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Resumo 
A vila do Rio Grande recebeu seu primeiro pároco em 1738. Nesse momento iniciaram os Registros Batismais 
da localidade, nascida em um local ermo, um ponto de passagem de rotas de gados e migração sazonal de 
indígenas. Com o estabelecimento de uma população lusa e das práticas religiosas católicas, todos os setores, 
incluindo aí os indígenas e africanos e seus descendentes, incorporaram o ritual do batismo em suas vidas. Para 
além do significado religioso deste ato, pretende-se analisar aqui as semelhanças e as diferenças nos padrões de 
compadrio dos vários setores que compunham a sociedade, na tentativa dizer das alianças sociais e familiares 
buscadas por eles. 
Palavras-chave: Vila de São Pedro do Rio Grande; batismo e compadrio; estratégias familiares 

Abstract 
The Vila de São Pedro do Rio Grande received its first parish priest in 1738; as a consequence, Baptismal records 
started being produced there at this year. Rio Grande was a Portuguese town located in the south of present 
day Brazilian territory, and during the XVIII"1 it was in the route of cattle and mule traders and in the route 
Indian seasonal migration. Because of the establishment of catholic religious habits in the town, the Baptism 
ceremony was acquired by all social groups presents in the region, including blacks and Indians. The present 
work analyzes the Baptismal records of Rio Grande identifying similarities and differences between the patterns 
of godparenthood and fictional kin of the diverse social groups. Such an analysis illuminates the strategies of 
family networks and alliances in region during the first decades of colonization. 
K e y w o r d s : Vila de São Pedro do Rio Grande, Baptism and godparenthood; Family strategies 
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. A presente comunicação visa, através de três casos significativos, expor situações 
em que se percebem a complexidade de fatores que influenciavam as escolhas de padrinhos na Vila de 
Rio Grande em sua primeira fase de ocupação e, com isso, entender uma das práticas que amalgamavam 
a sociedade e que ao mesmo tempo servia como reiteração de alianças e status. O corpus documental 
principal utilizado nessa pesquisa são os registros batismais da Vila de Rio Grande do Arquivo da Diocese 
Pastoral da cidade de mesmo nome1. Outros dados foram buscados em fontes de diferentes tipos, tais como 
a Relação de Moradores e os livros da Provedoria da Fazenda, entre outros. Serão referências citadas 
quando de sua utilização. 

Estando a pesquisa inconclusa, não foi possível quantificar as participações de cada um dos setores 
no enunciado deste trabalho, mas foi possível identificar certos comportamentos com relação a escolha 
de compadres e estratégias de inserção na sociedade. Os casos aqui apresentados não configuram 
necessariamente um padrão. Antes, dão uma amostra das muitas possibilidades que existiam na sociedade 
que se formou em uma área de fronteira dos impérios luso e espanhol na América Meridional. O intuito 
principal é trazer para a discussão o conceito de racionalidade limitada dos sujeitos históricos, que tem 
como matriz o modelo de Fredrik Barth, tão caro a Giovanni Levi e aos micro-historiadores italianos, 
conforme expresso na tese de Henrique Espada Lima Filho: 

um agente livre e perfeitamente racional que escolhe a partir de um conhecimento perfeito das regras do jogo e 
de suas conseqüências, tendo a mão todos os recursos necessários para tanto. Em contraposição a esse "homo 
economicus " - que era o modelo do indivíduo da economia clássica - o que o modelo de Barth colocava em cena 
era um ator que deveria agir dentro de uma sociedade (qualquer sociedade onde os recursos materiais, culturais e 
cognitivos disponíveis eram distribuídos de modo desigual. Um indivíduo racional, certamente, mas não dotado 
de uma "racionalidade absoluta: ao contrário, o que se propõe é um indivíduo que age - nas palavras de Levi 
- a partir de uma "racionalidade limitada", isto é, a partir dos recursos limitados que o seu lugar na trama social 
lhe confere, em contextos ode sua ação depende da interação com as ações alheias, e onde, portanto, o controle 
sobre o seu resultado é limitado por um horizonte de constante incerteza.2 

Com isso pretende-se introduzir mais um elemento que ao mesmo tempo em que contribui para a 
explicação histórica, ajuda a perceber a complexidade da realidade vivida em situações de fronteira. 

A Vila do Rio Grande nasceu a partir de uma fortificação militar erigida em 1737 com o intuito de 
apoio bélico à Colônia do Sacramento e estabelecimento de um pólo de acesso à Campanha ao norte 
desta praça, já que Sacramento não mais podia fazer a preia dos gados em função do Campo de Bloqueio 
resultante do Grande Cerco que se iniciou em 17353. O primeiro pároco chegou à localidade no ano de 1738 
e, a partir daí, iniciaram os intentos de povoamento no entorno dessa fortificação que ficava localizada junto 
à barra da Lagoa dos Patos. Durante o que chamo de primeiro período de formação da localidade, que vai 
de 1737 até a Invasão Espanhola, em 1763, foi perceptível duas grandes fases distintas: a primeira que se 
inicia com a construção da fortificação e vai até 1749, marcada pela chegada irregular de povoadores de 
diferentes pontos dos domínios portugueses, fossem esses na América, na Península, na África e mesmo na 
Ásia. A segunda fase mostra um crescimento populacional mais regular, a partir da chegada das famílias 
transmigradas do Arquipélago dos Açores e, em menor monta, da Ilha da Madeira4. 

Os casos que aqui se apresentarão não foram necessariamente recorrentes. Antes, mostram a diversidade 
de opções que existiam, mesmo em uma sociedade de organização precária por ainda não estar estabilizada. 
Com exceção de uma revolta de soldados da Companhia de Dragões que durou pouco tempo, não há 
notícias de embates e violência entre grupos moradores ou mesmo com os andantes que por lá passavam, 
independente de seu estatuto social. A diversidade de etnias, as distintas bagagens sociais e culturais e 
os diferentes comportamentos perceptíveis nos registros batismais induzem a pensar como, com um tão 
variado quadro, o resultado - pode-se afirmar pois é sabido o fim dessa história - foi uma vila lusa, na 
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acepção completa do termo, em uma área de fronteira. 

Algumas palavras sobre o batismo na Vila do Rio Grande 

É necessário falar aqui sobre as relações de compadrio conforme estabelecidas pela Igreja Católica 
e normatizadas pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia5. Elaboradas por Dom Sebastião 
Monteiro da Vide, Arcebispo da Bahia, publicadas em 1707, este conjunto de artigos extrapola a mera 
normatização dos atos religiosos e dos clérigos para o Estado do Brasil. As Constituições Primeiras são 
também um arrazoado que se serve da filosofia escolástica para bem propagar o discernimento entre o certo 
e o errado, o pio e o ímpio, o puro e o pecaminoso. Não obstante o estabelecimento dessas dualidades, as 
Constituições Primeiras revelam também a forma culta e religiosa com a qual a sociedade pensava a si 
mesma e se organizava com princípios da cristandade a dar-lhe o rumo. Ainda que não seja objeto desse 
estudo, anota-se ser a filosofia da Segunda Escolástica e seus muitos autores as principais referências de Da 
Vide. Importam aqui o que as Constituições estabelecem para o batismo, bem como as regras positivas e 
negativas do compadrio serão um pouco melhor exploradas. 

Stephen Gudeman escreveu sobre a instituição do compadrio como sendo prática recorrente nas 
sociedades mediterrâneas e em especial na península Ibérica. Seu artigo em co-autoria com Stuart Schwartz6 

aborda a questão do compadrio de escravos na sociedade colonial brasileira. Este entre outros trabalhos que 
analisam a questão, são utilizados nesse estudo. Segundo estes autores, o compadrio é uma das relações 
subjacentes ao ato do batismo. Ela existe entre os pais carnais e os padrinhos - pais espirituais de uma 
criança. Portanto, todo o compadrio acontece sob os auspícios da Santa Madre Igreja, que regulamenta 
também as regras - positivas e negativas - do conjunto de relações estabelecidas na pia batismal entre 
os parentes carnais e consangüíneos e entre os parentes espirituais - que podiam ser membros da família 
consangüínea ou afim. Como pais e padrinhos irmanam-se espiritualmente no batismo, tem-se como 
exemplo de regra positiva o respeito e o auxílio mútuo que entre uns e outros deve haver. Como exemplo de 
regra negativa, os impedimentos matrimoniais que geram: um compadre não poderá desposar sua comadre, 
seja ela solteira ou viúva. Assim como o batismo, o compadrio também tem sua história e assim como 
as regras do sacramento, a relação modificou-se com o passar do tempo7. Gudeman observa também que 
há variantes locais incorporadas à cerimônia, sem que impliquem na alteração do conjunto sacralizado. 
Acompanhantes ou um segundo casal são algumas dessas variantes, ainda que a Igreja considerasse apenas 
um casal de padrinhos. 

Para Rio Grande, não foram anotados acompanhantes ou segundo casal. Em dois batismos do total 
já levantado - em torno de três mil - há a presença de dois padrinhos e nenhuma madrinha. Mais comum, 
apesar de não ser muito freqüente, era a criança não ter madrinha ou ter Nossa Senhora nessa função. Isso já 
observado em estudos anteriores8. Os casos em que o componente humano foi substituído pelo componente 
místico são mínimos, possivelmente decorrência de promessa feita durante a gravidez ou ao parto, sem que 
isso possa ser comprovado. 

Se para os lusos, luso-brasileiros e espanhóis da localidade o batismo era instituição por demais 
conhecida, ainda que fossem esses cristãos novos ou cripto-judeus, para os escravos africanos novos e 
para os indígenas - guarani ou minuano - a instituição era nova, a despeito da antiga presença dos padres 
jesuítas e suas Missões nessa porção da América. Os tape9, muitos com um passado missioneiro, podiam 
ter algum conhecimento dessas práticas, mas não era comum a todos. Podem ser verificados batismos de 
grupos de índios tape adultos - não cristianizados, portanto - e registros de crianças filhas de "índios tapes 
das missões", nos quais seus pais já eram casados pela Igreja e, por conseqüência, batizados antes de seus 
filhos. Quanto aos índios minuano, a inexistência de aproximação à convivência com as práticas cristãs, 
muito repetidas na historiografia tradicional, os registros batismais de Rio Grande estão a demonstrar o 
contrário. Houve batismos grupais de um número significativo de índios e, também, batismos isolados de 
filhos casais com ao menos um minuano em sua composição na localidades. 

Segundo Gudeman, as relações subjacentes ao batismo possuem dois aspectos principais: o aspecto 
funcional, que fomenta as solidariedades sociais e o aspecto religioso, no qual os laços espirituais 
amarrados sob os auspícios da madre igreja se dão não no mundo dos humanos, mas na esfera divina. Sob 
esta óptica irmanados ficam os espíritos dos compadres e perfilhando espiritualmente o batizando. Se a 
relação entre compadres na esfera espiritual é equilibrada, na esfera mundana ela denota certas hierarquias 
e diferenças existentes nas relações da sociedade. Na relação padrinho-afilhado, tidos por muitos como 
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a menos importante destas, há fortemente marcada, tanto na esfera espiritual como no mundo terreno, 
a hierarquia existente no interior de uma família. Ao padrinho correspondem a educação, os conselhos, 
o encaminhamento do jovem a uma profissão ou a um casamento e ao jovem competem as atitudes de 
respeito e apoio aos seus padrinhos. 

Segundo Gudeman ainda, os parentescos espirituais formados ao batismo são superiores aos parentescos 
mundanos, já que estes acabam com a extinção da vida na matéria. Os laços espirituais por serem laços 
que existem entre as almas dos seres, são levados pela eternidade, até o Dia de Juízo. As relações parentais 
podem ser rompidas através da negação da paternidade ou do abandono de filhos e da família. Mas não há 
meios de negar as relações espirituais, já que estas dão-se no âmbito místico e com Deus e a igreja como 
patrocinadores desses laços. O pecado original purgado das almas dos batizandos os insere, ao mesmo 
tempo, no rebanho divino e no mundo social. Os pais dão à criança o ser e os padrinhos lhes dão o ser social 
no seio da cristandade. 

Acredita-se que, ao século XVIII, a população lusa, espanhola e luso-brasileira tivesse muitas dessas 
noções introjetadas por meio da cultura oral e das pregações e dos sermões dos padres. Entretanto, impossível 
saber o "grau de cristianização" dos "índios que andavam soltos pela campanha" como a eles se referem 
certos registros de batismo. O mesmo é possível dizer dos escravos novos que chegavam à localidade. 
Entretanto, índios e escravos africanos participavam do ritual católico, sabe-se lá com que grau de adesão 
à crença católica ou com que finalidades, já que a noção de "pecado original" não era inerente, com toda 
a certeza às suas culturas pregressas. Esse é um território delicado, cujas hipóteses dificilmente poderão 
ser comprovadas. Todavia, com menos sutilezas são percebidas as estratégias de formação de alianças e de 
inserção na sociedade através dos registros batismais. Sem desprezar a importância dos vínculos espirituais 
e da fé para as pessoas que viveram a formação da Vila do Rio Grande, este estudo dirá muito mais desses 
aspectos funcionais da relação de compadrio. 

A experimentação dos Minuano 

Em dezembro ano de 1749 o Padre Missionário Francisco de Faria, da Companhia de Jesus passou 
para o Reverendo Padre Manuel Henriques, neste momento vigário na Vila, uma listagem contendo 
cinqüenta e quatro batismos de índios minuano, ministrados por ele na Capela de Santa Ana do Estreito, 
na parte do canal da Lagoa dos Patos. Estes nomes foram agrupados por sexo, sendo trinta homens e vinte 
e quatro mulheres. A maioria dos homens não tem padrinhos anotados, havendo muitas mulheres que os 
têm registrados. Tudo indica que eram jovens, pois em boa parte deles é dito "filho de Caçopá", "filho do 
Cabeção" ou "neto do Cacildo", sem que estes pais estejam incluídos na listagem como batizando. Ao final 
uma observação do padre: "e dos homens foram os mesmos padrinhos de muitos e não pude fazer este 
termo com mais clareza por lhe não entender a língua ainda se lhe fez a diligência"10. Se este padre não 
entendia a língua dos minuano, é possível supor que o contrário também ocorresse, colocando em dúvida o 
aspecto de conversão ao catolicismo. 

Nesta listagem percebe-se o reconhecimento por parte dos clérigos da hierarquia existente dentro da 
organização dos minuano: o pai de alguns desses jovens é dito Dom Agostinho. Ou seja, ostentava um 
título que nem todo o luso podia usar. Isso não causa surpresa, pois o Mestre-de-Campo André Ribeiro 
Coutinho, que exerceu a Comandância Militar do Rio Grande entre os anos de 1737 e 1740, informou em 
sua Memória: 

Mandando-me V. Ex.a dizer o quanto S. M. queria que se fizesse amizade com os bárbaros Minuanes e se 
tratassem com tal prudência e modo, que eles se reduzissem à nossa Santa Fé e amizade do Estado e que eu assim 
o executasse; pus tanto cuidado que vindo até o Estreito por conselho do Coronel Cristóvão Pereira, os tratei e 
fiz presentes, pela Fazenda Real, proporcionados aos seus usos e em nome de S. M. dei a um a nomeação 
e o bastão de Capitão c o Padre Fr. Sebastião de Milão, pôde reduzir uma mulher e seus filhos, com o marido 
(por contrato temporal) ao grêmio da Igreja; o que tudo junto com a dissimulação de faltas leves, exato castigo 
de crimes graves, inflexibilidade de penas por transgressão de Bandos; sem descompor o nascimento ou estado 
de cada um, ensinando o serviço de Praça fechada e trabalho de fortificações, dando-lhes exemplo com a minha 
contínua assistência a tudo (...)." 

As autoridades lusas reconheciam a autoridade de seus chefes, a ponto de dar-lhes símbolos e patente 
de autoridade na própria hierarquia lusa. Reconheciam também o "nascimento e estado de cada um", ou 
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seja, reconheciam a hierarquia interna ao grupo minuano. 
Proporcionado à posição interna do grupo indígena também estão os padrinhos lusos verificados nos 

batismos das moças minuano. Diogo Osório Cardoso, governador militar do Continente do Rio Grande de 
São Pedro foi o padrinho de Maurícia, filha de Dom Agostinho. 

Também percebe-se que no jogo de aproximação dessas populações um tanto de negociação foi usada. 
A "dissimulação de faltas leves" pode bem ser verificada em todos os registros batismais da vila, incluindo 
aqui os de indígenas das diferentes etnias e de escravos novos ou crioulos: há a inexistência de filhos 
ilegítimos. Filhos de pais casados com outras pessoas eram ditos "filhos naturais". Tanto os guarani/tape 
como os minuano/charrua polígamos em suas tradições. Os minuano não abandonaram essas práticas, haja 
vista o demarcador José de Saldanha, nos idos de 1786-87 falar delas em seu diário de campo12. A intenção, 
percebe-se, era de aproximar novos grupos em vez de lançar-lhes já de início ao inferno que existia para 
aqueles que praticavam a poligamia. 

Os índios mais velhos, apontados como pais ou avós dos jovens batizandos não foram batizados. 
Poder-se-ia supor que já o eram. Entretanto, no dia vinte e oito de julho de 1751, Dom Agostinho, logo 
após ao batizado de seu filho Diogo, batizou-se também. Padrinho de Diogo foi um alferes da Companhia 
de Dragões que passou procuração ao governador Diogo Osório Cardoso. Diogo Osório, juntamente com 
Francisco Barreto Pereira Pinto, serviu de padrinho para Dom Agostinho. Esse é um dos raros casos com 
dois padrinhos e nenhuma madrinha. 

Dom Agostinho podia uma exceção, já que seria esperado que os minuano cumprissem o ritual do 
batismo em seguimento ao seu chefe, mas no ano de 1753 um novo batismo coletivo de índios minuano 
aconteceu. Francisco Cabeção, pai de vários batizandos da primeira listagem está no topo da segunda e 
seu padrinho foi o João Antunes da Porciúncula, Guarda-mor da Estância Real de Bojuru. Infelizmente 
muitos dos nomes desta listagem estão corroídos e é impossível verificar se mais homens pais dos jovens 
batizandos procederam seu próprio batismo quatro anos após o batizado de seus filhos. Os nomes das 
mães são criteriosamente omitidos desses batismos, inclusive dos filhos de Dom Agostinho. Ocultava-se o 
pecado da poligamia enquanto aproximavam-se os minuano da vida no Rio Grande. 

O fato do Mestre-de-Campo dizer que uma mulher e seus filhos haviam sido aproximados antes do 
marido e este aproximado por contrato temporal - ou seja, sem elo religioso - também indica que alguns 
setores das famílias minuano, as mulheres e seus filhos, experimentavam essa nova modalidade de relação e 
de aliança com os povoadores lusos e luso-brasileiros antes de seus maridos, em boa parte chefes de grupos 
e sub-grupos dos índios minuano. Ao que tudo indica, o batismo, que ao seu modo é um ritual de iniciação 
para a vida na sociedade lusa, foi "testado" pelos chefes minuano em membros de sua família antes que eles 
próprios assumissem um compromisso de aliança e irmandade de espírito com os portugueses. 

O batismo, com suas alianças e amizades, não garantia o abandono da vida nômade de caçadores-
coletores dos minuano. O demarcador José de Saldanha citou alguns chefes minuano com quem teve contato 
entre os anos de 1786 e 1787. Entre eles está o Batu, descrito como "alto, velho, carrancudo e feio". Batu 
foi citado na primeira listagem como pai de batizandos. 

Os minuano permaneceram aliados dos portugueses por longa data e participaram dos bandos de 
assalto aos espanhóis aos tempos da Dominação e reconquista dos territórios. Continuaram a fazer parte das 
estreitas relações da primeira família de elite crioula, com a qual praticaram saques e ataques às fazendas 
e aos acampamentos castelhanos. Atuaram com ela no comércio de contrabando13. Isso denota que não era 
problema de aceitação ou de incompatibilidade que lhes impelia sempre para a campanha, já que, excetuando 
as Guerras Guaraníticas, não existem relatos de contendas entre minuano e portugueses ao longo do século 
XVIII. Há, isso sim, reiteradas referências às alianças entre eles. Ao que tudo indica, permanecer como 
aliados sem que isso lhes retirasse a liberdade de cavalgar pelos campos e de viver ao modo nômade era 
opção dos próprios minuano. Esta muito bem servia aos luso-brasileiros, sempre necessitados de batedores 
e vigilantes nas fronteiras com terras de Espanha. Do diário de José de Saldanha, quando este lastima a 
irredutibilidade dos minuano, vem das palavras destes índios a profissão de fé para sua opção: 

Assim muitos se reduziriam à Fé católica, os pequenos Filhinhos nascendo no Grêmio da Igreja, mais facilmente 
abraçariam, esquecidos da liberdade do campo, os Adultos não responderiam quando se lhe pergunta -
porque se não querem Batizar - Que os Cristãos trabalham muito para terem o que comer, e vestir, e que 
eles naquele modo de vida passam com maior descanso - E finalmente se os Tapes em número incomparável 
se domesticam, porque não a estes?...14 
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Padrinhos diferentes, vidas diferentes Considerações Finais 

No dia 26 do mês de junho de 1754 Gregório Gonçalves e sua esposa Josefa Maria de Jesus, naturais 
da Ilha do Faial, batizaram sua primeira filha nascida na Vila do Rio Grande. Não é possível dizer se esta 
era a primogênita do casal por não se ter acesso aos registros anteriores à chegada dos açorianos. Antônia, 
como foi batizada a menina, recebera o nome de seu padrinho, um entre tantos Antonios da Silveira que 
existiam lá. A madrinha, tal como a mãe de Antônia, chamava-se Josefa Maria. Antônio da Silveira também 
era natural da Ilha do Faial e essa ligação consumada na Pia Batismal talvez remontasse a vida pregressa 
no Arquipélago. 

Em 1754, Gregório e Josefa eram recém chegados. O Continente do Rio Grande de São Pedro começou 
a receber estes migrantes a partir de 1750. As levas mais significativas datam de 1753 em diante. É bem 
provável que no momento do nascimento de Antônia, as suas relações não ultrapassassem em muito os 
companheiros de viagem, os amigos de infância nas Ilhas, os parentes que também migraram. Parece lógica 
a escolha de um faialense para o compadrio. A quem mais poderiam confiar o destino de sua filha numa 
terra estranha, caso algo lhes acontecesse senão a um conhecido, talvez parente? 

Porém, essa não era mais a realidade vivida por este casal decorridos em após uns seis anos de 
permanência no Continente. Em dezembro de 1760 compareceram novamente à Igreja da Vila de Rio Grande 
para o batismo Violante, nascida em novembro do mesmo ano. Os padrinhos escolhidos para esta menina 
foram Domingos Gomes Ribeiro, o moço e sua madrasta, Dona Antônia de Moraes Garcês. Domingos 
Gomes Ribeiro, o velho, casado com Dona Antônia de Moraes Garcês, possuía terras em sesmarias, patente 
de Capitão e pelo estudo de Maria Luiza Bertuline Queiroz, era o maior proprietário de escravos do local. 
Dona Antônia fora casada anteriormente com Antônio Gonçalves dos Anjos que também era sesmeiro, 
com patente de Tenente e, posteriormente, de Capitão, possuidor de escravos e ativo extrator e comerciante 
de couros15. Os padrinhos de Violante eram gente do topo da hierarquia social da Vila. Domingos Gomes 
Ribeiro, pai do padrinho e marido de Dona Antônia, fora um dos primeiros homens a irem viver na recém 
fundada Vila do Rio Grande, provavelmente ainda em 1738. Antes disso vivera na Vila da Laguna, onde 
exerceu mandato de vereador na Câmara daquele povoado. Recebera sesmaria na Parte do Norte, perto da 
Estância Real de Bojuru, área na qual a Coroa mantinha criação de gados cavalares e vacuns e para onde 
foram conduzidos muitos índios minuano e tape. Foi um dos sargentos-mores do Rio Grande e havia sido 
nomeado capitão de Infantaria das Ordenanças em 1750. Seu filho, o padrinho de Violante, também possuía 
patente e foi vereador em 1773, cerca de dez anos após a morte de seu pai e cerca de dez anos depois da 
única Câmara existente no Continente ter sido transferida para a freguesia de Viamão, por conta da invasão 
da Vila do Rio Grande pelos espanhóis.16 

De Antônia não se obteve mais nenhuma informação. Isso, antes de mais nada, indica que seu nome 
não estava associado aos círculos de prestígio, posses e poder da Vila. Como se observou, quanto mais 
destacada era a posição do sujeito, maior era a quantidade de documentos produzidos que registravam seus 
nomes. Pode ter casado, pois a região possuía muito mais homens que mulheres e permaneciam incentivos 
para os filhos de açorianos e seus cônjuges que casassem17. Poucas moças açorianas permaneceram solteiras. 
Casar com moças dos Açores era um passaporte para a obtenção te terras18. Gregório possuía algum gado19, 
talvez não um grande rebanho, mas alguma coisa para oferecer aos noivos de suas filhas. Pode ter ocorrido 
que Antônia tenha casado com um açoriano, já que as relações estabelecidas em seu batizado parecem 
ter permanecido dentro deste mesmo grupo de origem, possibilitando o seu encontro com outros jovens 
imigrantes. Também pode ser que tenha falecido à infância e seu óbito não tenha sido registrado, coisa 
comum de acontecer com as populações menos abastadas da região. Mas nada disso encontra comprovação 
nas fontes 

Violante, que ao longo de sua vida passou a chamar-se Violante Maria de Jesus, desposou Tomás Luís 
Guterres, filho de Cláudio Guterres. O pai de seu marido foi um dos primeiros povoadores dos Campos de 
Viamão, descendente direto dos conquistadores da Laguna, Vila aonde nasceu. Seu avô, tal como o pai do 
padrinho e esposo da madrinha de Violante, fora vereador na Vila da Laguna. O sogro de Violante, Cláudio 
Guterres, foi tenente e posteriormente vereador em Viamão ao período em que Domingos Gomes Ribeiro, 
o moço, residia nesta freguesia. Cláudio Guterres possuía terras no Distrito da Lombas, nos Campos de 
Viamão. Sua família - seus pais e tios também eram sesmeiros nessa redondeza - praticamente todos 
possuíam marca de gado registrada. Tomás e Violante tiveram prole20. Em Viamão também ficavam as 
terras que foram permutadas com Domingos Gomes Ribeiro, pai, em troca daquelas da Parte do Norte, onde 
assentaram colonos açorianos. 449 



Impossível não pensar que o conhecimento travado entre Violante e Tomás Luís tenha passado pela 
casa dos padrinhos da moça, talvez até mesmo arranjado por estes, já que as situações de contato entre as 
famílias de Domingos Gomes Ribeiro e de Tomás Luís Guterres eram recorrentes, com a convivência em 
negócios, em festas e ofícios da Igreja e no exercício dos seus afazeres como membros da nobreza da terra 
que eram. Mais ainda quando sabe-se que a mãe de Tomás Guterres também era natural da Vila do Rio 
Grande, e muito mais quando sabe-se que seu avô exercera o cargo de Sargento do Número, o que equivale 
a dizer sargento das Ordenanças dos Casais desde a Colônia do Sacramento21. O círculo, que se iniciava em 
Rio Grande passava por Sacramento e fechava-se em Viamão, tinha como mediadoras as práticas religiosas 
ã Pia Batismal. Os destinos das duas irmãs pode ter o batismo como principal diferencial, já consagrou-se 
ante Deus e ante a comunidade o parentesco das almas dos compadres e afilhados. Por esse esboço, pelo 
empenho de seus pais, quer carnais, quer espirituais, desenhou-se a vida das meninas com traços bem 
diferentes. Ainda é importante salientar que, em ambos os casos, Gregório Gonçalves e Josefa Maria de 
Jesus elegeram os melhores padrinhos dentro da gama de possibilidades que se apresentava para eles. 

Os escravos de uma boa família 

Observem-se os quadros de compadrio das famílias dos genros do Alferes da Ordenança dos Casais 
Antônio Furtado de Mendonça, natural da Ilha do Faial, nos quais todas as madrinhas são irmãs das mães 
das crianças. Há mais duas filhas casadas e que não tiveram prole na vila. São elas Isabel Francisca da 
Silveira, casada com Manuel Bento da Rocha e Joana Margarida da Silveira, casada com Antônio Moreira 
da Cruz. Os genros de Furtado de Mendonça possuíam terras, escravos, patentes e ofícios. Alguns foram 
vereadores e arrematadores de contratos. 

Quadro I - Compadrio de Manuel Fernandes Vieira e Dona Ana Inácia da Silveira 
Criança data bat. Padrinho Nat. padr inho Madr inha Nat. madr inha 

Vicência 20/07/1753 João de 
Souza Rocha 

Das Ilhas não consta não consta 

Clemência 15/08/1756 Antônio 
Lopes da 
Costa 

? (morador do Rio 
de Janeiro) passou 
procuração p/ Mateus 
Inácio da Silveira 

Dona 
Mariana 
Eufrás ia da 
Silveira 

Faial, fr. S. 
Salvador da Vila 
da Horta 

Manuel 15/08/1761 Anacleto 
Elias da 
Fonseca 

? (morador da cidade do 
Rio de Janeiro) passou 
procuração a Domingos 
de L ima Veiga (Porto) 

não consta não consta 

Francisca 02/08/1762 Domingos de 
L ima Veiga 

Porto não consta não consta 

Fontes: ( A D P R G - Livros Io , 2o , 3° e 4o de Batismos de Rio Grande, 1738-1763) 

Quadro II— Compadrio de Mateus Inácio da Silveira e Dona Maria Antônia Silveira 
Criança data bat. Padrinho Nat. padr inho Madr inha Nat. madr inha 
Nicolau 21/12/1754 Manuel 

Fernandes 
Vieira (a 
posteriori) 

Braga, Póvoa de 
Lanhoso 

Não consta 
(bat ismo 
emergencial) 

não consta 

Francisco 03/10/1756 Francisco Pires 
Casado 

Ilha do Pico, fr. 
Santa Luzia 

Dona Mariana 
Eufrás ia da 
Silveira 

Faial, fr. S. Salvador 
da Vila da Horta 

Alexandre 17/08/1758 Francisco 
Lopes de Souza 
(procuração a 
José Antônio 
de Brito) 

não consta 
(península? 
Porto?) 

Não consta não consta 

Dorotéia 17/02/1760 Manuel Bento 
da Rocha 

não consta 
(península?) 

Joana Maria 
da Silveira 

não consta 

Maurício 07/03/1762 Francisco 
Coelho Osório 

não consta 
(península?) 

Isabel 
Francisca da 
Silveira 

Faial, fr. S. Salvador 
da Vila da Horta 

Fontes: ( A D P R G - Livros Io , 2", 3o c 4o de Batismos de Rio Grande, 1738-1763) 
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Quadro III- Compadrio de Francisco Pires Casado e Dona Mariana Eufrásia 
Criança data bat. Padrinho Nat. padrinho Madrinha Nat. madrinha 
Rosália 12/01/1755 Francisco 

Antônio da 
Silveira 

Das Ilhas Dona Joana 
Margarida 
da Silveira 

Faial, fr. S. 
Salvador da Vila da 
Horta 

Maurícia 01/10/1758 Manuel 
Fernandes Vieira 

Braga, Póvoa 
de Lanhoso 

Dona Maria 
Antônia da 
Silveira 

Faial, fr. S. 
Salvador da Vila da 
Horta 

Manuel 17/02/1760 Manuel Bento da 
Rocha 

não consta 
(península?) 

Dona Isabel 
Francisca da 
Silveira 

Faial, fr. S. 
Salvador da Vila da 
Horta 

Francisca 02/08/1762 Domingos de 
Lima Veiga 

Porto não consta não consta 

Fontes: (ADPRG - Livros Io, 2o, 3o e 4o de Batismos de Rio Grande, 1738-1763) 

Agora seja visto o quadro dos compadrios dos escravos destas famílias: 

Quadro IV- Batismo de crianças escravas das Famílias Furtado de Mendonça e correlatas 
Criança data bat. Mães (escravas) Madrinha Padrinho Proprietário P r o p r i e t á r i o 

Padrinhos 
Teresa 22/10/1752 Joana, angola Mariana Eufrásia 

da Silveira 
Francisco 
Pires Casado 

Manuel Fernandes 
Vieira 

Livres 

Catarina, mina 09/04/1756 não consta Luzia de Aranda Inácio de 
Aranda 

Francisco Pires 
Casado 

Antônio de 
Aranda 

Januária 11/10/1756 Maria, angola n consta (batismo 
emergencial) 

n consta 
(batismo 
emergencial) 

Manuel Fernandes 
Vieira 

n consta 

Leonardo 04/03/1757 Catarina, mina n consta (batismo 
emergencial) 

n consta 
(batismo 
emergencial) 

Francisco Pires 
Casado 

n consta 

Aniceto 27/04/1757 Maria, congo Catarina Antônio Manuel Bento da 
Rocha 

Francisco Pires 
Casado 

Jacinto 26/02/1758 Rosa, angola Maria João Ferreira 
[Pinto?] 

Mateus Inácio da 
Silveira 

Manuel Bento da 
Rocha e padrinho 
livre 

Fontes: (ADPRG - Livros Io, 2o, 3o e 4o de Batismos de Rio Grande, 1738-1763) 

Impossível não perceber nos três primeiros o que estou chamando de ciranda de compadrios, ou 
seja, os padrinhos e madrinhas são escolhidos em um estreito leque de homens e mulheres, comprovando 
o que já foi dito em outros estudos: os compadres eram selecionados entre as pessoas de estatuto social 
ou semelhante aos das famílias dos batizandos. Se as madrinhas foram exclusivamente irmãs das mães 
das crianças (cunhadas, portanto, de seus pais), os padrinhos foram escolhidos na família ou, através 
de informações obtidas de outras fontes22, estavam envolvidos com os pais das crianças em negócios e 
em atividades de ofícios diversos (ofícios da Câmara, Provedoria, Juizados). Também é impossível não 
perceber que muitos desses nomes se repetem nos batismos dos escravos da família, seja como padrinhos 
dos batizandos ou como proprietários dos padrinhos dos batizandos. 

Dos cinco genros de Furtado de Mendonça, apenas Antônio Moreira da Cruz não aparece em nenhum 
dos registros de crianças da família. Curiosamente, este genro também destoa, em seu comportamento e 
vida pregressa do conjunto dos cunhados. Antônio Moreira da Cruz foi expulso da Companhia de Dragões 
em 1738, por dar azo à fuga de um prisioneiro e mais trinta e quatro índios e quatro mulheres (possivelmente 
indígenas), "e lhes havia de servir de guia, sendo em total detrimento ad segurança deste estabelecimento 
por se frustrar uma grande parte do trabalho das fortificações"23. Em contrapartida, seu cunhado Mateus 
Inácio da Silveira havia recebido sua patente de Capitão de Mar-e-Guerra ad honoren por haver debelado 
um levante de índios tape a bordo de um sumaca. 

Mais interessante ainda fica o caso de Antônio Moreira da Cruz quando sabe-se que ele foi buscado 
algumas vezes para apadrinhar crianças de outras famílias. Houve o caso em que, chamado ao compadrio 
por uma mulher escrava, Moreira da Cruz desembolsou certa quantia para alforriar seu afilhado à Pia 
Batismal. Moreira da Cruz era, portanto um "bom padrinho" para uma criança nascida escrava, mas não 
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foi visto como um "bom padrinho" sequer para seus sobrinhos ou para os filhos dos escravos da família. A 
escolha dos padrinhos das crianças escravas, fosse ela feita pelos pais das crianças ou pelos seus senhores 
- segundo Gudeman & Schwartz, mesmo havendo liberdade de escolha, estas eram condicionadas pelas 
práticas sociais vigentes - seguiam o mesmo padrão das crianças livres da família. Isso também pode ser 
verificado quando se percebe o estatuto social dos proprietários dos escravos que foram padrinhos: não 
eram escravos de pequenos camponeses ou das camadas mais baixas. O casal de escravos padrinhos de 
Catarina Mina compartilham o uso do sobrenome com seu senhor. Antônio de Aranda possuía o título 
de Dom, era casado, tinha escravos e patente de oficial. Portanto, não bastava ser escravo para igualar-se 
em condições com os escravos desta família. Necessitava, antes de tudo, que pertencessem às famílias de 
condições semelhantes ou superiores às de seus senhores. Fica aqui registrada a necessidade de estudos 
sobre a existência de uma hierarquia interna às escravarias, cujas fontes disponíveis até o momento para a 
Vila do Rio Grande não permitem avançar nesse sentido. 

Considerações Finais 

Reafirmando o que foi dito ao início, os casos aqui apresentados mostram algumas das opções 
existentes na formação de um povoado da fronteira entre os dois Impérios Ibéricos na América. A utilização 
das séries de registros batismais como fonte principal desse estudo denota que, para além das abordagens da 
história demográfica e da história quantitativa, elas prestam-se a outro tipo olhar que privilegia a exploração 
intensiva dos dados. 

No caso dos índios minuano, entende-se que o batismo de seus membros não foi necessariamente 
dado por coerção, existindo fortes indícios de que estes índios, agentes históricos que jogavam o jogo das 
relações que se firmaram com os conquistadores. Os minuano souberam, através de uma instituição que 
lhes era até então estranha - o batismo da Igreja Católica - , gerar e reiterar alianças que lhes beneficiou na 
manutenção do modo de vida tradicional: nomadismo a que estavam acostumados. Foi feito sem a perda 
imediata da identidade de grupo, haja vista passados em torno de quarenta anos desde os primeiros batismos 
coletivos ainda viviam nas suas toldarias, ainda que falantes do português e ainda se diziam minuano. O 
modo de vida, ainda que modificado ao longo do tempo, não alterou-se significativamente, a ponto de 
perderem suas referências ou ao ponto dos luso-brasileiros não reconhecerem-lhes como minuano. 

Para o caso do casal açoriano que escolheu o segundo par de compadres em um grupo social 
completamente distinto de onde foram selecionados os padrinhos de sua primeira filha, percebe-se que ao 
celebrar o rito de inserção na vida social e religiosa pensava-se também o destino da prole. No momento 
de penúria dos primeiros dias da chegada, padrinhos sem grande distinção, mas com vivências semelhantes 
que poderia estreitar os laços de solidariedade ampliando a perspectiva de sobrevivência na localidade. No 
segundo momento, com uma vida mais estável, já colhendo os frutos do trabalho na terra e com contatos 
sociais mais amplos com os antigos moradores, houve uma perspectiva para além da sobrevivência. Foram 
buscados compadres que podiam contribuir na educação e nos arranjos matrimoniais da menina que 
batizavam. 

Já o caso da família de Antônio Furtado de Mendonça, com origens açorianas também, mas com 
situação social mais elevada do que a de simples camponeses, as relações de compadrio tendiam a ser mais 
fechadas em torno do grupo social ao qual pertenciam. A novidade, entretanto, nesse estudo que ora se 
apresenta, reside na comparação das opções de compadrio dos núcleos livres das famílias de seus genros 
com o compadrio de seus escravos. Instigante é o resultado: muito mais que um comportamento "escravo" 
por assim dizer, aparecem nesses compadrios o padrão já esboçado na família livre. Os compadres de 
ambos os setores foram buscados nas famílias e nas escravarias de famílias com estatuto social semelhante. 
O cunhado alijado das relações comerciais e de compadrio da família livre tampouco compareceu à Pia 
Batismal para apadrinhar crianças escravas dessa família, apesar de ter promovido a alforria - principal 
meta dos escravos do período colonial - de um afilhado seu. 

Com isso, encerra-se esta comunicação. Sem uma conclusão propriamente dita, apenas com a indicação 
de que mais pesquisas e aprofundamento de questões aqui levantadas são necessárias para a compreensão das 
diferentes estratégias, sejam elas de grupo ou familiares dessa localidade. Com isso, poderá ser conhecido 
um pouco mais o complexo universo no qual estavam as pessoas que viveram e fizeram a construção desse 
povoado de fronteira e que, apesar de toda a diversidade presente nestas décadas iniciais, ao fim e ao cabo, 
tornou-se um povoado luso na acepção completa do termo. 
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