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Resumo 
 

Este trabalho pretende abordar o compadrio na formação das famílias campineiras durante 
o século XIX, sobretudo quando despontou o ciclo do café e muitas delas atingiram o 
status de nobreza. A nova condição social alcançada por alguns membros dessas famílias 
campineiras adveio da combinação de elementos, como a riqueza gerada pela economia 
cafeeira e os casamentos consanguíneos.  

Esta pesquisa foi baseada nos registros paroquiais de batismo, casamento e óbito de 
Campinas, e nas Listas Nominativas de habitantes, em que se procurou recriar a origem 
dessa específica camada da elite campineira, que será ilustrada principalmente por meio 
das famílias Souza Aranha e Ferreira Penteado. 
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Apresentação 

 A formação das famílias em Campinas, entre 1774 e 1880, pode ser apreciada 

pelo estudo esquemático de três gerações, conforme apresentado por Teixeira (2011): a 

primeira geração seria a dos fundadores; a segunda geração a dos filhos dos fundadores, ou 

geração do açúcar, isto é, composta por homens e mulheres que se estabeleceram durante o 

período em que predominou a lavoura da cana-de-açúcar; e a última geração foi a dos netos 

dos fundadores, ou a geração do café, formada por pessoas que vivenciaram a expansão da 

lavoura cafeeira, num processo de substituição de cultura, onde pouco a pouco os canaviais 

foram cedendo espaço aos cafezais.
1
 

 A geração dos fundadores (1774-1799) foi aquela que correspondeu à vinda de 

inúmeras famílias capitaneadas por Francisco Barreto Leme, homem de Taubaté, que junto de 

sua mulher e filhos havia se instalado nas Campinas do Mato Grosso, e que por ordem de dom 

Luís Botelho de Souza Mourão, o morgado de Mateus, o mesmo Barreto Leme foi nomeado 

fundador e diretor a fim de estabelecer um povoamento sólido, conforme desígnio do 

governador. 

 Nesse primeiro período notamos a existência de uma comunidade pequena, com 

cerca de 60 famílias vivendo em sua maioria de roças de subsistência e pequenas criações de 

diversos animais. Poucos eram os senhores de escravos, sendo que José de Souza de Siqueira 

era o maior possuidor, com 23 cativos, seguido por Francisco Barreto Leme com nove 

escravos.
2
 

 Boa parte dessa primeira geração chegou a Campinas com alguns filhos adultos, 

como no caso de Barreto Leme, enquanto outros, como Bento Domingues de Oliveira, que 

nascido em Mogi-Mirim chegou a Campinas por volta de 1774 com quatro filhos pequenos e 

viu nascer ainda outras nove crianças.
3
 

 Poucos foram os filhos desta primeira geração que se casaram em Campinas até 

1799. Por exemplo, o primeiro matrimônio envolvendo um campineiro aconteceu no dia 19 

de maio de 1795, quando então o filho caçula de Domingos da Costa Machado, que levava o 

nome do próprio pai, contraiu núpcias com Manuela de Camargo Penteado. Duas famílias 

distintas se unindo através dos laços matrimoniais de seus filhos, e para confirmar tal união lá 

estavam como testemunhas os capitães José de Camargo Pais e Felipe Néri Teixeira. 

Domingos da Costa Machado, o filho, nascera em 14 de julho de 1774 e tinha 21 anos quando 

                                                           
1
 Por ser uma proposta esquemática de três gerações, entendemos que muitos indivíduos que nasceram ou se 

estabeleceram no limite próximo ao fim de um período e início de outro poderão se enquadrar melhor dentro 

daquele em que o mesmo teve um maior tempo de vida ativa nele. Entendemos por vida ativa o período que o 

mesmo passou a constituir um domicílio próprio, correspondendo à fase adulto jovem, e meia idade, fases essas 

que normalmente eram marcadas pelo casamento, vindo consequentemente a constituir uma outra família 

desvinculada de seus pais. No entanto, podemos encontrar indivíduos que dada sua longevidade vivenciaram 

entre duas ou três gerações, como ocorreu com Francisco Egídio de Souza Aranha, que nasceu no final da 

primeira geração, isto é, em 1792, casou em 1817 e teve cinco filhos durante aquilo que denominamos de 

geração do açúcar, aumentando sua prole na geração terceira ou geração do café. Porém, neste exemplo, fica 

clara a relação das fases da vida da pessoa com os ciclos econômicos, e assim, para nós, o senhor Francisco 

Egídio de Souza Aranha participou ativamente da segunda e terceira geração, isto é, a do açúcar e café. 

 
2
 Lista Nominativa de Campinas, 1774, fogo 12 e fogo 23, respectivamente (Arquivo Edgard Leuenroth – AEL – 

Unicamp). 

 
3
 Lista Nominativa de Campinas, 1794, fogo192 (AEL – Unicamp). 
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se casou, sendo neto por parte materna de Francisco Barreto Leme, o fundador de Campinas, 

outro sinal de sua nobre ascendência.
4
 

 Aos 17 anos de idade, Mariana de Oliveira, foi a primeira campineira a se casar na 

paróquia de origem. Ela era uma das filhas de Bento Domingues de Oliveira, citado logo 

acima, e veio tornar-se a esposa de Francisco Leite Pedrozo em cerimônia realizada na 

humilde igreja de Campinas, no dia 14 de junho de 1796.
5
 

 Estes exemplos servem para ilustrar dois grupos de pessoas: o primeiro, 

correspondendo aqueles que construíram relações de sociabilidade que lhes permitiram 

permanecer em Campinas, a despeito das transformações operadas, principalmente no campo 

econômico. O segundo grupo, por sua vez, constituiu-se de pessoas que, embora tenham 

vivido boa parte de suas vidas em Campinas, como foi o caso de Mariana de Oliveira, não 

chegaram a terminar seus dias na terra natal. O primeiro grupo, podemos dizer, foi composto 

por uma parcela menor da população livre, porém uma parcela que controlou a política local, 

os chamados “homens bons”, e que também tirou proveito do surto do açúcar que iniciou no 

final do século XVIII, tornando-se os futuros senhores de engenho do período seguinte. Em 

contraposição, o segundo grupo, correspondeu àquela parcela de homens livres que podiam se 

movimentar pela Colônia, não tinham muito que perder, pois eram migrantes que procuravam 

as frentes de povoamento para garantir um futuro melhor aos seus filhos. 

 Em suma, Domingos da Costa Machado, o filho, nasceu, cresceu, casou por três 

vezes, e morreu em Campinas no ano de 1853.
6
 Teve 17 filhos, dentre os quais vários do 

primeiro casamento vieram a constituir famílias. Por outro lado, Mariana de Oliveira, após o 

nascimento de seu quinto filho, parte em 1810 para algum outro lugar. Duas trajetórias 

distintas, porém iniciadas no mesmo lugar: Campinas. 

 Ainda um pequeno comentário sobre esta primeira geração. Os casamentos eram 

realizados entre pessoas que vieram de diversas localidades próximas a Campinas, como 

Atibaia, Jundiaí, Itu, Mogi-Mirim e Nazaré, fato que contribuiu para a formação de uniões 

entre famílias que não se conheciam, ou tinham um parentesco mais distante, como atesta a 

inexistência de dispensa matrimonial durante esse período.  No entanto, a partir da segunda 

geração, e principalmente durante o período da terceira geração, o número de pedidos de 

dispensa para o casamento irá crescer, sinalizando a existência de vínculos familiares que se 

formaram anteriormente ou laços de parentesco que se estreitaram. 

 Com o ciclo do açúcar paulista iniciado no final do século XVIII, Campinas, em 

virtude de suas terras férteis, atraiu inúmeras pessoas que tinham interesse em se 

estabelecerem como produtores de cana, além disso, lugares como Itu e Jundiaí, vilas mais 

antigas em que moravam algumas famílias tradicionais da nobreza paulista, começaram a 

incentivar seus filhos a se apropriarem de terras campineiras. Assim, a segunda geração dos 

povoadores de Campinas foi composta não só dos filhos dos primeiros habitantes da vila, 

                                                           
4
 Cf. Registro Paroquial de Casamento 19/05/1795 e Registro Paroquial de Batismo 14/07/1774 (Arquivo da 

Cúria Metropolitana de Campinas - ACMC). 

 
5
 Cf. Registro Paroquial de Casamento (ACMC). 

 
6
 Cf. Registros Paroquiais de Casamento 19/05/1795; 20/02/1843 (ACMC). Obs.: Não temos a data exata do 

segundo casamento provavelmente porque a cerimônia foi realizada fora da paróquia de Campinas, no entanto, 

pela data de nascimento do filho Joaquim, calculamos que o matrimônio tenha se dado no ano de 1834. 
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como também por estes que trouxeram suas famílias e seus escravos para estabelecerem 

novos canaviais.  

 Assim, alguns laços familiares foram construídos entre os filhos dos fundadores e 

estes novos senhores, solidificando ainda mais as bases das famílias de elite. As relações 

firmadas pela família do capitão Inácio Ferreira de Sá ilustram bem essa questão. Natural da 

cidade de São Paulo, chegou a Campinas por volta de 1794, quando registrou o nascimento de 

sua segunda filha, Bárbara de Camargo Penteado.
7
 Teve dez filhos com sua primeira mulher, 

dona Tereza de Camargo Penteado. Passados treze anos, no dia nove de dezembro de 1807 o 

capitão realizou a festa de casamento de suas duas primeiras filhas, dona Rita de Camargo 

Penteado, declarada natural de Campinas, que se uniu com o alferes Joaquim Pedrozo de 

Barros, de Itu, enquanto sua irmã, dona Bárbara casou-se com outro ituano, João Ferraz de 

Campos, filho de um capitão daquela vila, Antonio Ferraz de Campos, que também residiu 

em Campinas durante alguns anos.
8
 

 Mas as relações não pararam por aí, o capitão mor João Francisco de A. Andrade, 

uma das testemunhas do casamento das filhas do capitão Inácio de Sá, viu sua filha caçula, 

dona Maria Benedita de Andrade, que também nascera em Campinas, contrair núpcias com 

um dos filhos do capitão Inácio de Sá, Américo Ferreira de Camargo, em 8 de agosto de 

1823.
9
 No mês de fevereiro do ano seguinte, mais um filho do capitão Inácio, Floriano 

Ferreira de Sá, se casou com outra filha do capitão Antonio Ferraz de Campos, dona 

Francisca, campineira de 32 anos de idade.
10

 

Enfim, estas histórias de algumas das relações criadas pelos laços familiares 

do sagrado matrimônio revelam uma certa estratégia endogâmica no grupo de pessoas bem 

situadas economicamente. Para Kátia Mattoso (1998: 137) a endogamia “impõe aos membros 

de um mesmo grupo doméstico a obrigação de contrair matrimônio dentro desse grupo”, e 

assim ocorriam os casamentos entre primos, por exemplo. No entanto, o termo endogamia, 

para a mesma autora, pode ser sugerido “num sentido mais amplo para definir uma estratégia 

de casamento no interior do grupo social de origem”.  

E este é o sentido que utilizamos tal conceito, o que também ocorreu no 

estudo sobre a sociedade baiana. Poderíamos estender os exemplos, e veríamos ainda como os 

Ferraz de Campos se aliaram aos Andrade, Ferreira de Sá, Camargo Penteado e outros, no 

entanto, o que vale mencionar ainda é que com estas uniões familiares os recursos 

econômicos em forma de terras e escravos também sofreram uma concentração, a ponto de 

em 1814, cerca de 75,5% dos senhores de engenho possuírem pouco mais de 22% do total da 

área apurada das propriedades cadastradas pelo levantamento feito dos Bens Rústicos, em 

1818. Deve-se destacar que os mesmos senhores, tinham a posse de 38,8% dos escravos 

anotados por esse recenseamento. Cabe frisar, ainda, que entre estes senhores de engenho não 

se encontravam 11 latifundiários, proprietários das maiores porções de terras em Campinas, 

compreendendo uma área de 16.758 alqueires, ou 33,8% da área total. Em suma, dos 717 

                                                           
7
 Lista Nominativa de Campinas, 1794, fogo 64 (AEL – Unicamp). Registro Paroquial de Batismo, 08/09/1794 

(ACMC). 

 
8
 Cf. Registros Paroquiais de Casamento 09/12/1807 (ACMC). 

 
9
 Cf. Registros Paroquiais de Casamento 08/08/1823 (ACMC). 

 
10

 Cf. Registros Paroquiais de Casamento 10/02/1824 ACMC). 
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chefes de domicílio registrados em Campinas no ano de 1814, apenas 45 deles eram muito 

privilegiados, pois possuíam em seu conjunto mais da metade do território campineiro. 

Portanto, a segunda geração (1800-1825) foi aquela que cresceu e se 

fortaleceu com a produção do açúcar. O capitão mor João Francisco de Arruda Andrade, 

chegou em Campinas com a idade de 40 anos, no início do século XIX, trazendo consigo uma 

numerosa prole, e estabelecendo-se como senhor de engenho. Em 1814 ele contava com o 

braço de 23 escravos e sua lavoura lhe rendeu naquele ano apenas 100 arrobas de açúcar.
11

 No 

entanto, seu filho mais velho, o sargento Antonio Francisco de Andrade, com a metade do 

número de escravos que seu pai tinha, produziu 400 arrobas.
12

 Nessa ocasião, o sargento 

Antonio já havia se casado e tinha uma filha de nome Reginalda, de apenas sete anos.
13

 

Quando esta completou 14 anos, ela foi desposada por seu tio Teodoro Francisco de Andrade, 

em 21 de fevereiro de 1821, com a devida dispensa matrimonial. O alferes Teodoro, por sua 

vez, enriqueceu rapidamente, e em 1829 ele já era mais um senhor de engenho em sua família, 

produzindo 1.000 arrobas de açúcar com a ajuda de 21 escravos.
14

 Mas não era apenas ele que 

estava progredindo, seu irmão e sogro Antonio contava neste mesmo ano com 45 escravos, e 

embora doente, pode viver ainda muitos anos e ver seus netos crescerem.
15

 

Estas histórias reconstruídas por meio de valiosos documentos que foram 

preservados demonstram com clareza formas de associação em que a família teve um papel 

fundamental, seja como ponto de apoio aos filhos que estavam se preparando para o mundo 

do trabalho, seja como forma de aliança social. No exemplo da vida do capitão mor João 

Francisco de Arruda Andrade podemos notar as duas coisas, a ajuda que certamente ele 

ofereceu a seus filhos, e a aliança social ocorrida por intermédio do casamento de suas filhas, 

dona Francisca Margarida Cardozo, que casou com o capitão de ordenanças José da Cunha 

Pais Leme, também um senhor de engenho, e o matrimônio de dona Ursula Franca de 

Andrade, desposada por outro rico senhor de engenho, Antonio Correia Barboza, o qual em 

1829 possuía 104 escravos que produziam 3.000 arrobas de açúcar.
16

 

A produção do açúcar e sua subseqüente comercialização geraram um 

ganho astronômico para aqueles que se tornaram senhores de engenho, ao menos é o que 

demonstra os dados dos mapas de produção, consumo e exportação das listas nominativas de 

diversos anos que consultamos. O elevado lucro com a produção do açúcar pode explicar 

porque só a partir de 1825 que o café começou a ganhar mais terreno entre a paisagem dos 

canaviais. Na verdade o café aportara em Campinas no início do século XIX, quando em 1806 

foi registrada uma produção de apenas 4 arrobas de café, todas consumidas na própria 

localidade. Nos anos seguintes a produção foi aumentando gradativamente, porém era 

insuficiente para o comércio mais amplo. Somente em 1825 a produção desse produto chegou 

                                                           
11

 Lista Nominativa de Campinas, 1814, 1.ª Companhia, fogo 1 (AEL - Unicamp). 

 
12

 Lista Nominativa de Campinas, 1814, 2.ª Companhia, fogo 1 (AEL – Unicamp). 

 
13

 Registro Paroquial de Casamento, 16/07/1805; Registro Paroquial de Batismo, 05/01/1807 (ACMC). 

 
14

 Lista Nominativa de Campinas, 1829, 2.ª Companhia, fogo 1 (AEL – Unicamp). 

 
15

 Lista Nominativa de Campinas, 1829, 1.ª Companhia, fogo 1 (AEL – Unicamp). 

 
16

 Registro Paroquial de Casamento, 29/02/1808 entre Francisca e José (ACMC). Lista Nominativa de Campinas, 

1829, 2.ª Companhia, fogo 6 (AEL – Unicamp). 
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a 546 arrobas, sendo exportada 52 arrobas. Nesse mesmo ano já havia 35 mil pés de café, 

responsáveis por essa incipiente produção. Era o começo de um novo ciclo econômico.
17

 

Após o falecimento de dona Tereza de Camargo Penteado em 18 de julho de 

1806, o viúvo, capitão Inácio Ferreira de Sá, resolveu contrair novas núpcias com alguém que 

lhe era familiar e casou não muito tempo depois com dona Delfina de Camargo Penteado, na 

paróquia de São Roque, local de nascimento da noiva, que era sobrinha de sua primeira 

mulher, assegura Aranha (1952: 95,96). Em 10 de fevereiro de 1808 o casal foi agraciado com 

o nascimento de um menino, que recebeu o nome de Joaquim Ferreira Penteado. Tiveram 

ainda mais uma filha, Maria, mas que chegou a falecer pouco depois do primeiro ano de vida, 

algo comum para aqueles dias. O capitão Inácio seguiu o destino da filha, porém não antes de 

se preparar e receber todos os sacramentos, sendo sepultado no dia cinco de fevereiro de 1811 

dentro da igreja.
18

 

O jovem Joaquim Ferreira Penteado, embora nascido durante o ciclo do 

açúcar, vai presenciar um outro momento, o da substituição dos canaviais pelos cafezais. 

Fruto da segunda geração de povoadores, Joaquim herdou de seus pais o necessário para se 

casar com a filha de seu tio, o capitão de ordenanças Floriano de Camargo Penteado, homem 

da elite campineira que em 1829 possuía 136 escravos e uma produção de açúcar de mais de 

4.000 arrobas.
19

 Nascida também em Campinas, dona Francisca de Paula Camargo tornou-se 

pródiga mãe, vindo a conceber 12 filhos.
20

 Quando foram feitos os registros paroquiais de 

terras, em 1850, Joaquim Ferreira Penteado tinha duas propriedades em seu nome dedicadas a 

cultura do café. Sua mãe, dona Delfina, era uma das maiores proprietárias de terras, com 675 

alqueires da Fazenda das Duas Pontes, e tal como seu filho plantava café. 

Os tempos da vila e do açúcar estavam passando por Joaquim, ao passo que 

a cidade e o café prenunciavam um futuro melhor, ao menos para estes que, como Joaquim, 

possuíam terras, escravos, e a certeza de que o café seria sua fortuna!  

Enfim, a terceira geração (1825-1850) ou a geração do café pode ser 

representada por Joaquim Ferreira Penteado, um legítimo barão do café, que em 1882 foi 

agraciado pelo Imperador com o título de Barão de Itatiba.
21

 

O Compadrio entre as Famílias 

 Os noivos, em sua maioria, optavam por escolher alguém que fosse casado para 

ser testemunha do casamento, em detrimento dos solteiros e viúvos, respectivamente. Além 

disso, ressalta-se que entre 1774 e 1818 mais de 50% dos registros foram assinados pelas duas 

testemunhas, sempre do sexo masculino, indicando que eram preferidos aqueles que 

minimamente fossem letrados. 

                                                           
17

 Conforme dados extraídos dos Mapas Gerais de Produção das Listas Nominativas de Habitantes de Campinas, 

diversos anos (AEL – Unicamp). 

 
18

 Cf. Registros Paroquiais de Campinas (ACMC). 

 
19

 Lista Nominativa de Campinas, 1829, 1.ª Companhia, fogo 6 (AEL – Unicamp). 

 
20

 Joaquim Ferreira Penteado e dona Francisca de Paula Camargo casaram-se a 15 de maio de 1830, em 

Campinas. 

 
21

 Conforme decreto de 18 de março de 1882. 
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 Durante o período da primeira geração, quinze senhores foram convidados para 

testemunhar 25% dos casamentos realizados em Campinas no período de 1774 a 1797. 

Destes, apenas quatro não possuíam patente militar, Francisco Barreto Leme, o fundador, 

Bernardo Guedes Barreto, um de seus filhos, Antonio Álvares de Castro, e Inácio Cabral de 

Camargo. As testemunhas mais requisitadas foram dois irmãos, o capitão Felipe Neri 

Teixeira, que assistiu a 16 cerimônias de casamento como sendo a primeira testemunha, e o 

capitão Joaquim José Teixeira Nogueira, que participou de dez enlaces na mesma condição. 

 O prestígio destes homens era expresso também em outras cerimônias, como a do 

batismo. No largo espaço de 23 anos, entre 1789 e 1812, o capitão Felipe Neri Teixeira foi 

padrinho de batismo de 43 crianças. Dentre elas figura o filho do sargento mor Floriano de 

Camargo Penteado, que homenageou seu compadre colocando o nome de Felipe Neri de 

Camargo ao recém-nascido.
22

 Mas a participação deste “homem bom” não se ateve apenas ao 

seu círculo mais próximo, e em 1799 ele foi padrinho de Maria, filha de um casal de 

bastardos, Bernardo Rodrigues Barreto e Gertrudes Lima.
23

 Assim, o capitão Felipe Neri 

Teixeira construiu uma ampla rede de solidariedade através do compadrio, desde Bernardo 

Guedes Barreto e Manuel Pereira Tangerino, até o capitão Inácio Ferreira de Sá e o doutor 

José Barboza da Cunha, primeiro advogado que residiu em Campinas.
24

 

 O apadrinhamento de crianças não era a única forma de estreitar vínculos entre os 

grupos. Ser testemunha de um casamento era um convite que muitos entendiam não só como 

um chamado a aliança, mas como forma de demonstrar o apreço pelo qual nutriam para com a 

pessoa convidada. Prestigiar uma cerimônia tão importante quanto o casamento, na qualidade 

de padrinho, era o mesmo que sacramentar não só a união dos noivos, como também da 

própria amizade entre as famílias. Amizade política, por certo, porém essencial para a 

manutenção do status. 

 O casamento de Francisco Egídio de Souza Aranha pode elucidar essa questão, 

colocada por Bologne (1999:221) da seguinte maneira: “um casamento se destina a ratificar 

ou a concretizar uma aliança, e não a criá-la.” Filho do alferes Pedro de Souza Campos e de 

dona Maria Francisca Aranha, Francisco casou-se com dona Maria Luiza Aranha no dia 16 de 

junho de 1817, em Campinas, sendo convidados para padrinhos o capitão mor João Francisco 

de Arruda Andrade, e o capitão Teodoro Ferras Leite. Embora não houvesse parentesco entre 

as famílias dos noivos e dos padrinhos, estreitar vínculos com aqueles que dirigiam a vila 

passava a ser algo importante no intrincado jogo do poder local. 

 O exemplo acima ilustra não somente como o casamento era uma oportunidade de 

criar novos vínculos de amizade ou até mesmo de estreitar os já existentes, mas também 

revela aonde o parentesco era imprescindível muitas vezes. Francisco e Maria Luiza eram 

primos, e por isso foram dispensados do segundo grau de consanguinidade para se casarem, 

fato muito comum entre diversas famílias por nós estudadas, e que se caracterizou como uma 

forma de aliança no seio de uma mesma família. Forma estratégica para se evitar a dispersão 

da fortuna de uma família, ou escassez de candidatos à altura para tais casamentos? Segundo 

Jean-Claude Bologne (1999:43), nas sociedades de riqueza fundiária, os casamentos entre 

                                                           
22

 Cf. Registro Paroquial de Batismo, 22/03/1807 (ACMC). 

 
23

 Cf. Registro Paroquial de Batismo, 14/03/1799 (ACMC). 

 
24

 Cf. Respectivamente Registro Paroquial de Batismo, Roza, 15/03/1791, Maria, 05/05/1793, Odorico, 

28/10/1795, Joaquim, 19/06/1796 (ACMC).  

 



7 

 

parentes convinham a fim de se evitar a fragmentação de um território, enquanto aqueles tidos 

entre vizinhos serviam para alargar as propriedades. 

 Tratando dos arranjos matrimoniais nas vilas do Oeste paulista, Bacellar 

(1997:92) aponta para as rixas políticas e econômicas locais como fatores de aproximação ou 

afastamento entre famílias de elite. 

 A seleção dos cônjuges faria parte de uma estratégia de vida 

previamente pensada, visando a estruturação de uma rede de relações 

familiares complementares às relações de cunho comercial. Quanto mais 

amplas e sólidas as relações estabelecidas, mais acessível seria o progresso 

socioeconômico da família. 

  

O prestígio de alguns homens durante o período da segunda geração (1800-1825) 

pôde ser notado também ao serem eles convidados para testemunhar os casamentos. Deste 

seleto grupo de quinze homens, apenas José Pires Monteiro não possuía patente militar, 

enquanto quatro deles eram religiosos: o vigário da vara José Teixeira Vilela, o reverendo 

Albino de Godois Souza Moraes, o reverendo Manuel José Fernandes Pinto, e o reverendo 

coadjutor Jacinto José Pereira. Só este último participou de 30 casamentos como primeira 

testemunha.
25

 Se a consideração e a estima por estes padres pôde ser vista na escolha deles 

como padrinhos de casamento, o mesmo não pode ser dito para a cerimônia do batismo, pois 

nelas houve destaque apenas para o padre Diogo Antonio Feijó, que foi padrinho de 15 

crianças, e do reverendo Manuel José Fernandes Pinto, que foi testemunha de 16 batismos. 

Não obstante, essas escolhas reforçam o papel importante do clero na vida da população 

durante as festas e ritos sacramentais dirigidos pela Igreja Católica. 

 Para a escolha do padrinho de batismo eram preferidos os casados seguidos pelos 

solteiros e viúvos, aliás, ao avançar em direção a terceira geração, a proporção de padrinhos e 

madrinhas solteiros foi diminuindo, por exemplo, entre 1774 e 1799 quase 24% das 

madrinhas eram celibatárias, ao passo que de 1825 a 1842 esse número caiu para pouco mais 

de 7%. 

 Assim, o que percebemos é a procura por casais de padrinhos aonde pelo menos 

um fosse casado, ou ainda melhor, que os dois fossem marido e mulher, fato encontrado para 

mais da metade das cerimônias ocorridas entre 1774 e 1842. Associar esse ideal com a 

notoriedade de um capitão, por exemplo, era o padrão a que muitos ansiavam, em especial a 

elite. Não é por acaso que entre 1804 e 1825 o capitão mor João Francisco de Arruda Andrade 

foi padrinho de 20 crianças, sendo que destas, 13 foram ao lado de sua esposa dona Ana 

Francisca Cardozo.  

Não menos importante foi o casal Floriano de Camargo Penteado e dona 

Paula Joaquina de Andrade. De nobre ascendência, Floriano chegou a Campinas por volta de 

1793 como alferes, passando logo a ocupar o posto de sargento mor até 1819, quando então se 

torna o capitão mor da vila. O casal participou de 34 cerimônias de batismo como padrinho e 

madrinha, e o capitão ainda foi padrinho com outras mulheres em mais nove ocasiões, tudo 

isto ao largo de 21 anos. No entanto, desde 1804 o capitão mor João Francisco de Arruda 
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 Estes quinze homens participaram de 166 casamentos como primeira testemunha de um total de 653 

cerimônias, o que equivale a 25% do total assinalado para o período de 1806-1818.  
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Andrade e o sargento mor Floriano eram compadres, quando o sobredito capitão Andrade 

afiliou a Álvaro por ocasião da cerimônia de batismo.
26

 Aos 34 anos de idade, Álvaro Xavier 

Camargo Andrade casou-se com dona Maria Joaquina da Assunção, filha de Francisco Egídio 

de Souza Aranha. Presos por laços de sangue e amizade, os Penteado, Andrade e Souza 

Aranha formaram uma das principais bases familiares dos grandes proprietários da terceira 

geração, bem como dos futuros líderes políticos que se formaram ao nível municipal e que 

vieram ocupar importantes segmentos da vida pública mais ampla. 

Durante a geração do café, mas principalmente a partir de 1830, há uma 

avalanche de novos nomes entre os padrinhos de casamento e batizado, sugerindo a 

pulverização da influência de certas famílias, que em virtude de sua ampliação, não 

centralizavam tais cerimônias em uma única pessoa. Assim, o capitão Eliziário de Camargo 

Andrade, e o sargento mor Antonio Francisco de Andrade, filhos do capitão mor Floriano de 

Camargo Penteado, juntos participaram como padrinhos de 14 casamentos, entre 1826 e 1850, 

enquanto o pai deles em período anterior foi por 18 vezes testemunha.  

Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976:71) assinala que principalmente após 

a independência formou-se uma camada de políticos profissionais, os bacharéis. Estes, por 

sua vez, possuíam algo que os grandes proprietários rurais reconheciam não ter, a capacidade 

para desempenhar papéis de liderança no Império. Assim, Campinas, atraindo inúmeras 

pessoas por suas ricas terras, continuou a despertar o interesse daqueles que com recursos 

financeiros puderam comprar terras que a cada dia valorizaram mais, e assim iniciar uma 

plantação de café. Dessa forma aportaram o doutor Francisco de Assis Pupo, o cirurgião mor 

Francisco Álvares Machado Vasconcelos, que recebeu o título de comendador 

posteriormente, bem como Hércules Florence e muitos outros. 

 

Conclusão 

 As cerimônias de casamento da elite na segunda metade do século XIX seguiram 

a lógica de um processo de endogamia social, e para confirmar as alianças, lá estavam as 

testemunhas: barões, comendadores, coronéis, doutores, e sobrenomes respeitados, como os 

Penteado, Souza Aranha, Amaral, Teixeira Nogueira, Aranha de Camargo, Salles, Andrade, e 

alguns outros. Para James Casey (1989: 94, 106), esse processo homogâmico, ou seja, o 

casamento dentro do mesmo grupo familiar e social, prevaleceu nas sociedades em que as 

filhas, tal como os filhos, também herdavam bens e onde aumentava a necessidade de 

conservar a propriedade. 

 No casamento do doutor Sergio Florentino de Paiva Meira com a dona Adelaide 

do Amaral Souza Aranha, realizado em 07/07/1883 em “oratório privado”, lá estavam como 

primeira e segunda testemunhas, o capitão Joaquim Policarpo Aranha, que havia sido 

vereador em Campinas entre os anos de 1845-1848, e recebeu neste mesmo ano de 1883 o 

título de Barão de Itapura, seguido pelo Visconde de Indaiatuba, Joaquim Bonifácio do 

Amaral. Ainda foram arrolados mais duas testemunhas, o senhor João Ataliba Nogueira, e 

Policarpo Farias de Almeida Queiroz. O enlace traduziu a aproximação da família do senador 

João Florentino Meira de Vasconcellos, pai do noivo, com a família Souza Aranha, uma vez 

que a noiva era neta da Viscondessa de Campinas, dona Maria Luiza de Camargo Aranha, por 
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 Cf. Registro Paroquial de Batismo, 15/01/1804 (ACMC). 
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parte de seu pai, o senhor Antonio Egydio de Souza Aranha. Além disso, o Barão de Itapura 

também pertencia à família da Viscondessa, uma vez que ele era marido de dona Libânia, 

filha legítima de Francisco Egídio com dona Maria Luiza.
27

 

 Em Casa grande & senzala, Gilberto Freyre (1980: 341-2) já apontava para os 

casamentos consanguíneos entre tios e sobrinhas, entre primos e primas nas famílias dos 

senhores de engenho do Nordeste brasileiro como tática para se evitar a dispersão dos bens. 

Como exemplo dessas estratégias, recorre-se ao caso da família Junqueira, que, 

segundo Ernesta Zamboni (1978: 41), o estreitamento dos laços familiares por meio do 

casamento foi um costume que “impediu a divisão dos bens e o desmembramento das 

propriedades, facilitando a contiguidade das mesmas e tornando imensos os seus domínios”. 

Outra família ilustre, os Prado, também usou de tais meios, que, segundo Darrell Levi (1977: 

73), “alimentaram seus recursos confinados, em um grau significante, no casamento 

endógamo, e que muitos, talvez a maioria dos casamentos foram racionalmente arranjados, 

com as considerações políticas e econômicas sobrepondo-se ao amor romântico”. Essas 

práticas foram observadas não só no Brasil, mas também na sociedade sulista norte-

americana, em que os casamentos entre parentes, especialmente entre primos, foi fato 

constatado por diversos viajantes (Quitaneiro, 1995: 103). 

Enfim, embora Machado de Assis tenha retratado em alguns romances do final do 

século XIX as uniões “por amor”, o casamento entre famílias ricas ainda se mantinha como 

forma de manutenção do status, conforme assegurou Maria Ângela D’Incao (1997: 229). 

Ao observar os matrimônios entre herdeiros de famílias privilegiadas em 

Montevidéu, Caballero (1987: 438) assegurou que a endogamia social pôde ser percebida 

pelas uniões entre os sobrenomes de proprietários, comerciantes, fazendeiros e mesmo 

oficiais militares, fato que também marcou a cidade de Campinas. 
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