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Resumo: Analisa o padrão de classificação de “mestiços” registrados com a qualidade 

de “pardo”, pelo padre Francisco de Brito Guerra (1777-1845),a partir dos batizados 

conduzidos por este na Freguesia do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte, no início 

do século XIX. O trabalho é fruto do projeto “História das mestiçagens nos sertões do 

Rio Grande do Norte por meio de um léxico das „qualidades‟ (séculos XVIII-XIX)” 

coordenado por Professor Helder Alexandre Medeiros de Macedo, circunscrito a um 

plano de trabalho que tem como meta realizar um levantamento dos sacerdotes que 

atuaram na referida freguesia e o padrão utilizado para o registro e classificação de 

“mestiços”. O trabalho parte da discussão conceitual sobre “dinâmicas de mestiçagens”, 

proposta por Eduardo França Paiva e adota a metodologia da História Quantitativa e 

Serial para analisar registros de batizados correspondentes aos anos de 1803-1806 e de 

1814-1818, que se encontram arquivados no Centro Paroquial São Joaquim (Caicó-RN) 

e documentados através de fotografia digital, com cópia disponível para consulta no 

Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior 

do Seridó (CERES). A adoção dessa metodologia tem como objetivo identificar o 

padrão utilizado pelo padre Francisco de Brito Guerra ao qualificar os “pardos” por ele 

batizados no período acima referido. A pesquisa, em andamento, radica na hipótese de 

que os agentes coloniais ligados à Igreja, no recorte estudado, por serem responsáveis 

pela maioria dos registros que foram conservados, provavelmente, manejavam as 

“qualidades” (pardo, branco, mulato, índio e, dentre outros, cabra) a partir de seus 
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referenciais de mundo, do cotidiano do universo colonial e das circunstâncias do evento 

religioso, atribuindo-as aos sujeitos que participavam das cerimônias católicas. 
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