
Livro de Assentos da Capela do Engenho Sergipe, séculos XVI e XVII

(noticia)

Este e o mais antigo livro de assentos de batismo, casamento e óbito de que se tem
noticia na historiografia do Brasil. O livro foi cuidadosamente descrito e analisado por
Stuart Schwartz em Segredos Internos, onde diz:

“A religião, naturalmente, era uma as principais vias de aculturação. A disposição dos
escravos em participar dos rituais ou aceitar os sacramentos da religião católica e uma
medida aproximada de sua integração a estrutura da sociedade portuguesa. Por esse
motivo o registro da capela do Engenho Sergipe e um documento valioso, a despeito de
sua condição incompleta e fragmentaria. Em seus assentos de casamento (1600-26),
óbitos (1598-1627) e especialmente batismos (1595-1608) evidenciam-se os padrões
básicos do intercurso sexual e das responsabilidades ritualmente definidas entre os três
principais grupos raciais.”

Em nota o autor esclarece que:

“O registro da capela encontra-se atualmente no Arquivo da Cúria Metropolitana de
Salvador. Foi encadernado e erroneamente intitulado LIVRO 1 de Conceição da Praia.
Consultei-o em 1868 e percebi que havia engano no titulo, mas foi so em 1973, quando
David Smith chamou-me a atenção novamente para o documento, que descobri o que
ele de fato era. A capela, dedicada a Nossa Senhora da Purificação, funcionou como
paroquia da região ate que em 1722 foi erigida uma nova igreja paroquial em Santo
Amaro. O registro, portanto, contem informações sobre a população de toda a área
próxima a paroquia, e não somente do Engenho Sergipe. Infelizmente, há também
inconvenientes que limitam sua utilização para fins de análise histórica. Em primeiro
lugar, seu estado de conservação e precário. Muitos lançamentos estão ilegíveis
porque faltam pedaços das paginas e, na verdade, a maioria das paginas referentes ao
século XVI foram perdidas, assim como a maior parte dos assentos de casamento.
Também existem problemas originados pelas imprecisões dos registros. O termo negro
foi usado tanto para designar índios como afro-brasileiros, e portanto, e impossível
distingui-los apenas por essa via. Os brancos não foram identificados como tal, de
modo que supus serem brancos os indivíduos com nome e sobrenome cristãos e
nenhuma outra indicação de raça ou cor. Esse método provavelmente resulta em ligeiro
aumento da categoria dos indivíduos brancos em detrimento dos mulatos e mestiços;
porem, como como minha preocupação neste trabalho são os índios e os africanos,
essa não e uma distorção grave. Adicionalmente, muitos indivíduos são simplesmente
qualificados como “escravo”, sem outra indentificacao especifica de cor e origem. Tal
problema dificulta a analise e, por esse motivo, os resultados aqui apresentados não
são definitivos.”
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