio, falecido aos três anos. Os longos intervalos intergenésicos sugerem que Joana não
teria sido parte de um casal estável, mas apenas de uniões efêmeras, não
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desconsiderando a ocorrência de gestações mal sucedidas ou intencionalmente
interrompidas, nestes intervalos. O recurso da prostituição também não pode ser
descartado, pois as costureiras eram mal afamadas, naquele contexto. Em 1804, Joana
foi arrolada como solteira, costureira e chefe de domicílio, vivendo em companhia dos
filhos sobreviventes solteiros, um deles soldado. Não havia escravos na casa, moravam
de aluguel e, apesar de sua pobreza, a presença de um exposto sugere que, como muitas
mulheres casadas ou solteiras, Joana optou por criá-lo como fonte de renda extra,
quando deu à luz ao seu terceiro filho, em 1789. A Câmara pagava pela criação de
expostos até a maioridade e mesmo uma dama como D. Ana Maria Teixeira da Silva
abrigava vários destes desafortunados, entregues certamente aos cuidados de suas
escravas.
Em face da menor capacidade de se manter de forma independente ou autônoma,
mulheres brancas solteiras tinham poucas opções e se equiparavam economicamente às
solteiras pardas e negras menos qualificadas ou empreendedoras. O Censo de 1804
(Mathias, 1969) apresenta algumas soluções alternativas, citando mulheres solteiras
agregadas a domicílios chefiados por pardas ou crioulas, também solteiras. Tais arranjos
permitiam uma divisão dos custos de manutenção, geração de renda pela cobrança da
hospedagem ou aumento da força de trabalho do próprio domicílio.
Um destes casos, citado no Censo (Mathias, 1969: 20), descreve o domicílio chefiado
por Timótea Maria Guedes, parda, de 44 anos, vivendo em companhia de sua irmã de 20
anos, ambas solteiras e costureiras. Além delas, conta-se uma escrava de 80 anos e uma
menina parda de nove anos. Três outras mulheres foram arroladas como agregadas:
Maria Cândida, branca, solteira, de 18 anos, aprendiz de costureira, Maria Joaquina,
parda, casada e seu filho de oito anos. Finalmente, Joana angola, africana forra, solteira,
com duas filhas menores. Ao todo, dez pessoas moravam na casa, nove mulheres e
somente uma criança do sexo masculino. Quatro delas tinham uma ocupação vinculada
ao domicílio: a de costureiras e a escrava doméstica. As demais, Maria Joaquina, casada
e Joana angola, solteira, provavelmente eram apenas hóspedes pagantes.
No mesmo Censo, outro exemplo é de Caetana Moreira de Torres Lima, de 26 anos,
branca, solteira, costureira, agregada de Manoel Pinheiro, pardo, solteiro, de 33 anos.
Na mesma casa havia um núcleo familiar formado por Rita Vaz de Carvalho, 70 anos e
sua filha Maria Francisca, costureira, de 50 anos, ambas pardas, viúvas e seus escravos.
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A proximidade de idades entre Caetana e Manoel Pinheiro faz supor que se tratasse de
um casal. Entretanto, o Censo relacionava, indistintamente, empregados, artesãos
autônomos, concubinas e hóspedes como agregados dos domicílios. Neste caso, a
presença de uma costureira mais velha, Maria Francisca, sugere que Caetana fosse
apenas sua ajudante de ofício. A terceira possibilidade é que Caetana tivesse sido uma
exposta da família, no passado. De fato, com exceção de algumas poucas brancas
solteiras, outras chefes de domicílio eram, usualmente, rebentos remanescentes de um
núcleo conjugal desaparecido, quase sempre irmãs solteiras ou viúvas.

6.9 Família e trabalho na população livre e escrava

Igualmente relevante é o papel a ser desempenhado, pelos bancos de dados
demográficos, no aprofundamento de pesquisas que focalizam segmentos sociais de
estamentos da base da sociedade, sobre os quais a documentação oficial e a literatura
freqüentemente silenciam, como um dos já mencionados “produtos paralelos”
(Marcílio, 1977). Os primeiros historiadores da família, no Brasil, praticamente
ignoraram ou negaram a possibilidade da existência da família escrava. Segundo
Russell-Wood (2005), compartilhavam com os historiadores americanos, a tese de que a
família escrava se caracterizava pela instabilidade causada pelas pressões exercidas pela
escravidão e pela pouca aptidão dos negros africanos para a vida familiar. Esta visão se
baseava, entre outras, nos relatos de cronistas e nas políticas das autoridades leigas e
religiosas portuguesas, que freqüentemente abordavam a questão, preocupadas com o
controle social e a fiscalização sobre a mineração de ouro.
Em parte, esta concepção resulta de que, além do papel submisso que as mulheres de
qualquer cor ou status desempenhavam na sociedade colonial, a mulher negra sofria a
degradação por razões de raça e da inferioridade social imposta pela escravidão. Assim,
se por um lado compartilhava com a mulher branca a opressão e exclusão impostas por
uma estrutura social baseada na dominação masculina, era vista como socialmente
desqualificada e freqüentemente identificada como basicamente imoral e afeita à
prostituição.
Na literatura americana, o movimento revisionista se iniciou com o trabalho de Gutman
(1976), que refutou a visão distorcida sobre o conceito de família e sexualidade da
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população negra escrava, na tentativa de explicar diferenças estruturais entre famílias
brancas e negras. Em linhas gerais, a concepção teórica anterior partia do princípio de
que os negros eram naturalmente promíscuos e licenciosos, avessos ao casamento e
incapazes de estabelecer arranjos domésticos e vida familiar estável, com ambos os pais
presentes. Sob o regime escravista, estas características eram exacerbadas, pela ruptura
da vida familiar e laços de parentesco, enfraquecimento da figura do pai e valorização
excessiva da mulher.
Paralelamente à tese de Gutman (1976), estudos brasileiros mais recentes vêm
demonstrando que, ao contrário do que se supunha, mesmo no cativeiro, os africanos
procuraram reformular e reconstruir arranjos domésticos a partir de seus próprios
valores e crenças, transmitindo-os para as gerações posteriores. Sob a sua própria ótica,
o exercício da sexualidade, antes do casamento, não constituía forçosamente desvio de
comportamento nem era qualificado como desregramento. Coerentemente, os filhos
gerados, nestas circunstâncias, não eram considerados ilegítimos e, como tais, não
constituíam obstáculo a casamentos futuros. Gutman (1976) afirma, ainda, que, entre os
escravos americanos, a endogamia era objeto de sanções, inexistindo, entre os escravos,
uniões ou casamentos entre primos e parentes próximos, prática comum entre os
brancos. A razão disso é que a exogamia contribuía para alargar as relações de
parentesco, abarcando outras famílias e fortalecendo a comunidade.
Na literatura brasileira, Florentino e Góes59 (1997) interpretaram a família escrava como
instrumento de pacificação das senzalas e de controle social do proprietário de escravos,
ao passo que Slenes (1999) observa a ambigüidade desta instituição, no contexto
escravista, promovendo espaços de resistência e de oposição ao próprio sistema.
Entretanto, evidências empíricas e estudos que abordam a sociedade colonial
indicam que o casamento é raro entre livres e escravos e, em geral, os arranjos
familiares alternativos abrangem, pelo menos, dois terços da totalidade da
população.

59

Ressalva-se que tais estudos são focalizados a diferentes contextos econômicos e no século XIX e sua
possível aplicação ao século XVIII exige investigação empírica e contextualização apropriadas.
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Sobre as barreiras sociais representadas pelo vínculo com a escravidão, pesam, ainda, a
origem familiar e a condição de ilegitimidade conferida a indivíduos originários de
estruturas familiares ditas inferiores. Para esclarecer esta questão, ainda se encontra por
investigar em que medida a escravidão contribuiu para a produção de estruturas
matrifocais ou em que medida elas se reproduzem e se amoldam a padrões culturais
específicos de certas etnias que compunham a parcela africana na base da sociedade.
A respeito da família negra, Russel-Wood (2005) adverte que o foco da discussão dos
arranjos domésticos e familiares dos escravos deve se centrar no papel e na condição da
mulher, argumentando que a instituição da escravatura, os caprichos dos donos e os
costumes predominantes na América espanhola e portuguesa exerciam, sobre as
escravas, uma série de pressões sócio-sexuais. No seu entender, essas pressões se
opunham à viabilidade de uma família escrava composta de pai, mãe e filhos. “Disso
resultou a intensificação do papel da mãe e a tendência das famílias escravas de serem
matrifocais. (Russell-Wood, 2005, p. 34)”
As mesmas limitações sociais, que restringiam o mercado de trabalho e mobilidade de
mulheres brancas ou pardas livres, em situação social mais favorável, abriram às
escravas, às forras e a suas descendentes, oportunidades de renda e de compra de sua
alforria, através da ancestral prática africana do comércio de rua. Dentre as nações ou
etnias africanas que formavam a população escrava e liberta, as negras de denominação
genérica “mina” e suas descendentes crioulas se destacavam, nessa atividade,
considerada a mais rentável ocupação feminina no século XVIII. Um dos prováveis
indicadores econômicos dessa rentabilidade é que, dentre todas as mulheres, as
africanas e crioulas solteiras possuíam proporcionalmente mais bens imóveis do que as
mulatas ou brancas. Esta predominância se verifica, particularmente, no núcleo urbano
central, onde o número de residentes daquelas categorias é menor. Em termos globais, a
população negra liberta se concentrava, preferencialmente, nas áreas não taxadas pela
Câmara, nos morros periféricos.
O Livro 12 de Tombos de Vila Rica, aberto em 1806, lista 651 casas no núcleo urbano
da paróquia do Antônio Dias. Deste total, 35% pertenciam a mulheres, distribuídas da
seguinte forma: as libertas africanas e crioulas solteiras eram donas de 31%, contra 4%
de solteiras brancas e 25% de pardas (Tab. 3). As viúvas brancas, pardas e negras
(africanas e crioulas) detinham respectivamente, 12%, 15% e 13%.
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Tabela 3 – Proporção de imóveis urbanos pertencentes a mulheres livres solteiras e
viúvas na Paróquia do Antônio Dias – 1806-1812
Grupos de
cor

Solteiras (%)

Viúvas (%)

Total (%)

Brancas

4

12

16

Pardas

25

15

40

Pretas
Total

31
60

13
40

44
100

Fonte: Livro de Tombos de 1812 (APMOP) e Banco de Dados Demográficos

Uma trajetória particularmente notável é o caso de Cipriana Maria Monteira de Souza,
parda solteira, filha de Inácia Maria Sant’Ana, preta mina forra, nascida por volta de
1740. Ao morrer, em 1788, deixou uma fortuna razoável e, entre seus bens, uma
fazenda de plantio e mineração, na paróquia de Guarapiranga, com sete escravos. Entre
os anos de 1760 a 1784, fez batizar, como seus escravos, seis africanos (cinco mulheres
e um homem), assim como 11 crianças, filhos de suas escravas. Após o casamento de
sua filha Maria Francisca, em 1779, três destas escravas e seus filhos foram registrados,
como pertencentes ao seu genro, o português Manoel Moreira Alfena, provavelmente
como dote de Maria Francisca.
Desde o início do povoamento, proprietários de escravos reconheceram a habilidade
comercial das negras da etnia mina, estabelecendo pequenas vendas para o fornecimento
de gêneros, bebidas e comida, próximas às lavras gerenciadas por suas escravas. Outros
as empregavam no comércio ambulante, vendendo pão, frutas, doces e outras iguarias, o
que proporcionava às escravas uma enorme autonomia e flexibilidade na condução dos
negócios.
Segundo Del Priore (2000), a prostituição parece ter sido adotada como prática
complementar ao comércio ambulante e atributo das escravas, empurradas muitas vezes
a esse caminho pelos seus senhores. Esta parece ter sido a impressão de muitas
autoridades régias. Numa carta ao rei D. João V, datada de 1732, o secretário Manoel da
Afonseca de Azevedo relatou que os senhores enviavam as escravas às lavras para
faiscar, sem as ferramentas apropriadas. Ainda assim, esperavam receber os jornais,
sugerindo que os senhores os ganhassem com os seus corpos. Relatou também que
muitos residentes abriram vendas de comida e bebida, gerenciadas por escravas, onde
vivam a sós, sem supervisão, para que convidassem os negros para comprar e mais. Del

142
Priore argumenta, ainda, que embora a prática do uso do sistema de jornais tivesse o
mérito de regular as relações entre senhor e escravo, sugerindo uma situação mais
amena, da perspectiva das mulheres escravas, a prática do sistema de jornais significava
suportar uma dupla exploração: sexual e econômica.
Sem concorrência de escravos e forros masculinos, as africanas rapidamente dominaram
o pequeno comércio a retalho e de comida ao ar livre, citadas nominalmente em 72%
das vendas arroladas no pagamento dos quintos de 1746. O impacto desta atividade
pode ser avaliado pelo recolhimento de uma taxa especial (finta) entre a população livre
produtiva, no ano de 1733, em que um terço das contribuições, em ambas as paróquias
da Vila, foi paga por mulheres. Meio século depois, em 1773, Vila Rica possuía 697
vendas estabelecidas, das quais 70% estavam nas mãos de africanas e crioulas
(Figueiredo, 1993, p. 56).
Deduzidos os impostos, a matéria prima e outros insumos, a escrava deveria entregar ao
proprietário o jornal devido, no fim do dia de trabalho. Assim, era natural que essas
mulheres procurassem otimizar e ampliar seus ganhos líquidos diários, para juntar a
usual libra de ouro em pó, que era o custava, em média, a sua liberdade. A liberdade dos
filhos, embora menos onerosa que a sua própria, e variando entre 30 e 40 oitavas de
ouro, provavelmente era facilitada por meio de negociação com o senhor, que os podia
libertar na pia batismal, gratuitamente ou por um valor situado naquela faixa.
Entretanto, esse era um fato raro e poucos filhos de escravas, menos de 0,2% ao ano,
foram libertados ao serem batizadas, no período estudado.
Para os libertos, morar nos morros da Vila apresentava algumas vantagens: os terrenos
não eram taxados, os negócios estavam menos sujeitos à voraz fiscalização da Câmara e
construía-se uma tapera, rapidamente, com a ajuda dos vizinhos, em pau a pique e
coberta de capim. As fontes de água eram abundantes, permitindo a criação de pequenos
animais e cultivo de hortas, para subsistência e venda de excedentes nas vendinhas e nos
balaios. Daí a ocupação “vive de sua roça” com que algumas mulheres do morro foram
arroladas, em 1804. A proximidade das lavras também assegurava a negociação de
comida e bebida aos escravos das minas, apesar das recorrentes proibições nesse
sentido. A faiscagem era uma opção accessível a mulheres mais velhas e crianças,
conforme se pode deduzir do Censo de 1804. Paralelamente, estavam expostas aos
mesmos riscos ocupacionais que os homens, e alguns dos poucos registros que
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indicavam causas de morte, atestavam óbitos de mulheres por soterramento e acidentes
nas lavras.
Observando a ocupação declarada de domicílios vizinhos, nos distritos dos morros,
observa-se que as atividades de roças e faiscagem ocupavam agrupamentos de vizinhos,
sugerindo que o trabalho envolvia várias famílias com e sem vínculo de parentesco
entre si. No mesmo Censo de 1804, a maioria das casas da população forra situava-se na
área de lavras, nos morros da Vila, fora da jurisdição da Câmara e isenta de cobrança de
impostos sobre propriedade imóvel. Isto torna mais significativo o fato de que 14% dos
imóveis das principais ruas da paróquia fossem de propriedade de africanas forras e de
suas filhas.
Evidentemente, além das qualificações requeridas para o exercício da atividade
comercial, o talento pessoal e espírito empreendedor eram vitais na definição de sua
posição hierárquica na comunidade negra local, de que a alforria era apenas o primeiro
passo. A vinculação a uma ou mais irmandades provia suporte espiritual, espaço de
convivência e socialização dos mais jovens, socorro material e amparo na doença e
cumprimento de exéquias e funerais condignos. As mulheres mais notáveis ocupavam
cargos importantes como juíza de irmandade ou a função simbólica de rainha da
Irmandade dos Pretos da capela de Nossa Senhora do Rosário, de grande prestígio entre
os escravos e libertos.
Do ponto de vista das autoridades, as vendas dos morros eram um constante alvo de
queixas e de medidas repressivas, desde as primeiras décadas, como locais de
prostituição e desvio do ouro pertencente aos donos de escravos das lavras, que os
gastavam com bebida e mulheres.
As ambulantes também sofriam com as proibições de negociar nas áreas de lavra,
acusadas de se prostituir a mando de seus senhores. Para proteger-se de perseguição,
violência e extorsão por parte de fiscais e pequenas autoridades, as escravas procuravam
firmar alianças com pessoas de destaque e poder na sociedade, seja na prestação de
serviços de cura e benzeções, produção de amuletos, troca de favores sexuais, nas
próprias relações de comércio. Rosa Gomes, preta forra, em seu testamento, indica José
da Cunha Souza Carneiro, branco, como seu sócio em uma mina.
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Na falta da família biológica, perdida no processo de escravização, restava a alternativa
da família espiritual, formada pelo compadrio e vínculos de amizade. O próprio senhor
não era uma alternativa viável como padrinho, pela própria contradição implícita entre o
poder de senhorio e a paternidade espiritual, que obrigava à defesa e à proteção do
afilhado. Alguns raros registros de apadrinhamento, por senhores, mostram que a
escrava pertencia, invariavelmente, a outra africana forra, que atuava como madrinha.
Provavelmente, os filhos pequenos de suas escravas substituíam os próprios filhos ou
netos, o que talvez explique a tendência que tinham as pretas forras de libertar crianças,
em seus testamentos (Paiva, 2001; Higgins, 1999, p. 85). No Antônio Dias, a preta mina
Sebastiana Gonçalves Ramos, falecida sem filhos, em 1778, deixou seus bens para a
crioulinha Margarida Gonçalves Ramos, nascida em 1770, filha de Inácia mina, sua
escrava, declarando que a tomara por afilhada. Como madrinha, Sebastiana cuidou de
assegurar à pequena Margarida recursos para o futuro, que provavelmente favoreceram
o casamento da afilhada, por volta de 1800, com Manoel Ramos de Jesus, crioulo forro.
No caso das mulheres forras, principalmente africanas e crioulas, a compra de escravos
não objetivava somente a ampliação de seus negócios, rendas e força de proteção.
Assim como a propriedade de casas, valiam como investimento para o seu futuro e da
família, bem como sucedâneo da família biológica, representada pelas escravas e suas
crianças. As mais bem sucedidas atuavam como pequenas usurárias, aumentando seu
capital, mesmo antes de libertas, não sendo raros os casos em que os senhores
relacionassem pequenas dívidas com escravos, em seus testamentos. Para a estrutura
escravista, o recurso amplamente utilizado da autocompra, longe de ameaçar o sistema,
antes o reproduzia e ampliava. Primeiro, havia a demanda do senhor na substituição dos
escravos libertos. Em seguida, criava-se a demanda dos libertos por seus próprios
escravos. O sistema mais usual, no Brasil, era a da alforria condicional ou por
quartação, em que o valor do escravo era dividido em quatro pagamentos anuais. O
escravo quartado se via, então, num estado intermediário de escravidão, mas com a
autonomia de um liberto. Uma evidência dessa autonomia era a qualificação alternada,
nos registros, de mulheres ditas quartadas ou forras, sugerindo a equivalência de status
jurídico entre essas duas condições. Filhos de escravas quartadas eram batizados como
forros, tendo sido encontrado apenas um registro de batismo, em que o senhor declara
que a criança permanecia escrava, apesar do quartamento da mãe.
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Essas mesmas formas de comportamento e relacionamento social aparentemente
ocorriam, com pouca variação, na grande maioria das freguesias coloniais, ao longo do
século XVIII, sendo que os registros paroquiais se afiguram como testemunhos
preciosos fornecendo dados adicionais sobre os padrões familiares e de redes sociais.
Por essa razão, entende-se que a compreensão destas relações será de fundamental
importância para o trabalho de reconstituição, abrindo caminhos e indicando direções.
Em acréscimo, uma das notáveis características dos registros paroquiais, conforme já
mencionamos, é a não seletividade dos assentos, o que equivale a dizer que a sua
cobertura é total, incluindo todo e qualquer segmento sócio-econômico da população.
Entretanto, nem sempre isso corresponde ao conceito de completude, mormente em se
tratando de documentação história, sujeita a mais de um risco de perda de informações,
seja por degradação física natural a problemas de roubo, destruição por manuseio,
subtração e destruição intencional. Nesses casos, quase sempre é possível recorrer a
documentos suplementares de toda a sorte, com grande potencial de complementação de
lacunas ou correção de discrepâncias, no cruzamento com fontes produzidas por outras
instituições, além da própria Matriz. Para compreender melhor esta questão, no capítulo
sétimo, que se segue, buscaremos caracterizar as principais fontes disponíveis para a
freguesia do Antônio Dias, destacando aquelas utilizadas, em maior freqüência, para a
construção do banco de dados específico para essa freguesia.
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7. FONTES PAROQUIAIS E ADMINISTRATIVAS DA
FREGUESIA DO ANTÔNIO DIAS

7.1 Registros de eventos vitais

O núcleo histórico da série de batismos desta paróquia é constituído por 16 livros,
iniciada em 1710 e segue, sem interrupções, até 1903. Os livros posteriores, a esta data,
ainda estão em uso na secretaria da Casa Paroquial. Para este estudo, foram transcritos
parcial ou totalmente os livros 1 (1707-1739), 2 (1727 a 1740) e 3 (1740-1773). Tendo
em vista a pretensão de se construir séries que preencham a importante função de
“registros civis”, entre 1760 e 1804, o período mais trabalhado e completo se situa nesse
período, transcrevendo-se, sem exceção, todos os registros de batizados de inocentes60,
obtendo-se o correspondente a uma base de dados de nascidos vivos, no sentido atual.
Assim, a partir do fólio 235 do livro 3, datado de 1 de janeiro de 1760, todos os
registros de crianças de ambos os sexos foram transcritos até 31 de dezembro de 1806,
compreendendo os livros 4 (1773-1780), 5 (1780-1798), 6 (1798-1819), sem lacunas
extensas, a não ser a perda de folhas em alguns códices.
Em geral, os livros de batizados são de caráter universal, sem excluir ou segmentar a
população por alguma característica específica, como cor/etnia ou condição, o que os
qualifica como de cobertura total. Durante o período colonial, houve apenas um livro de
batismos destinado especificamente a batizados de escravos e seus filhos, do período de
1727 a 1740 (Livro 2RB), mas que, na realidade, é um excerto do livro geral de assentos
de batizados, datado de 1710 a 1740 (Livro 1RB), com repetição de registros do livro
anterior. Do ponto de vista jurídico, a obrigatoriedade de se manter livros separados
para registros de batismos e óbitos de cativos só se efetivou a partir da lei imperial n.º
2040 de 28 de setembro de 1871, ou Lei do Ventre Livre.
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Note-se que não se consideram todos os registros, o que explica as eventuais discrepâncias entre o total
geral de batismos, que inclui escravos adultos, expostos, nascimentos de mães residentes de outras
paróquias, assentos repetidos, refeitos, parcialmente ilegíveis e outros casos ambíguos.
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Tabela 4 – Livros de registro de batismo do Antônio Dias utilizados na construção
do banco de dados demográficos da freguesia
Código
do Livro de

Período de Cobertura

N.º Páginas

Período

Transcritas

Batismo

Início

Fim

1 RB
2 RB
3 RB
4 RB

1707
1727
1740
1773

1739
1740
1773
1780

5 RB

1780

6 RB

1798

Início

Fim

(Anverso/verso)

Registros Transcritos
do LB
Escravos
Inocentes
adultos

01/1/1760

18/2/1773

23/2/1760

07/10/1780

566
298

2003
1354

1798

07/10/1780

21/06/1798

640

2657

1819

12out1798

1819

120

897
6911

Acréscimos feitos
(Falecidos inocentes

706
96
94 (3
índios)
5
807

Citados no
Censo de 1804
sem registro no

sem registro no LB)

LB

64
46

0
6

158

18

30
298

2
26

Fonte: Tabela elaborada a partir de dados próprios e registros paroquiais do APAD.

Dos 7.779 registros originais transcritos, eliminados os casos ilegíveis, registros
duplicados e refeitos, filhos de moradores de outras freguesias e casos ambíguos
pendentes61, restaram 6.911 registros de batizados de inocentes e 807 batizados de
escravos. À base de batismos registrados foram acrescentados 298 registros de crianças
falecidas, que não tiveram o registro de batismo formalizado. A única prova de sua
existência se encontra nos livros de óbitos, que relatam as circunstâncias em que
crianças foram batizadas por leigos, em perigo de vida e faleceram imediatamente após
a cerimônia. Outros 26 registros foram adicionados, de acordo com citações no Censo
de 1804, perfazendo um total de 324 casos.
Até o presente, estima-se que cerca de 4% do total de dados de nascidos vivos foram
recuperados por meio desse procedimento. Em grande parte dos registros da freguesia
do Antônio Dias, a data de nascimento da criança foi declarada. Para os casos em que
essa informação foi omitida, considerou-se a data de batismo como parâmetro adequado
para a data de nascimento, visto que a demora em batizar raramente superava o espaço
de 30 dias (Campos, 2007). De fato, as normas eclesiásticas eram taxativas sobre a
necessidade de realizar prontamente o batismo (CONSTITUIÇÕES Primeiras..., Tit. XI,
1853). A advertência contra batismos tardios é extensa e rigorosa, incluindo os casos em

61

Referem-se a casos em que não ficou claro se se tratava de adulto ou criança, por problemas de
legibilidade ou falta do atributo “inocente”.
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que a criança era batizada em casa e não era levada à Igreja, subseqüentemente, para
completar o cerimonial do sacramento:
“Como seja muito perigoso dilatar o Batismo das crianças, com o qual
passam do estado de culpa ao da graça, e morrendo sem ele perdem a
salvação, mandamos, conformando-nos com o costume universal do
nosso Reino, que sejam batizados até oito dias depois de nascidas; e
que seu pai, ou mãe, ou quem delas tiver cuidado, as façam batizar nas
pias batismais das Paróquias, d’onde forem fregueses: e não o
cumprindo assim pagarão dez tostões para a fábrica da nossa Sé, e
Igreja Paroquial. E se em outros dias seguintes as não fizerem batizar,
pagarão a mesma pena em dobro, e o Pároco os evitará dos Ofícios
Divinos, até com efeito ser a criança batizada: e perseverando em sua
negligência nos dará conta para serem mais gravemente castigados.
E do mesmo modo se procederá contra os que no dito tempo não
fizerem levar á Igreja a criança, quando por necessidade foi batizada
em casa, para se lhe fazerem os exorcismos, e se lhe porem os Santos
Óleos, exceto o caso de legítimo impedimento. CONSTITUIÇÕES....,
Título XI, Ítem 36, 1853, p.14.”

Em conformidade com estas normas, os visitadores episcopais, que cumpriam o papel
de fiscalizar o cumprimento de todas as normas e pastorais de cada freguesia,
examinavam regularmente os livros de registro das paróquias. Assim, não era raro
encontrar alguma recomendação feita por visitadores nos próprios registros, em que se
apontam as irregularidades e falhas encontradas nos registros, mandando que fossem
corrigidos (Campos, 2007).
Os registros de casamentos utilizados consistem de dois livros que abrangem o período
entre 1727 e 1806, de uma série total de 7 livros, até 1898. O primeiro livro cobre o
período de 24 de agosto de 1727 a 12 de maio de 1782, com 282 folhas, perfazendo 755
registros. A perda observada para esse livro limitou-se a apenas sete registros ilegíveis.
O segundo livro, utilizado apenas parcialmente, inicia-se em 3 de agosto de 1782.
Foram transcritas 94 folhas deste livro, até o registro datado de 18 de março de 1806,
totalizando 496 assentos, sem nenhuma perda.
Os dados de óbitos foram coletados nos seguintes livros: Livro 2 (1753-1764), Livro 3
(1741-1770), Livro 4 (1770-1796) e Livro 5 (1796-1821).
Do livro 2, foram coletados todos os dados de óbitos femininos e de inocentes, entre
1760 e 1762, desprezando os demais. A partir de 1 de janeiro de 1763, a totalidade dos
registros foi transcrita. Assim, do livro 2, foram transcritas as folhas 414 a 440,
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iniciando-se pelo registro de 7 de janeiro de 1763 até o registro datado de 27 de março
de 1764. No livro seguinte, com períodos parcialmente superpostos, foram coletados os
registros a partir da folha 316, iniciada pelo assento datado de 4 março de 1764, até a
folha 444v, encerrada com um assento datado de 29 de abril de 1770. No total, 1608
registros de ambos os livros foram transcritos, havendo dez assentos perdidos por
ilegibilidade. O terceiro livro utilizado inicia-se com um assento datado de 10 de abril
de 1770, encerrando-se em 18 de janeiro de 179662. O quarto livro se inicia em 14 de
junho de 1796 e foi transcrito até a folha 136, encerrada com o assento datado de 5 de
novembro de 1806. Ao todo, foram transcritos 8.123 registros de óbitos, na freguesia do
Antônio Dias.

7.2 Contagens Administrativas do Século XVIII

Um dos aspectos mais importantes da máquina administrativa colonial é seu caráter
fiscalista. O propósito primeiro do governo metropolitano, em relação à Capitania de
Minas Gerais, a mais rica de suas possessões, era extrair o máximo possível de riquezas,
evitando o contrabando e o descaminho do ouro extraído. Para isso, era essencial que se
mantivesse uma contabilidade humana precisa e regular, que possibilitasse um exame
minucioso de cada segmento populacional, em seus mínimos detalhes. Como capitão
general e governador das armas, responsável pelo contingente militar, o governador da
Capitania ordenava, periodicamente, o recenseamento dos homens elegíveis para a
prestação desse serviço63, o que era bastante comum, em Vila Rica. Outra das
constantes preocupações do capitão general era expedir ordens para contagens regulares
de pagadores e devedores de impostos sobre ofícios, profissões, atividades, bens e
escravos de cada morador, sem esquecer que cada pequeno arruamento ou lavra, estava
sob a vigília constante dos capitães mores de cada distrito.

62

Neste livro a numeração de páginas se tornou totalmente ilegível e confusa, na leitura do microfilme, a
partir da folha 330, impossibilitando a estimativa de perda de informações.
63

Vide, no apêndice, transcrição parcial da “Lista das pessoas que se acham no Distrito de Antônio Dias,
de que é capitão Manoel da Costa e Silva, em 7 de outubro de 1769”, referente a homens brancos em
serviço militar.
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Um exemplo desta política de controle é representado pela contagem de moradores,
vendas e escravos do distrito de Antônio Dias, terminada e assinada pelo capitão mor
Manoel da Cunha de Souto Maior, em 7 de junho de 1733. No mesmo documento,
informa que, no distrito de Antônio Dias, havia 225 proprietários de lojas e ofícios, que
possuíam, juntos, um total de 1512 escravos, no Morro, compreendendo Ouro Bueno,
Córrego Seco, Lavra Nova, Sant’Ana, Pedra Branca e Ouro Fino. Na área urbana, mais
central, eram 264 proprietários de ofícios e lojas, que possuíam, ao todo, 631 escravos.
Grosseiramente falando, esses grupos representariam a população economicamente
ativa do distrito. Os negócios mais comuns eram a mineração, o comércio dividido entre
denominações genéricas como lojas, vendas pobres, tavernas64, cortes ou açougues e
boticas. Os ofícios distribuíam-se entre ferreiros, ferradores, sapateiros, alfaiates,
sapateiros, fabricantes de tabuado, picheleiros, cirieiros65 e outros.
O cruzamento desse tipo de fontes com os residentes arrolados no banco pode
acrescentar a variável ocupação/profissão para permitir certas abordagens econômicodemográficas que tenham, como objetivo, a análise da distribuição da mão de obra e
composição do mercado de trabalho, serviços e negócios dos moradores da freguesia,
segundo os vários grupos sociais.

7.3 Livro de Tombos Foreiros da Câmara de Vila Rica – Seção Antônio Dias

Os livros de tombos foreiros, instituídos desde o início da Municipalidade, tinham a
função de dotar as Câmaras de instrumentos administrativos de registro e cobrança pelo
uso útil de superfície do território dentro da sesmaria de Vila Rica. Dada a sua precisão
e continuidade no tempo, os registros imobiliários da Câmara foram inestimáveis, na
correta classificação de paroquianos do Antônio Dias, excluindo nomes de moradores
da freguesia do Pilar, por terem sido mantidos e atualizados, desde a fundação da Vila,

64

Encontra-se também transcrita, no apêndice, lista de taverneiros e de mineradores do Antônio Dias,
datada respectivamente de 7 e 20 de janeiro de 1757, a cargo do mesmo capitão mor Manoel da Cunha de
Souto Maior.
65

Picheleiros: fabricantes de pichéis ou canecas, além de potes e outros utensílios de cerâmica. Cirieiros
era o nome dado aos comerciantes ou fabricantes de círios (velas de cera), que também comercializavam
a cera.
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em 1712. Para o início do século XIX, utilizou-se o Livro de Tombos Foreiros de
181266, realizado ainda dentro do período de vida da grande maioria dos habitantes
relacionados nas listas nominativas de 1804 e que permite acompanhar as mudanças de
proprietários, desde o livro anterior, datado do último decênio do século XVIII (1798).
Neste aspecto, os registros fornecem informações referentes a um período de cerca de
15 anos, ao informar a situação na década de 1790. A amplitude do intervalo auxilia na
observação da relativa aderência ao imóvel/vizinhança, assim como da vizinhança entre
grupos familiares e redes sociais. Estes fatores ajudaram na solução de dúvidas ao
distinguir homônimos uns dos outros.
Sendo atualizados em períodos regulares, os assentos de tombos permitem estabelecer
uma linha do tempo desde a primeira citação de um imóvel “pertencente a F...” até a
mudança de titularidade, que passa a ser qualificada como “propriedade do espólio de
F...”, “de sucessores de F...” ou de sua viúva, indicando o seu falecimento no meio do
período entre um livro de tombos e outro. Para Vila Rica, a série completa dos livros de
tombos cobre a totalidade do período de existência da vila, desde o primeiro ano de sua
existência em 1712.
A série completa, para o período colonial, reúne onze livros, de 1712 a 1812,
distribuídas entre o Arquivo Público Mineiro e o Arquivo Municipal de Ouro Preto. Em
complemento a essa série, há uma série de livros de anotações de devedores de foros,
correspondente ao período, constante de três registros de dívidas de foros, iniciada com
o Registro de Receitas dos Foros e Listas dos Foreiros (1742), Rol de Foreiros e Dívidas
de Foros (1765 a 1769) e Rol de Foreiros e Dívidas de Foros, com “nomes dos
proprietários e números das Casas (1766-1825). Neste trabalho, o uso desses registros
limitou-se aos livros de tombos correspondentes aos proprietários arrolados entre 1794 e
1812 (livros 10 e 11).

66

Livro 12 de Tombos Foreiros de Vila Rica, Arquivo Público Municipal de Ouro Preto
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7.4 Os livros de Matrícula de Expostos de Vila Rica

Embora não tenhamos tido a oportunidade de consultar essas fontes, julgamos
conveniente assinalá-las como de grande relevância para a complementação de
informações paroquiais. Outra vantagem oferecida, na sua consulta, refere-se à
possibilidade de redução de sub-enumeração de nascidos vivos e óbitos, considerando
que a percentagem anual de enjeitados batizados no Antônio Dias, variava entre 6 a
12% entre todas as crianças registradas (Campos, 2003). Como bônus adicional, quando
a mãe da criança era identificada, esta informação costumava ser anotada, à margem da
matrícula, possibilitando a inclusão da criança na parturição de sua mãe.
A mortalidade infantil estimada para esse grupo, entre os anos de 1797 a 1804, foi de
370‰, contra 219‰ para todas as crianças, ou seja, 168% mais alta entre os expostos.
Entretanto, estudiosos do tema encontraram taxas que variavam em torno de 600‰, no
primeiro ano de abandono, no Rio de Janeiro e Bahia, entre 1758 a 1800 (Venancio,
1999;p. 108), até a impressionante cifra de 906‰, na roda de expostos da Santa Casa de
Salvador, Bahia, entre 1836 e 1837 (Venâncio, 1999)67. O autor levanta a hipótese de
que as altíssimas taxas de mortalidade decorriam, na maioria das vezes, de tentativas
malogradas de aleitamento ou alimentação artificial, com conseqüências catastróficas.
As crianças eram alimentadas com pão molhado, mel com água ou sugavam leite em
trapos ou bonecas de pano, provavelmente sem qualquer cuidado em relação à
qualidade do leite ou higiene do material empregado
Entretanto, em Vila Rica, muitos sequer chegavam a ser batizados, falecendo de maus
tratos e de frio, pois o abandono se dava sempre à noite ou nas madrugadas. Por essa
razão e para evitar ocorrências dantescas, a Câmara decidiu solicitar licença ao Ouvidor
para construir e instalar uma roda de expostos, em Vila Rica, aceitando-se as crianças
com mais conforto e decência. Desta forma, evitar-se-iam as desgraças advindas do
abandono, por suas mães, que logo que nasciam os depositavam às portas particulares

67

“(...) pois dos assentos consta que recebendo da Roda setenta e cinco expostos faleceram sessenta e
oito”; uma verdadeira hecatombe, o índice de mortalidade daqueles anos foi de 906‰. Em 1831, na
Santa Casa do Rio de Janeiro, receberam-se 325 crianças expostas, das quais faleceram 303, ou seja, uma
taxa de mortalidade de 932‰, no primeiro ano de abandono (Venancio, 1999; p. 108-9)
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“... aonde ou os não recebem ou, se o fazem, é já quando os míseros recém nascidos se
acham a expirar, tendo-se sucedido serem devorados por animais, sucessos que fazem
gemer a humanidade”68. Não foi possível apurar se essa providência chegou a se
efetivar, embora tenha sido elaborado um regimento para o funcionamento da roda
(Lopes, 1952, p. 182).
Ainda assim, a Câmara controlava o registro e respectivos custos de criação dos
expostos, em livros próprios, como o “Livro de Assento e Matrículas dos Enjeitados
desta Vila e seu Termo”, relativo ao período de 1790 a 1796, existente no Arquivo
Público Mineiro (Códice 116-CMOP)69. A série completa de livros específicos para
esse fim, produzidos pela Câmara de Vila Rica, inicia-se em 1751, contando-se seis
livros até o final do século. Antes dessa época, as despesas com expostos eram
registradas em outros livros de receita e despesa.

7.5 Listas Nominativas: O “Censo” de 1804

O Censo de 1804, propriamente dito, cobre apenas o território sede do termo de Vila
Rica (Mathias, 1969), não incluindo os arraiais da zona rural. Seguindo a tradicional
divisão administrativa eclesiástica, as listas nominativas constituem dois corpos de
dados independentes, referentes às duas jurisdições paroquiais do núcleo sede de Vila
Rica, que são as freguesias de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e Nossa Senhora
da Conceição do Antônio Dias.
Para esta análise, foram selecionados os bairros pertencentes à freguesia do Antônio
Dias (FIG. 2), a saber: Antônio Dias, Alto da Cruz, Padre Faria, Taquaral, Água Limpa,
Lajes, Jacutinga, Caminho Novo, São João do Ouro Fino, Sant’Ana, Piedade da Lavra
Nova, Queimada, Saramenha, Gambá, Casa de Pedra e Olaria (Barra). Dos distritos
genericamente denominados “Morro” foram excluídos São Sebastião, Morro de Ramos
e Ouro Podre, atribuídos ao Antônio Dias, nestas listas, mas integrantes da paróquia de

68 Documento citado por Francisco Antônio Lopes (Lopes, 1952, p. 181)
69 Códice 116- CMOP
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Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. Moradores das fronteiras entre paróquias foram
classificados como paroquianos de uma ou outra, com base nos registros do Antônio
Dias, excluindo os qualificados pelos escrivães dos registros paroquiais como
pertencentes à freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto.
Apesar desse cuidado, há discrepâncias notáveis entre os arrolamentos das listas de
1804 e os registros paroquiais, pois muitas famílias citadas no Censo não tiveram uma
única citação nos registros paroquiais, colocando em dúvida a sua condição de
fregueses. Mães que tiveram filhos, em datas tão próximas como 1803, não estão
presentes no Censo. Crianças nascidas no mesmo ano, anteriormente a agosto, mês da
realização da contagem, e que não tinham registros de óbito, até o final de 1804,
também foram omitidas. Sem uma contagem similar anterior, não foi possível estimar a
sub-enumeração implícita nesses indícios, especialmente na faixa de 0 a 4 anos, onde
esta sub-enumeração pode ser mais significativa.
Essa deficiência é particularmente perceptível para os residentes da divisa entre o Morro
da Piedade e o Morro de São Sebastião, que aparece, por vezes, com a denominação
genérica de Morro do Ouro Podre, em ambas as freguesias, seguindo uma faixa da serra
em que os desabamentos eram freqüentes, característica implícita na toponímia. Para
resolver esses casos a contento, a solução seria examinar se há o vínculo dessas pessoas
ou famílias com a Paróquia do Pilar, tarefa inviável, no momento.

7.5.1 Data de Coleta dos Dados de 1804

Em 28 de julho de 1804, conforme informa um dos recenseadores, o Governador da
Capitania incumbiu os responsáveis militares pelos distritos da tarefa de recenseamento,
realizada no mês de agosto de 1804. Nos distritos do Morro, o capitão Luís José Maciel
encerrou a sua lista em 14 de agosto de 1804. No Padre Faria e arredores, o responsável
foi o capitão comandante Pantaleão Álvares da Silva, que datou a sua lista de 20 de
agosto de 1804. O Capitão Antônio José Rodrigues de Azevedo assinou o término em
30 de agosto de 1804. Finalmente, o alferes José Sotério de Jesus, sob as ordens do
capitão Francisco Caetano Ribeiro, do Alto da Cruz, deu como encerrados os trabalhos
em seu distrito, em 31 de agosto de 1804. A proximidade das datas de entrega nos
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permite

considerar

que

os

dados

dos

diversos

distritos

foram

coletados

simultaneamente, ou seja, toda a freguesia foi recenseada no mesmo período.

7.5.2 Problemas relativos a erros no Censo de 1804, Seção Antônio Dias

As listas nominativas apresentam, em vários casos, uma dificuldade insuperável na
identificação correta de diversos moradores de áreas centrais, dada à exigüidade ou
quase inexistência de elementos descritivos. A título de ilustração, temos o caso de
Maria conga, preta forra, de 40 anos, chefe de domicílio e vivendo sozinha (Mathias,
1969: 29). Sem informações sobre sua freguesia de origem, seu antigo senhor ou
ligações familiares e sociais, como marido, filhos e agregados, não foi possível
correlacioná-la aos registros do arquivo paroquial.
Por outro lado, casos de escravas sem sobrenome e que são atribuídas a dois ou mais
senhores, são os mais freqüentes no grupo de indivíduos de idade desconhecida ou de
identificação ainda pendente. Embora a solução destes casos não seja necessariamente
inviável, são mais trabalhosos e não passíveis de cruzamento automatizado. Necessitam
de um exame mais extenso, feito manualmente, aguardando uma oportunidade e tempo
para a sua solução futura. Entre os casos já solucionados, destacamos o exemplo de
Joaquina crioula, arrolada no Censo de 1804, como escrava de Ana dos Santos, filha de
Manoel da Silva Maciel. Foram encontrados três registros paroquiais:
a. Registro de batismo de Joaquina crioula, filha natural de Maria angola, escrava
de José da Silva Correia, feitor de José Vieira Rijo, datado de 10 de março de
1784, às folhas 63v.
b. No mesmo livro, consta o assento de Maria, filha natural de Joaquina crioula,
escrava solteira de Ana dos Santos, nascida em 20 de setembro de 1803, às
folhas 90.
c. No Livro de óbitos, ás folhas 91, sob o registro de 1 de novembro de 1803, foi
localizado o assento de Maria inocente, filha natural de Joaquina crioula,
escrava da testamentaria de José da Silva Correia.
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O testamenteiro e depositário dos bens do falecido José da Silva Correia era José
Marcelino, irmão de Ana dos Santos, o que explica a relação de senhorio declarada pelo
pároco. As datas de nascimento e óbito da pequena Maria são consistentes entre si, além
de bastante próximas no tempo. Todos estes elementos contribuem para identificá-la,
com segurança, como Joaquina crioula, natural do Antônio Dias, batizada em 10 de
março de 1784, LB fls. 63 v, filha de Maria angola, ambas escravas da testamentaria de
José da Silva Correia, feitor de José Vieira Rijo. Em 1804, estariam sob a tutela de José
Marcelino e sua irmã Ana dos Santos, prováveis herdeiros ou arrematantes do espólio
de José da Silva Correia.
Segundo o Censo de 1804, p. 182, Joaquina estaria com 25 anos em 1804, ou seja,
nascida em 1779. Neste aspecto, as idades discrepantes não contrariam os dados acima
descritos, pois o agente censitário de então estimava as idades, de acordo com critérios
subjetivos. Assim, manteve-se a idade suposta real, baseada no assento de batismo.
Num caso similar, referente a uma escrava africana, encontramos vários registros de
batismo de filhos de algumas Teresas angolas. Ordenando-se os registros de todas as
elas, foram reunidas, no mesmo grupo, aquelas de mesmo endereço. Em seguida,
ordenaram-se os registros de nascimento dos filhos, verificando-se o espaçamento entre
os nascimentos, buscando, por exemplo, superposições de períodos de gestação e parto,
entre as mulheres. Desta forma, chegamos a três formas de identificação de uma Teresa
angola, com base no endereço:
a. Teresa angola, escrava de Manoel Pereira da Cunha;
b. Teresa angola, escrava de Quitéria Dias de Souza ou
c. Teresa angola, escrava de Quitéria Maria de Jesus.
No cruzamento de dados de senhorio, verificou-se que se tratava da mesma pessoa, ou
seja, Teresa angola, escrava de Manoel Pereira da Cunha e de sua mulher Quitéria Dias
de Souza, também conhecida como Quitéria Maria de Jesus. Assim, na verdade, a dita
escrava pertencia ao casal, podendo ser identificada como escrava de um ou outro,
procedendo-se de forma semelhante para identificar as demais escravas africanas de
mesmo nome e nação. Sua biografia sintetiza essas informações, descrevendo-a, no
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banco de dados, como Teresa angola, escrava de Manoel Pereira da Cunha e sua mulher
Quitéria Dias de Souza ou Quitéria Maria de Jesus.

7.6 Critérios de Ajuste e Correção de Dados Brutos

Numa população histórica, uma das grandes dificuldades de análise diz respeito à
inexistência ou fragilidade dos dados de idade disponíveis. Dada a boa cobertura e
continuidade no tempo dos registros paroquiais, uma parte relevante consiste de dados
reais, obtidos em registros de batismo de excelente qualidade para mulheres residentes
maiores de 15 anos, no período de 1760 e 1804, o que inclui mães e mulheres sem
filhos. Como os registros nem sempre trazem a data exata de nascimento, consideram-se
as datas de batismo como representativas (Campos, 2007).
Ao analisar dados parciais de uma população, amostras pequenas sofrem de uma
limitação ponderável, devido a flutuações excessivas na estimativa de índices
demográficos. Para minimizar este problema, principalmente no caso de amostras não
probabilísticas, procurou-se maximizar o uso dos dados de batismo disponíveis,
incluindo mulheres para as quais não há indicações registradas de idade, mas que
podiam ser inseridas em faixas de idade consistentes com a sua história de vida e
experiência de maternidade, através de critérios de imputação de idade.
Assim, no conjunto de mulheres com essas características, entre 1760 e 1804,
observamos os seguintes casos:
•

Mulheres nascidas na Paróquia, com filiação e idades conhecidas através do
registro de batismo;

•

Mulheres nascidas na Paróquia, com filiação conhecida, para as quais não foram
localizados os respectivos assentos de batismo, falecidas ou que se mudaram
antes do Censo de 1804;

•

Mulheres nascidas na Paróquia, com filiação conhecida, para as quais não foram
localizados os respectivos assentos de batismo, mas que foram arroladas no
Censo de 1804, com estimativas de idade;

•

Mulheres não nascidas na Paróquia, para as quais se conhece o registro de
batismo, através de fontes suplementares;
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•

Mulheres não nascidas na Paróquia, para as quais não se conhece a data de
batismo, mas que foram arroladas no Censo de 1804, com estimativas de idade;

•

Mulheres não nascidas na Paróquia, sem dados de idade, que faleceram ou se
mudaram antes do Censo de 1804;

•

Mulheres sem origem conhecida, sem dados de idade e não identificadas no
Censo de 1804 ou falecidas antes do Censo.

Para algumas mulheres, na ausência de elementos de rastreamento da origem familiar e
data correta de nascimento, utilizou-se a data do Censo de 1804, examinando-se a sua
compatibilidade com a idade ao ter filhos, dentro do período reprodutivo. Neste caso
encontra-se Luísa Pereira de Queirós70, parda. Seu único filho registrado, Manoel,
nasceu em 15 de agosto de 1803, conforme assento às folhas 90 do Livro de Batizados.
Não foi difícil identificá-la no Censo de 1804, à p. 134, como sendo Luísa Pereira,
parda, de 35 anos de idade, mãe de Manoel71, nascido em 1803, quando ela teria 34 anos
de idade, ou seja, compatível com o período fértil. Muito embora tenha sido possível
que Luísa tivesse tido outros filhos, dada a sua idade, em 1804, esta possibilidade não
foi investigada, por estar fora do recorte temporal deste estudo, aceitando-se a idade
registrada no Censo de 1804.
Em casos de manumissão, o grau de dificuldade de vinculação da identidade escrava
com a nova identidade, como liberto, depende da existência de vários elementos
secundários, como sobrenome adotado, endereço, freqüência de apadrinhamento dos
filhos por indivíduos associados a determinadas famílias, vizinhos ou ex-escravos do
mesmo plantel. Para outros casos, sugere-se o recurso à análise de inventários e
testamentos como forma de identificar com segurança uma parte de indivíduos escravos,
pois na condição de bens transmissíveis, são inventariados e avaliados pelo testador,
que determina, também, o destino daqueles a serem vendidos, herdados por familiares,
quartados ou libertados incondicionalmente. Este tipo de fonte traz a vantagem de

70

Pesquisando indivíduos com o mesmo sobrenome, foram encontrados apenas dois homens: João
Pereira de Queirós, padrinho de um batizado em 1772, e Luís Pereira de Queirós, pardo, solteiro, também
padrinho, em 1778, sem elementos que pudessem indicar qualquer vínculo com Luísa Pereira de Queirós.
71

O registro de falecimento de um menino chamado Manoel, filho natural de Luísa Pereira, parda, foi
encontrado às folhas 109v, datado de 6 de maio de 1805, no livro de óbitos.
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fornecer as idades, algumas vezes. Na falta deste dado, o preço pelo qual são avaliados
servem como parâmetro da faixa de idade, quando comparado a valores correspondentes
ao valor de mercado vigente para determinadas idades.

Gráfico 8 – Distribuição da população feminina africana livre e escrava por grupos
de idade qüinqüenais – Censo de 1804, Freguesia do Antônio Dias
(N Livres = 112, N Escravas = 142)

Fonte: Censo de 1804 (Mathias, 1969) e elaboração própria

No caso das africanas forras solteiras, considera-se, geralmente, que são maiores de 25
anos. Este pressuposto é sugerido pela distribuição etária da população africana livre e
forra do Censo de 1804, em que não há africanas libertas nas faixas entre os 14 e 24
anos. Naquela distribuição, a maioria das pretas forras concentra-se na faixa dos 25 aos
44 anos, particularmente na faixa dos 25 aos 34 anos (GRAF. 8). Similarmente, as
africanas escravas se concentram nas mesmas faixas de idade, o que equivale a dizer
que a maioria das africanas livres e escravas têm entre 25 e 34 anos. Admitindo-se o
pressuposto de que a distribuição relativa entre escravas e forras se mantivesse
constante, durante o período de observação, é possível distribuir as mães africanas de
acordo com o pressuposto de esta estrutura de idade vigorou de 1760 a 1804.

160
Para as crioulas e cabras forras, a aplicação de critério similar na estimativa de
distribuição etária deverá levar em conta duas ocorrências: a existência de mulheres de
nascimento livre, filhas de africanas ou crioulas forras, assim como as libertas na pia
batismal, inexistentes no grupo das africanas. Assim, os padrões de distribuição etária
das crioulas livres, libertas e de escravidão permanente, nascidas e registradas na
paróquia, comparados com as distribuições do Censo de 1804 (GRAF. 9), poderão
fornecer pistas valiosas para compreender as similaridades e divergências com o padrão
africano de manumissão, como suporte aos critérios de imputação de idade.

Gráfico 9 – Distribuição da população feminina crioula e cabra da freguesia do
Antônio Dias por grupos de idade qüinqüenais, segundo sua condição jurídica –
Censo de 1804, Freguesia do Antônio Dias
(N Livres = 523, N Escravas = 289)

Fonte: Censo de 1804 (Mathias, 1969) e elaboração própria

Em vista da centralidade e relevância da paróquia do Antônio Dias, pelo menos a partir
da década de 1740, os vigários paroquiais eram, quase sempre, pessoas de notável
formação intelectual, conforme indicavam seus títulos de licenciado e de doutor
(Trindade, 1945), o que se refletia na qualidade dos registros. Por esta razão o excelente
nível descritivo permitia cruzamentos de dados com resultados satisfatórios, dada a
riqueza de detalhamento dos registros. Assim sendo, considerando os diversos níveis de
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conhecimento de idade, a base II (Mulheres Residentes com Dados de Idade) foi
composta da seguinte forma:
Mulheres de Idade Conhecida:
•

Mulheres nascidas na paróquia, com dados reais de data de nascimento, segundo
os registros de batismo;

•

Mulheres cuja idade foi citada no Censo, para as quais não foi encontrado o
registro de batismo. O grau de precisão das estimativas depende da posição
sócio-econômica dos indivíduos arrolados e da capacidade de observação e
experiência do agente recenseador. Pode-se afirmar que os dados são melhores
para famílias do segmento superior da hierarquia social.

Mulheres de Idade Desconhecida
Para as escravas africanas batizadas na paróquia do Antônio Dias, atribuiu-se-lhes a
idade preliminar de 15 anos, ao serem batizadas, com base na média de idade72
declarada de uma série de africanas recém chegadas, batizadas na Paróquia do Pilar, na
década de 1740, num grupo de 22 mulheres. Essa estimativa inicial representa, no mais
das vezes, um ponto de referência inicial, sujeito a ser gradualmente corrigido, com base
em outros mecanismos de avaliação. Onde era possível, essas idades preliminares foram
comparadas com idades declaradas do Censo de 1804, para africanas sobreviventes, até
esta data, observando-se se a imputação de idade ao batizar é consistente com a idade
declarada no Censo de 1804 (GRAF.8), que é a idade aceita como “real”, em caso de
discrepâncias. Quando se compara também a idade ao ter os filhos, a distribuição de
nascimentos também é consistente com padrões observados na paróquia, para mulheres
de igual condição.
Nos casos de discrepância muito elevada entre ambos os critérios, da ordem de 6 a 10
anos, alguns casos foram ajustados de acordo com o ano de nascimento dos filhos em

72 Com relação às medidas de tendência central da referida série de dados, a moda e a mediana se situam
em 15 anos, para uma média de 15,03. A variância foi calculada em 2,3 anos, com um desvio padrão de
1,5, o que se dilui numa agregação de idades em qüinqüênios.
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relação à duração do período reprodutivo. Em outras palavras, supomos, a priori, que a
idade declarada da mãe seja aceita como verdadeira. Na eventualidade de se identificar
o registro de batizado de um filho, numa data em que sua mãe estivesse numa idade
incompatível com a fecundidade, como aos 53 anos, por exemplo, admite-se o caso
como erro de atribuição de idade, imputando à mulher uma idade até dez anos mais
jovem, situando-a dentro da vigência do período reprodutivo. Adotou-se a idade ao ter o
primeiro filho aos 16 anos, em média, para as africanas, com base na observação dos
períodos decorrentes entre a data do batismo da mãe e o nascimento do primeiro filho.
Como a maior concentração dos nascimentos se situa entre 20 e 35 anos, o número de
filhos foi distribuído, nesta faixa de idade, por ano e ordem de nascimento.
Em linhas gerais, o procedimento utilizado foi o seguinte:
Estabeleceu-se uma linha do tempo com a amplitude de 35 anos, duração do período
reprodutivo, iniciado aos 15 e terminando aos 44 anos.
15____________________________________F(u-1)________F(u)________44
Se a mulher de idade desconhecida já houvesse sido referida nos registros ou
documentação suplementar como madrinha ou mãe de adultos e tivesse um filho,
consideraríamos a criança como filho de última ordem (F(u)), situado na faixa 40 a 44
anos. Se um segundo filho fosse registrado, moveríamos o filho anterior para uma idade
mais jovem (f(u-1)), substituindo o anterior na posição de última ordem, espaçado do
irmão pelo intervalo intergenésico. Como exemplo, cita-se o caso de Ana fon ou Ana
mina, escrava de Rita da Silva Torres, preta mina forra. Os registros informam que Ana
foi batizada na freguesia do Pilar, assim como sua senhora. Neste caso, provavelmente
foi batizada, ao chegar a Vila Rica, a uma idade relativamente jovem, como era usual.
Isto sugere que Ana fon poderia ter tido filhos, antes de se mudar para o Antônio Dias.
Ordenando os filhos batizados no Antônio Dias, do último para o primeiro, arbitrou-se a
idade de Ana em 43 anos ao nascimento do filho de ordem 6, nascido em 1779.
__28(1762)____28(1764) __30(1766)______35(1771)______40 (1776) ____43 (1779)
Considerando que não houve filhos anteriores a 1762, registrados no Antônio Dias e, na
hipótese de ter-se mudado para esta freguesia, antes de engravidar do filho de ordem 1,
ali registrado, a distribuição etária obtida é consistente com sua história pessoal e com a
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duração do período reprodutivo. Rita da Silva faleceu em 1790 e os filhos sobreviventes
de Ana passaram à posse do herdeiro Luís da Silva Torres, crioulo, filho da falecida
senhora, conforme arrolados no Censo de 1804. Ana fon provavelmente faleceu no
intervalo entre 1790 e 1804, pois desaparece dos registros, a partir daí.
No caso em que uma mulher é citada como mãe e nunca tenha sido referida
anteriormente, a suposição é de que seja o seu primeiro filho, razão pela qual ela é
situada na faixa mais jovem, de 15 a 19 anos e assim por diante, estudando-se cada caso
individualmente. São considerados fatores como, se escrava, tempo de residência do
senhor na freguesia, antes e depois de algum nascimento, citação posterior da mulher no
papel de madrinha, tempo em que aparece nos registros, existência ou não de registro de
morte da escrava, possibilidade de mudança de senhorio, citação do filho como
morador, etc. Quando livre, verifica-se também tempo de residência, trajetória do filho
nos registros, comparação com homônimas, registro de óbito73 e, se necessário, se
possui imóvel nos registros subseqüentes à data do nascimento. Esgotadas as
possibilidades de imputação de idade, sem sucesso, exclui-se a mulher da observação.
A data de casamento também foi utilizada para estimativa de idade, na falta de outras
referências. Este foi o caso de Florência Pires Gião ou Florência do Bonsucesso Gião,
parda forra, natural de São José de Barra Longa, filha de Domingos Pires Gião e
Mariana Dias França, solteiros, nascida presumidamente em 1738. Datas de referência,
em sua trajetória de vida:
•

Casada com Inácio Fernandes Salgado, pardo forro, natural do Rio de Janeiro,
em 13mai1756, LC fls. 165 v, falecida em 16jan1765, LO fls. 333 v;

•

Mãe de Maria inocente, batizada em 15mai1755, LB fls. 188 v.

Se apenas se conhece a idade do marido, esta será a referência utilizada. Este é o caso
de Maria crioula, batizada na freguesia de Piranga. Datas de referência:

73

Henry (1977) sugere, como critério de imputação de idade, a atribuição da mesma idade do indivíduo
falecido no registro de óbito mais próximo no tempo, cujas características sejam similares ao do falecido
de idade desconhecida. Dado o grau de arbitrariedade envolvido, este recurso foi utilizado apenas como
referência, optando-se por não incluir o indivíduo na amostra.
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•

Maria casou-se em 3 de março de 1764 , LC fls. 217v. com Francisco mina,
batizado no Antônio Dias, e eram ambos escravos de João Moreira Ribeiro.

•

O Censo de 1804 (Mathias, 1969:198) dá a Francisco a idade de 60 anos,
nascido em 1744.

Assim, atribuímos a sua mulher, Maria, a idade de 55 anos, presumindo que tenha
nascido em 1749. Desta forma, Francisco teria 20 anos e Maria 15, ao se casarem,
idades consistentes com a história de vida de indivíduos de seu estrato social.
Casos de escravas africanas e mulheres livres, sem identificação de idade, que tiveram
apenas um filho, no período, falecendo ou desaparecendo dos registros, de 1760 a 1804,
não foram considerados para inclusão na amostra. Entretanto, para efeito de
complementação futura, estas mulheres são incluídas no banco de dados, mesmo sem
indicação precisa de idade.
Algumas africanas não tiveram filhos registrados, no período, mas foram mães, antes de
1760. Em muitos casos, a faixa etária de algumas delas pode ser estimada através de
documentação suplementar, como no caso de Teresa Machada, preta forra, falecida em
2 de março de 1787, LO fls. 221. Datas e eventos de referência:
•

Em 1740, Teresa era escrava de João Machado e gerente de sua venda, tendo
sido localizado um requerimento em que solicita a renovação da licença do seu
pequeno comércio74. Isto nos leva a estimar sua idade, em 1740, como acima
dos 20 anos, no mínimo, pois já falava a língua, requisito indispensável para o
exercício da atividade;

74

Requerimento de Teresa, escrava de João Machado, datado de 31 de janeiro de 1740. Coleção Casa dos
Contos, caixa 132, doc. 21 100. APM
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•

Ainda era escrava, em 1740, o que significa que poderia ser relativamente jovem
demais para ter tido tempo de amealhar o suficiente para a sua manumissão, ou
seja, era mais jovem ou tinha em torno de 24 a 29 anos75.

•

Entretanto, em 1743, Teresa reaparece como Teresa Machada, forra e mãe de
uma filha, Páscoa, nascida em 21 de abril de 1743, LB fls. 47. Neste caso,
poderíamos estimar que tivesse nascido, por volta de 1717 a 1723, tendo cerca
de 70 a 75 anos ao falecer, em 1787.

Se considerarmos que tivesse por volta de 44 anos, nos anos finais do seu período
reprodutivo, uma mulher com estas características poderia ser incluída na amostra base,
em 1760. No caso específico de Teresa, o fato de não ter tido filhos registrados na
última década, antes de 1760, fez supor que ela poderia ser mais velha do que 49 anos,
em 1760, o que motivou a sua não inclusão na amostra. Seus dados permaneceram
apenas no banco de dados demográficos.

7.6.1 Casos de Registros Pendentes para Inclusão no Banco

As mulheres que tiveram sua identidade e características pessoais estabelecidas foram
citadas como mães em 5908 assentos de batizados de filhos de mulheres residentes,
mesmo aquelas que ainda não tenham tido sua idade estabelecida.
Os registros pendentes, sem idade e sem identificação, não foram incluídos na planilha
de trabalho, permanecendo à parte como casos pendentes ou em andamento.Sugere-se
que alguns registros referem-se a mulheres já identificadas, e os casos pendentes são
apenas registros de batismo de filhos adicionais, dessas mesmas mulheres, com
problemas de legibilidade, falta de algum atributo identificador de importância ou erro
de nome/pessoa.

75

De acordo com a distribuição etária das africanas, no Censo de 1804, não havia registro de africanas
livres, antes dos 24 anos, na freguesia do Antônio Dias. Se esta característica era igualmente corrente, na
primeira metade do século XVIII, podemos supor que Teresa só se alforriou a partir dos 24 anos e, de
fato, já era liberta , em 1743. Neste caso, poderíamos estimar sua idade como maior de 70 anos, à época
de sua morte.
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Exemplo de registros pendentes (ainda não incluídos no banco de dados ou na
observação)
Registro de Joana e eventos e datas de referência:
•

Há um registro parcialmente ilegível, de Maria, nascida em 17 de maio de 1787,
LB fls. 137v, filha [ilegível] de Joana [ilegível] de Barros e de [ilegível] Dias,
moradores nas Lajes. Padrinhos, cor e demais elementos são ilegíveis, no
microfilme.

•

Anteriormente, havia sido identificada e incluída, no banco de dados, a pessoa
de Joana Gomes de Barros, crioula, nascida em 18set1767, LB fls. 419v, filha de
Antônia Gomes de Barros, crioula forra, moradores nas Lajes. Casada com
Tomás Dias de Almeida, crioulo, natural da freguesia do Pilar, já identificados e
arrolados no banco de dados.

•

O casal teve mais cinco filhos, de 1789 a 1798, portanto, o nascimento de Maria
é plenamente consistente com a idade de Joana Gomes de Barros e sua história
de vida, podendo ter sido a primeira filha do casal.

Como a leitura foi feita no microfilme, de qualidade precária, pode ser um caso de
simples solução apenas pela leitura do manuscrito original, não acessível no momento.
Não foi localizado o registro de casamento, no Antônio Dias, pois a cerimônia pode ter
sido realizada no Pilar, paróquia de nascimento do noivo. A exclusão de Maria, neste
caso, pode ser apenas temporária, podendo ser agregada, oportunamente, à prole de seus
pais.
Outros registros, principalmente quando envolvem homônimas, são de tal forma
sucintos, que precisam ser mais investigados, com o recurso a fontes suplementares e
confrontados com outras homônimas, para que possam ser incluídas. Temos, nesse
caso:
•

Teresa Maria de Jesus, mãe de Maria, filha natural, nascida em 24 de dezembro
de 1794, LB fls. 89. Não há outros elementos como cor ou endereço. Ao todo,
foram encontradas quatro mulheres com o mesmo nome, uma branca, uma parda
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e duas crioulas, uma apenas descartada de imediato e três outras com idades
consistentes com o nascimento de Maria, já identificadas, no banco de dados.
•

Sendo a criança qualificada como natural, não se trata de filha de Teresa Maria
de Jesus, parda, casada com Félix José Velasco. Em acréscimo, esta teve um
outro filho, João, em 30 de outubro de 1794, LB fls. 265v. O estado civil e as
datas de nascimento das duas crianças são incompatíveis com a hipótese de que
as mães sejam a mesma pessoa.

•

Como não foi encontrado um registro de óbito, até 1804, é possível que, depois
dessa data, surja algum outro registro de casamento ou óbito, ou outro
nascimento que individualize, com segurança, a identidade de Teresa Maria de
Jesus, tomando-se os padrinhos como referência adicional.

Os casos de registros ilegíveis ou com insuficiência de elementos definidores são as
duas ocorrências mais constantes. Em terceiro lugar, vêm os casos das mulheres
nascidas em outras paróquias, como descritos anteriormente.

7.7 Critério de Avaliação de Registros de Batizados Perdidos

Dentro da mesma definição proposta por Henry (1988), denomina-se nascimento
perdido todo aquele que não foi registrado nos livros de batismo da freguesia estudada,
independente do motivo: seja por perda de informação por destruição ou
desaparecimento do registro, ilegibilidade, falta de registro de falecimento de nascido
vivo sem ter sido batizado, esquecimento, deslocamento temporário da família ou erro
de coleta.
Uma boa parte destes registros é passível de ser recuperada nos livros de óbitos ou
enterramentos, nos casos em que a criança é batizada em casa ao nascer, falecendo em
seguida. Esta forma de compensar sub-registros foi utilizada, com sucesso, por Wrigley
(1977), que, não obstante, adverte sobre a possibilidade de superestimação da
mortalidade infantil. Isto se dá porque óbitos de crianças mais velhas, de até 7 anos,
classificadas como inocentes, podem ser erroneamente interpretados como sendo de
crianças falecidas pouco tempo depois do nascimento, inflando a mortalidade de
menores de 1 ano. Nascimentos perdidos também podem vir a ser mencionados
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ulteriormente em outras fontes, tais como listas nominativas. Em muitos casos, existem
boas possibilidades de especificar a provável data de nascimento, de acordo com
referências tais como data de casamento dos pais, idade de irmãos ou atribuição de
idade nas listas nominativas ou documento suplementar. Nestes casos, procede-se à
correção do número de nascimentos, adicionando os casos identificados à base de
nascidos vivos.

7.8 A adoção do conceito de idade ao ter o primeiro filho como medida
demográfica

Muitos autores brasileiros têm advertido sobre uma questão fundamental, que é a
adoção acrítica de modelos teóricos de análise da nupcialidade, especialmente com base
nos modelos europeus, no que se refere ao papel exercido pelo casamento tardio no
controle da fecundidade. (Bassanezi, 1994; Scott, 2002, Campos, 2007):
“A nupcialidade no Brasil, como mostram as pesquisas realizadas,
está caracterizada por uma idade ao casar feminina mais precoce, o
que colabora para intensificar os índices de fecundidade. Além disso,
estes não se restringem às uniões conjugais legalizadas, uma vez que a
uniões consensuais estáveis ou passageiras são comuns na sociedade
brasileira do passado. (Bassanezi, 1994.p.382-383).”

O modelo do noroeste europeu, exclusivo da Europa Ocidental, se caracterizaria pela
ocorrência de casamentos tardios (mulheres se casando aos 24 anos e os homens por
volta dos 27-28 anos), alto celibato e baixa ilegitimidade (Hajnal, 1965). Este “modelo
europeu” teria tido implicações muito fortes sobre os níveis de fecundidade, por reduzir
a duração do período reprodutivo feminino. Também se caracterizava pelo ritmo lento
de substituição de coortes em idade reprodutiva e estava associado à capacidade
financeira dos cônjuges de formar um domicílio independente para a nova família.
(Bassanezi, 1994).
Os obstáculos à realização do casamento, na sociedade colonial brasileira, se deviam a
múltiplos fatores, como os altos custos do processo matrimonial, taxas de dispensa e
realização das cerimônias matrimoniais, a ausência ou displicência do clero e a situação
de grande mobilidade populacional, que contribuíam para o grande volume de uniões
consensuais. Outro fator de relativa importância se deve à fluidez dos conceitos de
casamento e ilegitimidade “com definições e atitudes mutantes representadas pelo
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clero” (Kuznesof, 1990: p.165), o que tinha uma grande influência no grau de tolerância
aos fenômenos do concubinato e ilegitimidade, nessas sociedades. No caso dos
escravos, a probabilidade de se casarem estava ainda vinculada à anuência e interesse do
senhor de escravos, a considerações de ordem econômica, controle social e pela
exploração sexual a que estavam sujeitos. Em acréscimo, uma análise preliminar dos
dados de 2082 mulheres da amostra base, por grupos de cor/etnia, indica que a baixa
nupcialidade prevalecia, nessa sociedade, mas variava bastante de um grupo para outro,
sendo baixíssimo para as africanas livres e escravas e relativamente alta entre as brancas
(GRAF. 10).

Gráfico 10 – Distribuição Percentual de Mulheres Casadas por Grupos de
Cor/Etnia da População Total Livre e Escrava do Grupo de Análise (N=2082) –
Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804

Fonte: Amostra base do Banco de Dados Demográficos AD, 1760-1804

Sob essas considerações, adota-se, neste estudo, o pressuposto de que a idade ao casar,
para a população das vilas coloniais mineradoras, como medida demográfica, não teria o
mesmo significado se comparada com populações européias do mesmo período. Dado o
grande número de ilegítimos, a idade ao ter o primeiro filho seria mais relevante, como
indicador da idade média de início da vida reprodutiva. A idade ao casar, além de ser
possível obter apenas para uma fração de mulheres, não raro, estava dissociada da idade
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da mãe, aos primeiros nascimentos, podendo acontecer antes do matrimônio. Em vista
disto, para aplicação de determinadas técnicas, como o estudo da nupcialidade no
âmbito dos métodos propostos por Coale & Trussell (1974), sugere-se a adoção deste
conceito na análise combinada da nupcialidade e fecundidade da população feminina.

7.9 O Banco de Dados Demográficos da Freguesia do Antônio Dias

7.9.1 A planilha base do banco de dados

Cumpridas as etapas 1 e 2 descritas anteriormente, que consistem, respectivamente, na
coleta e ajuste dos dados, foram construídas as planilhas de trabalho e a planilha central,
baseadas no registro de batizados, que constituirão o núcleo central do banco de dados
demográficos específico (TAB. 5) para a freguesia do Antônio Dias de Vila Rica. Esta
planilha reúne todas as informações coletadas sobre os moradores da freguesia, citadas
nos registros paroquiais de casamentos e óbitos, assim como nos registros
suplementares
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Tabela 5 - Excerto da planilha derivada dos registros de batismos da Paróquia do Antônio Dias – 1767
Folha LB

Nome

Sexo

Data Bat.

Data

End.

Nasc.
Alto dos

Manoel (Faleceu em

409

24mai1767, LO fls.

Masc

8abr1767

Inocente

395)
Manoel (Faleceu em

409

10abr1767, LO fls.

Masc

11abr1767

2abr1767

393)

409

Francisco

Masc

11abr1767 28mar1767

Apolônia (Faleceu

409

em 24abr1767, LO

Fem

16abr1767

Inocente

fls. 393v)

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Mãe

Condição
da Mãe

Pai

Francisca Lucas de Almeida,
Manoel dos Santos Marques, cabo
parda forra, < natural da freguesia
de esquadra das milícias, natural de
da Sé de Mariana. Filha natural do
N.S. da Conceição de Sabugosa,
furriel Manoel Lucas e da parteira
bispado de Coimbra, filho de Manoel
Vitória de Almeida, parda forra
parda livre
solteira. Faleceu em 11dez1815,
Marques e sua mulher Maria Rosa.
LO fls. 258, aos 64 anos. Nascida
Casado com Francisca Lucas de
em 1751 >, Casada com Manoel
Almeida, parda forra. Falecido em
dos Santos Marques, branco.
Perdões Citada no Censo de 1804, p. 150
cerca de 1788.
Rua dos Ana Maria Gomes, parda forra,
solteira, batizada em 4nov1743, LB
fls. 59v, filha de Maria, escrava de
Maria Gomes Ferrão, moradora no
parda forra Incógnito
Virasaias. (Pantaleão Gomes
Zurarte batizou a criança em casa
por perigo de vida). Falecida em
Paulistas 15abr1767, LO fls. 393
Teresa Maria de Jesus, crioula
crioula
José Máximo de Araújo, crioulo,
forra, batizada na Sé de Mariana,
natural de S. Antônio do Tiberi,
filha de Antônia Martins, preta forra
arcebispado da Bahia, filho de
e pai incógnito. Casada com José
Francisco de Araújo Brito e Rosa
Virasaias
Máximo de Araújo em 21mai1763,
Maria de Jesus. Casado com Teresa
LC fls. 212. Nascimento
Maria de Jesus, crioula forra.
presumido: 1750. Falecida em
14dez1768, LO fls. 428
forra
Falecido em 7nov1777, LO fls. 124
Catarina Dias Ramos, natural da
Joaquim Gonçalves Pereira Vila
freguesia de N.S.ª da Conceição
do Antônio Dias. Nascimento
Nova, pardo forro, natural do Antônio
presumido: 1742. Filha natural de
Piçarrão
parda forra
Antônio Dias Ramos e Maria de
Dias, c.c. Catarina Dias Ramos,
Souza, falecidos. Casou-se com
Joaquim Gonçalves Pereira Vila
Nova em 29nov1761, LC fls. 204v
parda forra

Padrinho
João Dias Pereira, solteiro,

Madrinha
Inácia Rodrigues da Silva, solteira,

moradora no Padre Faria, batizada

morador no Padre Faria
em 15jul1736, Lb fls. 126v
João Gomes da Silva, por seu

procurador Manoel da Costa

Coroa de N.S. da Conceição

Milagres
Manoel Saraiva Cabral,
tenente, morador nos quartéis
Coroa de N.S. do Terço
do Ouro Preto, por seu
procurador José do Rego Leal
Manoel Pinto Cardoso,
Quitéria Dias da Costa, parda,

solteiro, morador na rua

Direita

casada, moradora no Alto da Cruz
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Os dados de mães e filhos foram cruzados com a base de casamento (TAB. 6), para os
que se casaram durante o período de referência, adicionando os dados de casamento
existentes na descrição da mãe e dos filhos que atingiram idade apropriada.

Tabela 6 – Excerto da planilha derivada dos registros de casamento da Paróquia
do Antônio Dias, 1764-65
Folha

Data

Noivo (a)
Manoel dos Santos
Marques, natural da

221

221

Faleceu em 11dez1815, LO

bispado de Coimbra
José Ferreira Gomes,

fls. 258, aos 64 anos
Lourença Maria da Soledade,

[Frazão], arcebispado do
Porto
Diogo de Jesus, nação

221v

natural de N.S. do Pilar de

testamentaria de Manoel João
angola, preto forro
Domingos da Costa,
preto quartado pela

10jan1765

preta forra, nação angola
Eugênia Maria da Silva,

222

José da Costa
Martinho Vieira da
Rocha, natural de
Parada de Viadães,
22Jan1765 concelho de Bem[...],
comarca de
Sobretamaga, bispado
do Porto
Manoel Fernandes Cal,
26jan1765

(Batizada em 19abr1743, LB.

222v

fev1765

testamentaria de Manoel

15fev1765

Silva Pereira, pardo

Manoel Lucas e Vitória

0

e sua mulher Joana

da Silva, escrava de
Sebastião Francisco

Dias

Bandeira e pai incógnito

0

Não consta

Não consta

0

Não consta

Não consta

Manoel Fernandes e

Filha natural de

natural da freguesia de N.S.ª
da Conceição do Antônio
Dias, Vila Rica (Batizada em

Sebastião Martins <da
23
Costa>e Teresa da

21abr1742, LB fls. 26v - 23
anos)
Apolônia da Silva Ribeiro

parda forra, natural do

forro, natural do Antônio Antônio Dias, nascimento
Dias
Domingos Álvares
Bragança, natural da
freguesia de N.S.ª da
Conceição do lugar de
Ferreira, comarca de
Bragança do
arcebispado de Braga

Filha natural do furriel

mulher Maria Rosa
de Almeida
José Ferreira Gonçalves Filha natural de Luísa

sua mulher Maria Vieira Silva <Paulina>
Filho natural de Joana Inácia de Santa Ana,
22

crioulo forro
fls. 46v - 22 anos)
Valeriano <Valentim> da Florência Ferreira da Cruz,
222v

Manoel Marques e sua

Malta
Maria Francisca de Faria,

221v

222

Pais da Noiva

13

Pernambuco
Teresa de Jesus, nação mina,
escrava que foi da

Jan1765

Pais do Noivo

Almeida, natural da

freguesia de Sabugosa,

natural de S. Martinho do

Idade
(b)

Francisca Lucas de
freguesia da Sé de Mariana.

1dez1764

8dez1764

Noiva (b)

Fernandes Cal, preta

preta forra e pai

forra, e pai incógnito
incógnito
Maria Pereira da Cruz e David Ferreira e
27

presumido: 1738

Domingas Ferreira,
pai incógnito
Antônio Tavares e sua

escrava do dito
Filha natural de
Francisco da Silva Lira

Maria da Silva Lira, parda

0

e Maria da Silva Lira,
viúva do finado Vicente
mulher Isabel Álvares

de Paiva Lisboa

Fonte: Banco de Dados Demográficos e Livro de Casamentos, APAD – 1765-66

Avaliando o estado civil das mulheres livres e escravas do grupo de mulheres a ser
analisado, os dados preliminares já demonstram que a nupcialidade formal específica
por grupo de cor/etnia variava consideravelmente, apresentando um índice de 17,5%
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para africanas até o máximo de 50,9%, entre as brancas (GRAF. 5), para um total de
2082 mulheres identificadas, até o momento.
Esses indicadores correspondem, grosso modo, a um impacto importante na redução do
grau de dificuldade de identificação, por grupo de cor, considerando que a existência de
um registro de casamento acrescenta elementos descritivos valiosos para a identificação
de ambos, noivo e noiva. Da mesma forma, os elementos conhecidos do noivo/marido
também concorrem para referenciar as estimativas de idade da noiva/esposa.
Assim, os dados coletados nos registros de batismos e casamentos são cruzados com os
registros de óbito (TAB. 7), adicionando-se a data de óbito de cada criança ao seu
registro de batismo, procedendo-se da mesma forma em relação a mães, pais e
padrinhos. Com esse procedimento, a data de óbito contribui na distinção e exclusão de
homônimos já falecidos, durante a operação de identificação individual. Similarmente,
as datas de nascimento conhecidas foram incorporadas aos registros de óbito como
forma adicional de facilitar a identificação e assinalar indivíduos já identificados
anteriormente, evitando atrasos em exames duplicados.
Quando a criança batizada sobreviveu ou permaneceu na paróquia, até sua inclusão no
Censo de 1804, esta referência foi incluída no registro de batismo, facilitando o
acompanhamento dos eventos vitais de cada indivíduo batizado na paróquia.
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Tabela 7 – Excerto da planilha derivada do registro de óbitos da Paróquia do
Antônio Dias, 1780.
Folha

Data

Falecido

Sexo Endereço

José Rodrigues
162v

2nov1780 Pombo, homem

Info
Complementar

Filiação

Barro
Masc

branco, casado

branco livre

Não consta

Vermelho

162v

3nov1780 Martinho crioulo

Masc

Olaria da Barra

162v

6nov1780 João, inocente

Masc

Olaria da Barra

Escravo de Maria
Soares Braga
Escravo de Maria

Cônjuge
Casado com
Faustina
Josefa de
Jesus

Não consta

Não consta

Não consta

Não consta

Soares Braga
162v

7nov1780

162v

9nov1780

Ana, batizada em
casa
Francisca,

Fem

Rua Detrás

Inocente livre

Fem

Rua do Salé

Inocente livre

Masc

Rua Detrás

Inocente livre

inocente

162v

11nov1780 Manoel, inocente

Maria Antônia, cabra
Não consta
forra
Joana Gonçalves e
Não consta
João Ferreira da
Rocha
Jerônima Moreira,
crioula forra (Erro:
Manoel foi batizado
Não consta
como filho de Maria
Moreira, irmã de
Jerônima)

163

13nov1780 Um preto pobre

Masc

Não consta

163

14nov1780 Manoel, inocente

Masc

Olaria

163

Bibiana, preta
15nov1780
escrava

Fem

163

16nov1780 João mina

Masc

163

10anov178 Pedro Soares,
homem branco
pobre, entrevado
em casa de
Manoel Dias
0
Guimarães

Francisco
Sant'Ana do
Masc

Não consta

Não consta

Não consta

José Soares Braga

Não consta

Não consta

Não consta

coronel José Caetano Não consta

Não consta

Rodrigues Horta

branco livre
Morro

Causa
Mortis

Info.
Batismo

Rosário dos
Não consta
Brancos
Dentro da
Matriz
Dentro da

Não consta

Não consta
Matriz
Dentro da
Não consta
Matriz
Irmandade das
Não consta
Mercês e
Perdões
Dentro da

Não consta

Não consta
Nascido em
25set1780, LB
fls. 149
Adicionda ao
LB e MC
Batizada em
15fev1779, LB
fls. 123v
Batizado em

17ago1780, LB

fls. 115

Matriz
Cemitério da

Falecido em casa do
capitão Manoel
Álvares de Carvalho

Escrava de Joana
Virasaias
Maria da Silva
Ao pé de São Escravo do tenente

Local
Enterro

Não consta
Matriz
Dentro da
Não consta
Matriz
Cemitério da
Não consta
Matriz
Cemitério da

Não consta no
LB

Não consta
Matriz
Ordem 3.ª do

Não consta

Solteiro

Não consta
Carmo

Fonte: Banco de Dados Demográficos – Antônio Dias

Para geração de mães obtêm-se, dessa forma, dados longitudinais de parturição
acumulada no período. Se o banco cobrir um período suficientemente longo, como é o
caso do presente estudo, têm-se, ainda, dados de mães com parturição completa, ou seja,
com o período reprodutivo situado inteiramente dentro do período de observação.
Terminado este procedimento, a planilha foi filtrada pela categoria “Mãe”, após
esgotados todos os procedimentos de atribuição correta e precisa de cada criança a uma
mãe em particular. Assim, obteve-se a relação de dados brutos de filhos batizados por
data de nascimento, por mulher, com e sem dados de idade (TAB.8).
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Tabela 8 – Filiação de Maria Rodrigues da Mota – 1762 a 1769
Folha

Nome

Data de

Data

batismo

Nascimento

Sexo

Endereço

José (Batizado e

falecido em
Não consta

Masc

30abr1769

Inocente

Rua do Salé

30abr1769, LO fls.

433v)
Antônia (Falecida em

308v

6abr1770, LO fls.

Fem

14mai1763

5mai1763

Alto da Cruz

144
Roque (Falecido em

393

1go1768, LO fls.

Masc

28ago1766

16ago1766

Rua do Salé

422v)

333v

284

João

Efigênia, crioula

Masc

Fem

3jul1764

16jul1762

24jun1764

Inocente

Alto da Cruz

Água Limpa

Mãe
Maria Rodrigues da
Mota, batizada em
22nov1741, LB fls.
102. Filha de Josefa
Fernandes e João
Rodrigues de Souza.
Casou-se em
20jul1762, LC fls.
207v. Censo de 1804,
p. 146.
Maria Rodrigues da
Mota, batizada em
22nov1741, LB fls.
102. Filha de Josefa
Fernandes e João
Rodrigues de Souza.
Casou-se em
20jul1762, LC fls.
207v. Censo de 1804,
p. 146.
Maria Rodrigues da
Mota, batizada em
22nov1741, LB fls.
102. Filha de Josefa
Fernandes e João
Rodrigues de Souza.
Casou-se em
20jul1762, LC fls.
207v. Censo de 1804,
p. 146.
Maria Rodrigues da
Mota, batizada em
22nov1741, LB fls.
102. Filha de Josefa
Fernandes e João
Rodrigues de Souza.
Casou-se em
20jul1762, LC fls.
207v. Censo de 1804,
p. 146.
Maria Rodrigues da
Mota, batizada em
22nov1741, LB fls.
102. Filha de Josefa
Fernandes e João
Rodrigues de Souza.
Casou-se em
20jul1762, LC fls.
207v. Censo de 1804,
p. 146.

Pai

Padrinho

Madrinha

Antônio Barbosa de

Araújo, crioulo forro,
Sem padrinhos

Nâo consta

Pedro Teixeira

Custódia de

natural do Antonio

Dias
Antônio Barbosa de

Araújo, crioulo forro,

Araújo , batizada

natural do Antonio

em 19ago1737,

Dias
Antônio Barbosa de

Murça
Manoel José

Araújo, crioulo forro,

Pereira, casado,

natural do Antonio

morador junto à

Dias
Antônio Barbosa de

Matriz
Pedro Teixeira

LB fls. 142v
Felícia Francisca,
parda solteira,
moradora em
Passagem de
Mariana
Clara Matos dos

Araújo, crioulo forro,

Anjos, batizada

natural do Antonio

em 12set1726,

Dias

Murça

Incógnito

Incógnito

LB fls. 88-I
Eugênia da

Álvares da Silva,

moradora no

Padre Faria

Fonte: Banco de dados demográficos do Antônio Dias

Quando a idade da mãe era conhecida, seu registro foi finalmente adicionado à amostra
base, por coorte ou ano de nascimento, seguido da cor/etnia, estado civil segundo
casamento católico e condição jurídica (escravo, forra e de nascimento livre) e ordem de
nascimentos por ano, por idade da mãe, por sexo da criança.
Reunindo os dados obtidos das planilhas de batismo, óbitos e casamentos, foi montada
uma biografia sintética das mulheres, conforme o exemplo referente à ficha 732, de
Francisca Lucas de Almeida, da coorte de nascimento de 1751. Tendo nascido em
Mariana, não tivemos acesso ao seu registro de batismo e sua idade foi indicada ao
morrer, em 1815 e no Censo de 1804. Entretanto, a idade expressa no Censo (TAB.9)
não pode ser aceita, pois significaria que teria se casado no próprio ano em que nasceu,
tendo tido o primeiro filho aos três anos de idade. Prevaleceu a idade fornecida pelo
registro de óbito. Sua biografia sintética foi composta da seguinte forma
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Francisca Lucas de Almeida, parda livre, filha de Vitória de Almeida, parteira, parda e
Manoel Lucas, branco. Natural da freguesia da Sé de Mariana. Faleceu em 11dez1815,
LO fls. 258, aos 64 anos. Casada em 1dez1764, LC fls.221com Manoel dos Santos
Marques, natural de N.S. da Conceição de Sabugosa, bispado de Coimbra, filho de
Manoel Marques e Maria Rosa. (Nascida em 1751). Citada no Censo de 1804, p. 151.
Moradora no Alto da Cruz.
O casal teve os seguintes filhos, entre 1760 e 1804:
1. Manoel, nascido em 8 de abril de 1767, LB fls. 409 (Faleceu em 24mai1767, LO
fls. 395)
2. Helena dos Santos Marques, nascida em 22 de maio de 1768, LB fls. 434v
3. Ana Pereira dos Santos, nascida em 13 de novembro de 1770, LB fls. 477
4. Francisco, nascido em 23 de março de 1775, LB fls. 51 (Faleceu em 3abr1775,
LO fls. 89v)
5. Maria dos Santos Marques, batizada em 7 de março de 1776, LB fls. 74
6. Josefa, batizada em 21 de julho de 1779, LB fls. 130v (Falecida a 3nov1779, LO
fls. 149v)
7. José, nascido em 10 de setembro de 1780, LB fls. 148v (Sem informações
posteriores)
8. Inácio, batizado em 29 de dezembro de 1782, LB fls. 42v (Faleceu em
12jun1783, LO fls. 194)
9. Francisco, nascido em 25 de julho de 1784, LB fls. 74v (Faleceu em 4out1784,
LO fls. 202v)
10. João, nascido em 31de maio de 1788, LB fls. 130v (Falecido em 21ago1788, LO
fls. 252v)
11. Quintiliano, batizado em 12 de abril de 1790, LB fls. 162v (Sem informações
posteriores)
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12. Guilherme, nascido em 27 de novembro de 1793, LB fls. 250 (Falecido em
13jun1794, LO fls. 320)
Manoel dos Santos Marques já era falecido em 1804, por ocasião do Censo, pois
Francisca Lucas aparece como chefe de domicílio, viúva, morando apenas com sua
escrava Domingas crioula e sua mãe, Vitória de Almeida. Entre os filhos que teve e que
sobreviveram até a idade adulta, encontra-se Maria dos Santos Marques, cuja biografia,
inserida no banco de dados, na geração seguinte, se apresenta como se segue:
Maria dos Santos Marques, parda, solteira, batizada no Antônio Dias, em 7 de março
de 1776, LB fls. 74. Filha do cabo de esquadra Manoel dos Santos Marques e
Francisca Lucas de Almeida. Casou-se em 7ago1793, LC fls. 34v, com Antônio da Silva
Barbosa, também nascido no Antônio Dias, batizado em 24dez1772, LB fls. 516v, filho
de João da Silva Barbosa e sua mulher Ana Tavares de Oliveira. Maria teve a sua
primeira filha, Joaquina, aos 17 anos, cerca de apenas dois meses após o casamento.
Seu marido tinha 21 anos de idade. Não há mais referências a Joaquina, que não está
arrolada no Censo de 1804. Provavelmente faleceu em tenra idade. Citada no Censo de
1804, p. 151.
Ao todo, constam os seguintes filhos de Maria dos Santos Marques e seu marido
Antônio da Silva Barbosa:
1. Joaquina, nascida em 3 de outubro de 1793, LB fls. 248 (Sem informações
posteriores);
2. Vicente, nascido em 4 de novembro de 1794, LB fls. 265v, Censo de 1804,
p.151;
3. João, nascido em 24 de fevereiro de 1797, LB fls. 296v, 265v, Censo de 1804,
p.151;
4. Emiliana, batizada em 29de setembro de 1799, LB fls. 22v, 265v, Censo de
1804, p.151;
5. Inês, batizada em 13 de abril de 1803, LB fls. 83, Censo de 1804, p. 151.
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Ambas as famílias foram arroladas no Censo de 1804, em casas vizinhas, conforme se
segue (TAB. 9):

Tabela 9 – Excerto da planilha derivada da Lista Nominativa de 1804 (Censo de
1804), Fogos 486 e 487
Relação
Página

Fogo

Sexo

Nome do morador

Fem

Francisca Lucas de
Almeida

Chefe

Fem

Domingas crioula

Fem

Vitória de Almeida

Estado
Cor

com o chefe

486

Masc

151
Fem

487

Antônio da Silva
Barbosa
Maria dos Santos
Marques

Ano de
Profissão

Endereço

Data de

Idade

Idade

Nascimento

Marital

(Declarado)

Batismo

Pardo

Viúva

1764

1751

40

53

Escravo

Crioula

Solteira

1769

*

35

43

Mãe

Pardo

Solteira

Parteira

1724

*

80

80

Chefe

Branco

Casado

Pedreiro

1766

1772

38

32

mulher

Pardo

Casado

1778

1776

26

28

1796

1794

8

10

Alto da Cruz

Alto da Cruz

declarada corrigida

Masc

Vicente

Filho

Pardo

Solteiro

Masc

João

Filho

Pardo

Solteiro

1798

1797

6

7

Fem

Emiliana

Filho

Pardo

Solteiro

1800

1799

4

5

Fonte: Mathias 1969 e Registros Paroquiais APAD

O registro de batismo de Domingas crioula, arrolada como escrava de Francisca Lucas,
não foi encontrado. A idade expressa no Censo de 1804 a dá como tendo nascido em
1769. A se dar crédito a essa data, teria tido a primeira filha aos 8 anos, em 1777, razão
pela qual sua idade foi corrigida, estimando o seu nascimento em 1761. Consta, nos
registros paroquiais como pertencente a Helena dos Santos, filha de Manoel Marques
dos Santos. Desta forma, foi incluída na amostra com a seguinte biografia:
Domingas crioula, escrava de Helena dos Santos Marques, parda forra (ou de seus
pais, o Cabo de esquadra Manoel dos Santos Marques e sua mulher Francisca Lucas
de Almeida). Nascida em 1769, segundo o Censo de 1804, p. 151. Data mais provável:
1761.
Teve os seguintes filhos registrados:
1. Joaquina, nascida em 3 de julho de 1777, LB fls. 97 (Sem informações
posteriores);
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2. Antônio, nascido em 5 de julho de 1780, LB fls. 145v (Faleceu em 19set1780,
LO fls. 169);
3. Antônio, nascido em 9 de novembro de 1781, LB fls. 22v (Faleceu em
27abr1784, LB fls. 202v);
4. Joana, batizada em 22 de junho de 1783, LB fls. 50v (Falecida em 12dez1788,
LO fls. 255v);
5. Bernarda, nascida em 13 de junho de 1785, LB fls. 95 (Sem informações
posteriores);
6. Manoel, nascido em 8 de abril de 1787, LB fls. 134 (Falecido em 29out1792,
LO fls. 300);
7. Andreza, nascida em 8 de dezembro de 1788, LB fls. 173v (Sem informações);
8. Severina, nascida em 8de novembro de 1790, LB fls. 250v (Falecida em
17fev1793, LO fls. 205v);
9. Martinho, nascido em 3 de novembro de 1793, LB fls. 249v (Sem informações
posteriores);
10. Maria, batizada em casa em perigo de vida pela parteira Vitória de Almeida
(Falecida em 2jan1798, LO fls. 17v);
As coortes de mães foram ordenadas de acordo com a vigência do período reprodutivo,
em relação ao período de referência, ainda que não tenham tido filhos, entre 1760 e
1804, mas que sabidamente tiveram filhos batizados no Antônio Dias, antes desse
período, sendo citadas como avós, como o caso de Vitória de Almeida, mãe de
Francisca Lucas de Almeida, e pela consulta aos registros anteriores ao período
estudado. Desta forma o banco foi enriquecido com informações importantes acerca dos
desdobramentos familiares intergeracionais e evolução das histórias de reprodução
e nupcialidade das famílias, no tempo, além da natureza, características e recorrência
dos vínculos entre famílias e grupos sociais.
Por esta razão, a amostra arrola mulheres desde aquelas que completaram 49 anos, no
ano de 1760, ou seja, nascidas de 1711. Em contrapartida, no outro extremo, inclui
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aquelas que completaram 15 anos em 1804, idade adotada como início do período
reprodutivo. Antes dos 15 anos de idade da mãe, o número de registros de nascimentos
é desprezível, assim como os nascimentos acima de 44 anos. De fato, mesmo no grupo
etário de 40 a 44 anos, os nascimentos são raros e raríssimos, na faixa mais velha. No
presente estudo, o período reprodutivo adotado vai dos 15 aos 49 anos, com a amplitude
total de 35 anos.
Mortalidade materna e outros fatores de relevância nas análises da função de
fecundidade a partir de dados paroquiais
Além da pressuposição de sub-registros de nascidos vivos, considerações sobre a
avaliação da função de fecundidade podem suscitar questões pertinentes no que se
refere à distribuição da mortalidade materna por idade. Em virtude da recorrente falta de
indicação de causa mortis nos registros de óbitos, essa informação raramente pode ser
recuperada nos registros paroquiais. Entretanto, estudos recentes mostram que as taxas
de mortalidade materna, no início da Idade Moderna, eram surpreendentemente baixas,
em torno de 1 a 2%, na Inglaterra, França e Alemanha, até o século XVIII (Lindemann,
2010; p.34). A autora acrescenta que mulheres que tinham muitos filhos estariam mais
sujeitas a abortos espontâneos e complicações decorrentes da gravidez ou do parto.
Contudo, as mortes por infecções pós parto, por exemplo, seriam relativamente raras, no
século XVIII, sendo mais comuns as hemorragias e complicações advindas de má
conformação da pélvis (estreitamento) (Lindemann, 2010)76.
No Antônio Dias, as parteiras só poderiam exercer a função se examinadas e licenciadas
por um médico com grau universitário (Maia, 1972; p.17-18), o que pressupõe que os
procedimentos usuais equivaliam ao conhecimento técnico da área, neste período, ou
seja, é possível que esses problemas fossem semelhantes aos encontrados em qualquer
sociedade da época, variando apenas quanto a fatores ocupacionais e sócio-econômicos
por grupos sociais, cuja dimensão desconhecemos.

76

Mary Lindemann (2010) cita um estudo sobre parteiras européias, no século XVII e XVIII, estimando a
mortalidade materna em cerca de apenas 1 a 2% do total de partos na Alemanha, França e Inglaterra, no
início da Idade Moderna ao século XVIII(Wilson, Adrian apud Lindemann, 2010).
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Como fonte única, os dados paroquiais não fornecem indicações suficientes para
identificar ou quantificar, satisfatoriamente, todas as forças que influenciam a função de
fecundidade das mulheres da freguesia do Antônio Dias e, por extensão, das demais
freguesias coloniais. Sugerem-se que vários aspectos estejam associados a baixos níveis
de fecundidade, a saber:
a. Fatores relativos a problemas de dados brutos, como a sub-enumeração de
batismos, sub-enumeração de óbitos femininos e maternos e erros de declaração
e imputação de idade (Ewbank, 1981);
b. Fatores relativos à composição por segmentos populacionais por grupos de cor,
condição e estado civil. As estimativas obtidas sugerem que a baixa
nupcialidade (Preston, 2001) e a escravidão contribuem significativamente para
reduzir a fecundidade, na população total (Ramos, 1990). Sintetizando, mulheres
escravas e solteiras tendem a ter fecundidade significativamente mais baixa do
que as casadas e livres. Como o peso das primeiras categorias é apreciável,
durante todo período estudado, esse é um fator de enorme relevância na
interpretação dos níveis, agravado por possíveis distribuições de idade
desfavoráveis, em todos os casos.
c. Fatores relativos ao contexto histórico e sócio-econômico, que incluem nutrição
deficiente, depleção maternal, falta de cuidados médicos adequados, higiene
precária e trabalho pesado durante a gravidez, que aumentam o risco de óbitos
neonatais e maternos (Mosley & Chen, 1984), assim como a mortalidade infantil
e na infância.
d. Fatores culturais que dizem respeito a costumes como o aleitamento materno e
seu potencial de redução da mortalidade infantil (Mosley & Chen, 1984),
aumento do espaçamento entre nascimentos; o fenômeno do abandono, de
variável importância e crescente, a partir da 2ª metade do século XVIII
(Venâncio, 1999). Também pode ser considerado, sob essa mesma ótica, a
baixíssima nupcialidade escrava, com 80% de nascimentos ilegítimos nessa
categoria (Campos, 2007).
e. Não temos informações sobre a razão de sexo para os grupos etários em idade
reprodutiva, por grupo de cor/etnia e condição, que consiste num fator de
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relevância da avaliação da função de fecundidade (Preston, 2001), em vista do
alto número de solteiras, na Paróquia, no período de 1760 a 1804.
Complementando essas proposições, há estudos que sugerem a prática de métodos
contraceptivos, no século XVIII, mas que teriam efeito limitado na redução dos
nascimentos, sendo mais efetivos para aumentar o espaçamento entre os nascimentos do
que propriamente preveni-los (Lindemann, 2010). Por estar fora do escopo de nossa
tese, esse aspecto não foi investigado de forma intensiva, para o Antônio Dias, exceto
nos casos em que interessa ao estudo da fecundidade. Referimo-nos a casos em que o
óbito materno ocorre durante a observação, imediatamente após o nascimento do último
filho77. Finalmente, a mortalidade infantil, que afeta a fecundidade de maneira indireta,
reduzindo o tamanho da próxima geração de mães em perspectiva. Contrariamente às
suposições de baixa mortalidade materna, a mortalidade infantil e na infância atingiriam
níveis dramáticos, ao longo do século XVIII, para todas as populações e territórios,
incluindo a mortalidade fetal. No contexto colonial brasileiro não é recuperar ou estimar
quaisquer dados de natimortos, embora haja alguns estudos internacionais, como o de
Adrian Wilson78, em que se estima que essa mortalidade situava-se em torno de 20
natimortos79 a cada 1000 nascimentos, na Europa do século XVIII. Supomos que,
considerando o contexto histórico da população estudada, os níveis de mortalidade fetal
podiam variar entre valores semelhantes ou superiores, de acordo com a qualidade de
vida de cada grupo social. Ainda que tais números pareçam relativamente
insignificantes, não resta dúvida que a mortalidade infantil e na infância era
avassaladora nas populações pré-industriais. De fato, sobreviver até os dez anos já era
bastante difícil, mesmo em contextos não escravistas, em que menos de 50% a 72% das
crianças alcançavam os 10 anos de idade, na primeira metade do século XVIII, na
Europa (Linemann, 2010: p.35).

77 Ressalte-se que os eventos podem acontecer em anos calendários distintos, nos casos em que o filho
nasça em dezembro e a mãe faleça em janeiro do ano seguinte.
78 Citado por Lindenmann, 2010.
79

A taxa atual (2010) de natimortos seria de 3 natimortos a cada 1000 nascimentos (vivos +mortos), nos
países desenvolvidos, em torno de 10, na América Latina e de 20 a 45 natimortos por mil nascimentos, na
África (Fonte: Current Worldwide Stillbirth Rate (per 1000 births), http://chartsbin.com/view/1445).
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7.10 Avaliação da eficiência do método na identificação e atribuição de idade
das mulheres da amostra por grupos de cor/etnia

Analisando o quadro geral dos registros efetivamente incluídos no Banco de Dados
Demográficos, até o momento, excluindo casos de identificação pendente, registros de
expostos e de mães não residentes, foram identificadas, até o presente momento80, 2505
mães, com e sem dados de idade, que tiveram, no total, 5908 filhos, assim distribuídas
(TAB. 10):

Tabela 10 – Distribuição das mães residentes de crianças batizadas no Antônio
Dias entre 1760 e 1804 por cor e respectiva média de filhos por mãe
Crianças Batizadas
Cor

Mães (N)

Africanas

530

(N)
1270

Média de

Distribuição

Filhos por

Percentual

Mãe
2,4

das Mães
21%

Brancas

195

548

2,81

8%

Crioulas

1100

2600

2,36

44%

Pardas

680

1490

2,19

27%

Total

2505

5908

2,36

100%

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

As mulheres não identificadas, até o momento, distribuem-se por cerca de 500 registros
de batismo e óbitos, que não puderam ser contabilizados, sem elementos suficientes
para estimar a relação entre o número de mães e respectivos filhos do grupo não
identificado. Grande parte desses registros pode representar mais de uma ou duas
crianças por determinada mulher e não, necessariamente, que sejam 500 mulheres com
um único filho cada. Assim, se persistir a mesma média de filhos, para esses casos
remanescentes, estima-se que existam entre 200 a 300 mães, ainda por identificar, até
1804.

80

Agosto de 2011.
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Observa-se que as médias de filhos por mãe, evidentemente, incorporam os efeitos da
exclusão de registros pendentes e eventuais erros de identificação e sub-registros, que
tendem a ser mais significativos, entre as africanas, e menor, entre as brancas, por
motivos já suficientemente explicados.

7.11 Características gerais das mulheres identificadas e com dados de idade,
residentes da freguesia do Antônio Dias

Partindo dos dados brutos originais, coletados diretamente dos registros paroquiais,
identificamos 2505 mães de crianças batizadas no Antônio Dias, ao longo do período de
observação. Aos dados das mães acrescentaram-se os dados de mulheres sem filhos
citadas como madrinhas, senhoras de escravos, avós, irmãs ou outras funções, formando
a base de mulheres residentes, com e sem filhos, para as quais foi possível obter ou
imputar datas de nascimento (base I). Finalmente, construiu-se o grupo de análise,
constituída apenas pelas mães, definidas como mulheres entre 15 e 49 anos de idade,
que tiveram ao menos um filho batizado no Antônio Dias, entre 1760 e 1804.

Tabela 11 - Comparação dos índices de identificação e atribuição de idade a
mulheres residentes do Antônio Dias, por grupos de mães e cor/etnia,
representadas nos Registros Paroquiais - 1760-1804

Grupos de
Cor/etnia

Percentual
Mães
de Mães
Identificadas
Identificadas
(RP)
(RP)

Mulheres
Com Dados
de Idade
(Base I)

Percentual de
Mulheres
Mulheres Com com Dados
Dados de
Recuperados
Idade (Base I)
(Base II)

Percentual de
Mulheres com
dados
recuperados
(Base II)

Africanas

530

21,2%

578

19,2%

268

12,9%

Brancas

195

7,8%

279

9,3%

224

10,8%

Crioulas

1100

43,9%

1307

43,4%

849

40,8%

Pardas

680

27,1%

845

28,1%

741

35,6%

Total

2505

100,0%

3009

100%

2082

100%

Fonte: Registros paroquiais (APAD), Banco de dados demográficos.

Em termos de identificação simples, ou seja, identidade e estabelecimento de
características gerais, para inserção da biografia sintética no banco de dados universo,
os índices de recuperação de informação foram altos para todos os grupos de cor. Ainda
assim, é preciso ressaltar que, por sua maior complexidade e por demandar maior
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precisão, os processos de atribuição de idade variaram bastante, em termos percentuais,
nos índices de recuperação para cada grupo de cor/etnia (TAB. 11).
Os percentuais relativos à população africana mostram a maior variação e menor índice
de completude, na amostra base, nas três bases analisadas, em vista da maior dificuldade
na identificação e atribuição de idade às africanas, prevista na descrição do método.
Foram identificadas 530 africanas que tiveram filhos, entre 1760 e 1804, adicionadas ao
banco universo (TAB.11). A esse número, foram adicionadas mais 48 mulheres sem
filhos, citadas como madrinhas, avós ou senhoras de escravos, cuja identidade pode ser
estabelecida. Desse número, menos da metade, ou seja, pouco mais de 46% das
mulheres africanas tiveram sua idade estimada ou atribuída, em vista do tempo
requerido para verificação e cruzamento de dados caso a caso, o que justifica a
presente avaliação da categoria como ainda sub-representadas, na observação. No
mesmo tipo de dificuldade, encontra-se o grupo das crioulas, com um percentual de
biografia completa em torno de 68% com dados de idade obtidos. Entretanto, essa
deficiência tende a diminuir com a utilização intensiva de documentação suplementar
para fornecer elementos adicionais para identificação e atribuição de idade. Supõe-se
que o grau de sub-enumeração decresce com o tempo, sendo menor nas últimas décadas
do século XVIII. Isso se deve à pressuposição de que esse grupo teria tido maior
participação relativa, na população total, durante as décadas de expansão da população
escrava associada à atividade mineratória.
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Gráfico 11- Composição percentual da população feminina total da Freguesia do
Antônio Dias, em 1804, por grupo etário decenal e categorias de cor

Fonte dos dados: Censo de 1804 (Mathias, 1969)

Tomando o mapa de população de 1804 (GRAF. 11) como referência para a provável
distribuição dos grupos de cor do Antônio Dias, no período coberto pelo banco de dados
e o grupo de mães, esses dois grupos, juntos, representariam a maioria da população
feminina total do Antônio Dias, entre as idades de 10 a 49 anos, a ser incluídas na base
III (Mães).
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Gráfico 12 - Composição percentual da população feminina total da Freguesia do
Antônio Dias, em 182181, por grupo etário decenal e categorias de cor

Fonte dos Dados: “Mappa da Populaçam...(Pároco coadjutor José da Cunha e Mello, 1821). Manuscrito
da coleção Casa dos Contos, APM.

Uma comparação entre as distribuições por cor/etnia, dos recenseamentos de 1804
(GRAF.11) e de 1821 (GRAF.12) apresenta um declínio da participação relativa da
categoria preta, formada pelas africanas e crioulas, de perfil racial puro, ao passo que há
um crescimento da participação das pardas e brancas. Essa redução, provavelmente,
incorpora, também, efeitos passados e correntes da diminuição gradativa do tráfico, em
função do declínio da economia mineradora, denotada pelo envelhecimento médio do
grupo das pretas, em relação a 1804.

81

“Mappa da Populaçam da Freguezia de Nossa Senhora da Conceiçam do Antonio Dias, Termo de Villa
Rica, Bispado de Marianna, distante da Cathedral duas legoas, no anno de 1821”, assinado pelo pároco
coadjutor José da Cunha e Mello.
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Gráfico 13 - Composição proporcional da população feminina escrava do Antônio
Dias, por grupos de cor/etnia e grupos etários decenais- Censo de 1804

Fonte dos Dados: Censo de 1804 (Mathias, 1969)

Embora também sujeitas à possibilidade de nascer em cativeiro ou de sofrer a
experiência da escravidão a longo prazo ou permanentemente, o Censo de 1804 e o
mapa populacional de 1821 demonstram que as diferenças do impacto da escravidão
sobre os vários grupos de cor são bastante significativas (GRAF. 13 e 14). Esta
característica é evidente, sobretudo, no grupo das mulheres pardas, que são a minoria na
população escrava.
Em 1804, a população feminina escrava era da ordem de 21,8% da população feminina
total, contra 19,6%, em 1821, para os três grupos de cor/etnia. A participação relativa de
pardas escravas, na população feminina total, nesse ano, era de apenas 2%. Desse grupo,
pouco mais de 9% eram escravas (GRAF.13). Em 1821, somente 4,4% das pardas eram
escravas (GRAF.14), o que correspondia a 1,7% da população feminina total. Como os
dados de mulheres livres são melhores do que as de escravas de qualquer cor/etnia, os
reduzidos índices de escravidão, entre as pardas sugerem melhores possibilidades de
identificação para mulheres desse grupo de cor.
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Gráfico 14 - Composição proporcional da população feminina parda livre e
escrava do Antônio Dias - Censo de 1821

Fonte dos Dados: “Mappa da Populaçam...(Pároco coadjutor José da Cunha e Mello, 1821). Manuscrito
da coleção Casa dos Contos, APM.

Partindo da premissa que mulheres livres têm dados melhores que as escravas, entre
todos os grupos de cor, constantes do banco de dados e da amostra base (TAB. 12), as
pardas lideram, com um percentual da ordem de 88% de mulheres identificadas e com
dados de idade, seguidas pelas brancas, com 80% e, finalmente, pelas crioulas, com
68% de mulheres identificadas e com idade estabelecida.
Considerando que se trata de um processo ainda em andamento, os procedimentos de
estabelecimento de idade segundo o método proposto, nesta tese, permitiram, até o
presente momento82, a recuperação de dados etários de cerca de 70% das mulheres
identificadas do banco de dados demográficos, cujas biografias sintéticas foram
incluídas na amostra base. Esses números referem-se apenas às mulheres citadas nos
livros paroquiais, não refletindo, necessariamente, o percentual de mulheres
identificadas na população real.

82

Julho de 2011.
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7.12 Composição do grupo de mães segundo critérios etários de
inclusão/exclusão do grupo de análise

De início, os critérios de inclusão/exclusão de elementos individuais colocam um
desafio metodológico, quanto ao caráter incompleto de muitas biografias sintéticas,
sobre as quais não dispomos de informações suficientes. Temos, por exemplo, o caso de
mães que ingressam na observação em idades superiores a 15 anos e, no outro extremo,
mães de idades de 15 anos ou mais que “desaparecem” dos registros, falecem ou saem
da observação na data de corte, em 1804, ainda em idade fértil.
Em linhas gerais, os dados necessários ao nosso estudo da função de fecundidade das
mães, entre 1760 a 1804, são dois: primeiro, o número de mães, entre 15 e 49 anos,
distribuídas for faixa etária qüinqüenal. Segundo, o número de filhos tidos por elas em
cada grupo etário. Em outras palavras, teremos, no denominador, todas as mães
presentes em cada grupo etário e, no numerador, o respectivo número de filhos tidos,
naquela mesma faixa de idade. No intuito de maximizar a utilidade do banco de dados
demográficos, a base III foi ajustada para contornar as deficiências devidas a casos de
informação incompleta, com procedimentos apropriados de inclusão/exclusão, caso a
caso, aumentando o número de casos observados. Assim, destacamos diferentes
categorias de mães, de acordo com a idade de ingresso no grupo, considerando o
período de observação, de 1760 a 1804.

7.12.1 O diagrama de Lexis como ferramenta de análise dos dados
individuais

Uma ferramenta de grande utilidade na compreensão e visualização do processo de
seleção dos dados é o diagrama de Lexis, que reproduz um modelo da população sob
observação. Para introduzir o conceito a pesquisadores não demógrafos, pouco
familiarizados com este instrumento de análise, segue-se uma breve explanação.
Em termos gerais, as trajetórias de vida dos indivíduos são representadas por linhas, ao
longo das quais, localizam-se as datas ou idades em que ocorreram certos eventos. A
“linha de vida” pessoal transcorre entre dois eventos vitais, geralmente nascimento e
morte. No nosso caso, a sub-população observada é a de mães que tiveram filhos
registrados no Antônio Dias, entre 1760 e 1804. Assim os segmentos de interesse das
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linhas individuais são aqueles marcados pela idade de ingresso e pela idade de saída de
observação, no período de referência. Para melhor compreensão, o diagrama anexo
(DIAG. 3) apresenta o detalhamento da trajetória vital das mães que compõem o grupo
de análise, por ano de nascimento ou coorte de nascimento, idade de ingresso no
período de observação (linhas horizontais), interrupção por morte ou critério de
exclusão adotado, conforme detalhado nos parágrafos seguintes.
Basicamente, o diagrama consiste de duas dimensões temporais: o tempo calendário
(informação de coorte) e o tempo transcorrido desde o evento original (informação de
período). Se esse evento é o nascimento, o tempo transcorrido corresponde à idade da
mãe. Cada história pessoal, dentro de um grupo populacional está indicada por um
segmento de reta diagonal, que se inicia sobre o evento inicial na linha base (ano de
nascimento) e se encerra em algum ponto dado, que é o evento final (falecimento ou
ponto de corte do período), encerrando a observação.
Para isso as tabelas por faixa etária qüinqüenal, por grupo de coorte, indicam as faixas
de idade vividas total ou parcialmente dentro do período observado de 1760 a 1804
(TAB. IV, Apêndice). Assim sendo, o diagrama de Lexis indica, com precisão, quais as
mães que deverão integrar o grupo de análise, por ano de nascimento. Desta forma,
existem as mães que não viveram nenhum ano do seu ciclo reprodutivo, no período de
referência, não incluídas no grupo de análise. É o grupo que atinge 49 anos, antes de
1760.
Em seguida, há aquelas que se inserem totalmente no período de referência, vivendo as
idades entre 15 e 49 anos, dentro da observação, ou falecendo dentro dele. Nos
próximos grupos de coorte, teremos aquelas que atingem 15 anos, dentro do período, e
terminam seu ciclo reprodutivo depois de 1804, com segmentos de vida incluídos entre
os dois marcos temporais. E, finalmente, aquelas que só atingem 15 anos depois de
1804, e também não são incluídas no grupo de análise.
Para melhor individualizar tais casos, vamos apresentar tais grupos, ilustrando através
de um modelo simplificado do diagrama de Lexis (DIAG. 3). O grupo de análise
consiste no acompanhamento da história reprodutiva de 1400 mães, agregada por
grupos de coorte de nascimento, a partir do momento em que ingressam na observação,
conforme critérios detalhados adiante. Entretanto, em linhas gerais, essas mulheres
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deverão estar em algum momento do seu ciclo reprodutivo entre os anos de 1760 a
1804. Assim, mulheres nascidas até 1714 não foram sequer consideradas para inclusão
no grupo de análise (DIAG.3), nem as nascidas após 1784, compondo dois casos
principais: mães de história reprodutiva completa e incompleta.
a) Mães com história reprodutiva completa (nascidas de 1744 a 1754): São aquelas
que ingressaram na observação aos 15 anos, viveram integralmente o período
reprodutivo, entre 1760 e 1804 e tiveram ao menos um filho registrado na
freguesia, no período indicado. São as mulheres indicadas pela letra A, no
diagrama de Lexis (DIAG. 3). É o caso de Hilária crioula, escrava de Manoel
Cardoso, batizada no Antônio Dias em 1 de março de 1745, LB fls. 63. Depois
de forra, Hilária foi citada como Hilária de Mendonça ou Hilária Cardosa de
Mendonça. Hilária ingressou na observação aos 15 anos, em 1760, saindo ao
final do período reprodutivo, aos 49 anos. Ainda vivia e residia na freguesia, em
1804, pois foi arrolada no Censo de 1804 (Mathias, 1969, p. 15). Hilária teve
seis filhos registrados na paróquia, o último deles aos 32 anos de idade, em 1777
(DIAG. 3).
b) Mães com história reprodutiva incompleta. São aquelas que nasceram e
iniciaram a vida reprodutiva, antes de 1760, e se dividem entre as que
completaram o restante de seu ciclo biológico ou faleceram/desapareceram dos
registros durante o período de observação. São indicadas pela letra B. No outro
extremo do período de observação, estão aquelas que ingressaram aos quinze
anos, no início do seu período reprodutivo, mas não o completaram, até a data de
corte, 1804 (nascidas até 1784). Tratam-se das mulheres indicadas com a letra C,
no diagrama de Lexis (DIAG. 3).
Como exemplo do caso B, analisamos a história incompleta de Teresa Florinda
de Jesus, parda, filha natural de Mariana Pereira Vila Nova e pai incógnito,
nascida em junho de 1738. Teresa Florinda casou-se com Luís Ferreira Borges,
natural de Santo Antônio do Itatiaia, aos 3 de outubro de 1764, LC fls. 219v. Em
1760, Teresa Florinda tinha 22 anos, o que significa que ingressou no grupo
numa idade intermediária da faixa etária de 20 a 24 anos (DIAG. 3). Não se
sabe, então, se teve um ou mais filhos nas idades de 20 e 21 anos, o que significa
que não viveu integralmente essa faixa de idade, no período de observação. Essa
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única faixa foi excluída da história reprodutiva de Teresa Florinda, incluindo o
registro de uma filha que teve, aos 24 anos de idade (DIAG. 3). As demais
idades foram mantidas, considerando que, sendo citada no Censo de 1804
(Mathias, 1969: p. 187), completou seu ciclo reprodutivo, permanecendo como
residente na paróquia. Assim, as faixas etárias subseqüentes foram consideradas,
até a sua saída do grupo, na idade de 49 anos (DIAG. 3).
Noutro caso, temos a exclusão de duas faixas etárias: a biografia sintética de
Feliciana Lopes, parda, nos diz que foi batizada em 10 de junho de 1728. Era
filha de Francisca, escrava de Manoel Lopes e casada, em 23 de janeiro de 1751,
com Francisco Nogueira, também pardo, natural de N.ª S.ª da Glória da
Passagem de Mariana. Feliciana faleceu em 27 de maio de 1771. Ingressou no
período de observação aos 32 anos, em 1760, num ano intermediário da faixa de
30 a 34 anos. Faleceu aos 43 anos, penúltimo ano da faixa dos 40 aos 44 anos,
sem filhos, nessas idades. De acordo com os critérios de inclusão/exclusão, a
única faixa considerada será a faixa dos 35 aos 39 anos, vivida integralmente sob
a observação, excluindo-se a primeira e as últimas duas faixas etárias (DIAG. 3).
Em geral, os casos apresentados partem sempre do pressuposto de que as mulheres eram
residentes da paróquia, desde o início de sua vida reprodutiva. Mas, quando o primeiro
registro da mãe, como residente efetiva da freguesia, é detectado tardiamente, numa
idade intermediária, através do nascimento de um filho, aplica-se o critério usado para
definir mulheres solteiras (não sujeitas ao risco de conceber) e unidas alguma vez
(sujeitas ao risco de conceber). Em suma, eliminam-se os períodos vividos
integralmente sem filhos (estado de “solteira” ou fora do risco de conceber) e
examinam-se os períodos com filhos (“unidas alguma vez”), excluindo ou incluindo as
informações, de acordo com os mesmos critérios de anos vividos dentro da faixa etária.
Este pressuposto é útil nos casos de informação deficiente, em que não se sabe em que
data uma mãe, sendo natural da freguesia, teve o primeiro filho. No caso das não
naturais, desconhece-se a data em que se mudaram, para o Antônio Dias, em idade
intermediária de seu ciclo reprodutivo. Um exemplo característico desse último caso é a
história de Inácia Maria Teixeira, branca, natural da freguesia de Santa Ana, filial da Sé
de Mariana, filha de Luís Teixeira da Silva, natural de Santa Maria da Maia do
Patriarcado de Lisboa e Quitéria Maria de Oliveira, natural da freguesia de N. S.ª da
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Glória de Passagem de Mariana. Casada com Manoel Luís Soares. Segundo o Censo de
1804, Inácia nascera em 1752 (Mathias, 1969) e registrou o primeiro filho nascido no
Antônio Dias, aos 30 anos de idade, em 1782.
Não há registros de sua presença na freguesia, antes dessa data, o que nos deixa uma
lacuna no que se refere à sua vida reprodutiva, entre as idades de 15 aos 29 anos. A
incerteza de sua residência anterior, até então, é reforçada por sua indicação, nos
registros, como não natural do Antônio Dias, onde vivia ainda em 1804 (Mathias, 1969:
p.196). Teve filhos naquelas idades obscuras? Não sabemos. Se os teve, a sua
permanência na observação, nas idades mais jovens, do ponto de vista da função de
fecundidade, causará um erro por falta, no numerador, crescente com o número de filhos
presumivelmente tidos. Se não os teve, introduzirá um erro por excesso, no
denominador. Dessa forma, as faixas de idade correspondentes são eliminadas da
observação, aproveitando-se apenas o período com informações documentadas (TAB.
IV, Apêndice).
Dentre as coortes mais jovens, nascidas depois de 1760, temos o caso das mães que
ingressam na observação, na faixa etária inicial do período reprodutivo, aos 15 anos,
mas que saem da observação no ponto de corte, em 1804. São os casos indicados como
sendo do tipo C, no diagrama de Lexis (DIAG. 3). Parte dessas mães possui
informações que nos permitem recuperar a história reprodutiva da faixa etária inicial,
que será completa, se ingressaram até o ano de 1800 e tinham 19 anos em 1804, como
residentes. Aquelas que alcançaram a idade de 15 anos, somente a partir de 1801, serão
excluídas, pois não terão vivido nenhuma faixa etária completa, dentro do período de
observação.
No ingresso aos quinze anos, dentre as mães que viveram ao menos a faixa etária inicial
completa, destacamos a história de Joaquina crioula, natural do Antônio Dias, batizada
em 10 de março de 1784, filha de Maria angola, ambas escravas da testamentaria de
José da Silva Correia, feitor de José Vieira Rijo. Joaquina é citada no Censo de 1804, p.
182, o que significa que ela não faleceu, mudou-se ou “desapareceu”, antes do término
do período de observação, em 1804. Saiu do grupo com a idade de 24 anos, o que exclui
a faixa etária dos 20 aos 24 anos, mantendo-se somente a faixa inicial, no cômputo geral
(DIAG.3). Todas as mães restantes se encaixam em algum desses tipos de ocorrência,
de forma simples ou combinada, ou seja, sem censura (dados completos), com censura
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apenas em um dos limites de idade, ou em ambos, bastando, portanto, aplicar os
critérios acima descritos para os ajustes necessários.
No diagrama de Lexis simplificado, que se segue, apresentamos as trajetórias de vida
relativa aos exemplos citados, no período de 1760 a 1804. Os períodos considerados
para análise estão representados por uma linha contínua. A linha interrompida
representa as faixas de idade excluídas da observação (DIAG.3).
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Diagrama 3 – Composição da base de dados III - Mães do Antônio Dias, segundo a
idade de ingresso no período de observação
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Concluindo essa explanação, como proposta metodológica na análise da fecundidade
desse grupo de mães, optou-se por trabalhar com a experiência reprodutiva de várias
coortes, por todo o período de observação, examinando-se a experiência de fecundidade
de 1400 mães, por grupo etário, independente da coorte de nascimento. Em outras
palavras, contabilizam-se aquelas que, ao longo do período de observação, viveram
integralmente, as idades de 15 aos 19 anos, em primeiro lugar. Depois, tomamos a faixa
seguinte, dos 20 aos 24 anos, de 25 a 29 anos e assim sucessivamente. Ao final desse
procedimento, o grupo forma uma “coorte síntese” de mães, de 1760 a 1804, que será o
objeto de nossa análise.
Como justificativa para a validade do modelo de pseudo-coorte ou grupo de análise,
assim construído, partimos do pressuposto de que, numa perspectiva de longa duração,
quaisquer mudanças na função de fecundidade da população feminina do Antônio Dias,
ao longo do século XVIII, se processariam num ritmo tão lento que as diferenças de
comportamento reprodutivo entre as mães de diferentes coortes de nascimento seriam
de pequena monta. Em outras palavras, o comportamento reprodutivo de uma mãe de
coorte de nascimento, situada nas primeiras décadas, seria equivalente ou muito
próximo ao das mães nascidas nas décadas finais do século XVIII, considerando as
funções de mortalidade e fecundidade constantes, por todo o período observado, para
todas as mulheres do grupo.
As diferenças porventura observadas poderiam ser atribuídas a diferenças na
distribuição dos grupos etários, por grupo, ou no comportamento diverso da
fecundidade e mortalidade para os diversos segmentos sociais que compõem essa subpopulação, sob o pressuposto de correção dos dados utilizados.
Para fundamentar esses pressupostos, dividimos o grupo de análise em dois grandes
grupos de coortes de nascimento, que correspondem, grosseiramente, ao período de
maior pujança da atividade mineratória, entre 1715 e 1752 (Grupo I), e ao período de
início e transição que culminou com o declínio da atividade, de 1753 e 1788 (Grupo II)
(TAB.III.1, Anexo). Examinando-se, então, os indicadores de fecundidade desses dois
grupos, por faixa etária, em comparação com aqueles obtidos para todo o grupo de
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análise, obtivemos perfis de distribuição da função de fecundidade, por idade, que
mostram diferenças nos níveis de fecundidade para as idades mais jovens e medianas,
mas com uma estrutura bastante similar, nessas idades. A faixa dos 40 aos 44 anos, no
grupo II, apresenta uma queda acentuada, na fecundidade, e uma elevação
correspondente na fecundidade da faixa correspondente, quando comparada às taxas
específicas do grupo de coortes mais antigas (GRAF. 15). Sendo essas as faixas que
mais se distanciam entre si, em termos de padrão etário, sugere-se o impacto de um dos
fatores acima mencionados.

Gráfico 15 – Comparação entre as distribuições da função de fecundidade de mães
do Antônio Dias, por faixa etária, por grupos de coortes selecionadas, nascidas
entre 1715 e 1788, e que tiveram filhos batizados entre 1760 e 1804

Fonte: Tabela III-1 (Anexos)

As taxas de fecundidade materna totais estimadas para os Grupos I e II foi de 6,21, para
as mães nascidas entre 1715 e 1752 e de 5,22, para as mães nascidas entre 1753, com a
diferença de praticamente um filho, entre um grupo e outro. Assim, examinando-se os
perfis correspondentes, essa diferença pode ser atribuída mais a diferenças nos níveis de
fecundidade por idade do que entre aos padrões de distribuição etária de ambos os
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grupos (GRAF. 15). Em suma a distribuição etária da função de fecundidade teria se
mantido razoavelmente constante, ao longo do período, para as mães de ambos os
grupos, não entrando no mérito do impacto do contexto econômico na experiência de
vida das mulheres de ambos os grupos de coorte de nascimento. Calculando-se a taxa de
fecundidade total materna para o grupo de análise ou Grupo Total, obtivemos então,
uma TFTM equivalente a 5,65, para todo o período de referência, de 1760 a 1804.

7.13 Análise da composição da base de mães (Base III) por faixa etária, para
inclusão/exclusão de casos no grupo de observação

O tratamento dos dados de mães que têm sua história reprodutiva completa (tipo A), não
ofereceu qualquer dificuldade, sendo contabilizados diretamente, como se apresentam.
Este subgrupo ingressa na observação aos quinze anos e sai ao final do período
reprodutivo, aos 49 anos. As histórias incompletas são tratadas, caso a caso, obtendo-se
uma série de informações por faixa etária, que comporão a coorte a ser analisada.
Em síntese, o grupo de 1400 mães foi desdobrado de acordo com a experiência
reprodutiva, por faixa etária, individualizando os dados de acordo com o seu
comportamento, em resposta a uma questão central:
Viveu integralmente a faixa etária de idade i à idade i+5, entre 1760 a 1804?
Se não, aplica-se o critério de exclusão apropriado, excluindo também os filhos tidos
nos períodos fracionados. Se sim, a faixa etária correspondente é agregada à experiência
total da coorte. No caso do Antônio Dias, este procedimento resultou na obtenção de
uma coorte hipotética de mães, que viveram integralmente sete faixas etárias, no
período de 1760 a 1804, entre os 15 e 49 anos, com os respectivos filhos tidos nessas
faixas ditas completas (TAB. 13).
Os efeitos da exclusão combinada de mães com faixas de idade incompletas e dos
respectivos nascidos vivos, nos anos fracionários iniciais, serão compensados pela
introdução de faixas completas correspondentes, nos qüinqüênios finais da observação,
minimizando e anulando, parcialmente, os erros introduzidos pelo procedimento, sob o
pressuposto anterior de mudanças pouco significativas nas funções de fecundidade e
mortalidade, por faixa etária, de diferentes coortes de nascimento.
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Tabela 13 – Análise dos dados da base de mães (Base III), por faixa etária e nº de
filhos tidos, para inclusão ou exclusão no grupo de observação, entre 1760-1804 –
Antônio Dias (N=1400)
I - Viveu integralmente entre 15 e 19 a. entre 1760 e 1804?
N.º de filhos tidos

Não

Sim

Morreu/desapareceu no

Total

período

Filhos Tidos
(Dados Ajustados)

0
1
2
3
4

274
46
13
1
0

512
282
166
44
7

0
46
7
2
0

786
374
186
47
7

0
282
332
132
28

Total

334

1011

55

1400

774

II - Viveu integralmente entre 20 e 24 a. entre 1760 e 1804?
N.º de filhos tidos

Não

Sim

Morreu/desapareceu no

Total

período

0
1
2
3
4
Total

203
45
18
7
0
273

322
306
243
84
12
967

77
63
18
1
1
160

602
414
279
92
13
1400

Filhos Tidos
(Dados Ajustados)

0
306
486
252
48
1092

III - Viveu integralmente entre 25 e 29 a. entre 1760 e 1804?
Morreu/desapareceu no

Filhos Tidos

N.º de filhos tidos

Não

Sim

0
1
2
3
4
5

218
52
13
2
0
0

259
232
228
96
12
1

183
74
27
2
1
0

660
358
268
100
13
1

0
232
456
288
48
5

Total

285

828

287

1400

1029

período

Total

(Dados Ajustados)
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IV - Viveu integralmente entre 30 e 34 a. entre 1760 e 1804?
N.º de filhos tidos

Não

Sim

0
1
2
3
4
Total

325
51
8
2
0
386

231
174
160
55
9
629

Morreu/desapareceu no
período

299
60
23
3
0
385

Total

Filhos Tidos
(Dados Ajustados)

0
174
320
165
36
695

855
285
191
60
9
1400

V - Viveu integralmente entre 35 e 39 a. entre 1760 e 1804?
Morreu/desapareceu no

Filhos Tidos

N.º de filhos tidos

Não

Sim

0
1
2
3
4

465
16
9
1
0

235
128
96
26
2

356
44
17
4
0

1056
188
122
31
2

0
128
192
78
8

5

0

0

1

1

0

Total

491

487

422

1400

406

Total

período

(Dados Ajustados)

VI - Viveu integralmente entre 40 e 44 a. entre 1760 e 1804?
N.º de filhos tidos

Não

Sim

0
1
2
3
4
Total

608
17
3
0
0
628

227
57
27
13
1
325

Morreu/desapareceu no
período

395
40
9
3
0
447

Total
1230
114
39
16
1
1400

Filhos Tidos
(Dados
Ajustados)
0
57
54
39
4
154

VII - Viveu integralmente entre 45 e 49 a. entre 1760 e 1804?
Morreu ou desapareceu
N.º de filhos tidos

0
1
2
4
Total

Não
742
2
0
0
744

Sim
219
20
3
1
243

Total
no período
402
10
1
0
413

1363
32
4
1
1400

Filhos Tidos
(Dados
Ajustados)
0
20
6
4
30

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Esse mesmo procedimento é aplicável quando se deseja estudar subgrupos derivados da
base III, segundo características específicas como cor/etnia, condição e estado marital,
local de residência e outras variáveis para as quais dispomos de informações, como
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mortalidade materna, parturição, viuvez, intervalo intergenésico por grupos sócioeconômicos, além de outros.
As considerações anteriores foram feitas com relação ao caráter geral dos dados e de
aspectos mais básicos da composição da população da freguesia, indicadas pelo exame
de mapas e listas nominativas do século XIX. No capítulo seguinte, apresentamos um
pequeno estudo de caso, selecionando dados de 1400 mães da freguesia do Antônio
Dias, para a realização de algumas estimativas através da análise demográfica formal,
focalizando, principalmente, aspectos da função reprodutiva desse grupo de análise.
Destacamos as especificidades dos dados e aplicação de critérios de inclusão de
elementos individuais, com o objetivo de demonstrar algumas das aplicações do banco
de dados demográficos, no âmbito da demografia histórica.
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8 METODOLOGIA DE ANÁLISE DEMOGRÁFICA DE
UMA FREGUESIA SETECENTISTA A PARTIR DO
BANCO DE DADOS DEMOGRÁFICOS BASEADO EM
REGISTROS PAROQUIAIS: O CASO DO ANTÔNIO
DIAS

8.1 Introdução

O Banco de Dados Demográficos propriamente dito, construído para o Antônio Dias,
consiste de diversas bases de dados, de acordo com a organização e função das variáveis
presentes em cada uma. Para o presente estudo de caso, entre as várias bases que
constituem o referido banco, selecionamos duas fontes como origem primária dos dados
utilizados, discriminadas no quinto capítulo desta tese. Primeiramente, as fontes de
informações sobre mulheres e mães de idade conhecida, de 1760 a 1804, constantes das
bases II e III, respectivamente. A segunda fonte de interesse refere-se à série de filhos
nascidos por idade da mãe, constantes da base IV. Todos os dados foram ajustados, caso
a caso, segundo os critérios detalhados, no capítulo anterior, em parágrafos relativos a
problemas de identificação, censura e erros na declaração de idade do Censo de 1804.
A base nuclear da freguesia do Antônio Dias, denominada base I, foi montada segundo
os procedimentos de coleta e transcrição de dados. Em seguida, foi montada a Base II –
Mulheres Residentes com Dados de Idade, consistindo nas biografias sintéticas de 2082
mulheres solteiras e casadas, livres e escravas de qualquer cor/etnia, das quais se
conhecem as datas de nascimento, com ou sem filhos, identificadas e com datas de
nascimento obtidas nos registros paroquiais ou imputadas. Em termos demográficos,
esta base de dados consiste em elementos da população feminina, que se encontravam
sob o risco de conceber, durante uma fração ou por todo o período de observação (17601804).
Para demonstrar a aplicabilidade do banco de dados em estudos demográficos, a partir
da planilha de mulheres residentes, foi extraída a base III, identificando e excluindo
todas as mulheres que não tiveram filhos registrados, no Antônio Dias, entre 1760 e
1804. Em suma, a base III consiste de todas as mães identificadas e com dados de idade,
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que tenham tido ao menos um filho, durante o período de observação, ou seja, durante
algum momento da vigência de seu ciclo reprodutivo, ingressando, na análise, a partir
da data limite inferior, em 1760.
Na seleção das variáveis específicas para esse estudo, analisamos as características
gerais da população da freguesia, para determinar a relevância de se desagregar o
segmento de mães de acordo com as categorias de maior interesse para um
conhecimento mais profundo da população da qual procedem. Uma escolha
aparentemente óbvia, sendo uma sociedade escravista, seria a desagregação entre as
populações livre, forra e escrava (GRAF. 16). Entretanto, os dados empíricos têm
demonstrado que a experiência como cativo ou liberto estava longe de ser
homogeneizante e que havia diferenças marcantes de condição sócio-econômica e
autonomia pessoal, entre pessoas na mesma condição jurídica, particularmente entre os
escravos (Paiva, 1995).

Gráfico 16 – Distribuição percentual das mães residentes do Antônio Dias entre
1760 a 1804 segundo os grupos de condição (N=1400)

Fonte: Tabela III.3, Apêndice

Do ponto de vista metodológico, a distinção por cor/etnia oferece uma organização mais
consistente e estável dos dados, ao passo que grande parte da população preta e parda
transita entre as condições cativo e liberto. A identificação de grande parte de crioulos e
pardos de nascimento livre, principalmente os não nascidos na freguesia, demanda
análises caso a caso, tarefa impraticável, neste momento, apenas com o suporte dos
registros paroquiais, o que poderia resultar em erros apreciáveis.
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A observação cuidadosa dos termos dos registros paroquiais do Antônio Dias revela que
os vigários qualificavam essas duas categorias como forros, mesmo que jamais tenham
sido escravos, um dia sequer de suas vidas, o que se verifica pelo batismo dos naturais
da freguesia. Desta forma, seria razoável supor que a cor da pele e a condição de natural
da terra seriam contabilizadas como fatores de maior influência no estabelecimento de
diferenças porventura existentes (GRAF. 17).
Ainda sob esse prisma, seria ainda mais incongruente reunir, sob a qualificação de
livres, africanos forros e brancos, ignorando o peso das enormes diferenças sócioeconômicas e de hierarquia estamental implícitas nas demais características.
A duração do período de cativeiro e padrões de manumissão por variáveis tais como
cor/etnia seriam melhor investigados através dos livros de notas, onde se registravam as
cartas de liberdade, ou através dos testamentos, quando o testador libertava ou
informava sobre os escravos que libertara, em vida. Entretanto, tendo em mente as
advertências acima e, a despeito da fragilidade dos dados relativos à condição social,
optamos, neste estudo, por considerar as categorias condição, cor/etnia, estado marital
das mulheres e local de residência das mães do Antônio Dias.

Gráfico 17 – Distribuição percentual das mães residentes do Antônio Dias entre
1760 a 1804 segundo os grupos de cor/etnia (N=1400)

Fonte: Tabela III.3, Apêndice
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Com referência ao estado marital, o grupo de análise é composto por 805 mães casadas
(57,5%) e 595 solteiras (42,5%), num total de 1400 mães. Em termos de localização
territorial, as mães se distribuem por três áreas distintas, dentro da paróquia,
classificadas de acordo com critérios de especialização econômica e segundo a
relevância social de alguns de seus principais moradores. Estas são: Antônio Dias,
Periferia e Lavras (GRAF. 18).

Gráfico 18 - Distribuição percentual do local de residência das mães do Antônio
Dias, entre 1760 a 1804 (N=1400)

Fonte: Tabela III.4 (Apêndice)

Os registros paroquiais fornecem indicações preciosas para a análise circunstanciada da
mobilidade da sub-população de mães e de padrinhos e familiares, permitindo o
estabelecimento de tendências na ocupação das diversas áreas do perímetro urbano, ao
longo do período de referência, como suporte para análises dessa natureza (TAB. III.5,
Apêndice). Até onde foi possível investigar, não encontramos estudos que tratem da
mobilidade intramunicipal, urbano-rural e intermunicipal, relativa a vilas mineiras do
século XVIII. Nisso reside mais uma utilidade dos bancos de dados demográficos, ao
considerar essa informação como variável de estudo, que pode vir a contribuir para
lançar luz sobre essa questão, incentivando pesquisas e análises sobre o tema. Embora a
síntese apresentada (GRAF. 18) não apresente uma visão mais ampla e contextualizada
da ocupação do território, ao longo das diversas gerações, considerações sobre a
evolução da economia mineradora, especialização econômica dos domicílios e
desenvolvimento urbano são elementos importantes na interpretação do comportamento
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reprodutivo entre segmentos populacionais. Isto se dá em vista das implicações
econômicas nas decisões de caráter migratório, nupcial, formação de domicílio e de
tamanhos de família e outros fatores de relevância nas análises demográficas, em que a
escolha do local de residência se reveste de grande potencial informativo.

8.2 Composição do grupo de análise (base III) por grupos de coorte e
parturição

Do ponto de vista da composição por coortes, a base de dados relativa às mães que
tiveram um ou mais filhos registrados no Antônio Dias, entre 1760 e 1804 é formada
por gerações iniciadas em 1715 a 1794 que viveram integral ou parcialmente seu ciclo
reprodutivo, entre 1760 e 1804, em momentos diversos das idades de 15 a 49 anos
(GRAF. 19).
Observando-se a coorte inicial, de 1715 a 1719, leva-se em conta que este grupo
considera somente as mães que viveram integralmente a faixa de 45 aos 49 anos,
durante o período de observação, e ainda estavam tendo filhos, nessa faixa. Isso
restringe o grupo de coorte a um número de pequena significância, da ordem 0,4%,
eliminando-se as mães que não tiveram filhos, nessa idade, ou que não viveram
integralmente a mencionada faixa, dentro do período de 1760 a 1804 (GRAF. 17). Em
segundo lugar, a fecundidade é naturalmente baixa ou residual, neste grupo etário, para
todas as coortes de nascimento. Esse aspecto é posto a relevo considerando que, dentre
as 243 mulheres que viveram integralmente o período dos 45 aos 49 anos, ocorreram
apenas 30 partos, ao longo dos 35 anos da observação (TAB. 12). Mesmo para a faixa
imediatamente mais jovem, entre 40 a 44 anos, o número de partos é relativamente
baixo, em ambas as faixas de idade, independente da coorte de nascimento.
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Gráfico 19 – Distribuição das mães residentes do Antônio Dias por grupos de
coorte de nascimento – Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=1400)

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Em coortes mais jovens, temos um panorama diametralmente oposto, em que há a
possibilidade de se conhecer melhor a história reprodutiva, nas faixas intermediárias e
finais, do período reprodutivo, ao início da observação. Isso se deve, entre outros
fatores, ao fato de que a qualidade dos dados melhora com o tempo, possibilitando
índices crescentes de recuperação de informações, à medida que as coortes se sucedem.
Assim, no período intermediário da observação, temos dados de melhor qualidade para
todas as coortes, permitindo que haja a concentração de informações para mulheres de
coortes intermediárias e mais jovens, minimizando assim as deficiências observadas em
coortes muito fragmentárias. A falta de informações da experiência de fecundidade, em
faixas mais jovens, que ocorre em coortes mais antigas, é compensada pela experiência
correspondente de coortes mais jovens, e vice versa, se completando mutuamente.
Dessa forma, obtemos o maior número possível de casos para a análise da fecundidade
específica por idade, que independe do peso relativo dos diversos grupos de coorte, na
composição total desta subpopulação.
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8.3 Idade média ao ter o primeiro filho e tamanhos de parturição por grupos
de coorte

8.3.1 Idade média ao ter o primeiro filho

A série de nascidos vivos por idade da mãe nos possibilita examinar uma importante
medida na análise de algumas características da população, entre elas, a idade média ao
ter o primeiro filho. Em vista do grande número de uniões consensuais, essa medida se
torna mais relevante, nos estudos sobre a função de fecundidade da população colonial
do que a idade média ao casar, mais relevante em estudos demográficos de populações
convencionais, em que a fecundidade se apresenta como essencialmente marital (Coale,
1971; Coale & Trussell, 1974). Tal importância se manifesta quando se considera que o
adiamento do início da vida reprodutiva, dentro ou fora do casamento formal, reduz
artificialmente o período fértil, com efeitos diretos na natalidade, ou seja, no número de
nascimentos totais na população observada, sob o pressuposto de fecundidade natural.
Em outras palavras, a cada ano de adiamento pode-se contabilizar ao menos um
nascimento perdido, em condições ideais de exposição ao risco de conceber.
Assim sendo, além de marcar a transição para a maternidade, a idade ao ter o primeiro
filho poderá influenciar diretamente na função de fecundidade, particularmente no
número total de filhos que a mulher irá gerar, ao longo de seu ciclo reprodutivo
(Hobcraft & McDonald, 1984). A maternidade precoce terá assim, dois efeitos
favoráveis aos tamanhos de família maiores: em primeiro lugar, o início precoce implica
numa maior amplitude do período reprodutivo. O segundo diz respeito ao ritmo de
reposição de gerações, que será tanto mais rápida quanto menor for o tempo
transcorrido entre os inícios de reprodução de coortes de mães e os de suas filhas. Devese mencionar, ainda, que o adiamento dos nascimentos implica numa possível redução
de fecundidade em função de um mero efeito de idade, considerando que os
nascimentos de ordem elevada são naturalmente mais raros, em idades mais avançadas.
Assim sendo, mães que iniciam a reprodução mais cedo tendem a formar famílias
maiores, ao passo que o início tardio da função reprodutiva implica numa redução da
duração do ciclo reprodutivo e, conseqüentemente, em menores parturições (Hobcraft &
McDonald, 1984).
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Selecionando-se grupos de coortes de dados mais completos, nascidas entre 1745 e
1754 e que viveram integralmente o ciclo reprodutivo dentro do período de observação,
entre 1760 a 1804, a idade média ao ter o primeiro filho foi estimada em 20,5 anos,
contrariando o senso comum de que gerações pré-transicionais iniciavam a função
reprodutiva em idades excessivamente jovens. Não obstante, o desempenho desse
indicador, em termos de categorias de cor/etnia, condição, estado marital e localização
apresenta poucas variações realmente dignas de nota, ao desagregar o grupo de acordo
com essas variáveis. Em divergências mais consideráveis na distribuição de grupos por
determinada característica, a média total estará sendo afetada pelo peso relativo de cada
categoria no grupo de análise.

Tabela 13 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de
grupos de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por cor/etnia – Freguesia do Antônio
Dias
Cor/ origem

Idade ao 1º parto

Branca

22,2

Africana

19,0

Crioula ou cabra

20,2

Parda

21,2

Índia

21,5

Total

20,5

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

De acordo com a distribuição por grupos de cor/etnia, as africanas teriam o primeiro
filho em idade mais precoce, aos 19 anos, em média, seguida pelas crioulas, com 20,2
anos. No desempenho geral do grupo, as brancas apresentaram um início de reprodução
mais tardio, aos 22,2 anos, em média.
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Tabela 14 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de
grupos de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por condição – Freguesia do Antônio
Dias
Condição social

Idade ao 1º parto

Livre

21,2

Escrava

19,3

Forra

21,0

s/inf

16,0

Total

20,5

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Observando a distribuição por condição das mães, verifica-se que a idade média mais
baixa situa-se no grupo das mães escravas, o que corrobora a idade média mais baixa
entre africanas e crioulas, categorias que formam o grosso do contingente escravo da
freguesia. Por outro lado, há um relativo equilíbrio entre as categorias livre e forra,
formada, em sua totalidade ou maioria, por mães brancas e pardas, respectivamente.
Do ponto de vista do estado marital, as solteiras têm seu primeiro filho aos 20,2 anos,
em média, ligeiramente mais cedo que as casadas, cujos primeiros nascimentos se
concentram em torno dos 20,9 anos. Similarmente ao caso anterior, esses indicadores
incorporam efeitos da distribuição relativa dos grupos de cor/etnia e condição, uma vez
que o subgrupo de solteiras é formado substancialmente por mães de cor, escravas ou
forras, categorias que apresentam a média de idade mais precoce.

212

Tabela 15 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por mães de
grupos de coorte nascidas entre 1745 a 1754 por estado marital – Antônio Dias

Estado marital

Idade ao 1º parto

Solteira

20,2

Casada

20,9

Total

20,5

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

O mesmo se pode inferir das idades médias apresentadas pela distribuição das mães
segundo o local de residência. As mães brancas, particularmente as de posição social
elevada ou mediana, concentram-se, em média, no núcleo urbano central, ao passo que
os segmentos menos favorecidos distribuem-se pelas regiões de periferia e lavras,
considerando o período de 1760 a 1804, como um todo.

Tabela 16 – Distribuição da idade média ao ter o primeiro filho por grupos de
coorte nascidas entre 1745 a 1754 por local de residência – Antônio Dias
Local de Residência

Idade ao 1º
parto

Antonio Dias

20,8

Periferia

20,6

Lavras

20,2

S/ inf.

18,7

Total

20,5

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

8.3.2 Tamanhos de parturição por Grupos de Coorte de 1715 a 1794

A análise da distribuição dos tamanhos de parturições por grupos de coorte, em termos
de freqüências simples, revela que 331 mães ou 24% do grupo, tiveram um único parto
registrado, no período de referência, considerando-se todas as coortes. Em termos
relativos, parturições consideradas baixas, de 1 a 3 filhos, predominaram, com um
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percentual de 57% sobre o total, seguidas pelas médias-altas, entre 4 a 6 partos, que
representaram 27% do total. Já as parturições elevadas, entre 7 a 9 partos, e muito
elevadas, entre 10 e 15 partos, respectivamente, tiveram uma participação modesta,
correspondentes a 10% e 4%, respectivamente (TAB. 17).

Tabela 17 – Número de partos por grupos de coorte de mães residentes entre 1760
a 1804 – Antônio Dias
Número de partos entre 1760 e 1804
Grupos de
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

1715 a 1719

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1720 a 1724

6

3

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

1725 a 1729

9

8

8

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

28

1730 a 1734

5

15

5

9

5

4

2

2

1

1

0

0

0

0

0

49

1735 a 1739

12

15

13

20

10

10

7

1

6

3

0

2

1

0

0

100

1740 a 1744

19

20

13

14

13

13

8

5

6

3

3

1

0

0

0

118

1745 a 1749

33

17

23

20

26

12

9

9

3

2

5

1

3

0

1

164

1750 a 1754

36

22

26

14

15

11

12

3

5

4

4

1

1

1

0

155

1755 a 1759

22

16

21

15

6

13

8

6

5

3

2

1

0

0

0

118

1760 a 1764

39

24

16

21

15

14

7

3

3

4

2

1

1

0

0

150

1765 a 1769

30

26

14

20

13

14

5

6

1

1

1

1

0

0

0

132

1770 a 1774

41

29

26

20

15

10

3

5

1

0

0

0

0

0

0

150

1775 a 1779

34

37

26

12

9

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

1780 a 1784

23

29

13

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

1785 a 1794

17

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

62

40

31

21

17

8

6

1

1

1400

coorte

Total

331 263 209 174 130 106

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Da perspectiva da distribuição de partos por coorte de nascimento, deve-se ter em mente
que a sua interpretação está condicionada a considerações sobre o desempenho dos
procedimentos de recuperação de dados, no início do período de observação e no peso
relativo de coortes de história reprodutiva completa ou incompleta, conforme definido
anteriormente. Esses fatores afetam a distribuição relativa dos tamanhos de parturição,
em relação ao tempo de permanência sob observação. (TAB. 17). Do ponto de vista da
função de fecundidade, outro fator a considerar é a influência significativa da idade
média ao ter o primeiro filho no tamanho final das parturições (Hobcraft e McDonald,
1984)
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Nos grupos de coorte de mães nascidas entre 1745 a 1754, faixas que exibem a melhor
qualidade de dados, desagregamos os dados por grupos sociais selecionados, de acordo
com características de cor/etnia, condição, estado marital e local de residência, por
tamanho médio de parturição. Nesses grupos de coorte, a média geral de tamanhos de
parturição observada foi de 5,3 filhos por mãe, tendo um desvio padrão situado em 3,2
para parturições variando de 1 a 14.

Tabela 18 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754,
por grupos de cor/etnia – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=108)

Cor/ etnia

Mínimo

Média

Máximo

N

Branca

1

4,2

13

13

Africana

1

3,9

10

20

Crioula ou cabra

1

5,9

13

49

Parda

1

5,9

14

25

Índia

4

4,0

4

1

Total

1

5,3

14

108

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Nestas coortes, as médias por grupo de cor indicam que crioulas e pardas, mais
numerosas, exibem médias de partos mais elevadas do que mães brancas e africanas, em
menor número (TAB. 18). As parturições mais elevadas provavelmente incorporam,
entre outros, os efeitos de idades médias mais precoces ao ter o primeiro filho, ao passo
que casos contrários podem estar sofrendo impactos de piores condições de vida para
certos grupos, resultando em mortalidade diferencial, mortalidade fetal ou neonatal mais
elevada, particularmente nos casos em que essa informação possa ter sido omitida. No
caso do grupo de origem indígena, temos o caso de uma única mãe de quatro filhos,
constituindo uma categoria marginal, entre os grupos de cor/etnia.
A análise dos grupos de coorte por condição apresenta uma distribuição um pouco mais
equilibrada, em que mães escravas constituem um grupo ligeiramente mais numeroso.
Não obstante, grande parte das considerações feitas sobre as prováveis interpretações
sugeridas pelos indicadores vão desde restrições de dados a exames de fatores
conjunturais das condições de vida a que estavam sujeitas as mulheres de cada grupo.
No caso das escravas, acrescenta-se ainda a alta probabilidade de permanente

215

exploração sexual vinculada ao caráter degradante da instituição escravagista, o que
soma um triste componente de violência e coerção a considerações convencionais na
análise da função de fecundidade.

Tabela 19 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754,
por categorias de cor/etnia – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804

Condição Social

Mínimo

Média

Máximo

N

Livre

1

5,5

14

38

Escrava

1

5,7

13

40

Forra

1

4,5

9

30

Total

1

5,3

14

108

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

No caso da abordagem segundo o estado marital das mães (TAB. 20), a idade média ao
ter o primeiro filho é mais precoce entre as solteiras, embora o tamanho de parturição
correspondente seja menor do que o das casadas. Sugere-se então, que uma das
interpretações possíveis é de que o que o casamento formal, tomado como fator isolado,
tenha o efeito de aumentar a exposição ao risco, dado que a coabitação é praticamente
universal entre os casais casados, resultando em maior regularidade de relações sexuais,
maior índice de concepções e, conseqüentemente, em maiores parturições do que entre
as mães não casadas.

Tabela 20 – Tamanhos médios de parturição de mães nascidas entre 1745 a 1754,
por estado marital – Freguesia do Antônio Dias, 1760 a 1804 (N=108)

Estado Marital

Mínimo

Média

Máximo

N

Solteira

1

4,5

13

56

Casada

1

6,2

14

52

Total

1

5,3

14

108

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

Assim sendo, uma análise profunda das implicações sociais, sanitárias e da nupcialidade
incorporadas nesses indicadores exige uma análise correspondente das condições de
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vida de todos os grupos sociais que compõem essa população, no sentido de interpretar
satisfatoriamente o significado dos efeitos demográficos, sociais e econômicos
envolvidos no comportamento reprodutivo da população.

8.4 A fecundidade por idade entre 1760 e 1804 de um grupo de mães do
Antônio Dias

A taxa específica de fecundidade por idade é definida como o quociente entre o número
de filhos nascidos vivos tidos por mulheres de determinada idade ou faixa de idade,
num determinado ano, e o número de mulheres de mesma faixa etária, na população
total, considerada no meio do ano, expressa, usualmente, por mil habitantes. Esta taxa é
calculada por ano período anual, mas, por motivos práticos, costuma-se calculá-la para
períodos qüinqüenais ou decenais.
Em geral, a população feminina é distribuída por seis grupos etários qüinqüenais, ou
seja: de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44 e 45 a 49 anos de idade.
Pode-se incluir, ainda, o grupo mais jovem (10 a 14 anos), pois, biologicamente, é
possível haver nascimentos nesse grupo. Contudo, para a maioria das populações,
nascimentos em idades excessivamente jovens são relativamente raros, podendo ser
excluídos sem que haja impactos significativos na taxa de fecundidade total, definida
como a soma das taxas específicas de fecundidade por idade. No nosso caso específico,
o grupo etário de 10 a 14 anos foi desconsiderado.
A partir de todos os ajustes e procedimentos adotados na construção do Banco de Dados
Demográficos, foi construída uma “pseudo-coorte” de mães da freguesia do Antônio
Dias, por faixa etária, assim como seus respectivos filhos, o que nos permite estimar a
taxa específica de fecundidade materna por idade (TEFM) da totalidade das mães que
compõem o grupo de análise (GRAF. 20).
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Gráfico 20 – Taxas específicas de fecundidade materna (TEFM) por idade de mães
residentes do Antônio Dias, no período de 1760 a 1804

Fonte: Tabela 21 e Banco de Dados Demográficos

As taxas específicas de fecundidade materna por idade revelam um perfil de distribuição
jovem, bastante concentrado nas idades centrais, sem quedas bruscas que forneçam
indícios de prática de mecanismos de controle de natalidade. Em suma, a redução
gradual da fecundidade, em faixas mais velhas, acompanha um declínio condizente com
o ciclo biológico, exibindo um padrão consistente com o regime de fecundidade natural,
conforme demonstra a conformação da curva referente às TEFMs estimadas para a
totalidade das mães consideradas.

8.4.1 Taxas de fecundidade materna específica por idade segundo grupos
sociais selecionados

Como exemplos de aplicação do banco de dados demográficos na análise da função de
fecundidade, selecionando as categorias de maior interesse, ou seja, grupos por
cor/etnia, condição social e estado marital (TAB.12), comparamos as taxas específicas
de fecundidade por faixa de idade, entre o grupo de análise e os grupos referentes às
categorias selecionadas (TAB.21).
.
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Tabela 21 – Taxas específicas de fecundidade materna (TEFM) por faixas etárias qüinqüenais por categorias do grupo de análise de
mães residentes do Antônio Dias, entre 1760 a 1804 (N=1400)

Grupos

15 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos

TFTM

Brancas
Africanas
Crioulas
Pardas

0,51
1,09
0,79
0,72

1,08
1,30
1,08
0,83

1,36
1,20
1,17
0,97

1,45
0,75
1,08
1,43

1,00
0,75
0,85
1,59

0,63
0,54
0,43
1,42

0,07
0,30
0,14
1,26

6,10
5,30
5,53
5,85

Livre
Escrava
Forra

0,66
0,98
0,69

1,09
1,18
1,13

1,34
1,11
1,21

1,27
0,89
1,05

0,89
0,72
0,85

0,60
0,37
0,42

0,16
0,09
0,12

6,01
5,33
5,47

Solteiras
Casadas

0,78
0,74

1,05
1,23

1,05
1,45

0,77
1,42

0,67
1,00

0,35
0,60

0,12
0,13

4,79
6,57

Total

0,77

1,13

1,24

1,09

0,83

0,47

0,13

5,65

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias
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Como resultados mais notáveis, observamos que as medidas encontradas para mães
africanas indicam um padrão de fecundidade jovem, concentrado nas duas faixas
centrais, declinando rapidamente, nas faixas mais velhas, perfil comparável ao das
escravas. Uma hipótese plausível para essa queda acentuada seria a deterioração das
condições de saúde, dadas as condições medico-sanitárias, daquele período histórico,
que seriam mais dramáticas para mães de cor e escravas. Contudo, não se pode descartar
o uso de práticas anti-conceptivas, sugeridas pela distribuição da função de fecundidade
africana, reduzida abruptamente, a partir dos trinta anos. Esse comportamento não foi
observado em outros grupos, com a possível exceção da categoria “escravas”, que pode
estar sendo impactada por um efeito cor/etnia. Esse padrão contrasta com o desempenho
das mães brancas, que iniciam seu ciclo mais tardiamente, em comparação com outros
grupos, mas têm filhos mais intensamente, ao longo de todas as idades (TAB. 21).

8.4.2 Estimativas de fecundidade materna total do grupo de análise (TFTM)

A interpretação formal da taxa de fecundidade total é que representa o número de filhos
que uma mulher teria, se sobrevivesse até o fim do período reprodutivo, e
experimentasse as taxas específicas de fecundidade por idade. O valor correspondente
ao indicador aqui denominado “taxa de fecundidade total materna” ou “TFTM”
representa a estimativa da fecundidade total do grupo de análise, referindo-se apenas à
distribuição das mulheres no grupo. A medida depende da distribuição etária do grupo e
da intensidade com que as mães dos diversos grupos têm filhos, em cada idade.
Interpreta-se esse como o número total de filhos que cada mãe teria, ao final do seu
ciclo reprodutivo, considerando-se a categoria “unidas alguma vez” e outras variáveis.
Entretanto, é preciso atentar para o fato de que, como desconhecemos a distribuição real
da população da freguesia do Antônio Dias, entre os anos de 1760 a 1804, esta medida
não deve ser confundida como a TFT propriamente dita da freguesia do Antônio Dias.
Assim sendo, convencionou-se denominar este indicador como TFTM, que corresponde
à denominação de “descendência teórica”, como tem sido usual na literatura portuguesa
(Scott, 1998; Raposo, 2000, Santos, 2000). No grupo de análise, as observações feitas
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no parágrafo anterior também se aplicam. Mães casadas tenderiam a alcançar uma
descendência teórica mais alta, ou seja, um tamanho de família maior do que as
solteiras, dado que a nupcialidade é relativamente alta para as brancas, em relação aos
demais grupos de mães, afetando a composição proporcional do grupo de casadas
(TAB. 21). Conforme já mencionado, as mães casadas estariam mais predispostas ao
risco de conceber com maior intensidade, em vista de fatores como coabitação,
implicando em maior regularidade de relações sexuais e por fatores culturais e
religiosos, que poderiam tornar inaceitáveis o uso de práticas de controle de natalidade,
além de implicar em intervalos intergenésicos menores. Por outro lado, entre as
solteiras, essas mesmas práticas poderiam servir como estratégia para escapar à censura
social ou como mecanismo de sobrevivência econômica, dependendo do estrato social a
que pertencem. No caso das africanas e escravas, a experiência e aprendizado
adquiridos com a idade, os esforços para alcançar a alforria e fatores como trabalho e
chefia de família podem explicar a queda de fecundidade observada, a partir de certa
maturidade, em torno dos 30 anos.
Em termos relativos, mães brancas e livres também teriam parturições maiores do que
as mães de outras categorias de cor e condição, alcançando o período mais fecundo
entre as idades de 25 a 39 anos, em ambas as categorias. As mães pardas e forras
compartilham perfis mais próximos em termos de distribuição de fecundidade, com
taxas similares para todas as idades, alcançando parturições intermediárias entre as
brancas, mais elevadas, e as mais reduzidas, entre as africanas e crioulas (TAB. 21).
Em síntese, nas análises por cor/etnia e condição, as discrepâncias maiores são
encontradas na distribuição mais jovem, entre as mães pretas (africanas e crioulas) e
escravas, que tendem a ter filhos mais intensamente nas faixas iniciais, reduzindo
substancialmente a fecundidade nas idades mais velhas, com reflexos sobre o tamanho
de parturições, ligeiramente menor. Nos grupos de mães brancas e pardas, livres e
forras, os nascimentos são mais concentrados em idades centrais, mas a queda de
intensidade de nascimentos tardios é significativamente lenta, o que explica o ganho no
tamanho relativo de família. Conseqüentemente, a descendência teórica nesses últimos
grupos tende a ser maior, particularmente quando associada a idades médias precoces ao
ter os primeiros filhos.
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8.5 A série de dados de nascidos vivos por idade da mãe

Uma das principais justificativas para a elaboração de bancos de dados é a obtenção de
séries de nascidos vivos por idade da mãe, solucionando uma importante lacuna. Dos
5.908 registros de nascidos vivos de mães identificadas (excluem-se expostos e filhos de
mães com registro pendente)83 foram obtidos os dados de filiação de cerca de 93% das
crianças “inocentes”, num total de 5.505 crianças, em que a idade materna é conhecida,
com uma razão de sexo total da ordem de 1,02. A distribuição da série, por idade da
mãe ao ter o filho, no período de 1760 a 1804, tem a seguinte configuração:

Gráfico 21 - Distribuição percentual dos inocentes batizados (Nascidos Vivos) no
Antônio Dias, por idade da mãe ao ter o filho – 1760 a 1804 (N=5.509)

Fonte: TAB. III.6(Anexo) e Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

83

Expostos e filhos de mães não identificadas integram uma sub-série de nascidos vivos, com data de
nascimento e óbito, para que sejam eventualmente integrados à base principal, na identificação da mãe,
correção posterior de filiação e como, adulto, caso seja comprovada a sobrevivência até a idade adulta. Os
dados desta sub-série foram utilizados na distribuição pro rata nas estimativas de mortalidade infantil.
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8.5.1 Partos múltiplos na freguesia do Antônio Dias

A série de nascidos vivos nos proporciona, ainda, uma visão detalhada de peculiaridades
na natalidade no Antônio Dias, com a ocorrência de 70 casos de gêmeos sobre o total de
4.125 partos, o que nos dá uma proporção de aproximadamente 1,7% do total dos
partos. A literatura sobre o assunto adverte sobre a complexidade da análise desses
indicadores (Beiguelman, 2008), visto que há grandes diferenças no que se considera
como normal ou esperado em termos de freqüência de partos múltiplos, para as diversas
populações, que poderiam variar de 1%, nos países europeus a 4% dos partos, na
Nigéria, nos tempos atuais (Pena, 2009). Não conhecemos estimativas comparáveis para
populações similares, mas a proporção encontrada é consistente com aquelas citadas
para a atualidade, o que indica apenas que não há desvios ou anomalias aparentes na
proporção de ocorrências de casos dessa natureza, o que é válido também para os três
casos de partos triplos registrados no Antônio Dias.

8.6 Mortalidade materna

Em outro aspecto, o exame da série de nascidos vivos contra a idade da mãe ao ter o
filho também proporciona indícios importantes da “mortalidade materna”84 associada ao
parto, definida como a proporção de óbitos maternos ocorridos imediatamente após ou
na data de nascimento ou batismo do filho.
Dentre as 1400 mulheres do grupo de análise ocorreram 234 mortes, no período de
referência, sendo que as mortes próximas ao parto representaram cerca de 34%, desse
total. Assim a “taxa de mortalidade materna” entre as mães do grupo de análise foi
estimada em 4 óbitos por grupo de mil mães. Sugere-se, entretanto, que essa taxa possa

84 Em termos de demografia histórica, o conceito de mortalidade materna não corresponde exatamente ao
conceito vigente, nos dias de hoje, em função da falta de informações sobre óbitos de grávidas ou falta de
precisão das datas de ocorrência dos partos em registros históricos, apesar da boa qualidade dos dados da
freguesia do Antônio Dias, não necessariamente idêntica à de outras freguesias. Na demografia
contemporânea, adota-se a definição de mortalidade materna da Organização Mundial de Saúde que diz
que mortalidade materna se refere aos óbitos de mulheres durante a gravidez ou ocorrida no período de 42
dias após o término desta, independente da causa da morte.
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ser mais elevada, considerando-se que as fragilidades físicas decorrentes do período
gestacional ou seqüelas de um parto mal sucedido possam determinar o óbito materno,
num espaço de tempo variável, após a data de nascimento. Assim, o exame atento do
perfil de mortalidade de mães, particularmente do espaçamento entre o nascimento de
um filho e o óbito da mãe, poderia sugerir a ocorrência de outros óbitos maternos
insuspeitos, associados a gestações subseqüentes de mães que já estariam debilitadas,
potencializando os efeitos e riscos já altos da função reprodutiva em condições de baixa
sanidade ambiental e física, higiene insuficiente, nutrição inadequada, idade avançada e
outros, contrariando a noção de mortalidade materna relativamente baixa (Linemann,
2010), no contexto histórico estudado. O feto ou natimorto dessa segunda gestação
poderia não ser contabilizado, pela falta de registro de batismo, mascarando a
verdadeira natureza do óbito e deprimindo as taxas.

8.7 Mortalidade infantil na freguesia do Antônio Dias

A literatura referente ao século XVIII trata do tema de forma marginal e vaga, havendo
poucas estimativas para séries históricas, até o fim do século XIX. A taxa obtida, para o
Antônio Dias, não se distancia da estimativa sugerida para a população de Mariana, em
1831, da ordem de 250 por mil habitantes (Paiva, 1984). A mortalidade do grupo
específico dos expostos, estimada em 369 óbitos por mil encontra-se fortemente
impactada por grandes variações aleatórias devido aos números extremamente
reduzidos de casos, em alguns anos. Do ponto de vista de ordem de grandeza, apenas,
essas estimativas corroboram as avaliações de alguns autores, feitas para o Brasil
colonial (Ramos, 1990; Venâncio, 1999) e para a Europa (Flinn, 1981: 16), que as
colocam numa faixa entre 150 a 300 óbitos por mil nascidos vivos, no século XVIII.
A partir dessa série, como um exercício de aplicação do banco em estimativas de
mortalidade infantil, selecionaram-se alguns anos para o cálculo da TMI do Antônio
Dias, compreendidos entre 1797 e 1804. O critério de seleção dos anos observados foi
inteiramente vinculado à sua melhor qualidade de registros e o período em função da
proximidade da época de realização do Censo de 1804. Assim, a estimativa da TMI do
período foi feita a partir das médias anuais de inocentes batizados (nascidos vivos) e os
que faleceram antes da idade de um ano, registrados em ambas as séries de batismos e
óbitos, incluindo os nascidos vivos batizados em casa, falecidos imediatamente, e que
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não constavam dos livros de batismos. Dado o pequeno número de ocorrências anuais,
causando flutuações aleatórias, estimou-se a média ponderada das taxas de mortalidade
infantil para o período de 1797 a 1804, apenas como exercício de aplicação dos dados.
Assim, a TMI encontrada foi de 219 óbitos de menores de um ano para cada mil
nascimentos vivos, no período selecionado, consistente com aquele contexto histórico.

8.8 Considerações finais

Em termos de comportamento reprodutivo, os resultados sugerem que a cor/etnia e
condição social praticamente se equivalem em termos de comportamento reprodutivo,
para esse período, dado que a experiência da escravidão é distinta para cada grupo de
cor. Comparando-se as taxas de fecundidade específicas por idade entre as categorias
brancas e livres verifica-se que praticamente coincidem, ao passo que pretas (africanas e
escravas) e escravas também compartilham resultados muito próximos para a
fecundidade por idade (TAB. 21).
Ao mesmo tempo, quando se analisa o grupo por estado marital, as taxas indicam que a
fecundidade marital também é influenciada pela composição do grupo por cor/etnia das
mães por faixa de idade, em que o perfil tende a ser rejuvenescido ou envelhecido de
acordo com o peso relativo de cada grupo de cor por faixa de idade. Dessa forma, a
concentração de pretas, nas faixas iniciais, tenderia a rejuvenescer o perfil, ao passo
que, no caso de mães brancas, ocorre um envelhecimento relativo do perfil da função de
fecundidade das mães do grupo de análise. Como a distribuição das solteiras apresenta
maior contribuição de pretas, o perfil é mais jovem e mais concentrado do que o das
mães casadas, nas idades iniciais, reduzindo rapidamente a intensidade da fecundidade,
no final do ciclo.
Não se pode deixar de mencionar a dificuldade que a falta de estudos semelhantes nos
impõe, limitando a capacidade de interpretação bem fundamentada dos resultados
obtidos, pois não dispomos de resultados comparáveis entre grupos de características e
contextos semelhantes, considerando o mesmo território ou outras áreas do Brasil
colonial. Por outro lado, os estudos internacionais existentes, por exemplo, para grupos
populacionais de cor/etnia e condição jurídica similares, em outros regimes escravistas
contemporâneos, ainda que de grande valor informativo, apresentam resultados
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fragmentários e estruturas de reprodução social muito divergentes (Higman, 1976) em
relação aos contextos brasileiros. O mesmo se dá em relação a outros grupos sociais,
ainda que não sujeitos ao regime escravista (Brettel & Metcalf, 2003), inviabilizando
comparações mais sólidas.
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9 CONCLUSÕES

Dentro do domínio e objetivos da demografia histórica, o presente trabalho buscou
contribuir através do desenvolvimento de metodologia de construção de bases de dados,
de registros vitais a partir de registros paroquiais, disponíveis para a análise de uma área
e período pouco explorados, visando um conhecimento mais completo da população de
Minas Gerais no século XVIII.
Partindo de alguns conceitos básicos de sistematização de dados desenvolvidos através
de métodos pioneiros de reconstituição de famílias (Henry, 1977) e de paróquias
(Amorim, 1991), este trabalho avançou na superação de dificuldades metodológicas
específicas da população brasileira, estabelecendo critérios de identificação e de
atribuição de idade a residentes de freguesias setecentistas, dados indispensáveis para o
conhecimento demográfico do passado.
Utilizando os critérios de identificação primária e atribuição de idade, a partir dos
registros paroquiais, construiu-se o banco de dados demográficos (banco universo),
abrangendo biografias sintéticas de moradores de ambos os sexos com e sem dados de
idade, com a sugestão de formas de tratamento destinada a maximizar a utilização dos
dados coletados, propondo soluções para superar dificuldades advindas de censura e de
perda de informações. Dessa forma, contornou-se um problema recorrente dos métodos
tradicionais que, diante de tais problemas, reduziam bastante o número de casos de
famílias reconstituídas a serem efetivamente analisadas, fragilizando os resultados
obtidos. No presente estudo, o método permitiu estudar 1400 casos de mães de uma
única freguesia, no período de referência, que é um volume considerável de casos, em
termos de reconstituição de histórias reprodutivas, comparando-se com estudos de
demografia histórica, sobre o tema da fecundidade, nos âmbitos nacional e internacional
(Flinn, 1981).
Os filhos batizados na paróquia, neste período, formam uma base de dados de 5.509
crianças nascidas vivas, por idade da mãe. Esta base, correspondente às séries atuais de
nascidos vivos, fornecidas pelos registros civis, é extremamente relevante para estudos
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demográficos e constitui uma informação inédita para o século XVIII, no caso do
Brasil.
As técnicas utilizadas se mostraram eficientes na identificação de indivíduos por
cruzamento nominativo das fontes, demonstrando que a freqüente transmissão não
linear de sobrenomes a familiares e escravos (Faria, 1997), até então considerada um
obstáculo no acompanhamento de vínculos parentais ou senhoriais, constitui um falso
problema, que se resolvia, em grande proporção, pelo exame simultâneo de elementos
secundários descritivos, presentes nas atas de batismo, casamento ou óbitos. O recurso a
fontes suplementares não paroquiais, particularmente a utilização das listas nominativas
de 1804 (Mathias, 1969), ampliou substancialmente a eficiência dos procedimentos de
identificação, fornecendo elementos adicionais que complementam lacunas em registros
com menor riqueza descritiva.
Como conclusão relevante, verificou-se a emergência de diferenças básicas em relação a
outras populações históricas contemporâneas, resultantes de um sistema econômico
fortemente enraizado no escravismo, que demandou a revisão de conceitos utilizados
nos modelos pioneiros de bases de dados, originadas de registros paroquiais. A crítica
aos métodos existentes quanto à sua aplicabilidade ao caso brasileiro desdobrou-se no
desenvolvimento de critérios específicos de imputação de idade, delineados
particularmente para o tratamento de casos relativos a escravos africanos. Como questão
preponderante, a relevância do segmento cativo, na sociedade brasileira, constituiu uma
diferença marcante quando comparado aos métodos tradicionais, em que tais grupos
inexistem ou são marginais. Dessa forma, foi possível resgatar grande volume de
informações de interesse censitário, para o segmento escravo e forro, de outra forma
perdidos para a investigação centrada nesses segmentos particulares.
Assim, uma das vantagens do presente método é que as informações são organizadas de
forma que se possa acompanhar a trajetória de vida do indivíduo, numa linha de tempo
iniciada com o nascimento, até a sua morte, individualmente e inserido na família e no
seu grupo social. Este acompanhamento pode ser estender a sucessivas gerações vertical
e horizontalmente, podendo revelar a persistência ou não de padrões de comportamento
nupcial e reprodutivo, entre outros.

228

Em termos de eficiência do método, quanto à identificação e atribuição de idade a um
grupo de mães que tiveram filhos entre 1760 e 1804, objeto de interesse específico do
estudo de caso, os critérios e técnicas utilizadas se mostraram bastante satisfatórias. O
grau de identificação se revelou crescente com o tempo, correspondendo à melhoria da
qualidade dos registros, à medida avançamos, desde as primeiras décadas, em direção
ao final do século.
Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do método, os procedimentos
adotados exigiram uma análise e aprendizado profundo das fontes, dos objetivos e
circunstâncias de sua produção, assim como dos processos subjetivos de motivação,
análise e de seleção dos elementos julgados indispensáveis, por cada escrivão, na
produção das séries de eventos vitais, assim como da aderência às normas eclesiásticas.
O encadeamento das informações, através dos incontáveis cruzamentos nominativos,
pode vir a contribuir para deslindar indícios de existência de associações e vínculos
interpessoais, parentais e espirituais, indicando os elos fundamentais de redes sociais de
todo o gênero, como vizinhança, relações profissionais, senhorio, dependência
econômica, assim como estratégias de formação de famílias e de parentesco espiritual
por apadrinhamento e casamentos, favorecendo estudos futuros sobre tais objetos, além
do interesse unicamente demográfico.
Considerando que o escravismo permeia todos os níveis e aspectos da vida social,
econômica e política das vilas coloniais brasileiras, embora os registros paroquiais
ofereçam um ponto de partida substancial para a caracterização dos diversos grupos
sociais que compõem as populações dos períodos proto-estatísticos brasileiros, a sua
utilização como fonte exclusiva de informações demográficas, sob esse ponto de vista,
ainda se mostra insuficiente. Os registros paroquiais são muito pouco informativos com
relação a aspectos cruciais na evolução dos segmentos escravo e liberto, especialmente
no que se refere à intensidade e periodicidade das importações de escravos, do tempo
vivido como escravo e sobre o dimensionamento e padrões de manumissão por sexo,
idade e origem. Para suprir essa deficiência, as fontes mais promissoras parecem ser os
inventários post mortem, registros de irmandades e os registros de entrada de pessoas e
mercadorias, no caso da Capitania de Minas Gerais. O mesmo se aplica aos migrantes
coloniais e metropolitanos, para os quais não se dispõem de estimativas de taxas
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líquidas de migração para os diversos períodos ou dados de origem/destino, sexo, idade,
profissão e outras características.
Não obstante, nesse estágio de desenvolvimento, o banco já revela um quadro social
extremamente complexo, numa freguesia mineira colonial, permitindo vislumbrar
diferenças internas relevantes, no comportamento reprodutivo de cada grupo
populacional, em resposta a diferenças impostas pela composição étnica e organização
sócio-política da sociedade. Essas diferenças se manifestam em termos de diversidade
no comportamento nupcial, com a formação de grande proporção de famílias
alternativas, filhos ilegítimos e crianças abandonadas. Assim, é notável a participação,
nessa sociedade, de mulheres solteiras, que emergem dos registros sob o papel de
empreendedoras e chefes/provedoras de família, sugerindo impactos consideráveis no
exercício da vida reprodutiva. Os indícios dessas peculiaridades podem ser a chave para
a interpretação de diferenças nas idades médias ao ter o primeiro filho, tamanhos de
parturição e de amplitude do ciclo reprodutivo, por categoria observada, haja vista
implicações de ordem sócio-econômica e de hierarquia social implícitas na liberdade de
escolha e decisão, qualidade de vida, trabalho, alimentação e outras considerações
sanitárias atribuíveis a cada estamento social.
Enfim, os resultados confirmam, ainda, uma associação nítida entre os fenômenos do
concubinato e ilegitimidade com a cor da pele e a condição jurídica, com um
distanciamento correspondente entre o comportamento nupcial e reprodutivo de
mulheres brancas de estratos superiores e as mães de cor, forras ou escravas, da base da
sociedade. No que diz respeito à formação de famílias, pelo casamento, os noivos
masculinos naturais da freguesia contribuem com um reduzido percentual do total de
noivos, contrastando vivamente com a alta participação de noivas nascidas na freguesia,
nas décadas iniciais do século XVIII. Uma comparação da naturalidade das noivas,
entre as décadas iniciais e finais do século apontam para o crescimento da contribuição
das noivas naturais da freguesia do Antônio Dias, com uma redução significativa de
noivas africanas livres e escravas.
Paralelamente, em relação aos grupos de cor/etnia e grupos de condição livre/escrava,
observa-se uma feição homogâmica predominante, nos casamentos locais, em que os
noivos compartilham perfis raciais semelhantes, assim como o estatuto jurídico. Assim
verificou-se que 72% dos casamentos, entre 1727 a 1800, se davam entre indivíduos de
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mesma cor/etnia e apenas 14% eram casamentos interraciais (TAB.1). Similarmente,
62% dos casamentos, no mesmo período, se referem a noivos igualmente livres ou
libertos, e 21% entre noivos escravos, em contraposição a apenas 9% de casamentos em
que um dos noivos era escravo (TAB. 2).
Para testar a aplicabilidade do método e do banco protótipo da freguesia do Antônio
Dias, analisamos um segmento da população feminina do Antônio Dias,
compreendendo mães que se encontravam em algum momento do seu período
reprodutivo, e que tiveram ao menos um filho entre 1760 e 1804. Todas as informações
foram indexadas num nível individual e nominativo, o que permitiu a recuperação de
conexões indispensáveis ao estabelecimento de trajetórias de vida pessoais e por grupos
também passíveis de caracterização e eventual análise, entre eles família, domicílio e
especialização profissional e além daqueles mais convencionais, como cor/etnia e
condição.
O grupo de observação compreendeu 1400 mães residentes entre 1760 e 1804, reunindo
dados de grupos de coorte, cor/etnia, condição, estado civil, freguesia de
origem/nascimento, ano de nascimento, ano de casamento, parturição, viuvez, data de
óbito, local de enterramento, endereço, faixa de idade e outras. Dados como idade ao
casar, idade ao enviuvar, idade média ao ter o primeiro filho e intervalos intergenésico,
embora parciais, também puderam ser recuperados. Entretanto, nesse estudo específico,
optou-se por analisar apenas algumas variáveis, como idade ao ter o primeiro filho,
fecundidade materna específica por idade, assim como tamanhos de parturição, por
grupos de cor/etnia, estado conjugal, condição e residência, como focos principais.
Sintetizando, a base de dados foi orientada intencionalmente para verificar seu potencial
no conhecimento da fecundidade, no período colonial mineiro. Em vista disto,
acreditamos estar apresentando, de forma pioneira, medidas de fecundidade materna
relativas às décadas finais do século XVIII, originadas de uma paróquia emblemática da
região mineradora de Minas Gerais. A multiplicação futura de trabalhos dessa natureza
aponta para a possibilidade de conhecer, mais profundamente, a dinâmica demográfica
do nosso passado colonial.
Os resultados da análise experimental revelaram que a idade média ao ter o primeiro
filho, para mães com período reprodutivo completo (nascidas entre1745 e 1754), no
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período de 1760 a 1804, foi bastante precoce, entre as africanas (19 anos) e escravas
(19,3 anos), sendo mais tardia para brancas (22,2 anos) e livres (21,2), sem diferenças
particularmente notáveis quanto ao estado marital. Considerando os grupos de cor, as
mães pardas e crioulas apresentaram as maiores parturições médias, em torno de 5,9, ao
passo que mães brancas e africanas tiveram as menores médias, respectivamente 4,2 e
3,9 filhos por mãe. Analisando da perspectiva da condição, as escravas tiveram uma
parturição média de 5,7 filhos por mãe, seguidas pelas mães livres, com 5,5 filhos e as
forras, com a média de 4,5. No grupo total, a idade média ao ter o primeiro filho foi de
20,5 anos, alcançando uma parturição média equivalente a 5,3 filhos por mãe.
As estimativas de fecundidade materna específica por idade, para os diversos grupos de
coorte, mostram variações interessantes na distribuição da função de fecundidade,
indicando um perfil bastante jovem e concentrado nas primeiras faixas etárias, entre as
mães africanas e mães escravas, e mais distribuída e tardia, entre as outras categorias,
particularmente as brancas. Considerando o grupo total, temos um perfil de fecundidade
jovem, concentrado nas idades centrais e que declina suavemente até o fim do ciclo
reprodutivo, delineando um padrão que sugere ausência de controle de natalidade. Em
outras palavras, o padrão é consistente com a fecundidade natural.
Concluindo, numa visão panorâmica da sociedade sob estudo, a maior dificuldade
encontrada confirmou-se como sendo a falta de estruturas etárias correspondentes à real
distribuição de mulheres, na população, mas o recurso de fontes suplementares tais
como contagens e arrolamentos parciais, abundantes nas fontes históricas do século
XVIII, em combinação com os registros paroquiais podem reduzir esta limitação, com a
incorporação contínua de novas informações ao banco de dados. Como forma de
ampliar o potencial informativo dos bancos construídos por esse método, foram
sugeridas fontes alternativas complementares no sentido de expandir o universo de
dados individuais de residentes naturais e não naturais, num esforço futuro de
continuidade do trabalho.
Ainda como agenda futura, para uma análise adequada de comportamentos
demográficos de um grupo heterogêneo de mães, sugere-se o uso de instrumentos de
análise mais refinados, como a aplicação da técnica do Grade of Membership ou grau de
pertencimento, na caracterização de perfis extremos e mistos nos diversos grupos
sociais que compõem essa população e que melhor representem os vários tipos
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presentes, que compartilham características de um ou outro grupo. Usando apenas as
variáveis que ocorrem nos registros paroquiais, grosseiramente falando, os grupos
formados por cor/etnia, condição e estado marital não são suficientes para explicar
certas diferenças intragrupos.
Não obstante as deficiências citadas, o banco de dados demográficos construído para o
Antônio Dias, segundo o método proposto, demonstra plenamente a sua utilidade na
recuperação de dados fundamentais para a aplicação dos métodos demográficos formais
a populações históricas, o que recomenda, numa agenda futura, a sua replicação para
outras vilas e freguesias, como suporte permanente a estudos deste campo de
conhecimento. Como contribuição ao desenvolvimento das pesquisas e à multiplicação
de trabalhos, nesta área, recomenda-se também a realização de inventários analíticos de
documentação nominativa suplementar, como subsídio de elementos e informações de
valor demográfico que complementem as séries de eventos vitais existentes nos
registros paroquiais, destacando-se as informações sobre fluxos migratórios.
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APÊNDICE

I.

Variáveis disponíveis no banco de dados demográficos do Antônio Dias

Cada elemento dispõe de uma série de informações pessoais, que tanto podem ser
obtidas, diretamente ou inferidas, através de outras. Grosso modo as variáveis já
incluídas, na base universo e biografias sintéticas, derivadas dos registros paroquiais
(batizados, casamentos e óbitos) são as seguintes:
1. Nome/sobrenome
2. Filiação/avós
3. Cor/etnia
4. Data/Ano de Nascimento
5. Condição
6. Freguesia de nascimento da mulher
7. Freguesia de nascimento do marido
8. Data de nascimento do marido
9. Data de casamento
10. Data de recasamento feminino
11. Data de recasamento masculino
12. Data de Óbito/Óbitos maternos
13. Filhos tidos por idade/total de filhos
14. Sexo dos filhos
15. Data de óbito dos filhos
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16. Partos múltiplos
17. Intervalo entre nascimentos
18. Viuvez feminina
19. Viuvez masculina
20. Filiação do marido
21. Idade do marido
22. Profissão da mulher
23. Profissão do marido
24. Endereço
25. Titulação (Educação e patente militar)
26. Alfabetização (assinaturas em registros)
27. Sociedade empresarial
28. Imóveis possuídos
29. "Fez testamento"
30. Existência de inventário
31. Causa mortis
32. Ano de chegada à freguesia (Indicação de recém chegado)
33. Irmandades a que pertence
34. Local de enterramento
35. Libertação na pia batismal
36. Data de exposição (crianças abandonadas)
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37. Perfilhamento/reconhecimento de paternidade.
Com exceção de características pessoais, informações de cunho econômico e
profissional são raras, em registros paroquiais, sugerindo-se a utilização de algumas das
fontes que seguem para completar os diversos campos, especialmente fontes como o
censo das industrias, listas de tavernas, listas de mineradores e outras fontes, abundantes
nos arquivos administrativos.

I.I - Fontes Alternativas de Interesse Demográfico para Vila Rica, Século
XVIII

1.

Livro de Registro da Companhia de Dragões de Vila Rica, coleção Casa dos
Contos, APM.

2.

Códice: Registro de Quintos e Capitação – Sabará e Vila Rica. Período:
12.08.1714 a 20.03.1715. Microfilme: Rolo 002, Coleção Casa dos Contos. APM
(Rol de Pagadores da Freguesia do Ouro Preto lançados por Francisco Viana Farto,
Bento Martins, João Monteiro Santiago, José da Costa Freitas, Capitão Manoel
Gomes e João Gonçalves Batista). Documento transcrito neste apêndice.

3.

“Censo das Indústrias”: Livro de lançamento de capitação com relação de
profissionais de ofícios mecânicos, donos de lojas, escravos e escravas gerentes
de pequenos comércios e ambulantes de Vila Rica, 1746 – Coleção Casa dos
Contos (CC-2027), APM – Microfilme 127

4.

Livro alfabeto de registro do Censo de Minas Gerais, 100fls. Coleção Casa dos
Contos (CC-2026), APM – Microfilme 127

5.

Livro alfabeto de registro do Censo de Minas Gerais; APM CC 2029, 30 fls.

6.

Recibos de pagamentos de escravos, 1745 – Coleção Casa dos Contos, Biblioteca
Nacional. Localização do manuscrito: I-10,04,006 n°001

7.

Termos de fiança e registro aos negros vindos do sertão da Bahia – VOL: 32 Coleção Casa dos Contos, 1718-1720
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II - Documentos Transcritos

II.1 - Documento 1: “Lista de Tavernas que se acham no mesmo distrito
<Antônio Dias>
“Rua dos Paulistas
Rosa Gomes, preta forra
Rua Nova
Manoel Luís dos Santos
Josefa Rodrigues Torres
Joana Coelha (Consta do BDD)
Barra
Teresa, escrava de Francisco Fernandes (Consta Teresa Fernandes,
preta forra angola, no BDD)
Francisco Domingues (Consta no BDD)
José Soares Braga (Consta no BDD)
Isidoro Leite (Consta no BDD)
Caetano Antunes (Consta no BDD)
Rua Detrás
Antônio Ferreira Teixeira
Manoel de Souza Arruda
Rua Direita
Maria Pereira, preta forra
Francisco de Souza
Joana Soares, preta forra
Antônio Pinto de Magalhães
Manoel Domingues Palhares
João Francisco Viana
José Ribeiro de Melo
Manoel José dos Santos
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Manoel Álvares Gorge
Silvestre Francisco da Costa
Antônio da Costa de Oliveira
Cargas em pé
Francisco Afonso Viana
Alexandre Peixoto
Francisco Correia, pardo
Em thé hoje, 7 de janeiro de 1757: a.m.”
(Fonte: Coleção Casa Dos Contos, Cx. 91, Planilha 20302, Rolo de
Microfilme n.º 528, 07/01/1757, APM.)”

II.2 Documento 2: “Lista dos Homens que usam de minerar que tenho no
meu Distrito
“O Dr. Duarte Lopes de Ulhoa, com mina no Morro
João Félix de Moura Teles, com serviço atrás do Palácio
Antônio da Silva, com três negros faiscadores
Luís de Carvalho, com três ditos
Manoel de Souza de Viveiros com quatro escravos
Teresa Dias com sete escravos faiscadores
Alferes Domingos Vaz de Carvalho
Manoel Ribeiro de Alcanede
Ventura das Neves
José Soares Braga
A todos estes fiz cientes das ordens que me deu Sua Senhoria. Oje, 20
de janeiro de 1757”
(Fonte: Avulso não microfilmado da Coleção Casa dos Contos, Cx.
91, APM)
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II.3 Documento 3 – Parte I - Rol de Nomes das Testemunhas que Produziu
Manoel da Silva de Queiroz na causa que move a Sebastião Martins da
Costa – 1748, Cidade de Mariana
“Cidade de Mariana, Arquivo da Cúria Arquidiocesana, Folhas 55 a
56v do processo Martins da Costa
José Vilela Palmeira morador nesta cidade que vive de seu ofício de
carpinteiro, de idade de vinte s sete anos, costume nada;
Francisco Teixeira Braga, morador nesta cidade, que vive de seu
ofício de carpinteiro e de idade de quarenta anos, e de costumes nada;
Manoel de Araújo Brito, morador nesta cidade, que vive de andar
carro de pedra para esta cidade, de idade de vinte e dois anos e do
costume, nada:
João Lopes Romeiro, morador nesta Cidade, que vive de seu ofício de
carpinteiro de idade de trinta e cinco anos e do costume, nada;
Teodósio de Oliveira Vale, morador nesta cidade, que vive de seu
ofício de carpinteiro, de idade de quarenta e quatro anos e do costume
nada;
Manoel Marinho de Araújo, morador nesta cidade, que vive do seu
ofício de pedreiro, de idade de vinte e cinco anos e do costume, nada;
Bento Marinho de Araújo, morador nesta cidade, que vive de seu
ofício de pedreiro, de idade de vinte e cinco anos e de costumes, nada;
Pedro Gomes, morador nesta cidade, que vive de seu ofício de
carapina, de idade de vinte e seis anos e de costumes, nada;
Esperança Vieira Ferrete, moradora nesta cidade e preta forra, que
vive de seus escravos de idade de trinta e cinco anos e de costume,
nada;
Agostinho de Sá e Costa, morador nesta cidade, de idade de cinqüenta
e cinco e de costumes, nada;
Antônio Carvalho da Silva, morador nesta cidade, que vive de seu
negócio de idade de quarenta e seis anos, costumes, nada;
Sebastião Pereira Leite, morador nesta cidade, que vive de sua roça,
de idade de trinta e três anos e de costumes, nada;
Manoel José Pinto, morador no arrebalde desta cidade, que vive de
sua olaria,de idade de trinta e dois anos e de costumes, nada;
O capitão Félix Marinho de Moura, morador nesta cidade, que vive de
ser fiel da Real Intendência, de idade de trinta e cinco anos e de
costume, nada.(...)”
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II.4 Documento 3 – Parte II - Rol de nomes das testemunhas que produziu
Sebastião Martins da Costa na causa que lhe move Manoel da Silva de
Queiroz, 1748 – Cidade de Mariana
“Sebastião Esteves, morador nesta cidade que vive de fazer cal e
carregar madeiras de idade de quarenta e quatro anos e costumes,
nada;
Manoel João, morador nesta cidade que vive de seu ofício de pedreiro
de idade que disse ser de cinqüenta anos e de costume, nada;
José Vilela Palmeira, morador nesta cidade, que vive de seu ofício de
carpinteiro, de idade de vinte e sete anos e do costume, nada;
Manoel Pereira Lobo, morador nesta cidade, que vive de carrear
madeiras de idade de que disse ser de trinta anos e do costume, nada;
Francisco Teixeira Braga, morador nesta cidade, que vive de seu
ofício de carpinteiro, de idade de que disse ser de quarenta anos e do
costume, nada;
José Gonçalves da Silva, pardo forro, morador nesta cidade, que vive
de fazer madeiras, de idade de quarenta e seis anos e do costume,
nada;
Antônio Carlos Cardoso, morador na Cachoeira desta cidade, de idade
de vinte e cinco anos, que vive de botar madeiras nesta cidade e de
costumes, nada;
Bento Marinho de Araújo, morador nesta cidade, que vive de seu
ofício de carapina, de idade de vinte e cinco anos e do costume, nada;
Pedro Gomes, morador nesta cidade, que vive de seu ofício de
carapina, de idade de vinte e seis anos, e do costume, nada;
Francisco Gomes da Cruz, morador nesta cidade, que vive de seu
negócio, de idade de quarenta e oito anos e de costume, nada;
Sebastião Pereira Leite, morador nesta cidade, que vive de sua loja, de
idade de trinta e três anos e de costume, nada;
Manoel Marinho de Araújo, morador nesta cidade e que vive de seu
ofício de pedreiro, de idade que disse ser de vinte e seis anos de idade
e do costume, nada.(...)”

II.5 – Documento 4: Rol de testemunhas da ação reclamatória de escravo de
Paulino José de Brito contra o capitão Antônio Vieira, 1806
“Manoel Francisco de Carvalho, branco, casado, natural de Santo
Antônio do Ouro Branco, de idade de 34 anos, pouco mais, pouco
menos...
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Rev.do Silvério Teixeira de Gouveia, natural de Piranga, morador no
largo da Matriz do Ouro Preto, que vive de ser professor de Gramática
Latina, de idade que diz ser de 52 anos, pouco mais, pouco menos...
Julião da Silva Tavares, homem branco, natural e morador do Antônio
Dias, que vive de escrivão da Ouvidoria, de idade de 37 anos...
Capitão José Vaz de Carvalho, homem pardo forro, solteiro, que vive
de minerar, de idade de 72 anos, pouco mais, pouco menos...
Francisco Camelo de Mendonça, homem pardo forro, natural de
Mariana, morador na rua do Alto da Cruz, trombeta do 2.º Regimento
de Mariana, de idade que diz ser de 32 anos, pouco mais, pouco
menos...”
(Fonte: Microfilme 027, vol. 0479, Arquivo Paroquial do Pilar, Ouro
Preto, MG)

II.6 – Documento 5: Transcrição parcial da “Lista das pessoas que se acham
no Distrito de Antônio Dias, de que é capitão Manoel da Costa e Silva, em 7
de outubro de 1769”.
“O Dr. Desembargador João Caetano Barreto
O Dr. Ouvidor Geral José da Costa Fonseca
O ajudante de ordens Jerônimo de Matos
O sargento mor Francisco Antônio Rebelo
O sargento mor Caetano José Viegas
O Dr. João Tavares do Amaral, soldado da nobreza
O Licenciado Roque José Pereira, soldado da nobreza
Manoel Lopes Gomes, soldado a cavalo
João de Deus Lima, privilegiado da Trindade
Manoel José, cabeleireiro
Manoel Pacheco Ferreira, oficial de justiça
O capitão Constantino da Costa Leite
O capitão Feliciano José da Câmara
O capitão Brás Valentim de Oliveira, da nobreza
O capitão Antônio da Mota Magalhães, de (sic) a cavalo
Francisco Dias da Costa, soldado da nobreza
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Dr. Matias Francisco de Melo Albuquerque
Manoel Pinto Cardoso, soldado a cavalo (...)”
(Fonte: Microfilme 620, sublote 4, Caixa 294, grupo 17, Coleção Casa
dos Contos, Arquivo Nacional.)
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III - Tabelas

Tabela III.1 – Comparação da Distribuição da Função de Fecundidade por Grupo Etário entre Grupos de Coorte de Nascimento de
Mães da Freguesia do Antônio Dias, de 1760 a 1804

Taxas Específicas de Fecundidade por Grupos Etários Qüinqüenais
Grupos de Coorte

15 a 19
anos

20 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 34
anos

35 a 39
anos

40 a 44
anos

45 a 49
anos

TFTM

Nascidas entre 1715 a
1752 (Grupo I)

0,88

1,21

1,38

1,22

0,89

0,53

0,11

6,21

Nascidas entre 1753 a 1788
(Grupo II)

0,73

1,08

1,14

0,96

0,76

0,33

0,21

5,22

0,77

1,13

1,24

1,09

0,83

0,47

0,13

5,65

Grupo Total

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias
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Tabela III. 2 – Composição Absoluta e Percentual dos Grupos de Coorte de Mães
por Categorias de Cor/Etnia – 1760 a 1804, Antônio Dias
Crioula

Grupos de
Branca

Africana

1715 a 1719

1720 a 1724

1725 a 1729

1730 a 1734

1735 a 1739

1740 a 1744

1745 a 1749

1750 a 1754

1755 a 1759

1760 a 1764

1765 a 1769

1770 a 1774

1775 a 1779

1780 a 1784

1785 a 1794

Total

Parda

Índia

Total

ou cabra

coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte

0

4

1

0

0

5

0,0

80,0

20,0

0,0

0,0

100,0

2

5

1

8

0

16

12,5

31,25

6,25

50

0

100

3

7

11

7

0

28

10,7

25,0

39,3

25,0

0,0

100,0

6

5

21

16

1

49

12,2

10,2

42,9

32,7

2,0

100,0

6

9

47

36

2

100

6

9

47

36

2

100

11

20

54

32

1

118

9,3

16,9

45,8

27,1

0,8

100,0

14

37

75

36

2

164

8,5

22,6

45,7

22,0

1,2

100,0

13

24

77

39

2

155

8,4

15,5

49,7

25,2

1,3

100,0

9

23

45

38

3

118

7,6

19,5

38,1

32,2

2,5

100,0

13

23

68

43

3

150

8,7

15,3

45,3

28,7

2,0

100,0

12

11

59

43

7

132

9,1

8,3

44,7

32,6

5,3

100,0

14

12

65

59

0

150

9,3

8,0

43,3

39,3

0,0

100,0

9

11

54

44

4

122

7,4

9,0

44,3

36,1

3,3

100,0

6

3

29

33

0

71

8,5

4,2

40,8

46,5

0,0

100,0

3

2

10

6

1

22

13,6

9,1

45,5

27,3

4,5

100,0

121

196

617

440

26

1400

8,6

14,0

44,1

31,4

1,9

100,0

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias
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Tabela III.3 Composição Absoluta e Percentual dos Grupos de Coorte de Mães por
Estado Marital – 1760 a 1804, Antônio Dias
Grupos de
coorte
1715 a 1719

1720 a 1724

1725 a 1729

1730 a 1734

1735 a 1739

1740 a 1744

1745 a 1749

1750 a 1754

1755 a 1759

1760 a 1764

1765 a 1769

1770 a 1774

1775 a 1779

1780 a 1784

1785 a 1794

Total

Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte

Livre

Escrava

Forra

s/inf

Total

1

0

4

0

5

20,0

0,0

80,0

0,0

100,0

6

2

8

0

16

37,5

12,5

50,0

0,0

100,0

8

5

15

0

28

28,6

17,9

53,6

0,0

100,0

18

15

16

0

49

36,7

30,6

32,7

0,0

100,0

24

19

57

0

100

24,0

19,0

57,0

0,0

100,0

35

34

49

0

118

29,7

28,8

41,5

0,0

100,0

51

60

53

0

164

31,1

36,6

32,3

0,0

100,0

61

55

39

0

155

39,4

35,5

25,2

0,0

100,0

49

48

21

0

118

41,5

40,7

17,8

0,0

100,0

69

47

34

0

150

46,0

31,3

22,7

0,0

100,0

64

38

29

1

132

48,5

28,8

22,0

0,8

100,0

91

41

18

0

150

60,7

27,3

12,0

0,0

100,0

72

31

19

0

122

59,0

25,4

15,6

0,0

100,0

41

15

15

0

71

57,7

21,1

21,1

0,0

100,0

14

6

2

0

22

63,6

27,3

9,1

0,0

100,0

604

416

379

1

1400

43,1

29,7

27,1

0,1

100,0

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

261

Tabela III. 4 – Composição Absoluta e Percentual dos Grupos de Coorte de Mães
por Condição – 1760 a 1804, Antônio Dias
Grupos de
coorte
1715 a 1719

1720 a 1724

1725 a 1729

1730 a 1734

1735 a 1739

1740 a 1744

1745 a 1749

1750 a 1754

1755 a 1759

1760 a 1764

1765 a 1769

1770 a 1774

1775 a 1779

1780 a 1784

1785 a 1794

Total

Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte

Livre

Escrava

Forra

s/inf

Total

1

0

4

0

5

20,0

0,0

80,0

0,0

100,0

6

2

8

0

16

37,5

12,5

50,0

0,0

100,0

8

5

15

0

28

28,6

17,9

53,6

0,0

100,0

18

15

16

0

49

36,7

30,6

32,7

0,0

100,0

24

19

57

0

100

24,0

19,0

57,0

0,0

100,0

35

34

49

0

118

29,7

28,8

41,5

0,0

100,0

51

60

53

0

164

31,1

36,6

32,3

0,0

100,0

61

55

39

0

155

39,4

35,5

25,2

0,0

100,0

49

48

21

0

118

41,5

40,7

17,8

0,0

100,0

69

47

34

0

150

46,0

31,3

22,7

0,0

100,0

64

38

29

1

132

48,5

28,8

22,0

0,8

100,0

91

41

18

0

150

60,7

27,3

12,0

0,0

100,0

72

31

19

0

122

59,0

25,4

15,6

0,0

100,0

41

15

15

0

71

57,7

21,1

21,1

0,0

100,0

14

6

2

0

22

63,6

27,3

9,1

0,0

100,0

604

416

379

1

1400

43,1

29,7

27,1

0,1

100,0

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias
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Tabela III. 5 – Composição Absoluta e Percentual dos Grupos de Coorte de Mães
por Local de Residência – 1760 a 1804, Antônio Dias
Local de residência
Grupos de
coorte
1715 a 1719

1720 a 1724

1725 a 1729

1730 a 1734

1735 a 1739

1740 a 1744

1745 a 1749

1750 a 1754

1755 a 1759

1760 a 1764

1765 a 1769

1770 a 1774

1775 a 1779

1780 a 1784

1785 a 1794

Total

Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte
Nº de Casos
Distribuição percentual no
grupo de coorte

Antônio
Dias
1

Periferia

Lavras

S/ inf.

Total

2

0

2

5

20,0

40,0

0,0

40,0

100,0

4

3

9

0

16

25,0

18,8

56,3

0,0

100,0

7

12

9

0

28

25,0

42,9

32,1

0,0

100,0

14

12

22

1

49

28,6

24,5

44,9

2,0

100,0

29

28

43

0

100

29,0

28,0

43,0

0,0

100,0

53

38

26

1

118

44,9

32,2

22,0

0,8

100,0

59

46

59

0

164

36,0

28,0

36,0

0,0

100,0

58

48

49

0

155

37,4

31,0

31,6

0,0

100,0

49

35

32

2

118

41,5

29,7

27,1

1,7

100,0

57

55

38

0

150

38,0

36,7

25,3

0,0

100,0

51

36

44

1

132

38,6

27,3

33,3

0,8

100,0

59

67

24

0

150

39,3

44,7

16,0

0,0

100,0

41

35

22

24

122

33,6

28,7

18,0

19,7

100,0

29

30

11

1

71

40,8

42,3

15,5

1,4

100,0

9

10

3

0

22

40,9

45,5

13,6

0,0

100,0

520

457

391

32

1400

37,1

32,6

27,9

2,3

100,0

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias
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Tabela III. 6 – Distribuição das crianças batizadas no Antônio Dias por grupo
etário das mães ao ter os filhos - 1760 a 1804

Grupo de idade das

Percentual de

N.º Filhos

mães ao ter os filhos
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
Total

filhos
0,17
0,26
0,25
0,17
0,10
0,06
1,00

925
1428
1362
932
541
321
5509

Fonte: Banco de Dados Demográficos do Antônio Dias

1

2

1

2

1

2

3

1746

1728

1729

1749

1745

3

ok
ok
ok
4 5

1748

2

1747

1

6

ok
ok
ok
ok
ok
4 5

1727

1726

1725

1724

1723

ok
ok
4 5

1744

1741

3

3

3

1743

2

1742

1

5

ok
ok
ok
ok
4 5

1722

1721

1720

1719

1718

ok
5

1740

1736

4

1739

1735

3

1738

2

2

1737

1

3

1717

1716

1715

1714

1713

5

1734

1731

4

4

Grupos Etários
De 15 a 19
De 20 a 25
De 26 a 29
De 30 a 35
De 36 a 39
De 40 a 45
De 46 a 49
Coortes

3

1733

2

1730

Ano de Nascimento

1

1

1732

0

Grupos Etários
De 15 a 19
De 20 a 25
De 26 a 29
De 30 a 35
De 36 a 39
De 40 a 45
De 46 a 49
Coortes

1712

1711

Ano de Nascimento

1710

Tabela IV– Faixas de idade por coorte de nascimento

7
ok
ok
ok
ok
ok
ok
4 5

1

2

3

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
4 5

2

3

2

1785

1786

14

4

5

1769

1768

1767

1766

1765
1

3

4

5

4

5

15

ok
ok

1

1764

1763

5

1784

1781

4

1789

5

3

1783

2

1782

1

13

4

1762

1761

5

1780

1776

4

1779

1775

3

1778

2

ok
ok
ok
ok

1788

3

11
ok
ok
ok
ok
ok

1777

1

ok
ok
ok

2

1760

10
ok
ok
ok
ok
ok
ok

12

1

1759

1758

1757

1756

1755

1754
1774

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
4 5

1773

1771

3

1772

2

9

1787

Grupos de Idade
De 15 a 19
De 20 a 25
De 26 a 29
De 30 a 35
De 36 a 39
De 40 a 45
De 46 a 49
Coortes

1

1770

Ano de Nascimento

1753

8

Grupos Etários
De 15 a 19
De 20 a 25
De 26 a 29
De 30 a 35
De 36 a 39
De 40 a 45
De 46 a 49
Coortes

1752

1751

Ano de Nascimento

1750

264

ok

1

2

3

4

5

1

2

3

