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Nos últimos anos, multiplicaram-se os estudos a respeito da vida familiar das

populações coloniais. Um traço comum a essas pesquisas é o de mostrar que o núcleo

familiar não era apenas uma unidade de vida social, mas também de produção material e

organização política. Dentre as relações familiares existentes, o compadrio desempenhava

um papel de singular importância. Ao contrário do parentesco consangüíneo, o

“espiritual” é fruto de uma escolha. Trata-se, portanto, de um vínculo muito especial, que

abre caminho para que, mesmo os grupos mais empobrecidos da população, por assim

dizer, "elejam" parentes pertencentes a grupos superiores da sociedade.

Ao contrário do matrimônio, que também cria um parentesco através da escolha, o

compadrio não estava subordinado a uma legislação que regulamentava a partilha de

bens. Portanto, enquanto o parentesco “por aliança” punha em risco o patrimônio

familiar, a escolha de compadres abria caminho para que relações entre grupos sociais

distintos fossem estabelecidas, sem que houvesse ameaça ao patrimônio familiar

O presente trabalho tem por objetivo inventariar as relações de compadrio entre as

escravas que conseguiam a alforria. Teriam as forras mantido alianças com grupos livres

ou teriam reforçado as relações com o mundo da senzala? No intuito de responder a essa

pergunta, analisamos, a partir da metodologia da Demografia Histórica e da noção de
∗“rede familiar”, os registros paroquiais de batismo da igreja de Nossa Senhora do Pilar de

Vila Rica, para alguns períodos compreendidos entre os séculos XVIII e XIX.

                                                          
* Parte dos dados paroquiais desse trabalho são originários do projeto Banco de Dados da Paróquia de Nossa
Senhora do Pilar de Ouro Preto, coordenado pela Profa. Dra. Adalgisa Arantes Campos (UFMG). O
levantamento da documentação paroquial foi realizado pelas bolsistas Maria José Ferro e Maria Teresa
Pereira Gonçalves.
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Nessa investigação, utilizamos sugestões metodológicas de Sérgio Odilon Nadalin1.

Procuramos revelar que, ao longo do "ciclo de vida" familiar, o compadrio não segmentava

os laços sociais, mas sim criava uma "rede". Dessa maneira, a escolha de padrinhos

oriundos de grupos sociais inferiores, paradoxalmente, podia implicar - tendo em vista a

"rede" em que estavam inseridos compadres ou comadres selecionados - em uma aliança

com grupos sociais da elite.

Compadrio e historiografia

A quase totalidade dos estudos a respeito do compadrio no passado colonial dizem

aos escravos. Há mais de uma década, uma importante pesquisa, realizada por Stephen

Gudeman e  Stuart Schwartz, mostrou a dimensão que a instituição atingia na sociedade

escravocrata2.  Os autores levantaram os registros de batismo de paróquias do recôncavo

baiano, revelando que os senhores nunca apadrinhavam os próprios escravos. Acreditava-

se que o compadrio e a escravidão eram instituições incompatíveis. Os proprietários,

embora não enfrentassem impedimentos legais, evitavam a todo custo aceitar essa

incumbência, porque, se assim fizessem, sugeririam inclinação a revogar algo de seu

próprio poder. O compadrio criava laços de respeito e proteção superiores aos preceitos

escravistas. Conforme Henry Koster observou, o senhor que aceitasse tal vínculo estaria

socialmente condenado a não mais ordenar que o escravo fosse castigado. Em casos

extremos, como em Minas do início do século XVIII, o compadrio foi alvo de política

metropolitana. O governador da Capitania lançou ordem proibindo que os forros fossem

padrinhos de outros escravos. Ele temia que o respeito e deferência devido aos senhores

                                                          
1 NADALIN, Sérgio Odilon. Sugestões metodológicas: o compadrio a partir dos registros paroquiais. Anais

do IX Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Belo Horizonte: ABEP, 1994, v. 3, p. 297-314.
2 GUDEMAN, S. e SCHWARTZ, S. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia

no século XVIII. REIS, J.J. (org.) Escravidão e invenção da liberdade. Estudos sobre o negro no Brasil.
São Paulo: Brasiliense, 1988. p.43.
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fossem desviados para os padrinhos ... os quais , em contrapartida, poderiam se sentir

moralmente obrigados a ajudar os afilhados a escapar ou a se rebelar3.

Por reconhecerem a importância social do parentesco espiritual, os senhores agiam

com cautela. Tanto no recôncavo baiano, quanto em São Paulo do século XVIII4 ou na

localidade mineira de Montes Claros do século XIX5, a presença de senhores compadres

dos próprios escravos variou entre 0 e 2%.  Quem eram, então, os escolhidos? Nesse ponto,

os estudos citados apresentam pontos em comum. Em alguns períodos do século XIX, na

cidade de Montes Claros, 80% dos compadres de cativos eram indivíduos livres (sem

incluir os forros); indivíduos, vale repetir, não pertencentes ao grupo familiar senhorial; na

Bahia, tal cifra era de 70%; enquanto o índice registrado, entre os paulistanos coloniais, era

de  73%. Os dados sugerem que os cativos procuravam criar  vínculos de parentesco com

homens livres. Dessa  maneira, eles conseguiam um eventual intermediário para negociar

situações de conflito junto ao senhor, assim como possíveis aliados que os auxiliavam

materialmente a sobreviver no cativeiro e, bem mais raramente, a comprar a alforria.

O surgimento de novas pesquisas acabou por comprometer tal interpretação. O

levantamento das atas batismais de Taubaté, de fins do século XVII, revelou que, nos

grandes plantéis,  cerca de 50% dos padrinhos de escravos também eram escravos6. Na área

canavieira de Campos, Rio de Janeiro, confirmou-se a forte incidência do compadrio entre

cativos: tais alianças, em meados do século XVIII, eram mais freqüentes do que as

registradas envolvendo homens livres7, constatação que pode ser estendida ao século XIX.

De acordo com a pesquisa de José Roberto Góes, referente à freguesia de Inhaúma, Rio de

                                                          
3 Idem, p.49.
4 NEVES, Maria de Fátima R. Ampliando a família escrava: compadrio de escravos em São Paulo do século

XIX. História e População: estudos sobre a América Latina. Belo Horizonte:. SEADE/ABEP/IUSPP.,
1990, p. 242.

5 BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. Batismo e compadrio de escravas: Montes Claros(MG), século XIX, Locus,
1997, vol 3(1), p. 114.

6 ALVES, Maurício Martins. A família escrava em Taubaté, 1680-1729. Cadernos do Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisa em História Social, 1995, n. 2, p. 41. O mesmo predomínio foi constatado no
caso de escravos paulistas adultos, ver: GOLDSCHMIDT, Eliana Maria Réa. Compadrio de escravos em
São Paulo colonial. Anais da VIII Reunião da SBPH, 1989, p. 242.

7 BRUGGER, Silvia Maria Jardim e KJERVE, T. M.N. Compadrio: relação social e libertação espiritual em
sociedades escravistas(Campos, 1754-1766). Estudos Afro-Asiáticos, 1991, n. 20, p 234.
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Janeiro - localizada em área de plantation -, durante o período compreendido entre 1817 e

1842, a escolha de padrinhos escravos, por parte de cativos, foi da ordem de 67,7%8.

Esses dados levaram a uma revisão da interpretação proposta por Stephen Gudeman

e  Stuart Schwartz – a do  padrinho como um intermediário entre a senzala e a casa grande.

Um dos caminhos seguidos foi o de adaptar o modelo de vida familiar escrava, proposto

por Manolo Florentino e José Roberto Góes, ao caso especifico do compadrio9. De forma

simplificada, é possível  afirmar que, para tais historiadores, o tráfico gerava uma forte

tensão política no mundo das senzalas. Em outras palavras, na época de chegada intensa de

cativos, a rivalidade inter-étnica aumentava, colocando em risco a sobrevivência de grupos

crioulos e africanos rivais. Uma resposta a essa situação de crise consistia na intensificação

de alianças entre os cativos10.

Dessa forma, os dados baianos, paulistas e mineiros, inicialmente mencionados,

retratariam áreas periféricas ao sistema escravista, ou então que estavam recebendo

poucos escravos africanos. No primeiro caso, teríamos a empobrecida cidade de São

Paulo setecentista e, no segundo, as áreas canavieiras baianas e o núcleo mineiro voltado

para o abastecimento interno. As regiões de compadrio intenso entre escravos seriam

aquelas de tráfico também intenso e que, por isso mesmo, estariam vivendo um período

de expansão econômica. No sentido de reforçar essa explicação, cabe lembrar que as

áreas mais dinâmicas tinham uma hierarquia social mais pronunciada, assim como

maiores plantéis, o que propiciava a multiplicação de compadres no interior de uma

mesma fazenda. Conforme veremos a seguir, o estudo das redes de compadrio revelam

graves problemas metodológicos implícitos nesse  tipo de análise.

                                                          
8 GÓES, José Roberto. O cativeiro imperfeito: um estudo sobre a escravidão no Rio de Janeiro da primeira

metade do século XIX. Vitória: Secretaria de Estado da Educação, 1993, p. 56.
9 RIOS, Ana Maria Lugão. The politics of kinship: compadrio among slaves in nineteenth-century Brazil. The

history of family, 2000, vol. 5(3),pp. 291-293.
10 FLORENTINO, Manolo e GOES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico,

Rio de Janeiro, c. 1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
.
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As forras e o compadrio

 

Vila Rica colonial era formada por duas paróquias. Em nosso levantamento,

selecionamos os dados dos registros batismais da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Como

é sabido,  a paróquia de Antonio Dias foi alvo de minucioso estudo elaborado por Iraci del

Nero da Costa. Dessa forma, contamos, para Vila Rica, com informações detalhadas a

respeito do conjunto da evolução demográfica local. Os registros paroquiais dessa última

igreja indicam um intenso crescimento da população forra. Para se ter idéia disso, basta

mencionarmos que, entre 1719 e 1723, a matriz de Antonio Dias registrou apenas 3 óbitos

de forros, em um total de 387 mortes; cinqüenta anos mais tarde, foram registrados 142

óbitos de libertos, em um montante de 953 mortes; e, entre 1804 e 1808, esse número

aumentou  para 180 óbitos de forros, em um contexto de 797 mortes. Portanto, se

considerarmos o número de óbitos como um indicador da evolução demográfica

ouropretana, concluiremos que, no início do século XVIII, os forros representavam 0,7% da

população; ao passo que, entre 1769 e 1773, essa presença havia aumentado para 14,9% e,

no início do século XX, ela atingia a casa dos 22,5%. Um fantástico crescimento de

3.200%!

Conforme podemos observar na Tabela I, a soma do número de batismo de forros

confirma a noção de intenso crescimento desse segmento: em Vila Rica, entre 1713 e 1717,

são registados apenas 13 batismo de filhos de forras; entre 1760 e 1764, esse número cresce

para 101; e, finalmente, entre 1800 e 1804, são registrados 137 batizados de filhos de ex-

escravas.

Tabela I. Escolha de padrinhos e madrinhas entre mulheres forras de Vila Rica
Livres Forros Escravos Não Indicados

Período Padrinho Madrinha Padrinho Madrinha Padrinho Madrinha Padrinho Madrinha

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %
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1713-1717 12 92,3 9 69,9 0 0 0 0 1 7,6 2 15,3 0 0 2 15,3

1760-1764 94 93,0 45 44,5 1 0,9 29 28,7 3 2,9 2 1,9 3 2,9 25 24,7

1800-1804 128 93,4 114  83,2   2 1,4 5 3,6 1 0,7 0 0 6 4,3 18 13,1

Fonte: Livro de batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Arquivo da Casa dos Contos, Microfilmes.

Em nosso levantamento, selecionamos as atas segundo a condição da mãe, o que

implica em excluir o caso de enjeitados e de uniões mistas (mulheres livres e forros, forros

e escravas). O resultado de nossa pesquisa indica que, entre 92,3 e 93,4% dos casos, as

forras escolhiam preferencialmente padrinhos livres. A escolha de madrinhas, por sua vez,

era bem mais equilibrada. Em alguns períodos, as mulheres livres deixavam de predominar,

cabendo também chamar atenção para o elevado número de forras que não indicavam

madrinha alguma para seus respectivos filhos. A tabela II indica, por sua vez, que havia

épocas em que uma, em cada quatro forras, escolhia compadres e comadres em segmentos

sociais distintos: padrinhos-livres e madrinhas-forras. Dado que compromete as análise que

isolam essa dupla relação de compadrio

Tabela II.  Percentual de Padrinho-Livre e Madrinha-Forra em Vila Rica
Período Abs % Total de Atas

1713-1717 0 0 13

1760-1764 26 25,7 101

1800-1804 2 1,4 137

Fonte: Livro de batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Arquivo da Casa dos Contos, Microfilmes, vários.
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A comparação dos percentuais identificados entre forras, com os de mães livres e

escravas, revela que elas tendiam a reproduzir o modelo dos grupos dominantes, embora,

em certo sentido, as ex-escravas apresentassem uma situação intermediária entre os dois

segmentos acima mencionados – revelando, assim, a ambigüidade dessa condição social.

Conforme podemos observar na Tabela III e IV, a tendência das forras, em termos de

escolha de padrinhos livres (93,0%), era mais próximo ao comportamento das mulheres

livres (98,2% dos padrinhos livres), do que o identificado entre as escravas (71,3% dos

padrinhos livres). No que diz respeito às madrinhas, o quadro é bem diferente. Em

relação a esse segmento, as forras reproduziam um comportamento semelhante ao das

cativas: apenas 0,5% das livres selecionavam madrinhas entre o grupo das ex-escravas,

ao passo que as mães forras e cativas escolhiam, respectivamente, entre 28,7% e 36,1%

das madrinhas nesse meio social; dados que, sem dúvida, revelam a fragilidade

metodológica das análises que segmentam o estudo do compadrio.

Tabela III. Escolha de Padrinhos em Vila Rica, 1760-1764
Condição da Mãe

Livre Forra Escrava
Condição do

Padrinho Abs % Abs % Abs %

Livre 164 98,2 94 93,0 142 71,3

Forro 0 0 1 0,9 20 10,0

Escravo 0 0 3 2,9 35 17,5

Santo 0 0 0 0 0 0

N. Ind. 3 1,8 3 2,9 2 1,0

Total 167 100,0 101 100,0 199 100,0

Fonte: Livro de batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Arquivo da Casa dos Contos, Microfilmes.
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Tabela IV. Escolha de Madrinhas em Vila Rica, 1760-1764
Condição da Mãe

Livre Forra Escrava
Condição da

Madrinha Abs % Abs % Abs %

Livre 116 69,4 45 44,5 57 28,6

Forra 1 0,5 29 28,7 72 36,1

Escrava 0 0 2 1,9 39 19,5

Santa 2 1,1 0 0 0 0

N. Ind. 48 28,7 25 24,7 31 15,5

Total 167 100,0 101 100,0 199 100,0

Fonte: Livro de batismo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Arquivo da Casa dos Contos, Microfilmes.

Cabe ainda sublinhar que, diferentemente dos escravos, a população forra

apresentava, muito freqüentemente, a presença de sobrenomes. É possível, assim,

reconstituir, nesse universo populacional, parte importante das redes de compadrio. Ainda

estamos na fase inicial desse levantamento, apesar disso, os resultados são bastante

promissores. Vejamos o caso de Jeronima Rodrigues Aragão, mulher parda, solteira e

forra. Em 1759, ela aparece, nos registros paroquiais, como madrinha de uma criança

escrava, dois anos mais tarde  batiza o filho Mathias e, nos anos subsequentes, leva, à pia

batismal, mais três crianças. Ora, conforme observamos, a análise estatística dos dados

agregados não leva em conta a complexidade das redes de compadrio. Por não escolher

compadres escravos ou forras, Jeronima seria considerada como 100% voltada para

alianças com o segmento livre (cabe sublinhar que Jeronima, nos quatros batizados, não

indicou madrinha alguma). No entanto, quando reconstituímos a rede de compadrio,
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podemos perceber que ela, ao mesmo tempo que não escolheu padrinhos cativos, aceitou

ser madrinha de uma criança escrava.

Tendo em vista que Jeronima escolheu padrinhos no segmento da elite ( o Capitão

Manoel Ribeiro dos Santos era Contratador dos Dízimos, Fidalgo da Casa Real e o

Capitão José da Silva Saldanha era Capitão Mor de Vila Rica11), ela podia servir de

intermediária entre os grupos privilegiados e os moradores da senzala, como era o caso da

comadre Mariana, escrava. Essa última, por sua vez, ao estabelecer o parentesco espiritual

com uma forra, estava, indiretamente, consagrando alianças com grupos privilegiados da

sociedade ouropretana. Percebe-se, dessa maneira, que, ao abrirmos mão da noção de “rede

                                                          
11 BOSCHI, Caio C. (coord.). Inventários dos manuscritos avulsos relativos a Minas Gerais existentes no

Arquivo Histórico Ultramarino(Lisboa). 3 vols. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998, p. 102 e
134.

Rede de Compadrio de Jeronima Rodrigues Ara gão

Maria
Escrava
Afilhada

12/01/1758
Mar iana
Escrava

Comadre

Manoel Correa de Sá
Compadre

Livre

04/03/1760
Mathias

Filho

Capitão Manoel Ribeiro
dos Santos
Compadre

Livre

28/11/1761
Joaquim

Filho

Manoel Gonçalves
Leite

Compadre
Livre

06/07/1763
José
Filho

Vigário Antonio Correa
Mayrinck

Compadre
Livre

07/02/1767
Luciano

Fi lho

Capitão Diogo José
da Silva Saldanha

Compadre
Livre

31/01/1771
João
Filho

Jeronima Rodrigues Aragão
Parda  Forra  Solteira
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familiar”, corremos o risco de simplificar em muito a análise do compadrio na sociedade

colonial.


