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Vera Martins da Silva faz uma análise sobre a situação fiscal do Brasil, com 
destaque para a evolução do investimento público federal.

O Nome Influencia na Renda? Uma Análise 
Empírica do Mercado de Trabalho Paulista

Rafael Kenji Nagao,  
Maria Dolores Montoya Diaz

Ideia e Matéria: a Dimensão Innisiana da 
Teoria Crítica de Robert Cox

Julio Lucchesi Moraes

Prêmio de Risco Brasileiro: Testando os 
Modelos no Médio e Longo Prazo

Michael Tulio Ramos de França

Prazo de Maturação, Indexação e a 
Performance do Gerenciamento da Dívida

Gabriel Dolhnikoff Jardanovski

Relatório de Indicadores Financeiros
nefin-FEA-USP

análise de conjuntura

temas de economia aplicada

Finanças Públicas
Vera Martins da Silva

Indústria
Guilherme Tinoco

Setor Externo
Vera Martins da Silva

p. 28

p. 3

Guilherme Tinoco analisa a produção industrial do país e os setores que 
contribuíram para seu crescimento, além de mostrar a evolução da geração 
líquida de empregos formais nesses setores.

p. 35

p. 22

p. 15

p. 46

p.  50

Vera Martins da Silva escreve sobre o setor externo brasileiro, mostrando 
dados da balança comercial, índice de commodities e investimento direto 
sobre o PIB, dentre outros.

Rafael Kenji Nagao e Maria Dolores Montoya Diaz analisam o impacto 
do nome no mercado de trabalho por meio de uma metodologia de com-
paração de nomes.

economia & história
Relato de Pesquisa: os Registros Paroquiais 
na Era Digital

Luciana Suarez Lopes

p. 7

Julio Lucchesi Moraes dá continuidade à série de reflexões sobre o pen-
samento do economista, historiador e teórico da Comunicação canadense 
Harold Innis.

pesquisa na fea – Economia

Michael Tulio Ramos de França verifica o desempenho de modelos em 
relação à previsibilidade do prêmio de risco histórico brasileiro no médio 
e no longo prazo.

O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura 
(dividend yield, short interest e IVol-BR), utilizando dados brasileiros. 

p.  53

Gabriel Dolhnikoff Jardanovski avalia como diferentes tipos de papéis 
(classificados de acordo com indexador e prazo de maturação) contribuem 
para oferecer segurança fiscal.

Luciana Suarez Lopes explica o funcionamento do site Family Search, 
ferramenta online que disponibiliza uma série de registros históricos de 
várias paróquias espalhadas pelo Brasil.

p. 11

Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e 
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os 
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.
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Relato de Pesquisa: os Registros Paroquiais na Era Digital

Luciana Suarez Lopes (*)

Já faz algum tempo que escuto 
colegas pesquisadores de várias 
instituições comentarem sobre a 
disponibilização de uma expressi-
va coleção de registros paroquiais 
no site Family Search.1 Ferramenta 
online financiada primordialmen-
te pela Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, o site dis-
ponibiliza uma série de registros 
históricos que vão desde registros 
de nascimento e batismo, casamen-
to e óbitos, até fichas de imigrantes 
e listas de passageiros de navios. 

Muito popular entre os interessa-
dos em genealogia, o Family Search 
tem despertado também grande in-
teresse entre os pesquisadores aca-
dêmicos por permitir de forma re-
lativamente fácil a pesquisa numa 
série de fontes primárias até então 
de difícil acesso. É impressionante 

o número de registros diversos, de 
todos os continentes, desde pelo 
menos o século XVII, que estão dis-
poníveis para consulta. 

No caso do Brasil, existem desde 
séries compiladas com datas de 
batismos, mortes e casamentos − 
referentes ao período 1688-1955 − 
até livros completos e digitalizados 
com registros paroquiais da Bahia, 
Minas Gerais, Paraná, Paraíba, 
Pará, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina, Sergipe e São 
Paulo, e que abrangem o período 
1640-2008.

É claro que a disponibilidade des-
sas fontes é variável. Para alguns 
Estados os registros cobrem ape-
nas parte desse grande período, 
mas no geral as séries são bem 

completas, e os arquivos digitais 
encont ram-se disponíveis em 
muito boa resolução, podendo ser 
salvos em formato de fácil manu-
seio digital.2 

As potencialidades de pesquisa 
desse conjunto de documentos são 
imensas, em especial nas áreas de 
História Econômica e Demografia 
Histórica. Pode-se, por exemplo, 
desenvolver trabalhos de recons-
tituição de famílias, analisar os 
padrões demográficos das popu-
lações passadas, estudar f luxos 
migratórios e de imigração, cal-
cular índices de natalidade, mor-
talidade, nupcialidade, além de 
outros indicadores. Ademais, os 
registros podem também ser utili-
zados como fonte complementar de 
pesquisa, enriquecendo análises de 
caráter mais quantitativo.   



55economia & história: relatos de pesquisa54 economia & história: relatos de pesquisa

fevereiro de  2018

A utilização do repositório é rela-
tivamente simples. O site está em 
inglês e há que se registrar para ter 
acesso às imagens dos documen-
tos.3 Com login e senha prontos, 
basta entrar no sistema e efetuar 
as consultas.4 Descrevi a utilização 
do repositório como relativamente 
simples pois não é fácil a localiza-
ção dos documentos digitalizados 
em seu formato original. Muitas 
vezes, o mecanismo de busca ofe-
recido não retorna resultados, o 
que pode passar a impressão de 
que o registro buscado não existe. 
Tendo como objetivo facilitar a 
localização de antepassados, o que 
primeiro aparece para o usuário do 
site é uma busca por nome e sobre-
nome, tipo de ocorrência e nome de 
familiares próximos ao indivíduo 
procurado. 

Para o pesquisador acadêmico, tais 
ferramentas não permitem mais 
do que um acesso pontual aos re-
gistros, limitando a construção de 
bancos de dados com informes se-
riados, e com potencial para serem 
utilizados em estudos de maior en-
vergadura. Mas os registros com-
pletos estão lá, meio escondidos, 
mas estão. Para ter acesso eles, 
há que se consultar diretamente 
na área das Coleções.5 Nela é pos-
sível acessar as coleções de várias 
partes do globo, selecionando con-
tinente, grande região, país, tipo 
de registro e período desejado. 
Após essa primeira seleção, a busca 
passa a ser feita por tipo de coleção 
e depois por livro ou documento. É 
somente nessa etapa que se pode 
acessar efetivamente os registros 
fotográficos/digitalizados, sendo 

possível vasculhar os livros, fichas 
e imagens desde o início de nossa 
colonização. 

Para o Brasil existem 31 coleções 
disponíveis, sendo os registros 
mais antigos os da Bahia, com data 
inicial de 1598.6 Para São Paulo são 
cinco, e como se pode observar na 
Tabela 1 esses registros abrangem 
um longo período, que vai desde 
1640 – no caso dos registros paro-
quiais – até 1982 – caso dos regis-
tros de passageiros e imigrantes no 
Porto de Santos. A atualização das 
bases ainda acontece, o que pode 
ser constatado observando-se a 
data da última atualização da cole-
ção de cartões de imigrantes, feita 
em julho de 2017.

Tabela 1 – São Paulo: coleções disponíveis

Título Última atualização

Brazil, São Paulo, Catholic Church Records, 1640-2012 25/03/2014

Brazil, São Paulo, Immigrant Hostelry Records, 1882-1925 25/09/2012

Brazil, São Paulo, Immigration Cards, 1902-1980 13/07/2017

Brazil, São Paulo, Port of Santos, Passenger and Immigrant Lists, 1960-1982 12/12/2013

Brazil, São Paulo, São Paulo, Burial Records, 1858-1977 25/02/2013

Fonte: Family Search. Disponível em: <https://www.familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927159>.

A existência desse site não era por 
mim desconhecida. Todavia, meus 
acessos limitavam-se às ferramen-
tas de busca iniciais. Tive certa di-
ficuldade para encontrar a relação 
das coleções e de fato acessar os 
registros. 

Com o objetivo de apresentar um 
exemplo prático da utilização desse 
repositório digital, retomo o tema 
de pesquisa apresentado nos Bo-
letins de maio, junho e julho de 
2017. A pesquisa com os escravos 
velhos,7 apresentada no último 
encontro Escravidão e Liberdade no 

Brasil Meridional, foi retomada no 
início deste ano de 2018, quando 
passei a buscar informações adi-
cionais sobre alguns dos escravos 
citados no artigo, informações 
essas que talvez permitissem uma 
melhor caracterização da vida des-
ses personagens.
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Dessa forma, iniciei as buscas con-
centrando-me no escravo Eloy. 
Apenas para recordar, o escravo 
Eloy foi relacionado no inventário 
de Gabriel de Souza Diniz Junquei-
ra, aberto na cidade de Ribeirão 
Preto em 16 de outubro de 1875. 
No momento das avaliações, Eloy 
foi declarado como tendo 83 anos 
de idade. Com valor de apenas 
100$000 rs, foi assim descrito: 
“Eloy, preto, solteiro, oitenta e três 
anos de idade, avaliado em cem mil 
réis.” 

Eloy era natural do Rio de Janeiro 
e de filiação desconhecida. Classi-
ficado como capaz para o trabalho, 
sua ocupação era a de pajem. En-
contrava-se inserido num plantel 

de 67 escravos, sendo um dos seis 
escravos com mais de cinquenta 
anos. Sem nenhum tipo de paren-
tesco no plantel, Eloy provavel-
mente contava com o apoio de seus 
irmãos e irmãs de cativeiro para 
suprir as eventuais necessidades 
especiais derivadas de sua idade 
já avançada. E ainda que tivesse 
sido classificado como apto para o 
trabalho, sua baixa avaliação de-
nota as limitações de sua condição. 
Na partilha dos bens, Eloy ficou 
pertencendo ao quinhão da viúva 
meeira.8

E agora voltando aos registros 
disponibilizados pelo Family Se-
arch. Buscando localizar Eloy nos 
registros paroquiais de Ribeirão 

Preto, iniciei a consulta pelos livros 
de óbitos da Paróquia de São Se-
bastião. Para o período escravista, 
existem dois livros de registro de 
óbito, sendo um para livres e outro 
para ingênuos.9 Mesmo ciente de 
que Eloy não era um ingênuo, ini-
ciei as buscas de seu registro de 
óbito nesse livro, mas, como pre-
visto, Eloy não foi localizado.10 

Em seguida, passei a verificar o 
registro de óbito dos livres e, para 
minha surpresa, na página 50 do 
referido livro, localizei o seguinte 
registro: “Aos vinte de março de mil 
oitocentos e oitenta e um foi sepulta-
do no cemitério desta Vila o cadáver 
de Eloi, liberto, de oitenta e nove 
anos...”, reproduzido na Figura 1. 

Figura 1 – Registro de Óbito do Liberto Eloy. Ribeirão Preto, 1881

Fonte: 3º Livro de Fallecidos da Freguesia do Ribeirão Preto. O registro encontra-se na página 50. Disponível em: <https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:939F-VJT2-N?i=2&wc=M5JQ-4WL%3A371871601%2C371871602%2C371972201&cc=2177299>. 

Não há registro da libertação de 
Eloy no momento do inventário e 
infelizmente não foram localizadas 
outras informações a esse respeito. 
Contudo, a localização do registro 
de óbito de Eloy, já na condição de 
liberto, indica ter sido ele libertado 
em algum momento após o término 

do processo de inventário – datado 

de 12 de dezembro de 1876 – e o 

ano de sua morte, 1881. Não se 

sabe ainda por quais meios Eloy 

conseguiu sua liberdade, nem em 

quais condições. 

O caso do escravo Eloy constitui 
um bom exemplo da utilização dos 
registros paroquiais como fonte 
de pesquisa. Utilizados no caso da 
pesquisa com os escravos velhos 
como fonte complementar, ajudam 
na caracterização dos indivíduos 
estudados, preenchendo lacunas e 
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apontando novas possibilidades de pesquisa. Anali-
sados de forma seriadas, esses registros documentais 
podem vir a constituir novas bases de dados, que de-
pois de trabalhadas gerarão novas pesquisas. Mas até 
aí não há nenhuma novidade. Tais fontes já existiam, 
assim como as possibilidades de pesquisa. A inovação 
que ora se apresenta é a facilidade de sua consulta. 
Reunidas em um só repositório digital, tais coleções 
podem ser acessadas por todos com uma experiência 
muito semelhante àquela proporcionada pela consulta 
dos registros originais. 

1  Disponível em: <https://www.familysearch.org/>. Este acesso, 
assim como os demais relacionados neste artigo foram feitos 
em 20/02/2018. Para acessar os links abaixo, é necessário 
que se faça antes o registro no sistema, caso contrário não será 
permitida a visualização de algumas telas. 

2  As imagens podem ser baixadas em formato JPG. Estando 
os originais em bom estado de conservação, a leitura das 
informações pode ser feita quase sempre sem maiores di-
ficuldades. Como exemplo, a primeira página do livro de 
registro das Hospedaria dos Imigrantes, 1882, disponível em: 
<https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBTX-
7WY?i=4&wc=M6G2-FNG%3A252638901%2C252638902&
cc=1967737>. 

3  O início do processo de registro no site pode ser feito em: 
<https://www.familysearch.org/register/1.

4  As consultas podem ser feitas em https://www.familysearch.
org/search>. 

5  A lista com as opções de filtro encontra-se em: <https://www.
familysearch.org/search/collection/list>. 

6  As 31 coleções podem ser pesquisadas em: <https://www.
familysearch.org/search/collection/list/?page=1&country
Id=1927159>.

7  O artigo original foi feito em coautoria com o Prof. Dr. José Flávio 
Motta e foi apresentado na última edição do encontro Escravidão e 
Liberdade no Brasil Meridional, ocorrido em Porto Alegre em 2017. 

8  O inventário possui duas partilhas. Em ambas, Eloy figurou no 
quinhão da viúva. O inventário de Gabriel de Souza Diniz Junqueira 
encontra-se nos arquivos do 2º Ofício de Ribeirão Preto, caixa 197-A. 
Atualmente, os processos do 2º Ofício ribeirão-pretano encontram-se 
em Jundiaí. 

9  Ingênuos são os filhos de escravas nascidos após a promulgação da 
Lei do Ventre Livre em setembro de 1871.

10  Disponível  em:  <ht tps : / /www.fami lysea rch .o rg /
ark:/61903/3:1:939F-VJCW-W?wc=M5J7-JW5%3A3718716
01%2C371871602%2C372179501&cc=2177299>. Lembrando 
que para ter acesso completo aos registros é necessário aces-
sar o site informando login e senha previamente cadastrados.

 
(*) Professora Doutora do Departamento de Economia da FEA/USP.  

(E-mail: lslopes@usp.br).


