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Resumo 

 

O presente estudo monográfico busca discutir a experiência escrava na região de Feira 
de Santana, na segunda metade do Oitocentos, cuja peculiaridade socioeconômica 
desenhou uma determinada formação social, na qual damos atenção especial as 
experiências vivenciadas pelas mulheres negras escravizadas. Ativas no processo de 
negação à escravização, essas mulheres redefiniram cotidianamente os papéis femininos 
a elas aprioristicamente atribuídos. Na feira, na roça, nas grandes e pequenas 
propriedades que caracterizaram as regiões distantes do Recôncavo canavieiro ou no 
espaço doméstico, elas realizaram os mais diversos afazeres. Construíram 
cotidianamente espaços de autonomia, nos quais negociaram melhores condições de 
sobrevivência e de negação ao sistema escravista, evidenciando, desse modo, um 
cotidiano dinâmico e complexo, que se contrapõe às imagens de dias calmos, reduzidas 
à comodidade despropositada na casa senhorial ou  a meras coadjuvantes nas ações dos 
machos viris e inconformados com o cativeiro.  

 
 

Palavras-chave: Escravidão; mulheres; Feira de Santana; segunda metade do século 

XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 

 

 
This monographic study seeks to discuss the slave experience in the region of Feira de 
Santana in the second half of Eight hundred, whose peculiarity socioeconomic designed 
a given society, in which we give special attention to the experiences black women 
slaves. Active in the denial of slavery, these women routinely redefined the roles 
women assigned to them ex ante. On Tuesday, the garden, large and small properties 
that characterized the regions distant from Recôncavo sugar in space or home, they 
made the most diverse tasks. They daily spaces of autonomy, which have negotiated 
better conditions for survival and denial of the slave system, showing thus a dynamic 
and complex everyday, which is opposed to the images of calm days, small convenience 
inappropriate in the home or just help out in the actions of male viris and  
compliance with the captive.  
 

 

Keywords: slavery, women, Feira de Santana, second half of the century XIX. 
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Introdução 
 

Com os trabalhos publicados a partir de 1988, quando das comemorações do 

centenário da abolição, a historiografia da escravidão no Brasil demonstrava passar por 

mudanças epistemológicas que iriam, doravante, influenciar decisivamente na 

compreensão do processo sócio-histórico brasileiro. A partir de então se desenvolveu 

um novo programa de pesquisas e, conseqüentemente, uma nova metodologia e 

abordagem para o tema da escravidão. Tratava-se, pois, de uma resposta às explicações 

dadas à ‘formação do Brasil’, aos estudos que remontavam aos anos de 1960/70. 

Em contraposição à leitura freyriana da escravidão no Brasil, se desenvolveu, 

entre 1960 e 1970 notadamente, na escola de Sociologia da USP, uma nova perspectiva 

historiográfica para a matéria da escravidão. Naquele contexto de efervescência política 

e cultural, quando da implementação do Projeto UNESCO – que pretendia mostrar ao 

mundo uma democracia racial pós-holocausto -, se discutia as condições periféricas do 

Brasil, o que aumentou o interesse pelo estudo de classes espoliadas e minorias. Dentre 

os principais nomes, salientamos Fernando Henrique Cardoso (1962), Florestan 

Fernandes (1965), Octávio Ianni (1978) e Emília Viotti (1998). 

A escola da USP pretendeu um ‘revisionismo’ da abordagem freyriana, propondo 

uma leitura do processo histórico da ‘formação socioeconômica do Brasil’. Ao analisar 

a violência do sistema escravista questionou o ‘mito da democracia racial’, ao passo que 

discutiu a ‘coisificação do escravo’ que, tratado como mercadoria, estava sujeito ao 

escravismo. O sistema escravista passou a ser abordado como meio de explicar o 

desenvolvimento da economia brasileira na qual a escravização/coisificação de seres 

humanos funcionou como mecanismo determinante das relações sociais. 

Foi, justamente, em resposta a essa abordagem que se inaugurou, a partir de 1980, 

uma ‘nova’ perspectiva historiográfica para o estudo da escravidão, cujos precursores, 

em sua maioria, estavam vinculados ao Departamento de História da UNICAMP. Essa 

‘nova’ abordagem buscou questionar a ‘coisificação escrava’ à maneira da escola 

paulista e propôs um programa de estudos do sistema escravista à luz da/o escravizada/o 

– sujeito, o que negava a imagem de uma sociedade governada apenas pelos interesses 

senhoriais. Essa nova historiografia da escravidão brasileira propunha a compreensão da 

escravidão e seu funcionamento tanto como forma de trabalho, quanto como sistema 

social e cultural. (Cf. SCHWARTZ, 2001:29). 
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 É inegável ressaltar que essa ‘nova’ abordagem foi fortemente influenciada pela 

história social inglesa’, principalmente pela perspectiva thompsoniana. 

 

 

Inspirados pelos desdobramentos teóricos e políticos das análises 
thompsianas sobre o século XVIII inglês, alguns historiadores 
começaram a insistir na necessidade de incluir a experiência escrava na 
história da escravidão no Brasil. Não se trata apenas e simplesmente de 
passar a estudar o modo de vida dos escravos ou a visão escrava da 
escravidão. [...] A “inclusão dos excluídos” vem acompanhada, 
necessariamente, de uma nova abordagem na relação senhor – escravo. 
(LARA, 1995:46).  

 

 

É no bojo dessa revisão historiográfica que o uso dos arquivos notariais e, 

principalmente, das cartas de liberdade pela historiografia da escravidão tem 

demonstrado que mesmo nos processos cíveis, em que os/as escravos/as aparecem nos 

discursos do senhor/a, é possível a reconstrução de aspectos importantes da vida 

escrava, de suas estratégias de sobrevivência e, inclusive, de formas de luta contra a 

escravização.  Assim sendo, o arquivo notarial tem contribuído para o estudo da 

resistência, do inconformismo escravo ante a escravidão. 

É necessário ressaltar aqui as mudanças na abordagem da historiografia da 

escravidão desenvolvidas também na Bahia, as quais têm como precursora Kátia de 

Queirós Mattoso que, afiliada à historiografia francesa inaugurada pelos Annales, 

sobretudo no que diz respeito á abordagem serial, “descobriu” os arquivos cartoriais 

baianos, principalmente os notariais, enquanto fontes potenciais para o estudo do 

quotidiano escravo, sob a perspectiva da/o escravizada/o - protagonista de sua história, 

uma perspectiva que vai influenciar fortemente os/as historiadores/ras baianos/as que se 

dedicam ao estudo da temática. Nesse aspecto, ressalta-se seu pioneiro estudo sobre as 

cartas de alforria: “A propósito das cartas de alforria “– Bahia, 1779 – 1850”, de 1972, e 

“Ser escravo no Brasil”, de 1982. 

Ao lado dessa nova abordagem, as/os brasileiras/os testemunharam ainda, um 

‘revisionismo’ historiográfico com relação à história das mulheres. A partir de 1970, no 

Brasil, temáticas relativas à mulher passaram a ser trabalhadas pela historiografia 

principalmente com a intenção de romper com o silêncio imposto ao feminino. Tais 

estudos têm buscado conhecer e registrar seu quotidiano à luz de uma epistemologia que 

contemple a mulher-sujeito, protagonista de sua história.  
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No entanto, a despeito desses revisionismos, tanto da história da escravidão, 

quanto da história das mulheres, a mulher negra cativa submetida à opressão de gênero, 

mas também à escravização, continuou recebendo pouca atenção, cujas experiências 

aparecem subliminarmente, confundidas às experiências dos homens negros 

escravizados e, quando muito, reduzidas a pequenos capítulos inseridos na história da 

escravidão, eminentemente masculina, mesmo aquela inaugurada a partir de 1970/80.  

Nos estudos da escravidão, nos quais se tratou da mulher escravizada, foram 

gestadas, freqüentemente, concepções impregnadas por uma leitura freyriana da 

experiência feminina sob a escravização: a mulher somente escapava à condição de 

escrava através da sedução. Sob uma perspectiva vulgar, se reproduziu estereótipos 

acerca dos supostos papéis femininos aos quais se acreditava estarem encerradas. Por 

outro lado, quando não reproduziu o modelo freyriano, a historiografia da escravidão 

tratou a mulher cativa apenas como mão-de-obra subsidiária e omitiu suas experiências 

quotidianas, submetidas a papéis femininos a – históricos previamente determinados. 

Esses estudos desconsideraram que compreendê-las numa dada realidade histórica, 

requer estudá-las sob a escravização, buscar enxergá-las num quotidiano dinâmico e 

complexo onde, necessariamente, improvisou papéis femininos informais. 

Ressaltam-se, nesse aspecto, trabalhos precursores nessa abordagem: “Chica da 

Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito” (2003), de Júnia Ferreira 

Furtado, onde a autora rediscute a imagem da Chica da Silva sedutora, lascívia, que 

conquistou o Contratador de diamantes, demonstrando outras faces da vivência escrava 

feminina, “Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade Escravista Brasileira” 

(2005), sobre o quotidiano escravo no vale do Paraíba, de Sandra Lauderdale Graham, e 

na Bahia temos “Mulher negra na Bahia no século XIX” (2007), de Cecília C. Moreira 

Soares, no qual pesquisa histórias de mulheres no quotidiano da cidade de Salvador, 

neste a autora denuncia a ausência de estudos sistemáticos acerca da escravização 

feminina na Bahia, notadamente. 

 É nesse sentido que busca-se aqui trazer à luz da documentação notarial aspectos 

abordados secundariamente em outros estudos, aspectos referentes ao quotidiano das 

mulheres escravizadas, cujo propósito é compreender suas estratégias de sobrevivência, 

as quais estiveram ‘confundidas’ e interligadas às lutas conscientes e inconscientes de 

negação cotidiana, outrossim, de resistência àquele Sistema e desmistificar, portanto, a 

escrava “passiva” à estrutura repressiva, própria do sistema escravista. Rediscutir uma 

visão de mulher escravizada sedimentada pela historiografia, para a qual as cativas 
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vivenciaram um quotidiano recluso nas senzalas, parindo filhos ilegítimos. Ao contrário 

disso, “O processo propriamente histórico de suas vidas em sociedade revela papéis 

informais, a mudança, o vir a ser, e se opõe ao domínio dos mitos e das normas 

culturais.” (DIAS, 1995, p.50). 

O estudo das mulheres escravizadas perpassa, necessariamente, por uma nova 

abordagem na análise da relação senhor/a - escravizada, na qual a escravizada, enquanto 

escrava e apesar da Escravidão, não deixou de ser sujeito de sua história, definida e 

definindo-se no bojo das relações sociais historicamente construídas num movimento 

constante, tecidas através de lutas, conflitos, resistências e acomodações, cheias de 

ambigüidade (Cf. LARA, 1995: 46-50). 

Nesse sentido, é necessário percebê-las sob uma concepção dialética, numa 

perspectiva plural, enquanto sujeitos que negociaram, dialogaram e resistiram ao 

Sistema Escravista - mas que permanecem no anonimato. Para tanto, faz-se necessário 

compreender as relações sociais daquele contexto, nas quais permearam estratégias de 

enfrentamento e reação à escravização que dissimularam relações de poder mesmo que 

assimétricas.  

É importante, pois, contar a história de vida dessas mulheres cativas, visto a 

necessidade de se rediscutir a escravidão e o patriarcado enquanto sistemas abstratos de 

trabalho e poder, em que os indivíduos se dissolvem em meros tipos, como se as 

pessoas, pelo fato da escravização, deixassem de ser pessoas e, reduzidas á mercadoria, 

passassem a se comportar como marionetes. O estudo da história da escravização 

feminina tem por objetivo mostrar pessoas identificáveis em relações vivas, fundadas 

nas particularidades do tempo, do lugar e da situação. (Cf. DIAS, p.195). 

A especificidade desse estudo, além da temática, também está no recorte 

espacial. Trata-se de um estudo circunscrito à Feira de Santana, onde uma feira, a 

policultura e a pecuária desenharam uma formação social distinta daquele vastamente 

estudado pela historiografia da escravidão na Bahia - da Capital da Província e do 

Recôncavo baiano. É válido ressaltar ainda, que a Feira de Santana é um espaço muito 

peculiar para o estudo da experiência escrava. Situada no agreste baiano, era, no século 

XIX, um centro catalisador de uma importante dinâmica comercial que integrou uma 

economia regional e interprovincial, fruto de uma economia auto-suficiente, capaz de 

gerar excedente, cuja dinâmica integrou várias regiões interioranas, atendendo inclusive 

a plantation e ao tráfico intraprovincial e interprovincial pós-1850, experiências que 
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foram menosprezadas em detrimento da preservação de ‘modelos explicativos’ 

generalizantes. 

 Conforme Neves, “as policulturas sertanejas não se subordinavam á grande 

lavoura de unicidade de cultivo, nem dependiam dela, embora lhe vendessem seus 

excedentes”. (NEVES, 1998:172). Estudar as relações sociais construídas no bojo da 

escravidão na região de Feira de Santana oferece subsídios para repensar e rediscutir os 

quadros explicativos que buscam dar conta da situação histórica do Brasil. A região de 

Feira de Santana, no dezenove, apresenta peculiaridades que ratificam uma dinâmica 

própria, historicamente dada.  

A historiografia que trata da Bahia do século XIX, em sua maioria, elegeu o 

Recôncavo baiano, a plantation arquetípica da colonização, como objeto de estudo ao 

negligenciar o que havia além do Recôncavo. Sendo assim, esta proposta de estudo visa 

(re)contar a história dessa outra Bahia escravista, “que não é Recôncavo, nem pode ser 

reconvexo”, mas a terra de Lucas, Marias, Antonias, Franciscas, Rittas, Senhorinhas, 

Prudências..., de muitas Fulôs - seres humanos escravizados, encerrados em livros de 

notas, esquecidos por muitas/os historiadoras/res que já decretaram o esgotamento do 

tema da escravidão. 

Para tanto, o presente texto está estruturado a partir de três temáticas 

complementares. No primeiro capítulo, buscou-se compreender o contexto feirense da 

segunda metade do dezenove, as múltiplas faces socioeconômicas conformada na região 

de Feira de Santana, nas quais a mulher escravizada vivenciou a experiência do 

cativeiro. Nesse sentido foi elaborada uma discussão acerca dos fatos registrados pela 

historiografia que tratou da região acerca da especificidade regional, bem como de 

fontes primárias como as atas da câmara municipal, nas quais se abordou essa 

especificidade e as conjunturas econômicas, principalmente, as relacionadas às crises de 

abastecimento em decorrência das secas. 

Com base na documentação notarial, especialmente das escrituras de compra e 

venda, penhor, hipoteca e as procurações, além de jornais, o segundo capítulo foi 

construído a partir do estudo dos “lugares” das escravizadas, na busca de compreender 

as especificidades das sociabilidades vivenciadas em cada contexto na Feira de Santana, 

observando a versatilidade feminina nos mais diversos afazeres, bem como os papéis 

femininos protagonizado pelas mulheres escravizadas no contexto da escravidão. 

Por fim, no último capítulo, foram analisadas as estratégias femininas para a 

conquista da liberdade, estratégias desenvolvidas quotidianamente a partir dos espaços 
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de autonomia construídos por essas mulheres. Para tanto, foram utilizadas as cartas de 

liberdade, nas quais se analisou, principalmente a perspectiva ambivalente das cartas de 

alforria: por um lado a liberdade enquanto uma conquista escrava, e de outro o uso das 

cartas de liberdade por parte dos/das senhores/as enquanto instrumento de reforço do 

paternalismo senhorial e o objetivo destes de manter uma rede de dependentes e de 

exploração dos serviços das/os recém-libertas/os. 
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Capítulo 1 - “Por sem duvida ser lugar importante da província esta comercial 

Vila” - a experiência escrava (re)descoberta no agreste baiano Oitocentista.  

 

 

“Por sem dúvida ser lugar importante da Província esta comercial Vila”1, assim 

foi adjetivada a Vila de Sant’Ana em ata da Câmara Municipal de 1859, quando dos 

preparativos para a magna recepção do Imperador Pedro II. É como vila de importância 

comercial e agropecuária notável, sobretudo, para a região agrestina2 da Bahia que se 

convém tratar a Villa de Sant’Anna da Feira na segunda metade do século XIX. Tal 

relevância para a província deveu-se, principalmente, ao fornecimento – produção e 

comercialização - de bovinos e gêneros alimentícios que sustentaram a região adjacente 

e a Capital da Província. 

O povoamento da região de Feira de Santana remonta às fazendas de gado, 

quando da colonização do sertão da Bahia, das paradas dos tropeiros e boiadeiros nas 

imediações da Capela de São José, posteriormente, freguesia de São José das 

Itapororocas (1696), hoje distrito da cidade de Feira de Santana. Do intenso intercâmbio 

comercial originou-se, nos arredores da Capela, uma diversificada feira de gêneros 

alimentícios, de gado e de escravizadas/os, bem como dos mais variados produtos 

oriundos da Capital.   

Certa abordagem historiográfica discute a formação do povoado de Feira de 

Santana historicamente imputada ao casal de portugueses cristãos, Domingos Barbosa 

de Araújo e Ana Brandoa, instalados na região desde o século XVIII, cuja propriedade 

fora denominada Santana dos Olhos d’Água, oriunda da sesmaria de Antonio Guedes de 

Brito (POPPINO, 1968, p.19-20). 

Numa outra vertente, Celeste Maria Pacheco de Andrade remonta às origens de 

Feira de Santana e (re)discute as raízes genealógicas do povoamento. Os argumentos de 

Pacheco de Andrade são semelhantes aos de Godofredo Filho e Renato de Andrade 

Galvão (ANDRADE, 1990, p.5). Segundo esses estudiosos a versão tradicionalmente 

aceita sobre as origens da cidade de Feira de Santana omite a importância do 

personagem João Peixoto Veigas, cristão-novo, “na condição de desbravador e 

povoador da região de Feira de Santana” (ANDRADE, 1990, p.93). Certamente que 

                                                           
1APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1310. 
2 Agreste, diz-se de uma faixa de transição entre o clima úmido do recôncavo e semi – árido do sertão. 
Conforme Kátia Mattoso, o agreste “Corresponde a uma região menos seca que dos sertões interiores da 
Província, embora menos úmida que as regiões costeiras”. (1992:62). 
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associar a fundação de uma comunidade católica a um cristão de última hora feria os 

brios de origem e sangue das elites agrárias e comerciais ali instaladas. 

Contudo, importa aqui, a despeito da polêmica acerca das origens do povoamento, 

reconhecer a importância da Capela e seus arredores enquanto ponto aglutinador de 

pessoas que se reuniam para fazer orações, visitas, negócios, ou simplesmente, paravam 

para descansar das viagens para o transporte de mercadorias e escravizadas/os (cf. 

POPPINO, 1968, p.20) sertão adentro ou recôncavo a fora. A localização geográfica 

privilegiada para o intercâmbio entre o recôncavo e o sertão é ponto convergente em 

ambas as vertentes (Cf. ANDRADE, 1990, p.130). 

Jurema Mascarenhas Paes ao estudar as tropas e o tropeirismo no Alto Sertão 

baiano, na metade do século XIX, enfatiza o quanto o trânsito efetivo e intensivo de 

tropas denota o desenvolvimento de uma economia colonial interna, paralela à 

economia colonial de exportação (Cf. PAES, 2001, p.113). Enfatiza ainda a autora, que 

as tropas que se dirigiram às Minas Gerais não diminuíram com o declínio da 

exportação aurífera, mas que no século XIX as tropas faziam parte do cenário histórico 

mineiro e continuavam responsáveis pelo transporte de mercadorias e mão-de-obra 

escrava onde não existiam vias fluviais navegáveis nem a presença de estradas de ferro 

(Cf. PAES, 2001, p.66). 

 No dezenove, as tropas sustentavam uma economia interna em franco 

desenvolvimento, a qual Feira de Santana estava ligada, sobretudo como ponto 

importante da rota norte-sul do tropeirismo, dos vaqueiros e dos traficantes: uma feira 

de grande envergadura por onde passavam mercadorias, gado e escravizadas/os. 

Foi principalmente desse fluxo pelos caminhos que então cortavam a feira de 

Santa’Ana, das paradas e encontros, que a localidade assumiu a sua vocação comercial 

até se tornar, nas primeiras décadas do século XIX, uma das maiores e mais importantes 

feiras da Província da Bahia, quiçá do Brasil (Cf. POPPINO, 1968, pp.55-56). Ainda no 

primeiro quartel do século XIX, a feira tornou-se “um poderoso ponto de articulação 

entre duas zonas distintas: os tabuleiros, mais ricos e agricultáveis, e o Sertão, mais seco 

e pastoril” (SILVA, 2002, p.150). Por gozar de indiscutível importância comercial, logo 

cedo o povoado alcançou a categoria de Vila, em 13 de novembro de 1832, uma das 

primeiras do Sertão.  

Devido a essa importância comercial e agropecuária adquirida, em 18 de setembro 

de 1833, o povoado foi desmembrado oficialmente da cidade de Cachoeira, cujo novo 

termo passara a ser formado pelas paróquias de São José das Itapororocas, Santana do 
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Camisão e Santíssimo Coração de Jesus do Pedrão. Poppino ressalta, nesse aspecto, que 

o povoado de Feira de Santana fora escolhido para sede do novo governo por ser então a 

maior e mais importante comunidade de uma região, “consideravelmente vital para a 

economia baiana.” Para aquele autor, “Feira de Santana pouco a pouco se tornava a 

porta do sertão, o seu entrepôsto comercial e seu canal de comunicações.” (POPPINO, 

1968, p.25). 

Situada no agreste baiano, a região de Feira de Santana fora, pois, uma região 

morfológica, mas também economicamente distinta, visto sua versatilidade e 

diversidade econômica - muito diferente da vocação monocultora do Recôncavo baiano 

no século XIX. Para pensar essa versatilidade econômica é necessário considerar o 

aspecto geoclimático enquanto elemento de importância inquestionável para a prática 

agropecuária nessa região. Localizada numa faixa de clima, vegetação e solo distintos 

dos encontrados no litoral, Feira Santana constituiu-se não apenas uma faixa de 

“transição geográfica” (FREIRE, 2007, p.40), mas uma região economicamente versátil, 

na qual floresceram além da monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária, as culturas do 

tabaco, do algodão e da mandioca. Eram atividades que naturalmente conviviam entre si 

na Feira de Santana, e distanciou as sociabilidades ali originadas daquelas próprias ao 

grande plantation do Recôncavo. 

Spix e Martius, ao passar pelo “Arraial da Feira de Sant’ Ana”, em 1819, 

mapearam em São José das Itapororocas 1. 554 lareiras e 3 engenhos3 (1976, p.177). 

Desse modo, uma região que fez conviver irmanamente a produção voltada para a 

subsistência e o mercado local, com aquela destinada a exportação. Os engenhos de 

açúcar estavam situados numa região de intersecção entre o recôncavo e o agreste, numa 

faixa de terra com solo e clima propícios à cultura da cana, a exemplo de Humildes e 

Limoeiro. Nessas regiões agrestinas havia diferentes zonas de solo, clima e vegetação, 

nas quais variou o(s) tipo(s) de cultivo(s). Portanto, uma região na qual se conformaram 

diferentes cenários geomorfológicos e socioeconômicos, alguns semelhantes e outros 

muito diferentes do litoral açucareiro.  

 

 

                                                           
3 Grifo da autora. Barickman mapeou para a região de Feira de Santana e Purificação nos anos de 1818, 
1829, 1842 e 1873, 5, 7, 12 e 9 engenhos respectivamente (Cf.2003, p.80). 
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1.1- Se não há lugar para a história real no modelo, é este que deve ser 

abandonado ou refinado4 

 

  

Com essas palavras E. P. Thompson ponderou acerca do modelo de revolução e 

de burguesia de historiadores como Perry Anderson e Tom Nairn, em seu estudo sobre a 

história da Inglaterra, posto que era francamente determinado pelo experiência francesa. 

Ao negar esta perspectiva, Thompson buscou analisar não o que diferia ou se 

assemelhava aos franceses, mas resgatar “as peculiaridades dos ingleses”, sem se 

preocupar com as adequações ao(s) modelo(s) então em moda entre os estudiosos. 

As ponderações de E. P. Thompson nos ajudam a pensar Feira de Santana ou as 

suas ‘peculiaridades’ frente à história da Bahia, marcadamente na segunda metade do 

século XIX que, com uma formação socioeconômica específica, foi cenário de 

desenvolvimento da policultura, bem como de um mercado interno pujante. 

Filhos de um ‘revisionismo historiográfico’, alguns trabalhos buscaram estudar a 

importância do mercado interno para a economia brasileira, principalmente, na 

formação de uma elite nacional comerciante, capaz de acumular riqueza e conformar 

uma ‘lógica interna’ na Colônia. Um mercado interno que não fora dependente da 

plantation, mas que se desenvolveu em virtude de uma dinâmica interna. Esses 

trabalhos buscaram rediscutir o caráter medíocre conferido à dinâmica socioeconômica 

interna no Brasil escravista5. 

Ressalta-se, nesse aspecto, o trabalho de Bert J. Barickman (2003), no qual 

investigou o Recôncavo baiano do século XVIII e primeira metade do XIX. Nesse 

trabalho o autor analisou, principalmente, a importância da produção de farinha e de 

mandioca, onde buscou construir uma crítica aos modelos teóricos permeados por uma 

“visão plantacionista”, para os quais o modelo colonial agroexportador definiu e 

moldou historicamente a sociedade brasileira. Salienta o autor: 

 
 

Este estudo, portanto, enfrenta a “visão plantacionista” em seu próprio 
terreno. Integrando uma pesquisa sobre a economia interna com uma 
investigação mais ampla sobre a agricultura escravista, demonstra que, 

                                                           
4 Este tópico, na verdade, é uma paráfrase do texto ‘ As peculiaridades dos ingleses’ de E. P. Thompson, 
publicado pela Editora da UNICAMP, juntamente com outros artigos do autor, sob a organização de 
Antonio Luigi Negro e Sergio Silva, 2001, p.95. 
5 CARDOSO (1987), GORENDER (1985), CASTRO (1980) e CANABRAVA (1976), LAPA (1982), 
além de FRAGOSO (1992) e FRAGOSO & FLORENTINO (2001). 
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mesmo quando aplicada a uma região arquetípica da plantation, a 
“visão plantacionista” se revela inadequada (BARICKMAN, 
2003:28). 
 
 

Barickman adverte, pois, quanto a história agrária do Recôncavo, sobretudo na 

primeira metade do século XIX, posto que não fora a história da difusão indiscriminada 

da monocultura, mas a história de como a plantation e outras formas de agricultura 

escravista, ao lado de um forte mercado local, permitiram o crescimento e a exportação 

baiana. Dessa forma, a produção agroexportadora e para o mercado interno devem ser 

compreendida sob uma relação de mútua dependência que, conjuntamente, também 

colocaram limites ao desenvolvimento do mercado externo. 

Não reduzida a uma lógica, mesmo que seja uma lógica interna, a escravidão na 

região de Feira de Santana, entre 1850 e 1888, quando de uma intensa atividade 

mercante, gerou uma dinâmica comercial e regional própria. Um comércio interiorano 

se organizara e criou nas redondezas uma formação social que deu origem a uma elite 

comercial responsável pelo abastecimento da circunvizinhança e da capital da Província 

(Cf. FREIRE, 2007, p.130) 6, e com o qual o comércio de escravizados esteve muito 

bem conectado - aspectos que revelam outras faces que, inevitavelmente, moldaram a 

formação social-escravista durante o império, notadamente. 

Na segunda metade do  Oitocentos, observa-se a existência de uma feira cuja 

importância já estava consolidada, bem como da policultura e da criação de gado 

presentes ali desde os primeiros momentos do povoamento daquelas terras, além da 

monocultura da cana que, então, já havia se estendido para os lados do sertão. Nessa 

feira  se vendia e se comprava de  tudo que era produzido na região – principalmente os 

alimentos que atendiam a demanda do vilarejo e também da circunvizinhança tanto ao 

interior, quanto ao litoral. Nela eram vendidas também as mercadorias que chegavam de 

Cachoeira e de Salvador, transportados por vapores até chegarem às mãos das ricas 

senhorinhas e dos venturosos senhores – produtos que atendiam outro tipo de 

necessidade das gentes remediadas, ligadas ao luxo e a ostentação7.  

                                                           
6 Ver também páginas adiante, as quais o autor faz um perfil e discorre sobre graus de fortuna para Feira 
de Santana e região. 
7 Boaventura faz mençã em todo o seu livro, ao luxo das gentes da Fazenda, bem como a imponências das 
propriedades. Menciona o luxo dos utensílios, finos castiçais de cristal de Baccarat, peças finas do 
mobiliário e do guarda-louça, inclusive serviço de Lomoges; às mulheres reserva os brocados e brocatéis, 
a seda, leques de pluma, rendas, babados, berloques e trancelins de ouro, tetéias de prata. (1989, p.158-
160). 
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Na mesma feira, grandes e pequenos criadores e comerciantes da região vendiam 

e compravam gado, onde também vendiam e compravam gente de várias regiões e do 

norte do Império, como as famosas boiadas do Piauí que pela Feira passaram. Muitas 

dessas vendas realizadas na Feira de Santana foram destinadas aos mercados da capital 

da Província, visto que a carne que os abasteciam saia das ‘fazendas de criar’ de grandes 

criadores da região de Feira de Santana como o coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira8 

Manoel Teixeira Soares e Idelfonso Moreira Sérgio (Cf. DAVID, 1996, pp.111-112), o 

que ratifica a dimensão e importância que a pequena feira adquirira no século XIX. 

A região de Feira de Santana conformou, de forma singular, um mosaico 

socioeconômico de grandes e pequenos produtores de açúcar, farinha, fumo, algodão, 

milho e feijão - predominante nas regiões mais afastadas do litoral, como São José das 

Itapororocas, Bonfim, Gameleira dentre outras-, assim como de grandes e pequenos 

criadores de gado, cujas relações sociais próprias de cada contexto estavam imbricadas, 

conectadas, interdependentes, compondo e desenhando no bojo de uma determinada 

estrutura escravista, uma formação social própria.  

Entender, portanto, as especificidades da economia e sociedade escravista na Vila 

de Santana da Feira e, posteriormente, da Cidade Comercial de Feira de Santana é, pois, 

compreender que a plantation, arquetípica para os estudos da Colônia e também do 

Império, não foi única e/ou preponderante em todas as regiões indiscriminadamente. 

Nesse sentido, temos a Feira de Santana, cujo mito fundador remonta a uma feira livre e 

na qual se observou ainda a pecuária e a policultura, aspectos que condicionaram, de 

modo extraordinário, uma formação social distinta na região agrestina, diferente da 

plantation.  

Conforme Neves, “as relações de um sistema global e as formações locais 

deveriam ser vistas como um problema histórico” (NEVES, 2002, p.59). Para esse 

autor, especialista em história regional e local, essas relações, apesar de desiguais e 

contraditórias, são universalmente articuladas e intercomplementares. Acredita-se, desse 

modo, que as produções para o mercado interno e externo estavam condicionadas por 

uma relação de interdependência, mesmo que assimétrica. 

                                                           
8 Nesse sentido, acreditamos ser de fundamental importância para este fato citar Onildo Reis David: “O 
criador e comerciante feirense, coronel Joaquim Pereira de Cerqueira, a 2 de outubro de 1855, desculpou-
se com o governo por não poder se encarregar da compra de gado de Feira de Santana, como lhe fora 
solicitado. Ele justificava que fugira com toda sua família desta cidade por temer a epidemia, “e por isso 
não podia bem cumprir essa missão”. [...]”. (1996, p. 111). 
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Ao analisar a economia monocultora da cana que se expandiu ao sul da plantation 

primitiva- Salvador, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Santo Amaro e 

Cachoeira -, Luiz Cleber Freire sugere que a expansão das lavouras canavieiras a 

regiões além do Recôncavo esteve associada ao “último surto açucareiro” (FREIRE, 

2007, p.63). Sendo assim, a expansão da lavoura canavieira à região agrestina ocorreu, 

principalmente, durante o século XVIII (Cf. PRADO Jr. 1989, p.84), quando a lavoura 

canavieira já havia se instalado há tempos nas regiões litorâneas, mantenedoras do 

monopólio da produção até o início daquele século.  

Ao ser estabelecida na região de Feira de Santana apenas a partir do  Setecentos, a 

economia canavieira teve uma vida relativamente curta nessa região, sobretudo se 

comparada ao Recôncavo.  A historiografia baiana apresenta uma leitura convergente 

acerca da crise da ‘sociedade canavieira’ a partir do século XIX, cujos pontos de 

desacordo estão relacionados à ordem ou preponderância de determinados fatores. A 

“crise de 1873” (TAVARES, 1979, p.157) levou, portanto, a plantation canavieira à 

decadência. 

Kátia Mattoso, ao discutir essa decadência das atividades canavieira de 

exportação, a partir da segunda metade do século XIX, enfatiza que além da “demanda 

irregular” de exportação, decorrente, principalmente, do contexto internacional europeu, 

foi relevante também para o declínio 

 
 

os efeitos das epidemias de febre amarela e de cólera-morbo na 
década de 1850, a praga da cana-de-açúcar na década de 1870, as 
periódicas crises climáticas nas áreas produtivas – tudo isso deve ter 
contribuído para diminuir a oferta em certos momentos da conjuntura 
econômica, somando-se à instabilidade de demanda.(MATTOSO, 
1992, p.457). 

 
 

Na segunda metade do Oitocentos, Feira de Santana sofria a severidade das secas9 

abordadas, com freqüência, nas sessões da Câmara Municipal daquela Cidade 

Comercial10. As epidemias, o cólera-morbo e a varíola11, principalmente, foram temas 

                                                           
9 Cf. Ata de 27 de agosto de 1857 /Caderno 1857 – APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1310 e 
a Ata de 04 de julho de 1889/Caderno 1889 - Seção Colonial/Provincial – APB - Série Câmaras – 
Maço1312. 
10 A denominação de ‘Cidade Comercial de Feira de Sant’ Ana’, decorreu da Lei Provincial n. 1320, de 16 
de junho de 1873. (Cf. ANDREDE. Op. Cit. p.33) 
11Cf. Ata de 26 de Janeiro de 1850 /Caderno – 1850 – APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 
1310 e Ata de 17 de novembro de 1874/ Caderno 1874 – APB - Seção Colonial/Provincial – Série 
Câmaras – Maço1311, respectivamente. 
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também abordados nos discursos dos legisladores que então compunham aquela Casa 

Legislativa. Estas enfermidades foram mortíferas, principalmente, para as/os 

escravizadas/os - sobretudo, no caso da cólera-morbo12 - e, desse modo, fator 

condicionante para a escassez de mão-de-obra que, naquele contexto, já padecera com o 

fim legal do tráfico transatlântico de escravizadas/os trazidos de África para a América 

lusófona – fatores que culminaram n’uma crise que se abateu sobre toda a Província13. 

 Em ata de 26 de janeiro de 1850, a câmara de vereadores de Feira de Santana 

visava comunicar ao presidente da província o aparecimento do “terrível flagelo da 

peste [Cólera morbus] entre o Povo desta Vila da Feira” que, lentamente, “foi ceifando 

vidas, que presentemente é incalculável o número de enfermos e há sucumbido 

diariamente seis a oito pessoas”. Na mesma ata os edis denunciam a carência de 

hospitais que “suporte os aflitos da epidemia”, sendo, pois, “assas lamentável não 

haver a aplicação metodicamente de remédios”, inexistindo, portanto, “esperança se 

não o da Natureza”  14, sobretudo àqueles aos quais não restavam alternativas como a 

busca de hospitais em outras cidades. 

Não obstante o aumento gradual do número de engenhos na região de Feira de 

Santana - que chegou a quatro em 1835, localizados na região de Limoeiro e São Simão, 

e onze entre 1850 e 1888, situados todos na freguesia dos Humildes (FREIRE, 2007, 

p.64) -, deve-se tomar as escrituras de penhor e hipotecas de escravizadas/os15 nas 

diferentes zonas produtoras, recorrentes para a segunda metade do XIX para a região da 

Feira de Santana, enquanto indícios de uma crise que já abalava toda a Província da 

Bahia. Esse fato indica a interdependência dos cenários econômicos que, então, 

compunham a formação social-escravista daquela região. 

Tratar as escrituras de penhor e hipoteca como sinais de uma conjuntura de 

decadência econômica, posto que o penhor ou a hipoteca de um bem como a/o 

escrava/o numa ocasião de escassez - portanto, de encarecimento -, em segurança de 

empréstimos, sugere que os/as proprietários/as que até então haviam lucrado com as 

exportações, ou com a venda no mercado local, passavam por dificuldades financeiras. 

                                                           
12 “Pela estatística de Rodrigues Seixas, de 18.549 mortos na Bahia uma maioria de 49,9% era mulata, os 
negros somavam 35,5% e os brancos apenas 14,7%. Em toda a Bahia, a doença matou principalmente os 
que lidavam no comércio e nos ofícios manuais – 32% do total dos mortos. Também se verificou uma 
taxa de mortos entre os trabalhadores de lavoura, algo em torno de 30% dos últimos.” In: DAVID, Onildo 
Reis. O INIMIGO INVISÍVEL. Epidemia na Bahia no século XIX. (1996. p. 130).  
13 Ver REIS, João José & DELFIM, G. Carne sem osso, farinha sem caroço: o motim de 1858 contra a 
carestia na Bahia. Revista de História (USP), São Paulo - SP, n. 2, p. 133-159, 1996. 
14 Ata de 26 de Janeiro de 1850 /Caderno – 1850 – APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1310. 
15  Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
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 Na escritura de penhor de Maria, parda, com idade de 33 anos, solteira, estimada 

em quatrocentos mil réis; Libania de 13 anos, solteira, estimada em seiscentos e 

cinquênta mil réis, Eusebio, pardo, estimado em seiscentos mil réis e Custancia, parda, 

8 anos de idade, estimada em quatrocentos mil réis, todas/os filhas/os de Maria e 

naturais da freguesia de Santa Bárbara, Dona Anna Maria da Conceição, então 

proprietária, também de Santa Bárbara, as/o penhorou em 1875 -  portanto, numa 

conjuntura de crise como já discutido - ao Capitão André Pedreira da Silva Morais, 

morador de Feira de Santana e que vivia do comércio,  para a segurança e garantia do 

empréstimo de um conto trezentos cinquênta mil réis, que o havia requisitado 

certamente em virtude da crise que atravessava. 

 Este documento, no qual se penhorou uma família de escravizadas/os, indica o 

quanto os comerciantes daquela cidade “financiaram” a produção regional, 

principalmente, em tempos de crise. Este caso, dar nomes apenas, ao contrário de 

diversos outros que foram reduzidos a números no gráfico abaixo. Esses comerciantes, 

aos quais, normalmente, se penhoravam e hipotecavam as/os escravizadas/os, foram, em 

tempos de crise, um suporte de importância inquestionável para os/as produtores/as da 

região, sobretudo para os/as médios e pequenos proprietários. 

 
 
Gráfico 1- Penhor e Hipoteca (1850-1888) 

                                                                                                                        

 
 
           * Não há nenhuma penhora circunscrita à década de 1880.                  

FONTE: Escrituras de Penhor e Hipoteca (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 
 

Na década de 1860, registrou-se um alto índice tanto de hipotecas quanto de 

penhores em número absoluto, conforme gráfico acima. As décadas de 1860 e 1870 

foram períodos de grandes dificuldades para a economia na região de Feira de Santana. 
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Entre 1857 e 1860, ocorreu uma das mais longas secas da história da Bahia e na Feira de 

Santana a economia sofria seus impactos: provocou a morte de gado e a perda das 

lavouras, o que culminou no aumento do preço de gêneros alimentícios como a farinha 

de mandioca e a carne, além de forçar a migração de roceiros famintos para a cidade. E 

as zonas policultoras, que atendiam a demanda de gêneros alimentícios da vila e da 

feira, passaram também por dificuldades econômicas nesse século XIX. 

Assim sendo, apesar do avanço das lavouras canavieiras para os lados das ‘Terras 

de Lucas’, este fora pontual e tardio, num recorte temporal marcado pela decadência do 

açúcar. Este fato indica que as lavouras de cana-de-açúcar sobreviveram por pouco 

tempo nos arredores de Feira de Santana. Melhor sorte teve as lavouras de gêneros 

alimentícios e a feira, na qual circulavam os mais variados produtos, que resistiram ao 

crepúsculo da escravidão16 e à crise da economia canavieira. Mesmo no quadro de 

profunda decadência econômica que caracteriza a segunda metade do século XIX na 

Bahia, Feira de Santana se afirmava, progressivamente, enquanto região catalisadora de 

um intenso comércio regional.  

A importância das áreas de produção de gêneros de subsistência na região de Feira 

de Santana é ratificada nas atas da Câmara quando das devassadoras secas, tal como 

aquela de 1857. Numa ata daquele ano se lê que a “Capela de Senhor do Bonfim que se 

tem despovoado quase inteiramente” e a “classe pobre miseravelmente perecerá”, visto 

o preço da farinha de mandioca, em decorrência de devastadora seca17. Já na ocasião da 

seca de 1889, os vereadores requisitaram do presidente da Província  

 
 

“medidas para socorrer a pobreza”, posto que “Continuando ainda 
com intensidade a fome que nos deixou a seca, e abundando de todas 
as partes indigentes a procura de trabalho, porquanto na lavoura que 
está quase paralisada à falta de capitais, não encontrão eles meio de 
subsistência"18.  

 
 

Desse modo, a seca foi elemento condicionante das experiências vivenciadas 

pelos feirenses na segunda metade do século XIX notadamente, como fora em toda a 

atividade agrícola baiana, devido ao seu baixo nível tecnológico.  

A Seca, teimosa e devastadora, tornou a arrasar as terras de Sant’Anna e seus 
                                                           
16 Com relação a estas questões, sobretudo com relação aos conflitos vivenciados pela Feira de Santana e 
os ideais de civilidade nas primeiras décadas do século XX, ressaltamos o trabalho de Clóvis Frederico 
Ramaiana (2000, pp.25-33). 
17 APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1310. 
18APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1312. 
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arredores nos últimos anos de 1870. No jornal “O Vigilante” de março de 1878, 

destaca-se no noticiário os problemas causados pela seca nas Vilas do Camisão e Monte 

Santo: 

 
 

MONTE SANTO - Escrevem-nos: Dolorosa é a situação que 
atravessamos. 
A seca impávida, vai aniquilando nossas paragens devido a falta de 
chuvas que sentimos a bons tempos. 
Os cereais teem [sic] estado por preços elevados, isto pelo pouco que 
vem ao mercado. 
O gado e toda qualidade de criação morre em grande escala; e os 
retirantes de diversos pontos do norte, para aqui dirigem-se em 
avultado número. 
São tristes as nossas condições, esperamos do Todo Poderoso um 
paradeiro aos males que nos afligem.19  
 
 

 No mesmo jornal adverte-se quanto o alto preço da farinha de mandioca20, um 

dos principais componentes da dieta alimentar das gentes do agreste, inclusive da 

escravaria. E para completar as aflições causadas pelas secas, sobretudo, pela “grande 

seca de 1877” (Cf. BARICKMAN, 1998-1999, p.210) e pela “crise nos engenhos” a 

partir de 1873, a varíola rondava novamente a Feira de Santana21, apesar de no dia 27 de 

março de 1878 já se acharem “restabelecidas as poucas pessoas que aqui estavam 

atacadas d’este horrível mal”- segundo publicou o jornal ‘O Vigilante’22. O alto número 

de hipotecas e penhores para aquelas décadas estaria, portanto, explicado se se 

considerar a conjuntura econômica de crise nas décadas de 60 e 70 do século XIX. 

 Em dezesseis de abril de 1866, no Tabelião França23, na Vila da Feira de Santana, 

Manoel Joaquim Alves Ribeiro deu os “Escravos Maria cabrinha de idade de sete 

anos, Lucio cabrinha de idade de cinco anos [...] ao Capitão Manoel Alves de São 

Boaventura Coutto para garantia da quantia de um conto de réis”24. Maria e Lúcio por, 

respectivamente, setecentos mil réis e quinhentos mil réis, ambos naturais da freguesia 

dos Humildes. Manoel Joaquim Alves Ribeiro era, então, proprietário do Engenho 

Quebra Cangalha, sob a jurisdição do termo da Feira de Santana. 

                                                           
19 Jornal ‘O Vigilante’, Ano 2°, N° 34, p.2. 
20 Jornal ‘O Vigilante’, Ano 2°, N° 34, p.2 
21 Falamos inicialmente da varíola, no início da década de 1850. 
22 Ano 2°, N° 34, p.2. 
23 Na verdade, Francisco Gonçalves Pedreira França. 
24 Livro de Notas n. 10 ou 9A (1862). 
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O penhor significava, naquele contexto, a garantia de pagamento de dívidas 

contraídas anteriormente ao ato do registro acordado em cartório. Sendo assim, os/as 

escravizadas/os eram mercadorias de excepcional valor e tomadas/os de ‘bom grado’ 

como garantia de pagamento. Se a crise não passasse e o bem penhorado não pudesse 

ser reavido, ao menos uma peça valiosa – sobretudo àquela altura - ao/à credor/a seria 

deixada, principalmente se fosse especializado como o “Escravo Luis Pio oficial de 

Carpina e Ferreiro”25.  

Na escritura pública de penhor registrada na Vila da Feira, cerca de quatro meses 

depois do registro da dívida contraída por Manoel Joaquim Alves Ribeiro, era então a 

vez de impor ao cabra  Luis Pio, de trinta anos, um destino incerto dali em diante, visto 

que seu proprietário Constantino dos Santos Albano o daria “a Luis Jose Pereira 

Borges pelo tempo de seis meses que estima em um conto de réis para garantia de igual 

quantia que se constituía devedor” 26.  

Tratava-se, pois, de uma situação possivelmente inusitada, talvez: o devedor, 

negociante da Praça Comercial da Feira, e o credor, “Lavrador Senhor de Engenho”, 

não por coincidência da Freguesia dos Humildes, então, produtor para a exportação. No 

entanto, se considerarmos que o impacto da crise recaiu também sobre os comerciantes, 

certamente que de forma desigual, mas também provocando uma baixa capitalização 

destes, não seria esse, portanto, um fato excepcional. Ao contrário, esse fato indica 

como os mais diversos cenários socioeconômicos da feira estivam interligados e 

integrados. 

Numa conjuntura de crise, grandes e pequenos proprietários sofreram com as 

vicissitudes daqueles tempos. O que explicaria, pois, a escritura de débito e hipoteca 

realizada a dezesseis de janeiro de 1872 por José Pereira Soares e sua mulher Roza 

Umbelina Sampaio por razão da dívida contraída com Aprígio da Silva Dutra pela 

quantia de 8: 000$000 réis, pelo prazo de um ano. 

 É válido ressaltar que se tratava de uma quantia relativamente alta, respectiva à 

propriedade que constituía a totalidade dos bens do casal: a “Fazenda Brava com 

terras, casa, gado com todas as benfeitorias, uma casa dentro do Camisão e os 

escravos Joanna e Benedicto”27. Uma propriedade que em nenhum momento faz 

menção a atividades correspondentes a lavoura da cana-de-açúcar, mas, apenas a 

                                                           
25 Idem. Grifo da autora. 
26 Idem 
27 Livro de Notas 8A. 
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pecuária. Além disso, deve-se observar que em meio a todos os bens hipotecados ao 

credor, fazem parte daquelas propriedades apenas dois escravizados: Joanna crioula, 

com vinte anos mais ou menos e Benedicto cabra, com seis anos mais ou menos28. O 

que demonstra o baixo poder aquisitivo dos proprietários. 

Em 1880, era a vez do casal João Francisco de Azevedo Duro e D. Delfina 

Persiliana de Azevedo hipotecarem a João Plazer da Silva não um engenho, mas 

 
 
 “um sítio com [...] Benfeitorias denominado Riacho do Meio e uma 
Escrava cor cabra de nome Landelina de vinte anos e dois animais 
cavalos de carroça q[ue] estimam na quantia de um conto e duzentos 
réis por segurança e garantia de um conto de réis.”29 

 
 

Essa escritura de hipoteca faz menção à atividade agrícola policultora, perceptível 

no tipo de propriedade: um sítio. Já a hipoteca feita por André Curcino Amorim e sua 

mulher Maria Guilhermina de Cerqueira Amorim a Manoel Francisco Fernandes  

 
 

“de uma roça [...] e os escravo Thereza Africana Anna Cabra e seu 
filho Sebastião Esufonio crioulo, Jacintho crioulo, Balbina Africana 
que todo[s] estimam em oitocentos mil réis para garantia da quantia 
dezoito contos de réis”30. 

 
 

Essa última propriedade, “uma roça”, sugere igualmente estar destinada à policultura. 

Também no ano de 1880, o “Coronel Linaldo José Pereira Boerges e sua mulher 

Dona Iganacia de Lima Carvalho Borges” hipotecavam “bens de maior semoventes 

para garantia de seis contos de réis”, a saber: Henriqueta, 400 mil réis, Maria preta, por 

750 mil réis, Leonidia, Isabel por 500 mil réis, Adriana por 400 mil réis, Herculana por 

300 mil réis, Felicidade por 500 mil réis, Christina por 400 mil réis e Maria - filha de 

Christina- por 600 mil réis31. Todas/os “estimados em quatro contos e duzentos mil 

réis”, uma quantia relativamente alta a se dever, a menos que fosse num contexto de 

crise. 

Segundo Mattoso (2004), ao estudar “A riqueza dos baianos no século XIX” 

através dos inventários dos/das ricos/as soteropolitanos/as, a quantia de trezentos mil 

réis equivaleria ao preço de uma modesta morada e um conto, uma casa térrea de pedra 
                                                           
28 Idem. 
29 Livro 17  (OU 10)– 1879-1880. Grifo da autora.  
30  Livro n. 9A ou 10 – 1862. Grifo da autora. 
31 Livro 17  (OU 10)– 1879-1880 . 
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e cal (MATTOSO, 2004, p.303). Convenhamos que se trata de números que revelam 

um determinado padrão para a Capital da Província e, portanto, quatro contos e 

duzentos mil réis era um valor um tanto elevado  para Feira de Santana e região. 

É certo que não convém tratar a Vila da Feira enquanto uma região de "transição 

econômica" – posto que não se trata de uma faixa de transição, mas de uma formação 

específica -, mas faz-se necessário ressaltar a complexidade e a especificidade da 

“comercial Vila” no Oitocentos, na qual foram acomodados cenários socioeconômicos 

distintos, mas interligados e interdependentes. Tal questão é fundamental para a 

compreensão da formação social feirense e da experiência escrava de uma Bahia ainda 

pouco explorada pela historiografia da Escravidão. 

O agreste escravista estava integrado a uma economia regional e interprovincial, 

fruto de uma economia auto-suficiente no que diz respeito principalmente a gêneros de 

subsistência, com capacidade de gerar excedente e cuja dinâmica integrou várias regiões 

ao atender, inclusive, a plantation. Segundo Erivaldo Neves, nos estudos sobre o Alto 

Sertão, a demanda de terras para a pecuária, associada frequentemente à policultura, 

ocorreu em conseqüência do fluxo de mercadorias e desbravadores/povoadores, quando 

da “corrida do ouro” sertão adentro, o que proporcionou, desde aqueles tempos, um 

intercâmbio que “evoluiu da dimensão local para a regional, a provincial e a colonial” 

(NEVES (et all), 2007, p.22).  

É coerente afirmar, portanto, que se houve um sentido para a colonização do 

Brasil - cuja finalidade fora atender prioritariamente as demandas da política colonial de 

exportação32-, um ‘não-sentido’ preponderou na colonização e desenvolvimento de 

Feira de Santana, cuja formação social esteve ligada, principalmente, à sua vocação 

comercial.  

 

 

1.2- Entre caminhos: no meio dos caminhos tinha uma Feira ... 

 

As regiões agrestinas e sertanejas, nas quais foi preponderante a policultura e 

                                                           
32 Segundo Caio Prado Jr, precursor do modelo explicativo para a colonização do Brasil, “No seu 
conjunto e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma 
vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, 
destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu [...], o 
verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os 
elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução histórica dos 
trópicos americanos.” (1989, p.31). 
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pecuária consolidadas desde o século XVIII, e cuja distância do litoral açucareiro 

fomentou um intenso comércio regional, integraram um mercado interiorano do qual 

ressaltamos o fluxo de mercadorias e escravizados/as entre a capital da Província, o 

recôncavo e o sertão.  Nesta trama, Feira de Santana se configurou enquanto elo de 

contato e articulação entre o litoral e o sertão. 

 Apesar de parca historiografia a respeito, estudos recentes acerca dos ‘caminhos 

do sertão’33 têm ressaltado a importância destes na integração socioeconômica 

interiorana, os quais “foram efetivamente abertos a partir da necessidade do 

deslocamento de gado, de escravizada/os, de ouro e de outras mercadorias” (PINA e 

MIGUEL, 2007, p.77), através dos quais se estabeleceu redes de intercâmbio que 

originaram e intensificaram o mercado interno. 

A “Estrada Real do gado”, por exemplo, concluída em 1725 pelo governo 

português – por isso, ‘Estrada Real’-, foi além de via comercial, a possibilidade de 

fixação de populações ao longo de seu curso e criação de pontos de apoio para viajantes 

e estabeleceu novas alternativas de aglomerados populacionais (Cf. PINA e MIGUEL, 

2007, p.77). Esse “caminho”, que então cortava a Feira de Santana, era de suma 

importância para aquela vila e adjacências. Em ata da Câmara Municipal de 20 de 

outubro de 1851 registrou-se o seguinte pedido ao Presidente da Província: que se abra 

uma nova estrada, menos acidentada, tortuosa, alternativa à que existia, a qual partia de 

São José às povoações de Coité, a Juazeiro e a Província do Piauí – trata-se, pois, da 

chamada ‘estrada real do gado’.  

A nova estrada, na verdade, era apenas uma alteração numa parte do percurso da 

estrada real. Propunham uma nova rota para o trecho ente Juazeiro e Feira de Santana: 

de Juazeiro a nova rota seguiria pelo Arraial de Coité, daí em direção a Fazenda Saco 

dos Porcos, depois a São José das Itapororocas, onde retornava “a estrada antiga até a 

Villa da Feira de S. Anna.” Ao tomar essa nova direção se encurtaria uma grande 

extensão, além de facilitar a jornada que seria “feita em terreno plano de areias e com 

excelentes aguadas nativas, e artificiais”. 

Salientamos, portanto, a importância atribuída a esta estrada, visto que, anexo 

àquela ata encontramos um abaixo assinado dos habitantes do “Termo da Vila Nova da 

Rainha, e Juazeiro e suas adjacências”, com 45 assinaturas, no qual se argumenta em 

                                                           
33 Destaco, especialmente, o trabalho organizado por NEVES, Erivaldo Fagundes. & MIGUEL, Antonieta 
(Orgs.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e intercâmbios coloniais dos sertões da 
Bahia. Salvador: Arcádia, 2007. Sertão’.  
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favor do pedido de uma melhor estrada: “para comodidade dos viajantes, e animais”. 

No próprio requerimento, também anexo à ata, arriscam uma justificativa mais 

persuasiva:  

 
 

“Ilustríssimos Senhores Presidente, e Vereadores da Câmara da Vila 
da Feira./ Tendes presente á representação endereçada pelos 
habitantes das Vilas – Nova da Rainha, Juazeiro, ao Excelentíssimo 
governo d’esta Província, implorando á minoração dos 
inconvenientes, que sofrem no assíduo trânsito comercial para esta 
Vila [...]”34. 

 
 
A importância da ‘Estrada Real’ fora observada já em 1819 por Spix a Martius, os 

quais a observaram como elo entre o Recôncavo e o sul da Província, pela qual eram 

“tocadas as boiadas do Piauí” (1976, p.219). Argumentaram que, quando da‘terrível 

seca de 1819’, esse “tráfego comercial entre a Bahia e província do Piauí” (1976, p.230) 

trazia prosperidade para a região da Vila Nova da Rainha – portanto, para a 

circunvizinhança –, sendo ainda importante ao Arraial do Juazeiro, posto que a 

comunicação com o Piauí dependia da travessia do Rio São Francisco que, então, 

acontecia naquele arraial.  

Com base nesse relato, circunscrito às primeiras décadas do século XIX, observa-

se a importância daquela estrada decorrente, sobretudo, do intenso fluxo de pessoas e 

gado. Um fluxo que ligava o norte à província da Bahia, uma importância que perdurou 

pela segunda metade do XIX. 

De passagem pela Cidade de Feira de Santana em 1859, o Imperador do Brasil, 

Pedro II, pondera quanto à importância daquela mesma ‘Estrada Real’:  

 
 

Êste ponto [a Feira de Santana] é de grande importância porque por 
ela passam as estradas de Jacobina, do Coité e S. Francisco, e da 
Purificação, convindo muito estudar um atalho, apenas explorado, que 
dizem encurtar 2 léguas a estrada entre Cachoeira e Feira (D. Pedro, 
1959, p.188). 

 
 

O que ratifica, pois, a coerência do pedido na ata de 1851, citada acima. Os relatos 

tanto da ata, como os de Spix e Martiu e de Pedro II evidenciam a importância da Vila 

e, posteriormente, Cidade Comercial da Feira como elo de conexão entre várias regiões 

                                                           
34 Grifo da autora. APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1310. 
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interioranas e o Norte do Império através da ‘Estrada Real do Gado’. Circundada por 

rotas que surgiram da necessidade do abastecimento dos mercados circunvizinhos: do 

litoral e da capital da Província principalmente, a Vila de Feira ganhou proeminência. 

Observa-se ainda que na Feira de Santana, além do comércio dos gêneros 

alimentícios, constituiu-se também zona de produção destes mesmos gêneros. Para 

tanto, ressaltamos, além das atas da Câmara Municipal, os documentos notariais 

relativos as/aos escravizadas/os35 onde são observados uma maioria de cativos/as para 

os quais se registra a qualificação “do ofício da roça”, “do serviço da roça” ou do 

“serviço da lavoura”. Ao analisar os inventários circunscritos ao período entre 1850 e 

1888, Luiz Cleber Freire afirma: Os 985 escravos encontrados nos inventários 

trabalhando na agricultura perfizeram 85% [do total 1153 escravizados/as]” listados 

(FREIRE, 2007, p.76). 

Em 1889, os vereadores discutiam a severidade da seca que assolava a região e 

argumentaram em favor da necessidade de construir uma ponte sobre o Rio Jacuípe que 

prestaria “um relevantíssimo serviço ao comercio e a lavoura”, uma vez que assim 

resolveria a demanda de mercadorias durante as enchentes e as prolongadas secas. Tal 

argumentação denota a importância de Feira de Santana também como produtora dos 

gêneros de subsistência vendidos na feira e produzidos nos arredores daquela 

municipalidade. 

 
 

 “O local escolhido para ponte é na estrada que vai para a freguesia 
do Bonfim, Gameleira e Bom Despacho, e para o alto sertão, e por 
ela transitam a maior parte dos que comerciante [sic] com esta 
cidade e a maior parte do gado que vem para nosso comercio.”36.  
 
 

No século XIX, a importância que o pequeno núcleo adquiriu parece 

inquestionável, sobretudo como região catalisadora de uma dinâmica comercial própria 

para as regiões agrestina e sertaneja. Ao tomar a documentação notarial: escrituras de 

compra e venda, cartas de alforrias, hipoteca e penhor de escravizadas/os, além de 

procurações referentes a transações comerciais envolvendo cativas/os africanas/os e 

nascidas/os no Brasil, registradas nos tabelionatos da vila da Feira de Santana – como 

                                                           
35Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885): 1º 
Tabelionato de Notas - Fórum Desembargador Filinto Bastos - FSA,  realizado pelo Projeto: Itinerários da 
Memória – Comunidades Negras rurais do vale do Paraguaçu (1890-1940), através da bolsista Flaviane 
Ribeiro Nascimento. 
36APB - Seção Colonial – Série Câmaras – Maço 1313. 
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fontes de estudo da movimentação de pessoas e mercadorias pelos caminhos que 

cortavam a Feira de Santana é manifesto nesses mesmos documentos um intenso fluxo 

de senhores/as e escravizadas/os naturais e/ou moradoras/res em freguesias e fazendas 

circunvizinhas, do sertão e do litoral, das províncias de São Paulo e do Piauí37. 

A 14 de julho de 1864, Dona Maria Paulina de Jesus, residente à Vila da Feira, 

registrou a venda “da Escrava crioula de nome Antonia pela quantia de oito centos mil 

réis”, 30 anos mais ou menos, do serviço da lavoura, solteira, herança de seu pai, ao 

Capitão Antonio Francisco do Nascimento, residente na cidade de Cachoeira38. 

Na mesma data do registro da escritura de compra e venda de Maria Paulina de 

Jesus, Antonio Pedreira de Cerqueira, residente na vila da Feira de Santana, vendeu a 

Jacomo Antonio Rosgine a “Escrava Clemência cabra idade de trinta e quatro anos 

pela quantia de sete centos mil réis”, natural de São Gonçalo dos Campos, cidade onde 

residia o seu proprietário39. 

A vinte de julho de 1878, encontramos o seguinte registro: 

 
 

“Escritura pública de compra e venda paga e quitação que faz 
Serafim Jozé Bastos, morador no Termo de Maragogipe, por seu 
bastante procurador Manoel Ribeiro de Macedo, nesta cidade, a 
Cornélio Cyprianno de Assis morador nesta Cidade, da escrava de 
nome Procossia de cor preta, idade dezoito anos quando foi 
matriculada, solteira natural do mesmo termo de Maragogipe capaz 
de qualquer trabalho, do serviço da lavoura, filha de Maria, pelo 
preço e quantia de quinhentos mil réis.40 

 
 

Dentre outras cidades e vilas que também aparecem nos registros, todas 

localizadas no Recôncavo baiano, ressaltamos essas a título de reflexão acerca desse 

contato da Feira de Santana com o Recôncavo baiano na segunda metade do XIX. Além 

disso, para uma feira reduzida pela historiografia ao fornecimento de gado e gêneros 

alimentícios para a região adjacente, a documentação evidencia ter aí se constituído 

também um centro de comércio de escravizadas/os. As escrituras de compra e venda 

não deixam dúvidas de que aquela feira funcionou como um ponto de encontro para a 

venda e a compra escravizados/as, basta um pouco mais de atenção para o local de 

                                                           
37 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
38 Livro de Notas n. 9A ou 10 – 1862 
39 Livro de Notas  n. 9A ou 10 – 1862 
40 Pacote do Saco plástico (fragmentos e folhas avulsas) 
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moradia dos vendedores/as e compradores/as, bem como da naturalidade das/dos 

cativas/os.  

 
 
 
 
 
 

TABELA 1 – Trânsito comercial de escravizadas/os (1850-1888) 
 

Procedência Destino 
Alagoinhas FSA 

Bom Despacho  FSA 
 Bom Despacho do Termo da Vila Nova da 

Rainha [Jacobina] 
FSA 

 
Bom Jardim FSA  
Bom Jardim Cachoeira 

Bonfim FSA 
Bonfim Remédios 

Cachoeira  FSA 
Cachoeira-PE FSA 

Cidade da Bahia FSA 
Coité FSA 

Coração de Maria Bom Despacho 
Coração de Maria FSA 

Faz. Coqueiro FSA 
Faz. Estiva/Bonfim FSA 

FSA FSA 
FSA Bom Jardim/Sto. Amaro 
FSA  Freg. De Riachão do Jacuípe 
FSA Monte Santo 
FSA Oliveira 
FSA  Capital da Província 
FSA São Gonçalo 
FSA Remédios  
FSA  Vila de Santo Antonio do Urubu [Vila do 

Urubu] 
FSA  Província do Piauí – Cidade de Oeiras 
FSA Camisão 
FSA  Senhora do Camisão do Coité 
FSA  Cidade da Bahia 
FSA  Juazeiro 
FSA - Freg. N. Sra. Do Bom Conselho de Serra 

Preta, Termo da Comarca do Camisão 
FSA  Bonfim 
FSA  Engenho Cazumbá/Purificação dos Campos 
FSA  Cachoeira 
FSA São Paulo 

Humildes São Paulo 
Humildes  S. José 
Humildes Humildes  
Humildes Oliveira 

Imbuzeiro, Distrito da F[rasgada] Nova  FSA 
Jaicó/PI FSA 
Juazeiro  FSA  
Lençóis  FSA 

Limoeiro  Limoeiro 
Maragogipe  “morador da Baia” 
Maragogipe FSA 

 Monte Alegre FSA 
Mundo Novo Remédios 
Mundo Novo FSA  
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 n/informa FSA 
Nossa Senhora do Rosário do Orobó – Termo 

da Vila de Santa Anna do Camisão – 
FSA 

 
Oliveira FSA 

Paranaguá* FSA 
Pedrão/Purificação FSA 

Piauí FSA 
Piripiri – Termo da Vila de Alagoinhas – 

Comarca de Inhambupe 
 FSA 

Purificação FSA  
Remanso FSA  

Remanso de Pilão Arcado FSA 
Remédios Bonfim 
Remédios Remédios  
Remédios FSA 

 Riachão do Jacuípe Sta. Bárbara 
Riachão do Jacuípe FSA 
Riachão do Jacuípe São Paulo 
Rio São Francisco  FSA 

Santa Bárbara  Sta. Bárbara 
Santa Bárbara  FSA 
Santa Bárbara Humildes 
Santa Bárbara Sítio da Pedra/Distrito de São José 
Santa Bárbara  Purificação dos Campos 
Santa Bárbara São Paulo 

Santa Bárbara no lugar Tanquinho FSA 
Santa Bárbara1 FSA  

Santo Amaro FSA 
Santo Amaro Humildes 
Santo Amaro- FSA 

Santo Antonio das Queimadas FSA 
Santo Estevão FSA 

São Felipe/Maragogipe FSA 
São Gonçalo -FSA 
São Gonçalo -FSA 
São Gonçalo S. José/FSA 
São Gonçalo  S. Gonçalo 

São José FSA 
São José  S. José 
São José   FSA 
Serrinha FSA 
Serrinha FSA 

Vila da Jacobina  Freg. Dos Remédios 
Vila da Purificação FSA  

Vila da Serrinha São Paulo 
Vila de Monte Alegre FSA 
Vila de Monte Santo  Freg. de Pedrão 

Vila de Morro do Chapéu  FSA 
Vila de Remanso do Pilas Arcado FSA 

Vila do Camisão  FSA 
Vila do Camisão  Villa de Santa Luzia do termo da Feira. 

Vila do Monte Alegre Feira de Santana 
Vila Nova da Rainha FSA  

Vila Santo Antonio da Jacobina  S. José 
*Não foi possível identificar se o lugar denominado Paranaguá estava localizado no Piauí, como 
informa alguns trabalhos, ou se tratava do engenho do mesmo nome que, então, existia no Recôncavo. 
FONTE: Escrituras de Compra e Venda (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 

 
 Nos registros da naturalidade das/os escravizadas/os nota-se que eram oriundos 

das várias regiões circunvizinhas, mas também de outras províncias. Com base na tabela 

abaixo é possível inferir também com relação à procedência dessas/desses 
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escravizadas/os, ou seja, que pós-1850 uma parte significativa das/dos cativas/os eram 

crioulas/os, nascidas/os nas propriedades das redondezas, conseqüência direta do fim do 

tráfico atlântico. 

 
 

 
TABELA 2 – naturalidade das/dos escravizadas/os (Feira, 1850-1888) 

 
      
 
 
  
 
 

 

FONTE: Escrituras de Compra e Venda (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 
 

Advertimos ainda quanto o contato com o sertão adentro. Há registros de compra 

e venda referentes à Juazeiro, Vila Nova da Rainha, Pedrão, Vila da Purificação dos 

Campos, localidades nas proximidades do Rio São Francisco, além da procedência de 

muitas/os escravizadas/os nascidas/os no interior da Província da Bahia, conforme 

pode-se observar na tabela 2. Portanto, mais que produtos agrícolas e gado, Feira de 

Santana foi fundamental no comércio regional de seres humanos, o que denota que a sua 

vocação comercial contemplava um leque diversificado de mercadorias.   

Naturalidade 

Bom Jardim – Santo Amaro Paranaguá 

Bonfim Paróquia de Santo Antônio 

Cachoeira Pedrão – Purificação 

Camisão Piauí 

Capim Grosso- Monte Santo Pombal 

Chique-Chique Prov. Da Bahia 

Coité Purificação 
Coração de Maria Remanso 

Da Bahia Remédios 

FSA Remédios da Gameleira 

Gameleira Riachão do Jacuípe 

Gavião- Monte Alegre Rio São Francisco 

Geremoabo Santa Bárbara 

Humildes Santa Sé 

Jacobina Santo Estevão 

Jaicó-PI São Felipe – Maragogipe 

Juazeiro São Gonçalo dos Campos 

Maragogipe São José 

Mocambinho – FSA São Sebastião 

Monte Alegre Sergipe 

Mundo Novo Serrinha 

Oliveira Tucano 

Ouriçangas – Purificação Vila Nova 

 Vila Nova da Rainha 
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Na escritura pública de compra e venda que fez em três de março de 1865, Dona 

Romana d’Alencar Brasileira “por seu procurador substabelecido Luperio Liolnido 

Pitombo a Luis José Pereira Borges do crioulinho Antonio de seis a[nos] filho da 

Escrava Casucta[sic] pela quantia de duzentos mil réis”41.  Dona Romana d’Alencar 

Brasileira era, então, moradora da Vila de Santo Antonio do Urubu [Vila do Urubu], 

localizada nas proximidades do Rio São Francisco, o que revela que apesar da 

precariedade das vias terrestres e das dificuldades, a circulação de produtos alcançava 

os mais diversos rincões, principalmente por terra, sob os cuidados de tropeiros42. 

Com relação a contatos com outras províncias ressaltamos o Piauí – sobre a qual 

já foram feitas algumas considerações - e São Paulo; destas ressaltamos dois 

documentos de outros existentes para o século XIX43: “Escripto publico de compra e 

venda que fás o Capitaão José Tabutino Roiz do Escravinho crioulo de nome Jozé 

Justino de sete anos a Francisco Simplicio da Costa pela quantia de seis centos e vinte 

mil réis”. O Capitão Roiz era, então, morador na Província Piauí e Francisco Simplício 

da Costa morador na Villa da Feira de Santana44. 

 O segundo documento diz respeito a 

 
 

“Escritura de compra e venda paga e quitação que faz Antonio do 
Desterro morador na Freguesia de Santa Bárbara, por seu bastante 
procurador Capitão Jozé Freire de Lima, ao Doutor Angelo Peris 
Ramos, morador da Província de São Paulo do escravo Raymundo de 
cor preta, idade 22 anos, solteiro natural da mesma freguesia,, diante, 
pelo preço e quantia de seiscentos e cinqüenta mil réis”45. 

 
 

 Estes documentos testemunham o intenso trânsito por estes lados da Feira de 

Santana, o qual esteve ligado, de alguma forma, à escravização, ao comércio e ao tráfico 

de escravizados dentro e para fora da Província, bem como do transporte de gado e 

demais produtos, e que ao tráfico intraprovincial de cativas/os estava ligado um tráfico 

maior. Muitas das transações envolvendo escravizadas/os realizadas e/ou registradas em 

                                                           
41 Livro de Notas  n. 9A ou 10 – 1862 
42 É válido ressaltar que Mattoso contrapôs as regiões dos Sertões “Economicamente isoladas” as do 
Recôncavo “mais integradas à economia da capital”. In: MATTOSO. Op. Cit. pp.460-461. Portanto, 
desconsiderou a importância das relações comerciais desenvolvidas entre ass regiões agrestinas e 
sertanejas. 
43 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
44 Livro de Notas n. 9A ou 10 – 1862. Grifo da autora 
45Este registrado em onze de Julho de 1878. Pacote do Saco plástico (fragmentos e folhas avulsas) 
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Feira de Santana no XIX estavam destinadas à Capital da Província da Bahia, onde 

seriam embarcados ao sudeste cafeeiro ou então seguiriam por terra46.  

Assim sendo, está ciente da existência de diversos cenários socioeconômicos na 

Feira do dezenove – da policultura, da feira e da monocultura é fundamental à 

compreensão das diferentes relações de trabalho e, desse modo, das relações sociais 

imersas no bojo da estrutura escravista e peculiares aos respectivos contextos que então 

compunham a Vila e, posteriormente, cidade de Feira de Santana. 

Esse trabalho busca discutir essa outra Bahia, cuja experiência escravista se deu 

sob formas e tramas próprias, em realidades historicamente dadas. Um estudo que visa 

contribuir, primordialmente, na construção de outras versões para a história de seres 

humanos escravizados nessa outra Bahia, desvendar suas histórias de vidas, encerradas 

em livros de notas empoeirados, esquecidos por muitos/as historiadoras/res que já 

decretaram o esgotamento do tema da escravidão – histórias que ainda não foram 

contadas, diferentes daquelas vivenciadas em qualquer outro lugar, as histórias das/os 

escravizadas/os da região de Feira de Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46  Para esta discussão ressaltamos três trabalhos em especial o de Richard Graham, ‘Nos tumbeiros mais 
uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil’, publicado na Afro-Ásia, n°27, 2002, 
especialmente as páginas 127 e 130-131; o de Erivaldo Fagundes Neves tomamos como um trabalho 
importantíssimo de estudo de tráfico de escravos interprovincial, ‘Sampauleiros traficantes: comércio de 
escravos do Alto Sertão da Bahia para o Oeste Paulista’, publicado na Afro-Ásia, 24, 2000. E um outro 
trabalho que acredito ser importante para pensar o tráfico de escravizadas/o nas então denominadas 
Províncias do Norte, especialmente, da Bahia para o sudeste é o trabalho de Sidney Chalhoub, ‘Visões da 
Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte’, de 1990. Nesse trabalho o autor trata 
de várias histórias de vidas, histórias cujo ponto convergente é, justamente, tratar-se de escravizadas/os 
que foram levadas/os ao Rio de Janeiro a partir, principalmente, de 1850. São pessoas que aparecem em 
várias páginas do livro protagonizando suas histórias. Sidney Chalhoub exemplifica negócios com o 
mesmo escravo no interior da Bahia - Recôncavo, talvez - em Salvador, no tráfico litorâneo para o Rio de 
Janeiro, passando pela polícia portuária, em casa de comissão na Corte, numa cadeia de procurações que 
encerra na escritura de compra e venda, para o cafeicultor no interior fluminense, mineiro ou paulista 
(p.44). 
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Capítulo 2 - Condição escrava e quotidiano da Escravidão no agreste baiano 
Oitocentista 

 
“Roubado da África, trazido para a América”. 

(Soldado Búfalo -Bob Marley) 
  
 

Na América portuguesa as mulheres negras foram escravizadas e submetidas à 

labuta cotidiana. Subtraídas das sociedades de origem, aquelas mulheres, “estranhas” no 

novo mundo, eram “despersonalizadas” e “dessocializadas”, processos que as 

transformavam em escravas. Esse resultado contribuiu para fazer delas indivíduos sem 

laços de parentesco, afinidade ou vizinhança, e, por conseguinte aptas à exploração. (Cf. 

MEILLASSOUX, 1995, p.79). 

Ser mulher ou ser homem é ter reconhecidas funções e prerrogativas ligadas às 

noções de feminilidade e masculinidade, muitas delas, convencionais e circunstanciais, 

sobretudo, ao que se refere à repartição de tarefas. Pensar, portanto, o trabalho das 

negras no Brasil imperial, requer pensá-las num determinado sistema social escravista, 

condição sine qua non para que as circunstâncias definissem e (re) inventassem novos 

papéis femininos e masculinos, cujas identidades de gênero, portanto, eram redefinidas. 

O trabalho braçal, considerado indigno às sinhás, foi relegado às negras. 

Distanciadas da imagem de mulher frágil – existente apenas no ciclo restrito das classes 

dominantes ocidentais -, as mulheres de África no Brasil foram submetidas a “todo 

serviço”: da roça, da casa ou nas atividades do ganho, eram sempre elas a realizá-los, 

mesmo porque aquela imagem de “mulher frágil” se contrapunha à lógica econômica do 

sistema escravista. 

A despeito do menor fluxo de escravizadas no tráfico transatlântico47, essas 

mulheres tiveram importância fundamental na acumulação de riquezas, visto a sua 

versatilidade no desempenho das mais variadas atividades. Na roça, capinou, roçou, 

plantou, colheu; na casa-grande ou casa-da-fazenda, cozinhou, lavou, passou, cuidou 

dos/das grande e pequenos/as; no ganho, vendeu e prestou serviços diversos. 

Muitas de suas experiências, apesar de condicionadas à escravização, remontam 

à África. Os comportamentos e as normas desse grupo social no Brasil, e na região de 
                                                           
47 Ver MEILLASSOUX (1995) e LOVEJOY (2005). 
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Feira de Santana, refletiram, portanto, a cultura herdada e as experiências vividas aqui. 

Para Robert Slenes, 

 
 

Na verdade, o lar e a roças constituíram-se como uma encruzilhada da 
identidade, onde se encontravam tradições africanas de diversas origens: o 
âmago do processo de criação de uma classe ou, talvez, de uma nação. (1999, 
p.208). 
 
 

Essas experiências, forjadas no dia-a-dia, revelam um quotidiano enquanto área de 

improvisação de papéis informais, no qual as mulheres escravizadas vivenciaram 

experiências diversas, nos mais diferentes espaços aos quais foram relegadas. 

 

 
2.1 - Senhorinhas “Capazes de todo serviço” – os lugares da “escrava” 
 
 

A dezoito de março de 1875, compareceu no Tabelionato de Notas de Feira de 

Santana o Major José Antonio Guimaraes [sic], e naquele dia, através da pena do 

Tabelião França foi registrada uma transação pouco comum para uma mulher 

escravizada na região de Feira de Santana, uma “Escritura de locação de serviços” 

entre o então senhor e proprietário e sua “escrava” Maria Senhorinha. Conforme o 

documento, a “escrava” ficava “obrigada a prestar = lhe quatro anos de todo serviço 

próprio de seu sexo na razão de cinquenta mil réis anual e no fim do tempo estipulado, 

depois pago satisfeito o locador com os ditos serviços gozar[á] então a sua 

liberdade.”48  

Segundo Peter Eisenberg (1989, p.300), as cartas de alforria registradas no final 

do século XIX tomaram feições de contratos de trabalho devido, principalmente, à 

recorrência de condições impostas às/aos escravizadas/os para que fossem validadas a 

posteriore. No entanto, faz-se necessário ressaltar que o documento em discussão não se 

trata de uma alforria parecida com um contrato, posto que seja efetivamente um 

contrato, o que indica limites à reificação escrava, uma vez que reduzida à condição de 

escrava, mero ‘instrumento de trabalho’, Maria Senhorinha passara, naquela ocasião, à 

condição de outorgante num contrato de prestação de serviços. É, pois, um documento 

que revela determinado grau de autonomia escrava. 

                                                           
48 Livro de Notas aberto em 1873. 
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Para alcançar a sonhada liberdade, Maria Senhorinha teria apenas que prestar 

“todo serviço próprio de seu sexo”. Quais serviços seriam estes? Serviços que a 

fizeram conquistar a alforria a cinco de janeiro de 1876, cerca de dez meses depois do 

concerto, frustrando, inclusive, as expectativas do Major Guimaraes [sic]? Ressalta-se 

aqui que o Major José Antonio Guimaraes [sic] estipulou o prazo de quatro anos, 

quando então Senhorinha somaria duzentos mil réis. 

O senhor Guimaraes registrara naquele dia de 1876 que Maria Senhorinha “fica 

liberta de toda escravidão [...] por ter me pago o restante a Escritura de locação de 

serviços que me havia passado na nota do Tabelião França e por isso gozará de sua 

liberdade como se de ventre livre nascesse”49. Conjecturas a parte acerca dos serviços 

realizados por Senhorinha, parece coerente discutir a possibilidade da  mesma ter 

conseguido a soma no serviço do ganho na feira de Sant’Anna que, àquele tempo, era 

uma das mais importantes feiras do interior da província tanto de gado, como de 

gêneros alimentícios, uma feira que atraía gentes desde o sertão do Piauí ao Alto Sertão 

baiano, além da Capital da Província e do Recôncavo. 

 Há, portanto, indícios de que muitas escravizadas estiveram empregadas ao 

serviço do ganho na feira, inclusive de que elas conseguiram, a partir dessa atividade, 

acumular pecúlio para a compra de suas respectivas cartas de liberdade. É provável que 

esse também fosse o meio usado por Francisca, de nação cabra, que pagou quinhentos 

mil réis pela alforria na fazenda São Tiago, em julho de 1865, cuja forma de pagamente 

foi a 

 
 

quantia de quinhentos mil réis abatendo trinta mil réis que lhe damos 
por Esmola de nossa parte, e a mais quantia para a dita Escrava ir 
nos dando durante a nossa vida, e ficando devendo, ficará o resto 
para os nossos herdeiros e por nossa morte gozará de sua liberdade 
como se nascesse de ventre livre.50 
 
 

Outro caso foi o de Anastácia crioula51, escrava de Izac Sabac [sic], comerciante 

da Vila da Feira, o que sugere que a escravizada também pudesse morar e/ou trabalhar 

na praça comercial de Feira de Santana ou nos seus arredores. Anastácia pagou por sua 

alforria a quantia de quatrocentos mil réis ao seu proprietário, que recebeu a citada 

                                                           
49 Pacote 1876. 
50  Livro de Notas nº10 ou 9A (1862). Grifo da autora. 
51 Idem. 
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quantia em “diversas vezes”, condição a ela imposta para o gozo da liberdade, a qual se 

efetivou em 1866, quando o comerciante Sabac tornou-a forra.  

O pagamento em “diversas vezes”, ou mesmo, o “ir nos dando” demonstra que 

as mulheres escravizadas podiam vislumbrar a libertação se conseguissem, de algum 

modo, auferir com regularidade pequenas quantias em dinheiro e, naquele contexto, o 

ganho seria uma atividade que as permitiriam lograr sucesso. O jornal “Correio da 

Feira” de 8 de janeiro de 1882 relata, por exemplo, a presença das fateiras52– comum 

em feiras livres -, sujeitas à perseguição da Câmara Municipal por fazer seu comércio 

nas praças públicas, uma atividade que no Brasil imperial era das “gentes de cor”. É 

possível afirmar, assim, que Maria Senhorinha, Francisca e Anastácia, tinham, portanto, 

algum meio para auferir gradualmente a quantia estipulada por seus senhores. 

O concerto de Senhorinha sugere ainda a diversidade de funções a que estavam 

sujeitas as mulheres escravizadas. A expressão “todo serviço próprio de seu sexo” 

implica numa diversidade de atividades capazes de serem desempenhadas pelo sexo 

feminino, principalmente ao se tratar de uma região na qual predominou a policultura, 

portanto, propriedades com pequeno número de escravizadas/os. Por contar com poucos 

braços os/as senhores/as impunham as cativas a realização de inúmeras atividades, 

inclusive das “tarefas pesadas”53 e, certamente, de seu auto-sustento.  

A divisão sexual do trabalho ocorria com muito mais freqüência em propriedades 

cujos/as senhores/as tinham capital suficiente para adquirir mão-de-obra necessária aos 

mais diversos afazeres, logo, grandes proprietários/as. Os papéis sociais com relação às 

ocupações não estiveram rigorosamente submetidos ao sexo durante a escravidão, 

variando, como já dito, principalmente num contexto de pequenos e médios 

proprietários54 e cuja diversidade produtiva fora preponderante. 

Numa escritura de penhor de 1865, feita por Joaquim Pereira da Silva, morador da 

Vila da Feira, vendia-se Justino, “crioulo, de idade trinta anos, alto, magro, solteiro, do 

serviço doméstico e trabalha de Pedreiro e Ricarda Parda de vinte anos, baixa, e 

gorda, do oficio doméstico, ambos estimados em um conto de réis”55. Nesse documento 

                                                           
52 Ano 1, Nº 25, p.3. 
53 Tais como no desmatamento e corte de lenha, no fabrico de açúcar, no descaroçamento do algodão, no 
preparo do fumo (enfardamento), no beneficiamento da mandioca, na colheita de produtos silvestres, no 
cuidado com os galinheiros, dentre outros. (Cf. LIMA, 1990, pp.134-136). 
54 Segundo Vilhena, no alvorecer do século XIX “Pela parte do leste faz barra no Peruassú [Paraguaçu], á 
pouca distancia tão bem o consideravel rio Jacuipe, tão povoado de fazendas de gado que hum Ministro 
incumbido de certas diligencias do serviço pelo Exmo. Governador actual, contou pelas suas margens não 
menos de 317 fazendas de gado, entre grandes e pequenas.”(1921, p. 505). 
55 Livro de Notas  nº 9A ou 10 – 1862. 
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pode-se observar que tanto Justino quanto Ricarda eram do “serviço doméstico”. Por 

realizar atividades tidas por preferencialmente femininas, relativas à casa, ao trabalho 

leve, Justino fugiu a uma suposta regra, modelos que não contemplavam as 

necessidades e circunstâncias impostas pela organização do trabalho escravo no Termo 

da Feira de Santana, assim como certamente ocorrera com as escravizadas. 

 
 

Os pressupostos de uma condição feminina, idealidade abstrata e 
universal, necessariamente a-histórica, empurra as mulheres de 
qualquer passado para espaços míticos sacralizados, onde exerceriam 
misteres apropriados, à margem dos fatos e ausentes da história. 
(DIAS, 1995, p.13). 
 
 

Admitir papéis apriorísticamente pensados enquanto essencialmente femininos 

significa desconsiderar a dinâmica quotidiana a qual os sujeitos estão inexoravelmente 

submetidos. Pensar as mulheres escravizadas enquanto seres encerrados em 

determinado modelo de mulher denota, portanto, desconsiderar a historicidade dos 

sujeitos e das experiências humanas. As cativas da região de Feira de Santana 

certamente que forjaram experiências próprias, improvisaram papéis femininos 

específicos submetidos ao contexto socioeconômico e cultural no qual estavam 

inseridas. 

No dia-a-dia laboral, determinadas ocupações possibilitavam alguns “privilégios” 

no que diz respeito a melhores condições de sobrevivência mesmo que ainda sob a 

escravização. Para Sandra Graham, houve certa “hierarquia entre os trabalhadores” 

(2005, p.46) no sistema escravista: daquelas/daqueles submetidas/os ao eito e ao olhar 

fiscalizador do/a senhor/a àquelas/àqueles que, em suas funções, conseguiam negociar 

determinados graus d’ autonomia ou algumas vantagens e, nesse aspecto, ressalta-se as 

‘escravas de dentro” - “O serviço de casa era considerado privilégio, pois era menos 

extenuante que as longas horas de trabalho duro no campo, sob o calor direto do sol ou 

o frio úmido de inverno” (2005, p.49)56. 

 As atividades consideradas domésticas compreendiam muitos afazeres: cozer, 

limpar, lavar e passar roupas, carregar água, esvaziar os restos de cozinha e dejetos 

noturnos, apanhar e cortar lenha, além de entregar recados. (Cf. GRAHAM, 2005, p.42). 

                                                           
56 Maria Inês Cortes de Oliveira pondera com relação essa assertiva, argumentando que a/o escravizada/o 
doméstica/o “tem sua posição privilegiada a depender muito mais do nível de fortuna de seu proprietário 
e do tipo de trabalho que realize na casa do que propriamente pelo fato de ser um escravo doméstico”. 
(1988, p.12). 
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Dentre essas funções ressalta-se ainda a ama-de-leite. Na Carta de Liberdade 

“gratuita”57 de Maria cabra, já velha, conferida por seu Senhor Caetano Sudré  [sic] de 

Vasconcellos, em São José das Itapororocas, a 19 de setembro de 18[rasgado]2, 

justificou o proprietário que a liberdade foi em recompensa “por me ter criado”58. A 

conquista da carta por Maria, mesmo que já velha, decorreu, principalmente, das 

relações construídas por ela e aquele a quem criou, o qual retribuiu o desvelo da criação 

da mãe-preta com a liberdade. 

 Essas atividades ao mesmo tempo em que possibilitavam a inserção de negras/os 

na intimidade de “sinhás” e “nhonhôs" e a negociação acerca das condições do 

cativeiro, as/os submetiam a uma maior fiscalização, além de uma política de 

dominação tecida quotidianamente com os fios do paternalismo senhorial. 

 A despeito da escravização que impôs às mulheres as suas regras, a experiência 

cotidiana não admitiu papéis previamente atribuídos aos sexos, posto que o dia-a-dia 

dos sujeitos não ficou limitado à leis de comportamento, visto a  historicidade da 

experiência vivenciada e é, nesse sentido, igualmente evidenciado pelas fontes, que 

compreendemos a relação senhor/a - escravizada/o no sistema escravista.  

 

2.1.1- “Capazes de todo serviço da Lavoura”...  

 

 

As diversas formas de emprego da mão de- obra escrava variou ainda conforme 

o tipo de cultivo e as dimensões das propriedades. O número de escravizadas/os variava 

na razão inversa ao de tipo de produção e seu destino final. Ou seja, o número de 

escravizadas/os nas propriedades do agreste foi relativamente pequeno e ficou menor 

ainda quando a propriedade destinava-se a uma produção variada de gêneros, mas 

crescia se os produtos estivessem destinados a grandes transações comerciais como o 

gado, a mandioca59 e o fumo.  

 

 

 

TABELA 3- Produção e número de escravizadas/os por inventário (1850-1888) 

                                                           
57 O termo “gratuita” com aspas pressupõe que  apesar de ter havido pagamento em dinheiro, o 
pagamente ocorreu, ainda que de outras formas, como a prestação de serviços. 
58 Livro de Notas 5 A. 
59 Conforme Poppino, fora até 1860, a principal ‘indústria da Feira de Santana. (Op. Cit. 64-67). 
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PRODUÇÃO NÚMERO 

DE 

INVENTÁRI

OS 

NÚMERO DE 

ESCRAVOS 

MÉDIA 

ESCRAVOS/INV

ENTÁRIOS 

Açúcar/Mandioca 02 32 16 

Café 01 10 10 

Gado 55 478 8,7 

Gado/Açúcar 03 199 63,4 

Gado/Açúcar/Mandioca 04 208 52 

Gado/Açúcar/Tabaco/Mandioca 01 28 28 

Gado/Algodão 04 48 12 

Gado/Mandioca 53 790 14,9 

Gado/Mandioca/Algodão 06 101 16,8 

Gado/Mandioca/Café 02 15 7,5 

Gado/Mandioca/Milho/Feijão/Pomar 01 07 07 

Gado/Mandioca/Poma 02 74 37 

Gado/Pomar 02 27 13,5 

Gado/Tabaco 03 50 16,7 

Gado/Tabaco/Mandioca 13 131 10,1 

Gado/Tabaco/Mandioca/Algodão/Café/ 
Milho/Feijão 

01 88 88 

Gado/Tabaco/Mandioca/Algodão/Milho 01 38 38 

Gado/Tabaco/Mandioca/Café 01 16 16 

Gado/Tabaco/Mandioca/Feijão/Milho 01 05 05 

Gado/Tabaco/Mandioca/Milho/Feijão/ 
Pomar 

01 18 18 

Mandioca 10 67 6,7 

Mandioca/Algodão/Café 01 01 01 

Mandioca/Café 01 04 04 

Mandioca/Milho/Feijão 01 08 08 

Mandioca/Pomar/Cachaça 01 09 09 

Tabaco/Mandioca 02 30 15 

TOTAL 173 2482  

FONTE: FREIRE, 2007; pp.59-60. 

 

A versatilidade na labuta quotidiana de escravizadas e escravizados na região 

agrestina alterava-se de acordo com a dimensão das propriedades e o potencial 

produtivo/número de escravizadas/os.  

Na fazenda Pojuca, situada na Freguesia de Bom Jardim, em Santo Amaro, o 

tenente-coronel Manoel Ribeiro de Araujo e sua esposa hipotecaram, em 1876, a posse 

das benfeitorias da propriedade: “seis escravos, e cem cabeças de gado de cria”. E na 
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“Escritura de débito Obrigação, hipoteca e futura venda” que fez o Intendente Antonio 

Pereira Suzarte a Dona Maria Leopoldina Guimarães 

 
 

da Fazenda S. Jorge com todas as benfeitorias e dos Escravos 
aderentes ao solo de nomes Anastacia, e seus filhos João Aluizo, e 
Phelomena, trinta e nove cabeças de gado de crias, oito ditas de ano 
abaixo, oito bois de carro, á Fazenda de Lagoa Grande e todas as 
suas benfeitorias na Freguesia do Coité, somando todos esses bens 
na quantia de cinco contos, novecentos e quarenta e cinco mil réis.60 

 
 

 Para os cuidados de 100 cabeças de gado de cria, o tenente-coronel Araujo 

necessitou de “seis escravos” e, para quase a metade desse rebanho, 47 cabeças de gado, 

além de 8 bois de carro, o senhor Antonio Suzarte contou com os serviços de Anastácia 

que tinha em sua companhia seus filhos João Aluizo e Phelomena, com os quais ‘seu 

senhor’ também contava. Esses casos demonstram que a depender do tamanho do 

rebanho a quantidade de escravizadas/os variava. Nesse aspecto, é necessário ponderar 

ainda quanto à existência de outras relações de trabalho como os meeiros, rendeiros e, 

mesmo, o assalariado61, possivelmente, presentes em propriedades semelhantes a do 

tenente-coronel Araújo e do intendente Suzarte. 

Em 1880 foi a vez de João Francisco de Azevado Duro e sua mulher D. Delfina 

Persiliana de Azevedo hipotecarem a João Plazer da Silva [sic] “um sítio com [ilegível] 

Benfeitorias denominado Riacho do Meio e uma Escrava cor cabra de nome Landelina 

de vinte anos e dois animais cavalos de carroça”62.  Nesse sítio, que dispunha de dois 

cavalos de carroça utilizados nos trabalhos da lavoura, os proprietários contavam com 

apenas uma cativa, que na labuta da roça desempenharia atividades que são constantes 

“como roçar, capinar, abrir picadas, destocar pasto, abrir covas, semear, podar, controlar 

pragas, colher” (FREIRE, 2007, p. 77), além dos trabalhos domésticos.  

 Trata-se, pois, de uma hipoteca de pequena propriedade, na qual se produzia, 

provavelmente, gêneros como feijão, milho, algodão e/ou fumo e, quem sabe, contasse 

ainda com um pomar. Sendo roceiros63 que produziam para a sua subsistência e para a 

feira local, na qual vendiam seus produtos e compravam outros, João Duro e sua esposa 

                                                           
60Livro de Notas 1888 - Fragmento X – Darlan Cruz, 21-7-2000. Grifo da autora.  
61 Ver POPPINO (1968, p.189 e pp. 190-194); NEVES (1998, pp.247-288) e BARICKMAN (2003, 
pp.198-200 e pp.217-226). 
62 Livro 17 (OU 10)– 1879-1880. Grifos da autora. 
63 Ver, nesse sentido, LIMA (1990, p.41) e POPPINO (1968, p. 190). 



48 

também trabalhariam na roça64. Era um quotidiano de muitos trabalhos na roça e poucos 

braços para a lida. 

 Não parece ter sido um quotidiano muito diferente o de Dona Maria Clementina 

Aratagi Ribeiro que hipotecou, em 1874, ao Capitão João Pedreira de Cerqueira a 

“Fazenda Bomgosto com terreno Nacional com casa de morada e fazer farinha as 

moradas e as benfeitorias inclusive uma olaria que estima em dois contos e quinhentos 

réis e um Escravo crioulo de nome Antonio”65. Uma propriedade pequena, como indica 

o valor, mas que tinha além da produção de farinha, a olaria, atividades para as quais o 

trabalho de Antonio - que estava avaliado em um conto de réis, um valor relativamente 

alto, sobretudo se comparado ao da propriedade - era indispensável e diverso. 

Ressalta-se ainda que muitas dessas propriedades rurais não estavam situadas 

muito distante da cidade de Feira de Santana. Em 1863, André Curcino Amorim e sua 

mulher Maria Guilhermina de Cerqueira Amorim hipotecaram a Manoel Francisco 

Fernandes “uma roça nas imediações desta Vila com terreno Nacional próprio”66. E 

em um anúncio de venda, no Jornal ‘O Motor’ de junho de 1877, o vendedor, que não 

se identificou, descreveu a propriedade da seguinte forma: “uma roça no subúrbio 

d’esta cidade contendo casa de morada, bom tanque, água nativa, boas pastarias e 

terrenos férteis”67. Este anúncio, bem como a hipoteca que fez o senhor e a senhora 

Curcino, revelam que, nas últimas décadas do XIX, o subúrbio de Feira de Santana era 

eminentemente rural, composto de pequenas “roças” cuja produção se destinava a feira 

local, nas quais certamente várias/os escravizadas/os precisaram trabalhar também para 

a sua subsistência e puderam, visto a proximidade, perambular e comerciar na feira. 

Nessa Feira, onde escravizadas e escravizados eram “Capazes de todo serviço”, 

deve-se acrescentar “Capazes de todo serviço da Lavoura”, é assim que muitas 

mulheres e homens são qualificados em escrituras de compra e venda, cujo principal 

objetivo foi valorizá-las/los e, por outro lado, esse adjetivo contribui também com 

informações sobre o dia-a-dia dessas/desses cativas/os reduzidas/os, frequentemente, a 

roça. 

Na segunda metade do século XIX as mulheres escravizadas no Termo de Feira de 

Santana estiveram empregadas, em sua maioria, ao serviço da lavora/roça. De um total 

                                                           
64 Barickman ressalta para as lavouras de mandioca do Recôncavo este tipo de produtor que, contando 
com uma pequena escravaria, teve que trabalhar na lida ao lado de suas/seus escravizadas/os. (2003, 
p.167). 
65 Livro de Notas aberto em 1873. 
66 Livro de Notas nº 9A ou 10 – 1862. 
67 Ano 1, Nº 7, p.3. 
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de 200 transações comerciais, nas quais se alienaram mulheres68, temos um percentual 

de 22,5% delas do “ofício da lavoura” ou “da roça” e 13% empregadas ao “serviço 

doméstico”. 

O fato da maior parte dessas mulheres ter se concentrado na lida diária da roça 

indica que a mão-de-obra escrava feminina foi largamente utilizada na policultura 

agrestina, cujo emprego na roça remonta, inclusive, a uma ancestralidade africana-  

visto que em África as mulheres eram responsáveis pela agricultura de subsistência. No 

conjunto das sociedades africanas elas efetuavam tarefas diversas tanto agrícolas, 

quanto domésticas, especialmente as mulheres escravizadas, que no outro lado do 

Atlântico também eram responsáveis pela agricultura doméstica. 

Outro fator a ser considerado é o elevado número de transações realizadas a cada 

década, proporcional ao número absoluto, sem revelar a qualificação dessas 

escravizadas, 62,5% do total, conforme gráfico abaixo.  

 

 

Gráfico 2 - Ofícios femininos (1850-1888) 
 

 
 

 FONTE: Escrituras de Compra e Venda (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 

 
 O que esse número revela é que essas mulheres estavam ou poderiam estar 

empregadas em múltiplos afazeres, mesmo porque, os/as senhores/as buscaram 

frequentemente indeterminar “as aptidões” de suas cativas, tornando-as, desse modo, 

aptas ao trabalho em áreas de policultura, onde a diversidade exigiu habilidade nos mais 

diversos tipos de lavoura. Essa omissão serviu de estratagema para garantir a venda de 

                                                           
68  Dessas, 7 levaram consigo suas filhas e outras 7 (algumas se repetiram) levaram seus filhos. 
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escravizadas em áreas de policultura, um artifício que garantiria a venda e, quiçá, um 

‘bom preço’ quando das alienações. 

 Esse pode ter sido o artifício utilizado por Dona Anna Genoveza de Oliveira e 

Souza, moradora na Freguesia de Bom Jardim, Termo de Santo Amaro que, ao se dirigir 

à Feira para vender sua cativa “Francisca, cor cabra, idade dezoito anos quando foi 

matriculada, [em 16 de setembro de 1872] solteira, natural da mesma freguesia do 

Bomjardim filha de Emilia falecida”, ressaltou que a mesma era “capaz de qualquer 

trabalho da lavoura”69. Por vir de uma região de engenhos, onde predominou a cultura 

da cana, certamente Dona Anna Genoveza quisesse deixar claro que a cativa que vendia 

era “capaz de todo serviço”. 

 Ser “capaz de qualquer serviço da lavoura” era uma qualidade muito apreciada 

nas zonas de policultura às portas do sertão e, por isso, comumente ressaltada, mesmo 

quando a/o cativa/o fosse natural de regiões interioranas. Na venda realizada em janeiro 

de 1877, pelo senhor José Abraham Cuim a Dona Veridiana Maria da Silva, o mesmo 

proprietário ressaltou esta qualidade no ato da alienação de Francisca, de “cor preta 

idade 14 anos [...], solteira natural da Serrinha” e “capaz de qualquer trabalho de 

lavoura”.70 

 A omissão dos trabalhos desempenhados é também observada na totalidade das 

escrituras de doação, através das quais eram ofertadas/os escravizadas/os a entes 

familiares, normalmente pais a filhas/os em causa dotis. Das 22 escrituras de doação 

identificadas para a metade do XIX, 15 foram de mulheres e 7 de homens, nas quais 

todas/os eram nascidas/os no Brasil71. Acreditamos que o maior número de mulheres 

seja justamente devido à versatilidade feminina na roça e em casa, portanto um ‘bom 

presente’ para recém-casados, para o início de uma nova vida. 

 A mesma elipse é também constatada entre os escravizados, como se observa no 

gráfico 3, cerca de 68% num total absoluto de 197 transações realizadas, uma diferença 

de apenas 5,5% em relação às mulheres, o que revela - tanto devido ao alto número 

dessas omissões, quanto ao equilíbrio quando os cruzamos com os sexos - que as/os 

escravizadas/os desempenharam diversas atividades, variando conforme às 

circunstâncias de trabalho, senhorio e  nas estações do ano/tipo de cultura 

preponderante. 

                                                           
69 Pacote do saco plástico. 
70 Idem. Grifo da autora. 
71 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
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Gráfico 3 - Ofícios masculinos (1850-1888) 

 
 

* Trata-se de um “escravo” que já nos referimos anteriormente. 
 FONTE: Escrituras de Compra e Venda (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 

 
 
 De acordo com as informações fornecidas pelas escrituras de compra e venda 

desses escravizados, pode-se notar ainda o grande número de atividades desenvolvidas 

por eles além daquelas desenvolvidas nas lavouras, porém em número muito pequeno, 

frequentemente reduzido a 1. Contudo, os números devem ser considerados a título de 

amostragem, portanto, evidência de uma vila, e posteriormente município, onde uma 

das principais atividades econômicas era a feira. 

  Diferentemente das mulheres, encontramos explicitamente um “escravo do ganho”, 

mas precisamente “do ganho para vaqueiro”. A função do ganho envolvendo os 

homens escravizados na Feira de Santana foi também explorada por muitos 

comerciantes que os utilizavam no transporte de mercadorias, sobretudo, pelos grandes 

negociantes, donos de armazéns de “secos” e “molhados” 72. Mas, ser “do ganho para 

vaqueiro” indica que o aluguel de mão-de-obra escrava se estendia aos serviços nas 

                                                           
72  No Jornal “O Motor”, de outubro de 1880,  registra-se o seguinte: “ O abaixo assinado declara que 
tendo comprado n’esta cidade, na segunda-feira do corrente ano, umas fazendas e molhados conforme a 
nota que abaixo descreve, tudo no valor de 288$840, [rasgado] os tendo acondicionado [rasgado] uma 
carga, entregara [rasgado] mesmo dia a Benedicto, escravo de Antonio da Costa, sob o consenso de quem 
estava habilitado a receber as cargas, para que a conduzisse ao arraial de Almas; e tomando-a o mesmo 
Benedicto, já as 7 horas da noite, deixou, segundo afirma, o animal com a carga em frente à loja de 
Felippe Ribeiro, à rua do Visconde do Rio Branco, e foi até à praça do Comércio fazer umas ligeiras 
compras; regressando porem logo depois não mais encontrou o animal, e só muito tarde, 11 horas da 
noite, é que foi somente este encontrado na praça da Imperatriz.[...]” (Jornal “O Motor”, ano IV, N] 68, 
p.3). A responsabilidade do carreto de produtos esteve nas mãos de escravizadas/os mesmo nas lavouras 
ainda. O registro desse ofício pode ser observado no gráfico 2 de um escravizado da “lavoura carreiro”, 
‘oficial de serviço’, que guiava carros de bois, mas também trabalhava na lavoura, era, pois, um 
escravizado de muitos serviços. 
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‘fazendas de criar’ e ao transporte do gado nos caminhos que cortavam a caatinga dos 

sertões. 

 Desse modo, a função do vaqueiro, a qual Eurico Alves Boaventura devotou o 

êxito da economia interiorana (Cf. BOAVENTURA, 1989, p.23), não foi uma função 

exercida apenas por homens livres, ao contrário disto, encontramos 3 escravizados 

exercendo a função de vaqueiro na região de Feira de Santana. Esse fato questiona a 

crença de que ser vaqueiro no século XIX era função de homens livres empobrecidos, 

isto porque em recompensa aos serviços prestados usou-se costumeiramente um sistema 

de retribuição com gados –  denominado de giz ou sorte73. Além do mais, o prestígio 

que se adquiria ao ser vaqueiro deveria ser atraente a homens livres pobres. 

  O sistema de sorte para os escravizados-vaqueiros serviu, inclusive, para a 

compra da liberdade. Em fevereiro de 1875, na fazenda Gravatá, o “escravo João Bispo” 

pagou por sua liberdade 900 mil réis a “seu senhor José Simplicio e sua mulher”. 

Segundo João Bispo, Simplício pagou o valor estipulado 

 
 

“dos quais recebemos a vista duzentos e setenta e sete mil réis//, para, 
ficando o restante seiscentos e vinte dois mil réis// para nos ir 
pagando nos serviços de vaqueijar de que lhe daremos de cinco 
bezerros hum, q[ue] iremos recebendo os bezerros que tiver de sorte 
por preço convencionado até q[ue] de todo salva seu debito, nestas 
circunstâncias o consideramos desde já livre como de ventre livre 
nascesse.”74 

 
 

Certamente que muitos outros escravizados-vaqueiros tenham conquistado 

quotidianamente espaços de autonomia e negociação, mesmo porque, apesar de poucos 

registros, eles devem ter se multiplicado pelo agreste baiano no XIX, imprescindíveis à 

economia do ‘pastoreio’. Por outro lado, a ausência de registros indica que devido à 

multiplicidade de atividades desempenhadas pelos escravizados, essa especialização 

pouco se registrou e, além disso, o registro equipararia muitos escravizados à condição 

“privilegiada” de livres empobrecidos que se dedicaram a esse serviço. Esses vaqueiros 

fizeram parte dos agregados nas grandes propriedades de criação de gado que, no século 

XIX, comporam a “civilização do pastoreio” (BOAVENTURA, 1989, p.15) sertão a 

dentro. Muitos desses grandes proprietários, donos de um ‘mar de bois’, que 

                                                           
73 Giz- sistema que retribuía o vaqueiro com aproximadamente 25% da produção de gado no final do 
quatriênio contratado. Com a Sorte, o vaqueiro recebia 1 de cada 4, 5 ou 6 bezerros dos que ferrasse 
anualmente das cabeças de gado sob seus cuidados.(Cf. NEVES,  1998, p. 251). 
74 Pacote do saco plástico. 
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sustentaram os mercados regionais de Cachoeira e Salvador, tinham seu rebanho 

dividido por muitas propriedades, o que, de certa forma, justifica a necessidade de 

vaqueiros: muitas fazendas, muito gado e o transporte entre as fazendas. 

A posse de muitas/os cativas/os pelo senhores/as nas regiões agrestinas 

evidenciado principalmente pelos números encontrados nos inventários de grandes 

proprietários (ver tabela 1) deveu-se a monopólio de várias propriedades distribuídas na 

circunvizinhança, nas quais foram distribuídos os bois e as/os escravizadas/os. Nessas 

propriedades, além do gado75 eram desenvolvidas outras atividades como o cultivo de 

vário gênero alimentícios76, o que exigiu muitos braços negros77. 

A despeito da historiografia ter registrado que nas áreas interioranas predominou 

a mão-de-obra feminina, em decorrência dos alto preço dos escravos que foram 

arrebatados pelos venturosos senhores de engenho do Recôncavo, é muito difícil, com 

base na documentação cartorial-notarial, ponderar quanto essa demografia escrava. No 

entanto, se considerarmos o fato de que nas hipotecas e penhores, ao longo da segunda 

metade do século XIX, predominaram mulheres, temos um indício para pensar que no 

Termo de Ferira de Santana as mulheres escravizadas foram maioria em comparação 

aos homens, principalmente devido ao tráfico interprovincial posterior a 1850, quando 

uma maioria de escravizados migrou forçadamente para o sudeste cafeeiro78. Junta-se a 

esse o fato de que a reprodução da mão-de-obra se dava, depois da extinção do tráfico 
                                                           
75 “Entre aqueles que pertenciam a essas duas últimas classificações [grandes e médios proprietários], 
estavam o tenente-coronel Joaquim Alves Godinho, dono de terras em Riachão do Jacuípe e Monte 
Alegre, com 1.096 cabeças de gado vacum; Joaquim José de Oliveira Santos, fazendeiro em Serra Preta, 
região de Camisão, com 1.200 cabeças; o capitão José Ribeiro Lima, em cujas fazendas localizadas em 
Riachão do Jacuípe, Serrinha e Vila Nova da Rainha, criavam-se 1.638 cabeças de gado; o tenente-
coronel Manoel Ferreira da Silva, cujo rebanho de 1.650 cabeças espalhava-se nas imediações das 
freguesias de Bom Despacho, Senhor do Bonfim [da Feira],Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité; o 
coronel José Batista Carneiro, proprietário de terras, além de Feira de Santana, em Camisão, Riachão do 
Jacuípe, Conceição do Coité, Vila Nova da Rainha e Queimadas, terras estas povoadas com um rebanho 
de 2.257 cabeças de gado vacum; e, finalmente, os animais do coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, 
que perfizeram um total de 2.285 cabeças espalhadas em suas fazendas em Camisão.”(FREIRE, 2007, 
p.46). 
76“(...) o coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira, com um total de 127 escravos a seu serviço na 
residência, em Feira de Santana, em seu engenho Cazumbá, e em suas fazendas de gado Bonita, 
Mocambo e Ponta do Poço, em Camisão; João Silvério Barbosa, com 111 escravos trabalhando nas terras 
de seu engenho Tury, em Feira de Santana, e na fazenda de gado do 74 Riachão, também em Camisão; 
Francisco José da Silva, com 88 escravos; dona Helena Genebra de Santa Quitéria, em cujo espólio 
autuado em 1852, foi registrado um total de 81 escravos trabalhando em três fazendas, cada uma com 
1.500 braças de frente por uma légua de fundo; e o Coronel José Batista Carneiro, falecido em 1864, que 
deixou 72 escravos desempenhando as mais diversas funções em suas 27 fazendas.” (FREIRE, 2007, 
p.73-74). 
77 Com relação às inúmeras fazendas pertencentes a uma mesma família, Eurico Alves Boaventura, 
destacou o casamento endogâmico, como um dos principais fatores de preservação da riqueza e de soma 
de bens e prestigio. (BOAVENTURA, pp.208-209). 
78 Segundo Bert Barickman “o número de escravos para cada 100 escravas nos engenhos baianos 
diminuiu a cada década depois de 1850.” (1998-1999, p.198).  
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transatlântico por meio natural, o que impossibilitava que os/as senhores/as a escolha do 

sexo de seus/suas cativos/as79. 

 

   
Gráfico 4- Padrão sexual nas escrituras de hipoteca e penhor (1850-1888) 

 

 
 

                 * Não há nenhuma penhora circunscrita à década de 1880.                  
                 ** Os números com relação ao sexo não correspondem ao número total de hipotecas para a década de 1870. Em  
                          1876 foi registrada uma hipoteca de seis escravos cujos sexos não são revelados. 

FONTE: Escrituras de Penhor e Hipoteca (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 

 

Além do tráfico interprovincial que contribuiu para a migração de braços escravos 

para o sudeste, outros aspectos concorrem para explicar o fato da predominância 

feminina: é necessário ponderar, nesse sentido, com relação ao fato de que os 

comerciantes de gado hipotecavam e penhoravam escravas e escravos com a finalidade 

de levantar dinheiro para aplicar no comércio de gado80, arriscamos então que 

preferi(ra)m arriscar a perda da mão-de-obra feminina. Ou podemos retornar ao 

argumento inicial: naquele contexto hipotecava-se e penhoravam-se mais mulheres 

porque elas eram a maioria da mão-de-obra nas propriedades do agreste baiano na 

segunda metade do XIX. 

                                                           
79 O incentivo a reprodução interna da escravidão no agreste baiano não se restringiu à segunda metade do 
Dezenove, mas, com certeza, se intensificou. Dentre outras, ressaltamos uma carta de liberdade 
‘concedida’ em Tanquinho, em setembro de 1834, uma escravizada, cujo nome não foi possível 
identificar, foi alforriada por ter parido dez filhas/os, sendo este o motivo para a referida carta de 
liberdade, segundo o proprietário, uma demanda legal. Justifica o proprietário: “e por esses aumento e 
bons serviços, e obediência a forro, e com efeito forra lhe passo esta Carta de liberdade para o seu titulo, 
sendo que minha mulher convenha na sua liberdade partiremos o seu valor pelo que deve ser, pois dela 
tem ouvido multiplicações no nosso Casal, caso minha mulher não convenha ficará a dita escrava forra na 
minha meação que se fará inventario dos bens q[eu] se acharem para se me ter a liberdade da dita escrava, 
e por este modo tenho cumprido, e correspondido a Lei da Justiça que a escrava que parir dez filhos seja 
forra e peço a Justiça de sua Majestade de um e outro favor faça cumprir, e guardar tudo quanto nesta se 
contem, e se lhe faltar algum ponto ou cláusula aqui a eis por expressada”.(Pacote 9A). 
80 Segundo Boaventura, “Embora o gado impulsione a vida econômica da região, mantém-se alheio a 
hipotecas. Mais uma manifestação de bem querer pelo gado. Não se humilhava com a hipoteca, com a 
dívida de seu dono. Só os escravos se embarafrustam pelas Notas.” (1989, p.400). 
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É sabido por todos nós, informadas/os pela historiografia da escravidão na 

plantation, que a lavoura açucareira preferiu o sexo masculino, considerado mais forte e 

hábil para o trabalho no eito. Por outro lado, se considerarmos as proposições de Selma 

Pantoja (2001), ou mesmo, as considerações de Meillassoux (1995) e Lovejoy (2005) 

acerca da escravização feminina em África que, ao contrário do mundo ocidental, 

preferiu as mulheres, as quais realizavam muitas tarefas agrícolas e cuja “importância 

do trabalho feminino para a reprodução física da sociedade” africana é salientada (Cf. 

MEILLASSOUX, 1995:86), podemos inferir acerca de uma certa habilidade agrícola 

das escravas empregada na Feira de Santana, numa região onde, talvez, o poder 

aquisitivo dos senhores/as – inferior se comparado a plantation – não admitissem a 

compra de mais escravizados homens para o trabalho nas lavouras de gêneros 

alimentícios.  

Nos inventários catalogados por Luís Cleber Freire para a Feira de Santana da 

segunda metade do XIX, foi observado que entre as/os escravizadas e os escravizados 

havia um equilíbrio quando se tratava da divisão do trabalho por sexo: 54,7% eram 

homens e 45,3% eram mulheres de um total de 1153 escravizadas/os (Cf. FREIRE, 

2007:76). Esse fato indica, por um lado, que não se distinguia o sexo na hora de 

desempenhar o trabalho da lavoura, mas também que esse equilíbrio entre os sexos 

pudesse ser estendido para a demografia escrava no agreste baiano.  

A pequena agricultura e a policultura não diferenciavam o braço feminino do 

masculino. Barickman discute, por exemplo, que na lavoura de mandioca, mesmo no 

Recôncavo, houve um equilíbrio entre os sexos, fato que ele busca explicar enquanto 

decorrência da renda relativamente modesta dos produtores, o que os levaria a comprar 

mais mulheres que homens escravizados (Cf. 2003, pp.254-255). Kátia Mattoso, ao 

estudar as circunstâncias de variabilidade de preço nas alforrias em Salvador notou que 

o quesito sexo influenciou sobremaneira na fixação dos preços. O preço das mulheres, 

quando pensada na perspectiva da atividade produtiva, frequentemente tinha um valor 

menor se comparado aos homens, segundo a autora, fato que indica a depreciação do 

trabalho feminino (Cf. 2004, p. 193), que foi muito bem aproveitado pelos pequenos e 

médios proprietários. 

Sendo assim, é necessário se fazer ponderações quanto essa demografia escrava 

no agreste baiano quando do tráfico interprovincial, uma vez que os estudos que 

abordaram o tráfico pós-1850 acreditam que o fluxo de escravizados foi maior que o de 

escravizadas, o que possibilitou, portanto, um certo equilíbrio entre os sexos na segunda 
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metade do século XIX nas zonas exportadoras de mão-de-obra escrava, como fora a 

Bahia. 

 

2.1.2–“de todo serviço”: no trabalho amargo dos canaviais, braços negros na labuta 

 

Outra atividade que também requisitou muitos braços foi o fabrico do açúcar, 

que, na Feira de Santana do  Oitocentos, também teve seu espaço81, a maioria deles 

localizados pelos lados de Humildes e Limoeiro82. 

 
 
Certo que a lambujem do mel das caldeiras, é preciso notar-se, 
escorreu insistentemente até os campos de Feira de Santana, trazendo 
para aqui a ressonância de engenhos mais novos, menores, em tempo 
bem mais próximo. [...] E, ainda pelo desdobrar-se da primeira metade 
do século XIX, [...] movimentavam-se como os mais afamados e 
falados e importantes da região nossa vizinha, o Quiçamá, de Pedro 
Rodrigues (gente dos Alves de São Boaventura); o Quebra-
Cangalha, do Cap. Pio Boaventura; o Cipó, do Cel. Manoel Augusto 
Alves de São Boaventura; o Peregrino, do Cap. Inácio Pinto Alves de 
Boaventura; o Bom Viver, de D. Maria Carolina Alves de São 
Boaventura Lima; o Zabelê, de Augusto Alves Boaventura; o 
Camondongo, de Antônio Joaquim da Costa; o Carrapato, do Dr. 
Sinfrônio Olímpio Bacelar; o da Raiz, de Casusa do Deserto, como 
era mais conhecido o Cel. José Pinto dos Santos (o velho), e outros 
engenhos conhecidos, que plantados mesmo no horizonte do atual 
município de Feira de Santana, vieram animar a paisagem social desta 
redondeza, através da sua gente, infiltrada e dominando no meio, por 
via de casamentos fecundíssimos. (BOAVENTURA, 1989, P.19). 
 

 
 No entanto, os engenhos não ficaram restritos à primeira metade do  Oitocentos. 

Em transações circunscritas a segunda metade daquele século encontramos os engenhos 

Quebra-Cangaha, Carrapato e Zabelê, além de transações envolvendo D. Maria Carolina 

Alves de São Boaventura Lima - do engenho Bom Viver! - e os engenhos Belo Monte, 

Buraco, Fragozo, Cazumbá e Retiro83. No entanto, Boaventura ressalta que muitos 

desses engenhos foram metamorfoseando-se e dividindo-se em fazendas de criar. 

Destes, ele cita o Boa Sorte, o Carrapato, o Raiz e o do Deserto (1989, p.19), o que vai 

explicar a presença da policultura e da pecuária numa mesma propriedade, na segunda 

metade do século XIX. 

                                                           
81 Ver tabela 1. 
82 Freire (2007, p. 63) faz menção a estas regiões como áreas de engenhos no século XIX. 
83 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 



57 

Nos engenhos havia uma variedade de funções muito específicas para o fabrico do 

açúcar, como o/a purgador/a, o/a mestre/a de açúcar, o/a caldeireiro/a e o/a tacheiro/a - 

cativos/as “oficiais de serviço”. Contudo, apesar da existência de engenhos na região de 

Feira de Santana, não se registrou nenhuma/nenhum cativa/o ao longo da segunda 

metade do século XIX especializadas/os nessas tarefas84.  

Essa constatação não traduz a impossibilidade de muitas/os cativas/os terem se 

‘especializado’ em determinadas etapas do fabrico, mas adverte quanto a probabilidade 

do emprego de mão-de-obra livre nos engenhos agrestinos. Segundo Barickman, no 

começo da década de 1870 já se empregava a mão-de-obra livre nos engenhos baianos 

e, a partir de 1880, principalmente, os engenhos com escravaria menores “talvez tenham 

recorrido mais regularmente a trabalhadores livres, na medida em que pudessem 

contratá-los e arcar com o custo.” (1998-1999, pp.203-204)85. Assim sendo, essas 

atividades, nesse contexto, já estavam sob a responsabilidade de trabalhadores livres. 

Para os engenhos, acredita-se que além de um número relativamente alto de 

cativas/os, tenha predominado o sexo masculino (Cf. BARICKMAN, 2003, p.256). 

Nesse sentido, tomamos como exemplo Dona Maria Carolina de São Boaventura Lima, 

proprietária do engenho Bom Viver: das 3 transações de compra e venda nas quais 

esteve envolvida, 2 foram de compra, realizadas no mês de novembro de 1873 e apenas 

em uma ela era a vendedora, em setembro do mesmo ano. Nas escrituras em que 

comprava adquiriu homens, um de dezoito e o outro de 34 anos, e vendeu Josepha de 24 

anos, solteira e do serviço da lavoura. 

Outro exemplo é o coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira que, na segunda 

metade do século XIX, era dono de uma das maiores fortunas da região de Feira de 

Santana, comerciante86, dono de fazendas de gado e senhor de engenho – a versatilidade 

econômica da Feira se traduziu na versatilidade de seus filhos/as! -, realizou na década 

de 1860, 17 transações comerciais, destas em apenas 2 ele era vendedor,  em uma ele 

vendia uma mulher, do serviço doméstico e na outra um crioulinho de 6 anos. Já as 

compras foram de 14 homens e de apenas 4 mulheres, todas/os numa faixa etária 

economicamente ativa. Vale ressaltar que na década de 1860, o preço médio dos 

                                                           
84 Barickman discute, nesse aspecto, que essas atividades fizeram parte juntamente com outras de um 
leque de funções desempenhadas no engenho por trabalhadores livres,  uma vez que, atendiam  a seguinte 
premissa: eram trabalhadores com habilidades técnicas (2003, p.217). 
85 Ver também “Um contraponto baiano...”, de B. J. Barickman, 2003 pp.217-218. 
86 Quando da visita de D. Pedro II à Feira de Santana, em seis de novembro de 1859, o próprio Joaquim 
Pedreira de cerqueira se autodenominou enquanto agiota. (1859, p.185) 
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escravizados estava relativamente alto, visto a conjuntura econômica que atravessava as 

zonas agrestinas, notadamente. 

 

 

Gráfico 5 - Média de preço X sexo nas escrituras de compra venda (1850-1888) 
 

 
 
*1 escritura de compra e venda de escravo não informa o valor da transação. 
** 1 escritura de compra e venda de escrava não informa o valor da transação e outra está rasgada 
justamente no local dessa informação. 
*** A amostra, para a respectiva década é muito pequena. 
FONTE: Escrituras de Compra e Venda (1850-1888)- Livros de Nota - 1° Ofício e Notas – FDFB. 
 
 

Com a diminuição de braços masculinos disponíveis no mercado, o preço 

certamente aumentou, principalmente, nas zonas interioranas aonde mesmo antes de 

1850 chegavam poucos homens. Além desses fatores, os preços aumentaram também 

em consequência das mortes de cativas/os causadas pelas epidemias de febre amarela, 

cólera-morbo (Cf. MATTOSO, 1992, p.457, DAVID, 1996, pp. 130-135) e de varíola 

(DAVID, Op. Cit., p.130) que atingiram tanto o Recôncavo como o agreste na década 

de 185087. Para a década de 1850, cuja distância entre os dois pontos iniciais da 

parábola é muito grande, conforme gráfico acima, buscamos compreendê-la no contexto 

de fim de tráfico transatlântico, no qual a predominância fora masculina. 

Na década de 1860 e primeiro quinquênio de 1870, anos que testemunharam uma 

conjuntura de crise, observa-se, conforme gráfico 5, certo equilíbrio nos preços médios 

entre os sexos feminino e masculino, cujo equilíbrio seguiu uma lógica inversa de 

crescimento. O preço médio das mulheres cresceu até meados da década de 1860, 

quando passou a seguir uma curva contínua e decrescente. No entanto, a partir do 

segundo quinquênio de 1870, o preço médio dos homens tendeu a crescer em 
                                                           
87 Onildo Reis David registra para São Felix e Muritiba uma ‘peste desconhecida’ em 1847 e 1854; e 
febre amarela em Salvador e Recôncavo em 1849, na Vila de Oliveira em 1850 e em Cachoeira, Santo 
Amaro e Vila do Urubu, em 1854. (1996, pp.34-35). 

0

200

400

600

800

1000

1200

Mulheres

Homens



59 

decorrência principalmente do tráfico interno, quando da migração masculina para o 

sudeste cafeeiro. 

Já para os primeiros anos de 1870 certamente que acrescentou-se aos preços das 

mulheres o de suas/seus filhas/os ingênuos libertos pela lei do “ventre livre”. A 

libertação de direito, manteve de fato o ‘ventre’ aprisionado pelos 7 anos subseqüentes 

aos/as “antigos/as” senhores/as , portanto ao vender a mãe o/a senhor/a “vendia” 

também os serviços que ainda tinha direito de auferir das/os filhas/os (Cf. MATTOSO, 

mar./ago.88, p. 54). Mas, no último quinquênio da década de 1870, por outro lado, a 

diferença entre o preço de mulheres e homens cresce, sendo que o das mulheres entra 

em declínio, ao contrário dos homens. A essa inversão pode se atribuir ainda à Lei Rio 

Branco que, ao ‘libertar o ventre’, desqualificou as mulheres enquanto reprodutoras em 

potencial da Escravidão. Nesse contexto, a lei funcionou para baixar o preço das 

mulheres naquela região. 

O preço das cativas cresceu muito após a cessação do tráfico atlântico em 1850, o 

que sugere maior interesse pela reprodução da força de trabalho escravo já que o tráfico 

não mais atenderia a demanda. As curvas de preço observadas no gráfico informam que 

a conjuntura econômica interferiu profundamente nos preços de escravizada/os ao 

provocar altas nos mais diversos cenários sócio-econômicos constitutivos do Termo de 

Feira de Santana, fazendo com que cativas e cativos valessem pequenas fortunas no 

decorrer da década de 1860. Em 1865, o Coronel Joaquim Pedreira de Cerqueira pagou 

“um conto e duzentos mil réis” por “um escravo de nome Eugenio crioulo de vinte 

anos”, natural de Ouriçangas, para o trabalho na lavoura em seu engenho Cazumbá88. 

No mesmo ano de 1865, o Capitão José Pereira Lima, da Freguesia dos Remédios, 

vendeu a Manoel Moreira de Souza, do Bonfim, o “Escravo João Cabra pela quantia 

de um conto e duzentos mil réis”. João era maior de 30 anos, natural da freguesia dos 

Remédios, e do serviço da lavoura89. Uma transação cujas partes eram de regiões 

produtoras de gêneros alimentícios. 

Ainda no ano de 1865, Joaquim Jozé dos Santos vendeu a Manoel Domingues 

Gonçalves, da freguesia dos Remédios, a “Escrava Benedicta cabra pela quantia de um 

conto e duzentos mil réis”, Benedicta tinha 18 anos, do serviço da lavoura90; e João 

Baptista, de Santa Bárbara, por sua vez, vendeu a Joaquim José dos Santos “a Escrava 

                                                           
88 Livro 10 ou 9A -1862. 
89 Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
90 Idem. 



60 

Benedicta cabra pela quantia de um conto e trezentos mil réis”, essa Benedicta também 

tinha 18 anos e era natural da freguesia de Bonfim91. 

Na região de engenhos a elevação nos preços também é constatada para as 

mulheres escravizadas. Na escritura publica de compra e venda de 1866 que “fás 

Manoel Alves de Oliveira a Dona Maria Alexandrina de Cerqueira Passos da Escrava 

Maria Manuela crioula de trinta anos”, solteira, do serviço da lavoura, natural da 

freguesia dos Humildes, “pela quantia de seis centos mil réis”, indica que tanto as 

mulheres quanto os homens escravizadas/os submetidas/os às leis do mercado tiveram 

seus preços reajustados nas conjunturas de crise, o que não significa que os demais 

fatores que também incidiram sobre os preços devam ser desconsiderados, apenas que 

secas, doenças, crises agiram sobremaneira sobre os preços que não estavam 

determinados apenas pelo sexo. 

 

 

2.2 - Na rota do tráfico interno: Uma Feira de escravas/os no interior da Bahia 
 
 

“Morava na areia, sereia! 
Me mudei para o sertão, Sereia!” 

(Domínio Público) 
 
 

 Não há quem diga que desde os mais tenros anos não cantou “Morava na areia, 

sereia! Me mudei para o sertão, Sereia! ...”. Música de domínio público jamais se 

conheceu o autor, o que se sabe é que sempre se cantou. No entanto, se a considerarmos 

enquanto indício de um antigo e freqüente fluxo litoral-interior e o seu inverso, essa 

cantiga-de-roda convém enquanto signo de uma cultura migratória interiorana que 

remonta aos não muito longínquos tempos da escravização. Cantá-la expressa, desse 

modo, a sobrevivência de uma memória que é comungada por muitos desde o litoral até 

o Sertão.  

 Migrar forçadamente para o sertão ou para o Recôncavo foi o destino de 

inúmeras/os escravizadas/os, sobretudo, após a Lei Eusébio de Queirós que, a partir de 

1850, proibiu o tráfico atlântico dando origem ao trânsito de escravizadas/os pelos 

caminhos que então cortavam o interior da Bahia, levados às feiras e das quais seguiam 

com traficantes, cujo ofício fora o abastecimento de mão-de-obra dentro da província, 

                                                           
91 Idem. 



61 

atendendo uma demanda que só aumentou com a escassez de escravizadas/os nos 

mercados. 

Ao analisar os registros de compra e venda, circunscritos à segunda metade do 

século XIX, observa-se que o trânsito comercial é incontestável, bem como de que a 

Feira de Santana fora também uma feira de escravizadas/os, uma vez que a maioria das 

vendas se dirigiram das regiões circunvizinhas para Feira de Santana onde as transações 

se efetivavam. Nesse aspecto, procuramos rediscutir a tese de Rollie Poppino quando 

afirma que “os escravos eram comprados pelos fazendeiros da paróquia [de Sant’Anna], 

quase que exclusivamente, nos mercados de escravos da Cidade de Salvador e do 

Recôncavo”. (1968, p.92). 

 O trânsito de escravizadas/os foi muito grande conforme tabela 1. De um total de 

397 transações ao longo da segunda metade do século XIX, cerca de 31% registram a 

procedência dos outorgantes, sendo que destes, aproximadamente 21% dos outorgantes 

vendedores não são de Feira de Santana. É válido ressaltar que a maioria dos casos que 

não registram a residência dos outorgantes não significa que não possam residir fora do 

município, mas, ao contrário podem ser de vilas e freguesias que pertenciam ao Termo 

da Feira. 

  Como já discutimos, diversos proprietários moradores na cidade possuíram 

fazendas na circunvizinhança, o que dificultou o registro da residência e suas 

localizações precisas no momento de vendas de escravizadas/os, uma vez que podiam 

ser de qualquer uma de suas propriedades, distribuídas ao longo da circunvizinhança da 

cidade de Feira de Santana. 

 Os dados da tabela 1 informam, porém, que um forte tráfico intraprovincial deu a 

tônica das comercializações, circunscritas, em sua maioria, ao Termo de Feira de 

Santana, depois ao Recôncavo e ao Sertão, o que significa que para além dos mercados 

escravistas da capital da Província e do Recôncavo, um outro mercado na Feira de 

Santana atendeu uma demanda interiorana pós -1850.  

 Para esse comércio, ressalta-se a importância dos caminhos que então cortaram o 

interior da Bahia e Feira de Santana, nos quais passaram muitas boiadas e também 

muitas/os escravizados. Zélia Lima (1990, p.66) ressalta que nos arredores de Feira de 

Santana constaram três caminhos: o primeiro partia da região leste do Piauí até 

Jacobina, onde se bifurcava: um dos caminhos passava por Mundo Novo, Baixa Grande 

e Camisão na direção de Feira de Santana e o outro chegava ao mesmo destino passando 

por Mairí, Riachão do Jacuípe e Tanquinho. 
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 O segundo caminho atravessava Goiás e depois Minas Gerais até chegar a Feira 

de Santana, depois de passar por Lençóis e Macajuba, próximo de Mundo Novo. Já o 

terceiro, passava ao norte de Minas Gerais, em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. 

Os ‘caminhos das boiadas’ que saiam do norte da Bahia, alcançavam Feira de 

Santana por dois caminhos principais: de Queimadas, Monte Santo, Santa Cruz e 

Gavião passavam por Coité, Tanquinho e Conceição da Feira; as boiadas de Ribeira do 

Pombal e Tucano atravessavam Araci, Serrinha e Tanquinho até os mercados de Feira 

de Santana. Conforme os registros observados na tabela 2, podemos observar que os 

caminhos das boiadas, foram também caminhos de cativas/os. 

 Nesse aspecto, destaca-se os caminhos que conduziram ou trouxeram 

escravizadas/os do sertão, caminhos pelos quais passou a crioula Valentina que fora 

conduzida em 1866 à Feira de Santana, onde foi vendida em dezenove de fevereiro por 

seu proprietário Francisco Luis de Souza, “do rio São Francisco”, ao Reverendo 

Vigário Jozé Tavares da Silva, de Feira de Santana. Valentina tinha “idade de 18 para 

dezenove anos”, era solteira, do serviço da lavoura e natural do Rio São Francisco92. 

 Em 1877, Emidio Gomes Correia de Queirós, morador no termo da Vila de 

Remanso do Pilão Arcado, nas proximidades do rio São Francisco, vendeu por seu 

bastante procurador Leopoldino José da Rocha, morador no termo de Feira de Santana, 

a Manoel Ribeiro de Macedo, também morador em Feira Santana, o  

 
 

escravo Simão cor cabra, com idade 13 anos mais ou menos, solteiro, 
natural do mesmo termo na Paróquia de S. Antonio, filho de Maria 
Rita, nenhuma aptidão, profissão nenhuma pelo preço e quantia de 
400$000 matriculado na mesma Villa do Remanso.93 
 

 
 Na escritura de oito de outubro de 1874 quem vendia era Joaquim da Silva Maia, 

morador na cidade de Lençóis, por seu procurador o Tenente Julio Guimaraes, o 

Escravo Francisco pardo pela quantia de quinhentos e cinquênta mil réis. Saídos de 

Lençóis também foram vendidas na Feira de Santana, em 1865, as “Escravas Maria 

cabra e Josepha crioulinha pela quantia de dois contos cento e sessenta mil réis”, 

propriedades do Capitão Antonio Garcia Victoria. Essas escravizadas foram negociadas 

por procuração a Ferreira Barboza & Companhia. Maria era cabra, com 22 anos de 

idade, solteira, do serviço doméstico e Josepha, crioula, de 9 anos, sem ofício, ambas 

                                                           
92 Idem. 
93 Pacote do saco plástico. 
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natural de Chique Chique, o que denota, mais uma vez, a existência do trânsito 

escravista94. 

 Pelas estradas nas quais sempre se acreditou terem passado apenas vaqueiros com 

suas boiadas e os tropeiros, passaram muitas/os escravizadas/os acompanhando-os. 

Senão o que explicaria vendedores de Pernambuco, Piauí, Juazeiro... aos quais se 

creditou apenas o transporte de boiadas e mercadorias? Certamente que na companhia 

daqueles, nas suas idas e vindas, seguiram muitas/os cativas/os que, conforme as 

circunstâncias, foram vendidas/os nesse mercado interiorano de escravizadas/os. A 

importância da Feira de Santana como espaço de transações comerciais envolvendo 

escravizadas/os é, pois, inquestionável.     

 Esse fluxo, mais complexo do que imaginamos, pode ser analisado nos registros 

da naturalidade das/os escravizadas/os, quando se observa que muitas/os delas/deles 

nasceram ou haviam morado n’outras regiões adjacentes. Na escritura de compra e 

venda paga e quitação, realizada em 16 de abril de 1878, lemos: 

 
 

“Antonio Alves Pinheiro morador na Villa da Serrinha, por seu 
bastante procurador nesta Cidade Cezar Ribeiro de Cerqueira [a 
João Coutinho de Alves] do escravo Miguel, preto, com idade 30 
annos, quando foi matriculado, solteiro, natural da Serrinha filho de 
Antonia, capaz de qualquer trabalho da lavoura, matriculado na Villa 
da Purificação em 11 de Junho de 1872 [...] pelo preço e quantia de 
quatrocentos mil réis (...)’95. 
 
 

Outro caso, de 13 de maio do mesmo ano é o 
 

 
“Escrito publico de compra e venda paga e quitação que faz Marinho 
Ferreira de Sá, morador na Freguesia de Coração de Maria por seu 
bastante procurador nesta cidade Tenente Sidronio Simões Ferreira 
ao Capitão Manoel dos Santos Barboza, morador na Freguesia de 
Bomdespacho [sic], da escrava Marcellina, parda, idade quatro anos 
quando foi matriculada na Villa da Purificação em quatorze de maio 
de 1872, solteira, natural da mesma freguesia de Coração de Maria, 
filha de Joaquina já falecida, do serviço da lavoura [...] pelo preço e 
quantia de quinhentos mil réis [...]”96. 

 
 

 Essas fontes demonstram que a ‘vocação’ de Feira de Santana para o comércio, o 

qual remonta aos mais antigos tempos, não se restringiu ao comércio de gêneros 
                                                           
94 Livro nº 9ª ou 10 – 1862. 
95 Pacote do saco plástico. Grifos da autora. 
96 Idem. 
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alimentícios e reclamar a existência de um mercado de escravizadas/os, não seria, 

portanto, exagero.  

 Na escritura pública de 1878 que fez Antonio Jozé [sic] de Araujo, morador na 

freguesia do Bom Jardim, a Joze [sic] Joaquim Vieira Lopes, morador na Cidade 

Cachoeira, vendeu-se o  

 
 

“escravo Luiz, cor fula, com idade doze anos quando foi matriculado, 
solteiro, natural da dita freguesia do Bomjardim, capaz de qualquer 
trabalho da lavoura matriculado na Cidade de S. Amaro, no dia 6 de 
Junho de 1872 [...], pelo preço e quantia de um conto de réis [...]’97.  

 
 
Nota-se que de alguma forma a feira de Sant’Anna atraiu vendedor de Bom Jardim-

Santo Amaro e comprador de Cachoeira. 

  Esse fato não sugere, por outro lado, que esse comércio tenha existido em 

detrimento da realização de compras nos mercados litorâneos, mas informa que os 

mercados interioranos também cumpriram o destacado papel de fornecimento de mão-

de-obra escrava, inclusive para o litoral. O Tenente-Coronel Joze [sisc] Felix Barreto, 

morador em Santo Antonio das Queimadas, vendeu, em junho de 1878, por seu bastante 

procurador, o Alferes Manoel Ferreira Pexinho [sic], morador na cidade de Feira de 

Santana, ao Capitão Joaquim Ferreira de Morais o escravizado Raymundo, cor parda, 

com idade de 14 anos, quando foi matriculado a seis de Agosto de 1872, na Vila de 

Nova da Rainha, “solteiro natural da Bahia, filho de Joanna, capaz de qualquer 

trabalho da lavoura, [...] pelo preço e quantia de seiscentos mil réis”98.  Ser “natural da 

Bahia” dar a entender que ele pode ter sido comprado em Salvador, onde nasceu. 

 Richard Graham (20002, p.27) afirma que o tráfico interno não se restringiu à 

segunda metade do dezenove devido às circunstâncias do tráfico atlântico, mas que 

as/os escravizadas/os “vinham, há muito, sendo comercializados internamente no Brasil, 

alguns atravessando longas distâncias, tivessem eles primeiro sido transportados do 

ultramar ou não.” Muitas/os cativas/os foram vendidos dentro das respectivas 

províncias, entre municípios rurais vizinhos. 

 As escrituras de compra e venda registradas em Feira de Santana, na segunda 

metade do século XIX, foram, em sua maioria, de vendas de escravizadas/os da 

circunvizinhança para proprietárias/os feirenses. No entanto, isso não significa que 

                                                           
97 Pacote do saco plástico. 
98 Pacote do saco plástico. Grifo da autora. 
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aquelas/aqueles escravizadas/os tiveram seu destino último decidido por essas 

transações, mas, pelo contrário, a Feira serviu como ponto de venda para outras regiões: 

Piauí, Juazeiro e São Paulo, este último convém, principalmente, para pensar o mercado 

escravista da Feira de Santana inserido numa dinâmica interprovincial, portanto, um 

celeiro de traficantes. 

Ressaltamos aqui as compras realizadas pelo “Doutor Ângelo Peris Ramos 

morador na Província de S. Paulo”, todas no dia 11 de julho de 1878: comprou a Dona 

Francelina Roza de Cerqueira, moradora na Vila da Serrinha, por seu procurador o 

Capitão Joze Freire de Lima [sic]99, o “escravo Lenon de cor cabra, idade 17 anos, 

solteiro natural da mesma Vila, pelo preço e quantia de oitocentos mil réis”100; depois à 

Antonio do Desterro, da Freguesia de Santa Bárbara, também pelo procurador Capitão 

Jozé Freire de Lima o “escravo Raymundo de cor preta, idade 22 anos, solteiro natural 

da mesma freguesia pelo preço e quantia de seiscentos e cinquenta mil réis”.101  

 Nessas duas escrituras de compra e venda o procurador encarregado de trazer do 

“interior” as “peças” e vendê-las foi o mesmo Capitão Joze Freire de Lima [sic], 

portanto, também um traficante. Este artifício – o das procurações – foi largamente 

utilizado no auge do tráfico interno, cujo objetivo fora burlar o imposto sobre essas 

transações, a meia sisa. Por isso, “o vendedor, em troca de uma compensação adequada, 

passava uma procuração para o primeiro traficante dando a ele o direito de vender o 

escravo ou de transmitir os mesmos poderes a outro.” (GRANHAM, 2002, p. 137). 

Através desse instrumento legal a/o escravizado/a podia ser passado adiante, inclusive 

através de substabelecimentos de procurações em sucessivos negócios, até chegar ao 

comprador final que pagava o imposto (Cf. NEVES, 2000, p.99). 

 As duas outras compras efetuadas pelo “sampauleiro”102 foram  “Manoel de cor 

preta, idade vinte um ano, solteiro natural da [...] freguesia do Riachão do Jacuípe pelo 

preço e quantia de oitocentos mil réis”, que pertencia a Vicente Paulino Carneiro 

morador na freguesia do Riachão do Jacuípe deste Termo103 e “Silvestre cor fula, com 

idade vinte dois anos, solteiro, natural da freguesia de São José deste termo, pelo preço 

e quantia de oitocentos mil réis”, “escravo” do Capitão Francisco Simplicio da Costa104. 

                                                           
99 Pacote do saco plástico. 
100 Idem. 
101 Idem. 
102 Esse termo faz referência ao texto de Erivaldo Fagundes Neves: “Sampauleiros traficantes: comércio 
de escravos do alto sertão da Bahia para o oeste cafeeiro paulista”. Afro-Ásia, n° 24, 2000 (pp. 97-128). 
103 Por seu bastante procurador Antonio Almeida Ramalho. Pacote do saco plástico. 
104 Pacote do saco plástico. 
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Conforme Richard Graham, 
 

 
Os escravos enviados do Nordeste para o Sul não vinham [para o 
sudeste] das plantações de cana-de-açúcar. Pelo fato de que a 
exportação nordestina de açúcar não estava mais em expansão, há a 
falsa convicção de que eram os senhores de engenho que vendiam 
seus escravos para o sul, mas não foi usualmente este o caso. A mais 
importante fonte, a longo prazo, para o novo tráfico de escravos foram 
as pequenas e médias propriedades agrícolas.” (2002, p. 131) 
 
 

Na segunda metade do século XIX, portanto, muitas/os escravizados de  Feira de 

Santana e toda a região circunvizinha estavam à mercê de um quotidiano incerto e 

inseguro, sujeitas/os aos tumbeiros mais uma vez105. 

Em abril de 1878, Antonio Nunis [sic] Ricardo da Silva, morador de Feira de 

Santana, constituiu seus “procuradores na Cidade da Feira a Brás Nunis [sic] da Silva 

[...] para Capital da Bahia, esta cidade de Cachoeira e Rio e Janeiro” para vender a 

parda Maria do Ó, com 23 a 24 anos, solteira, do serviço doméstico, “cria, filha da 

escrava Carmelina já falecida”, “natural desta cidade”106. 

No mesmo ano, Joaquim de Magalhães, da freguesia de Rosário, passou uma 

procuração a Joaquim Pereira de Santa Anna e outros para que o mesmo vendesse para 

a Capital da Bahia, Rio de Janeiro e Geral “o escravo Antonio de cor Cabra com 21 

anos quando matriculado na Cidade de Santa Anna em 27 de Junho de 1872, natural 

da Freguesia de Pedrão filho de Leonina, do serviço da Lavoura e sua cria”107. 

Do trânsito interprovincial registra-se ainda a procuração de João Evangelista 

Pereira Mello do Piauí a Cícero Cezar de Castro e outros para a venda do escravizado 

João cabra de 40 anos, solteiro e natural da Freguesia de São Raimundo Nonato, na 

Província do Piauí108. A outorga da procuração certamente foi efetuada quando da 

passagem de João Evangelista pelas estradas de boiadas que por essas terras cruzavam. 

Esse tráfico que ora foi pelos caminhos109, ora foi pelo mar contou com o papel 

imprescindível dos traficantes, sobretudo na busca de escravizadas/os no interior, 

conduzindo-as/os à capital ou à Cachoeira para o embarque nos vapores de onde se 

                                                           
105 Faço menção ao texto de Richard Graham: “Nos tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial 
de escravos no Brasil”, Afro-Ásia, n°27- UFBA, Bahia, Brasil (pp.121-160). 
106 Pacote do saco plástico. 
107 Livro de 1888. 
108 Idem. 
109 Aqui ponderamos quanto à estrada de ferro que, segundo Poppino, solidificou Feira de Santana como 
principal centro comercial do interior da Bahia entre 1860-1950, a qual seguia pelo vale do Paraguaçu, 
desde Cachoeira até a Chapada Diamantina (p.195), mas que não contamos de mais informações 
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dirigiam para o sudeste. Do total de 33 registros de procuração registradas em Feira de 

Santana nas décadas de 1870/1880, cujo objetivo fora a venda de escravizadas/os, 

observa-se em quase 100% foram destinadas à “Cidade de Cachoeira, Capital da 

Bahia, Rio de Janeiro e Geral”. 

Os locais para onde se destinaram as procurações indicam que o tráfico 

interprovincial foi concretizado também pelo mar, através de ‘empresas comerciais’. 

Conforme Neves (2000, pp.108-109), 

 
 

A participação de empresa de salvador – Brandão & Irmãos – nesse 
negócio indica a possibilidade de uso de navegação costeira, através 
do Recôncavo, ainda que em menor escala, para o Rio de Janeiro, 
principal porte de desembarque de escravos transportados do 
Nordeste, para suprir o vale do Paraíba e sul de Minas Gerais. Pelo 
interior, os comboios de cativos dos dois gêneros e diversas idades 
marchavam pelos tórridos caminhos dos serões baianos e mineiros, 
acorrentados, com gargalheiras ao pescoço para evitar fugas sob 
ameaça de chicotes para manter a disciplina. 
 

 
 Para a região de Feira de Santana, destaca-se a presença de algumas empresas, 

cujo tipo de comércio não se explicita, mas que aparecem frequentemente nas 

procurações e nas escrituras de compra e venda, a saber: Manoel Ribeiro de Macedo & 

Irmão e Bernardo Mendes da Costa & Companhia, além de Silva Quicós & Companhia, 

que aparece esporadicamente. 

 Em 1856 Augusto de Souza Galvão vendeu a Bernardo Mendes da Costa 

Miranda, comerciante matriculado pelo Tribunal do Comércio da Bahia, por seu 

Procurador Antonio do Nascimento Ferreira Bastos os “Escravos Jacintha crioula com 

duas crias menores: Felix, crioulo com quatro anos e Maria, cabra com dois anos, 

ambos naturais da vila do Camisão. Além destes, Miranda comprou ainda Luiza crioula, 

natural de Feira de Santana e Manoel crioulo, de São Gonçalo dos Campos, pela quantia 

de quatrocentos e trezentos cinqüenta mil réis, respectivamente110. 

  A sociedade da família Macedo, que aparece nas procurações, normalmente 

representados por Manoel Ribeiro de Macedo, são mencionados em 11 escrituras de 

compra e venda, das quais em 6,  apenas como intermediário da compra, fato que sugere 

ter sido Manoel Ribeiro de Macedo & Irmão uma empresa que muito lucrou com o 

tráfico interno. Os Macedo parecem ter se dedicado ao tráfico também por outros meios 

                                                           
110 Livro 5 A. 
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que não as transações de compra e venda, mas executando penhoras e hipotecas. É o 

que parece indicar a hipoteca abaixo, de 1883: 

 
 

Escritura de debito obrigação e hipoteca que faz Dona Joanna Maria 
da Purificação da Fazenda Alto Alegre com terras casa com 
benfeitorias q[ue] estima em quinhentos mil réis e as Escravas 
aderentes ao solo a saber Lourença preta de 63 anos estimada em 200 
réis Balbina parda de 27 a[nnos] em 400 réis. Afonço cor preta de 25 
anos por sete centos mil réis Herriqueta cor preta de 23 a[nos] em 
400 réis Emilia parda de 19 anos por na estima tão bem de 400 réis 
todos são no valor de 2:600$. mil réis por garantia de igual quantia 
de dois contos e seiscentos mil réis que se constituíra devedora aos 
Negociantes desta Praça Manoel Ribeiro Macedo & Irmão por tempo 
de um ano [...].111 
 

  
Dos negociantes mapeados nos registros de procurações, e que foram encontrados 

no universo das escrituras de compra e venda, tem-se ainda, enquanto possíveis 

traficantes de escravizas/os na praça comercial de Feira de Santana: Cornélio Cyprianno 

de Assiz, David de Figueredo Mascarenhas, Alexandre Teixeira da Santa Anna, 

Bernardo Mendes da Costa, Capitão Joaquim Ferreira de Morais e João Chrisostovao 

Telles Barrecto. Cornélio Cyprianno de Assiz, morador na cidade de Feira de Santana 

parece ter constituído uma parceria com a Macedo & Irmão, posto que estes agiram 

como intermediários de Cornélio Assiz em 5 escrituras de compra e venda.  

Dos registros de procuração, 12 não informavam a residência do primeiro 

outorgante, outras 12 eram de Feira de Santana, 2 foram do Piauí e para Santa Bárbara, 

São Gonçalo, Fazenda Pedras, Freguesia de Coité, Riachão do Jacuípe, Rio de Janeiro, 

Monte Santo, Nossa Senhora da Rainha, Oliveira, Gavião/Riachão e Coração de Maria 

registrou-se 1. Destas, ressalta-se ainda o equilíbrio entre os sexos conforme gráfico 

abaixo que, a despeito da pequena amostragem, indica que o tráfico interprovincial de 

cativas/os não se reduziu aos braços masculinos. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
111 Livro 1888 - Fragmento X – Darlan Cruz, 21-7-2000.  
 



Gráfico 6 – Padrão sexual

 

FONTE: Registro de Procurações 
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dos homens, a presença feminina representou, quando não uma alta, um equilíbrio nas 

vendas durante todo o Dezenove.

 

Padrão sexual nas Procurações (1870-1880) 

 
FONTE: Registro de Procurações – LN- Cartório de 1° Ofício de Notas –FDFB.

 

também as escrituras de compra e venda ao longo da segunda 

metade do dezenove, observar-se-á que as vendas de mulheres e homens escravizados 

também tiveram certo equilíbrio, inclusive de preço (gráfico 6). Segundo Neves (2000, 

p.103), o “auge do comércio inter-regional” fora a década de 1870, resultante 

fundamentalmente da crise da agricultura nordestina e a grande seca de 1877

1861. Assim, ao considerar essas informações para pensar 

a migração forçada de mulheres escravizadas, deve-se ponderar que a proporção de 

mulheres foi maior que a de homens nos anos do auge desse tráfico, o que 

Essa informação rediscute mais uma vez o perfil demográfico-sexual para a região 

de Feira de Santana, posto que ao contrário do que aconteceu no Recôncavo, houve um

equilíbrio sexual nos engenhos agrestinos pós-1850 em decorrência da migração forçada 

dos homens, a presença feminina representou, quando não uma alta, um equilíbrio nas 

vendas durante todo o Dezenove. 
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 Gráfico 7 – Padrão sexual nas escrituras de compra e venda (1850-1888) 
 

 

FONTE: Escritura de compra e venda – LN- Cartório de 1° Ofício de Notas –FDFB. 

 

Esse equilíbrio, que revela um alto percentual feminino nas exportações112, reflete, 

sem dúvidas, o perfil demográfico para a região de Feira de Santana, mas também 

sugere que a “Lei do Ventre Livre”, ao impedir que as crianças escravizadas – força de 

trabalho jovem cujos serviços podiam ainda ser vendidos – fossem separadas de suas 

mães, incentivara sua comercialização conjunta principalmente, quando não foi possível 

alegar sua orfandade. Além disso, não manter os/as filhos/as com suas mães no ato da 

venda abriria a possibilidade de conflitos entre a mãe e seu/sua futuro/a dono/a, uma vez 

que os laços familiares quebrados levassem a descontentamentos insolúveis113.  

É importante notar que o tráfico interno arrancou escravizadas/os de seus 

ambientes familiares, separadas/os dos que amavam, transportados por grandes 

distâncias e coagidos a trabalhar em tarefas estranhas às que desempenhavam antes das 

mudanças por senhores/as e capatazes que não conheciam, fato que provocou a 

instabilidade do cativeiro no novo senhorio. 

No ano de 1878, Gracindo Octavio de Oliveira, da vila de Nossa Senhora da 

Rainha, passara uma procuração a José Pedro de Oliveira para que o mesmo vendesse 

Hedivirgis [sic] de 28 anos de idade, solteira e natural do Rio de Janeiro, juntamente 

com seu filho Izaias de cor parda, de 8 anos e também natural do Rio de Janeiro, mais 

adiante na procuração o proprietário ressalta que Hedivirgis leva “na companhia 
                                                           
112 Ana Maria Leal Almeida (2001, pp.80-81), salienta quanto “a preferência pela mão-de-obra feminina 
na colheita do café”, o que estimularia uma maior importação no sudeste de cativas durante o tráfico 
interno. A autora ressalta ainda que “Não podemos deixar de mencionar que a historiografia sobre a 
província do Rio e Janeiro pouco ou nenhuma atenção deu aos  minas, em grande parte oriundos do 
tráfico interprovincial com a Bahia.Esta forte presença de mulheres minas [cf. gráfico 13] na Vassoura 
rural representa uma mudança significativa nos padrões étnicos conhecidos na região.” (p.97). 
113 Ver ‘Visões da liberdade, 1990’. Nesse texto Chalhou destaca vários desses conflitos no sudeste que 
também concorreram para o fim do sistema escravista. 
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também uma ingênua filha da mesma de nome Maria parda, nascida  em dois de março 

de 1878” e que o dito procurador deveria assinar “a Escritura de venda dos dois e do 

serviço da ingênua”114. Nota-se aqui a preservação da família escrava. 

 Na Escritura de Destrato, de 1876, que fez David de Figueredo Mascarenhas da 

compra da escravizada Luisa crioula, a qual comprou de Jozé Lopes de Jesus pela 

quantia duzentos mil réis, justificou que tendo comprado do segundo outorgante Jozé 

Lopes de Jesús a escravizada Luisa crioula, de trinta e dois anos, solteira, do serviço da 

lavoura “e como conheça esse outorgante que essa venda era nula, não poderia ter 

vigor por que em vista da Lei não pode o outorgante vended[or] desapartar a filha de 

sua mãe por isso desde já fica sem efeito aquela venda[...]”115. Nesse documento 

revela-se que o impedimento da venda era legal, mas ressaltamos o interesse que, 

certamente, o comprador/traficante teria em levar consigo também a filha de Luisa. 

Outro aspecto a ser discutido acerca desse tráfico interno, que perdurou até 1885 

quando fora proibido116, é a procedência racial/cor daqueles/daquelas que foram levados 

ao vale do Paraíba, na segunda metade do século dezenove. Como é observado no 

gráfico abaixo, houve uma predominância de escravizadas/os brasileiras/os, visto que 

nas últimas décadas da Escravidão a proporção de crioulas/os cresceu em decorrência 

do fim do tráfico atlântico: cerca de 33,5% entre as mulheres e 35% dos homens. Entre 

os/as cabras – ‘mestiços’ de raças indeterminadas ou de indígenas e negras/os-, portanto 

nascidos no Brasil, aproximadamente 26,3 eram mulheres e 22% homens, já os 

africanos foram apenas 3, um de ‘nação africana’, cuja procedência racial/cor fora não 

explicitada, 1 mina e 1 gêge. O fim do tráfico atlântico criou uma nova configuração 

demográfico-racial da Escravidão, visto a necessidade de reprodução interna do sistema 

escravista pós-1850. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Livro 1888. 
115 Pacote 1873. 
116  A Lei Imperial n° 3.270, de 28 de setembro de 1885, tornou o domicílio das/os escravizadas/os 
intransferível para outras Províncias, fixando-as/os àquelas na qual foram matriculadas/os. 
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Gráfico 8 - Padrão racial nas escrituras de compra e venda de (1850-1888).  

 

 
FONTE: Escrituras de compra e venda - LN- 1° Ofício de Notas-FDFB. 

 

O novo perfil racial após 1870 pode ser observado com relação à imprecisão 

racial/cor quando das classificações nos atos de compra e venda: fula117, cabra-fula, 

crioula/o-preta/o, preta/o-fula, cabra-crioula/o, parda/o-cabra e parda/o-preta/a118. 

Ao lado desse tráfico interprovincial, um tráfico intra-provincial, dentro da Bahia, 

e um tráfico intra-regional, dentro do que hoje denominamos Nordeste, compensaram, 

pelo menos em parte, as perdas. Mas “O que se sabe é que entre 1853 e 1871, as 

autoridades portuárias na Bahia registraram a saída de quase 18.000 escravos 

“despachados para fora da província”. (BARICKMAN, 1998-1999, p.192), o que 

alterou significativamente o perfil dos escravizadas/os que ficaram: na sua maioria, mais 

velhas/os, doentes e também mais caras/os. 

Após a interrupção do tráfico atlântico o número de escravizadas/os nas 

propriedades escravistas tenderam, a longo prazo, a apresentam um maior equilíbrio 

entre os sexos e, certamente, a redução relativa de população adulta, em idade 

economicamente ativa119.  

 
 

Depois da eliminação, em 1850, do tráfico de escravos, e da promulgação, 
em 1871, da lei do ventre livre, que extinguira gradualmente a escravidão no 
Brasil, o peço dos escravos aumentou consideràvelmente [sic] nas regiões 

                                                           
117 Diz-se de um povo que predominou nas regiões mais interioranas de África, próximo do que hoje é 
Camarões. No entanto, parece ter havido uma ressignificação, cuja apropriação visou designar cor. 
118 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
119 As considerações sobre faixa-etária nas compra e venda, sobretudo, no contexto de tráfico interno não 
foram tratados aqui com maior acuidade em decorrência dos dados imprecisos e esparsos que as fontes 
apresentam. 
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agrícolas dos estados do Rio e Janeiro e de S. Paulo. Muitos proprietários de 
escravos da Bahia, venderam, então, suas peças nos mercados de escravos do 
Sul. Conquanto os dados estatísticos sejam incompletos existem arquivos 
que permitem calcular em várias centenas os escravos de feira de Santana, 
que foram vendidos para os compradores dessas regiões, depois de 1872. 
(POPPINO, 1968, p.256). 

 
 

O tráfico interno significava ainda, uma mudança no relacionamento senhor/a - 

escravizada/o, visto que representou uma mudança do pequeno proprietário para a 

grande plantação na maioria das vezes, o que em muitas situações foi um castigo à 

indisciplina. Para Graham, deve “ser levado em consideração que, se a venda para um 

traficante era uma forma reconhecida de se livrar de um escravo problemático, [...], 

então seguramente, a proporção de tais escravos entre os traficados era mais alta do que 

entre os escravos em geral”. (2002, p.155-156). 

  Na escritura publica de compra e venda, paga e quitação de 1878, que fez 

Theodoro Joze Bacellar, morador no termo da vila de Alagoinhas, por seu bastante 

procurador na Cidade da Feira, o tenente Tito Ruy Bacellar, a Edmundo Rodriguez 

Germano de Manoel, pardo idade 16 anos quando foi matriculado, solteiro, natural da 

Bahia, de filiação desconhecida, de boa aptidão, do serviço da lavoura e “atualmente 

fugido”120. Esse documento revela que essas transações não foram impossíveis, mas 

muito lucrativas para os intermediários/traficantes que podiam revendê-los com o preço 

mais elevado do que o que comprara. No caso de Manoel a quantia de quatrocentos mil 

réis fora relativamente baixa, sobretudo, naquela conjuntura. 

 O quotidiano escravista na região de Feira de Santana, portanto, fora de grande 

instabilidade para cativas/os sujeitos às agruras do tráfico interno. Uma instabilidade 

que, certamente, construiu um ambiente de coação e coerção senhorial, mas também, de 

“revoltas pessoais”, permeadas pelo medo e pelo desejo de liberdade. Nesse contexto, as 

fugas como a de Manoel e Gertrudes121 que fugiu para as imediações de Cachoeira, em 

1885, não devem ter sido experiências únicas, mas individuais, e pensar a importância 

sistemática da “revolta pessoal” em resposta ao domínio senhorial, “reabilita” a luta de 

classes no sistema escravista. (Cf. SLENES, 1999, pp.44-47). 

                                                           
120 Pacote do saco plástico. 
121 Na Procuração passada por Estevão Pereira d’Assunpção para José Ricardo Pamponeth para a cidade 
de Cachoeira estava escrito: “para requerer a captura de sua escrava Gertrudes [...] e tudo fazer o que for 
[ilegível] Outhorgante requerendo a busca em qualquer Caza suspeita [...]”. LN n° 8-sem páginas 
numeradas. 
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 O verso “Me mudei para o sertão” da cantiga-de-roda que inauguramos a 

discussão acerca do tráfico interno é compreendido doravante a partir de um 

alargamento do significado de Sertão para lugar adiante, cujo ponto de partida é móvel, 

mas a partir do qual sempre ao interior está o sertão, onde não se tinham parentes, 

amores e amigos e o “me mudei”, não tem uma conotação de autonomia/escolha como 

no caso dos emancipados pós-1888, mas informa a obrigatoriedade e a dor da mudança 

de mulheres e homens escravizados. 
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Capítulo 3 - Na Terra de Lucas, Marias, Victorias, Prudências, Gracinas, Rittas, 

Franciscas, Cândidas, Antonias ...: um estudo de outras Fulôs  

 

 
‘Terra de Lucas’, essa é uma expressão comumente atribuída à Feira de Santana, 

normalmente, carregada de uma conotação pejorativa, cujo simbolismo está 

correlacionado à rebeldia escrava personificada em Lucas Evangelista, o ‘Lucas da 

Feira’, que viveu e atormentou aqueles lados da Bahia na primeira metade do XIX. A 

Escravidão em Feira de Santana é vulgarmente122 conhecida através da rebeldia de 

Lucas, do escravo que contestou a crueldade de um sistema que permitia a escravização 

de seres humanos por outros. Nesta narrativa a experiência feminina do cativeiro é 

subjacente ao protagonismo do macho – assim apresentam a mulata Fulô123, 

simplesmente, a companheira de Lucas. 

A experiência de Fulô e de outras Fulôs é menosprezada, reduzidas a papéis 

coadjuvantes no quotidiano da escravidão, principalmente com relação ao estudo da 

resistência escrava, à negação do cativeiro e à busca de melhores condições de 

sobrevivência para si, filhas/os e mesmo para suas/seus irmã/os de África, uma vez que 

acreditamos que os projetos individuais de negação à escravização contribuíram 

conjuntamente para solapar o sistema escravista, e refletiu de alguma forma, os 

interesses de um grupo social que sofria os males da escravização. 

A dimensão da rebeldia escrava a partir de Fulô, a escravizada que compartilhou 

de idéias e experiências de rebeldia/resistência em Feira de Santana é silenciada pela 

historiografia da escravidão, bem como pela lembrança de feirenses que parecem 

recusar a relevância de experiências de escravizadas, às quais relegaram papéis 

femininos apriorísticamente pensados para as mulheres – em detrimento daqueles 

impensáveis ou apenas informais, mesmo que a mulher em questão estivesse 

escravizada e vivenciasse a experiência da desumanização124 peculiar ao cativeiro. 

A ausência de estudos que abordem o feminino ainda tem sido atribuída à questão 

das fontes, a carência de informações que as revelem, que nos permitam ouvi-las. 

                                                           
122  Nesse aspecto, faço referência, principalmente, ao conhecimento de senso comum, largamente 
difundido em Feira de Santana e região. 
123 Ver LIMA , 1990, p. 140. 
124 Ver, nesse sentido, MEILLASSOUX, 1995, pp.78-89. 
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Argumento que já tem sido rediscutido pela historiografia desde as décadas de 

1970/1980. No entanto, admite-se a dificuldade, sobretudo, se se pensa um estudo das 

mulheres escravizadas, cujo problema das fontes é ainda maior, pois, a/o escravizada/o 

foi “testemunha silenciosa do seu tempo’125 (MATTOSO, mar.88/ago.88, p.37), o que 

exige das/dos historiadoras/es, argúcia, criatividade, interesse e imaginação histórica. 

As cartas de liberdade, que têm sido utilizadas pela historiografia da escravidão, 

desde as décadas de 1970 e 1980, demonstram que mesmo nos processos cíveis, em que 

as/os escravizadas/os aparecem nos discursos dos senhores/as, é possível a reconstrução 

de aspectos importantes da vida escrava, de suas estratégias de sobrevivência e, 

inclusive, de formas de luta contra a exploração. Portanto, ‘o problema das fontes’, 

apesar de real, não justifica o silêncio com relação a histórias das mulheres 

escravizadas. 

 

 

3.1- “pelos bons serviços que me tem prestado”: o limite da concessão 

 

A busca da liberdade permeou a experiência de mulheres e homens 

escravizadas/os quotidianamente. Esta, talvez, tenha sido a contradição maior do 

sistema escravista: o processo de reificação diário de seres humanos e, ao mesmo 

tempo, a contestação a esse processo. Se no mundo impessoal dos negócios da 

escravidão, aquelas pessoas eram submetidas a transações comerciais, nas quais eram 

reduzidas a meros instrumentos de trabalho, as cartas de alforria demonstram que as 

relações senhor/a - escravizadas/os estavam mergulhadas num emaranhando de ações 

complexas e delicadas, ações autônomas e muitas vezes conscientes de seu poder de 

barganha, vinculadas a experiências e tradições históricas particulares e originais126. 

Em resposta a uma escravidão benevolente e não-violenta, cristalizada por 

Gilberto Freyre (1933), os estudos acadêmicos das décadas de 1960 e 1970 produziram 

análises que buscaram constatar a violência do sistema, uma produção que ao 

menosprezar outros aspectos da experiência cotidiana da escravização, desconsiderou a 

capacidade dos sujeitos escravizados de ações autônomas, ao contrário, erigiu o mito da 

“coisificação do escravo”. Admitir a violência da escravidão não significa que as/os 

                                                           
125 Salvo com relação aos processos-crimes, nos quais as/os escravizados podiam ser questionados nos 
processos, como réus ou como testemunhas. 
126 Com relação a estas discussões ver especialmente Sidney Chalhoub (1990). 
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negras/os não fossem capazes dessas ações, ou que foram transformados em seres 

passivos, meros receptores de valores senhoriais (Cf. CHALHOUB, 1990, p. 42). 

As alforrias, através de seu caráter ambivalente, evidenciam que, ao lado de uma 

ideologia de concessão senhorial, foram conquistadas a partir de estratégias tecidas 

quotidianamente do lado escravizado - daí os diferentes significados atribuídos 

pelo/pela senhor/a e aquele atribuído pela/pelo escravizada/o. Nesse sentido, a carta de 

liberdade reconhecida como um instrumento paternalista, no qual se viu reforçada a 

concessão feita pelo/a proprietário/a em detrimento da conquista escrava, só ratifica o 

caráter dúbio das histórias contadas nesses documentos.  

Restrita ao âmbito doméstico, cabia apenas ao/à proprietário/a legislar sobre a 

alforria127, pelo menos até 1871 quando se garantiu à/aos cativas/os recorrer na justiça o 

direito à liberdade128 e, nesse aspecto, o/a senhor/a podia considerar a/o escravizada/o 

apenas como “coisa”, mas eram homens e mulheres com idéias próprias, que lutaram e 

conseguiram pequenas ou grandes vitórias, não reconhecidas, obviamente, pelos 

senhores/as enquanto conquistas, mas, as transformavam em concessões paternais, cujo 

objetivo primordial fora submetê-las/los àquela ordem estabelecida (Cf. LARA, 1995, 

p. 48). 

Discutir a visão simplista e reducionista de um sistema escravista ‘governado 

pela vontade do senhor/a’ requer pensar a contradição entre o direito à propriedade 

escrava assegurado pela lei e, por outro lado, as práticas quotidianas e costumeiras nas 

quais se assentava a sociedade, que humanizavam os/as escravizados/as. Ao mesmo 

tempo em que elas/eles eram, simplesmente, bens semoventes, objeto de propriedade e 

sem personalidade (Cf. MALHEIROS, 1976, p. 58), tratadas/os como coisa e, por isso, 

submetidos/as às leis gerais da propriedade, eram homens e mulheres e podiam 

contestar. 

                                                           
127 O ato de alforriar fora um direito estritamente privado do senhor. Conforme Manuela Carneiro da 
Cunha, “afora situação excepcional, competia exclusivamente ao senhor conceder alforria ou negá-lo a 
seu escravo.” (1987, p.126). Argumenta ainda Cunha acerca do silêncio da Lei com relação ao direito á 
alforria, o que salvaguardava o direito senhorial da propriedade. “O silêncio da lei não era certamente 
esquecimento.” (p.127), mas além de salvaguardar o direito de propriedade, garantia aos/às senhores/as a 
‘negociação’ com o escravo, auferindo destes, além do pagamento pela alforria, a sua dependência e 
prestação de serviços por tempo indeterminado. Por isso, até 1871, a lei escrita não se pronunciou sobre a  
alforria paga, relegada à lei costumeira. 
128 Os jurisconsultos não questionaram efetivamente a propriedade do escravo que na Constituição de 
1824, artigo 179, § 22, só se tornou mais efetiva, quando da ratificação do direito exclusivo do/a senhor/a 
em alforriar ou não seu/sua escravo/a (Cf. CUNHA, 1987, p. 128), vedando ao Estado a mediação na 
relação entre senhores/as e os escravizados/as. 
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Interessa aqui, portanto, compreender como as mulheres construíram espaços de 

autonomia e resistência ao sistema escravista, bem como reclamar a participação 

“efetiva” das mulheres escravizadas no processo histórico de negação às condições de 

sobrevivência impostas pelo cativeiro. Reconhecer o significado da maioria das alforrias 

na região de Feira de Santana, onerosas e “gratuitas”, terem sido conquistadas por 

mulheres, e dentre os homens, um número relativamente alto de filhos daquelas 

mulheres, evidencia que na busca da liberdade e, portanto, da negação à escravidão, a 

participação feminina fora efetiva e quotidiana. 

 

 

Gráfico 9 - Padrão sexual nas alforrias (1850-1888) 
 

 
FONTE: Cartas e alforria - LN- 1° Ofício de Notas-FDFB. 

 

 

Conforme se pode observar no gráfico acima, as alforrias femininas superam as 

masculinas ao longo da segunda metade do XIX. Esse fato não se contrapõe aos estudos 

historiográficos que têm se debruçado sobre estas fontes enquanto meios de se conhecer 

o quotidiano escravista129. Outro aspecto recorrente entre os estudos é que a alforria foi 

muito mais comum nos espaços urbanos, onde as/os cativas/os, especialmente as/os do 

ganho, conseguiram negociar graus maiores de autonomia se comparado ao trabalho 

doméstico ou à lavoura. 

No entanto, as alforrias devem ser compreendidas no bojo de suas determinações 

históricas no tempo e no espaço. Na mecânica real do processo de alforriar permeou 

                                                           
129 Ver MATTOSO (1972), SHWARTZ (1976), BELINI (1988), EISENBERG (1989), PAIVA (2000), 
BERTIN (2004), ALMEIDA (2005), dentre outros. 
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uma interação de fatores individuais, familiares, psicológicos, demográficos, 

geográficos, econômicos e cronológicos, não sendo, pois, um fator isolado a determinar 

a freqüência maior ou menor de manumissão (Cf. RUSSEL-WOOD, 2005, p.59). Esta 

investigação foge à noção simplista respaldada na dicotomia rural/urbano para pensar a 

frequência das cartas de liberdade, e situa o problema num contexto mais amplo ao 

buscar observar graus relativos de oportunidade e incentivo à alforria de mulheres 

escravizadas na região de Feira de Santana. 

De acordo com o gráfico 9, as alforrias tanto de mulheres quanto de homens foi 

maioria130 entre as décadas de 1860 e 1870, cuja conjuntura de crise já se abordou. Vale 

lembrar ainda, que esses números dizem respeito às alforrias “gratuitas” e onerosas. 

Compreendê-las numa conjuntura de crise não elimina, porém, a ação dos sujeitos para 

a conquista de suas respectivas liberdades, apenas localiza-as num determinado 

contexto. 

Da mesma forma é muito simplista argumentar que as mulheres foram mais 

alforriadas por estarem mais próximas dos/das seus/suas senhores/as, ou porque eram 

“bens” de menor valor comercial já que não desempenhavam as mesmas atividades que 

os homens escravizados131, ou ainda, porque eram mais frágeis que os homens, mais 

fortes e viris. Pelo contrário, as mulheres escravizadas em Feira de Santana e 

adjacências foram consideradas bens de estimado valor, versáteis nas atividades da roça 

e da casa, eram “capazes de qualquer serviço”. Se nos gráficos 1 e 4132, as cativas foram 

maioria tanto nas escrituras de hipoteca e penhor, quanto nas escritura de compra e 

venda é, no mínimo, incoerente tratá-las enquanto bens de valor inferior, ao contrário 

disso, sugerem a importância feminina na dinâmica econômica dessa região. 

E, além do mais, como também sugere a documentação, as mulheres constituíram, 

demograficamente, a maioria entre os cativos daquela região, aspecto muito diferente do 

abordado pela historiografia que confirma a maioria de mulheres alforriadas 

proporcionalmente aos cativos homens, em cujos estudos abordam uma desproporção 

entre os sexos: maioria masculina preferida e uma minoria feminina, necessária. No 

                                                           
130 É válido ressaltar que para a confecção do citado gráfico foi utilizada a data de registro da alforria e 
não a de concessão. Normalmente, estas datas apresentam uma distância que variava em meses ou anos 
de uma para outra. 
131 Kátia Lorena Almeida discute nessa perspectiva que, “A tendência em libertar escravos do sexo 
feminino em Rio de Contas está também de acordo com o que foi constatado para outras regiões da Bahia 
e do Brasil. Mattoso, valorizando, sobretudo, o aspecto econômico, atribui a preferência em alforriar 
mulheres em Salvador à demanda do mercado de trabalho, pois essas tinham um valor inferior ao cativo 
do sexo masculino, devido à sua menor produtividade.” (2005, p.8). Ver também Mattoso (1872). 
132 Apresentados no primeiro e segundo capítulos, respectivamente. 
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agreste baiano Oitocentista as mulheres constituíram maioria demográfica e também 

foram eleitas para o trabalho na pequena agricultura e na policultura. 

Portanto, outras questões devem ser consideradas para o êxito feminino na 

conquista da liberdade. Muitas delas conseguiram construir espaços “amistosos” no 

senhorio, ao negociar a sua liberdade no dia-a-dia espaços que foram construídos pela 

condição133 de “escrava” que então vivenciavam. Nesse aspecto, ressalta-se que cerca 

de 13% das cartas de alforria foram justificadas, explicitamente, enquanto conquistas 

das/os cativas/os: pelos bons serviços que tinham prestado aos/às seus/suas 

respectivos/as senhores/as134. 

 Registrada em 1880, em Feira de Santana, a carta de liberdade conferida à cabra 

Victoria, de 24 anos, por seu senhor Macário de Oliveira Melo, com a condição de 

acompanhá-lo até a sua morte, foi justificada da seguinte maneira: “pelos bons serviços 

prestados, em remuneração aos bons serviços”135. Com uma justificativa não menos 

ousada, Anna Maria de Jesus alforriou em 1872, em Feira de Santana, Maria e 

Francisco, “pelo amor de Deus em gratificação dos bons serviços por eles prestado”136. 

Observa-se, pois, que os proprietários argumentaram que, em decorrência dos “bons 

serviços”, Victoria, Maria e Francisco foram remunerados ou gratificados com a 

liberdade.  

  Na alforria de Maria Caetana, com idade de 50 anos, conferida em 1863, em 

Feira, Joaquim Ferreira da Silva afirmou que conferia a liberdade a sua “Escrava Maria 

Caetana cabra com idade de cinquenta anos pelo amor de Deus e pelos bons serviços 

que me tem prestado, e poderá depois de meu falecimento gozar de sua liberdade como 

se de ventre livre nascesse [...]” 137. Maria Caetana, certamente, havia servido a 

Joaquim Ferreira da Silva por anos e de forma a agradá-lo, o que justificava a 

concessão, mesmo que após o registro em cartório da sua liberdade, Caetana tenha 

continuado presa a seu senhorio, posto que só gozou de sua liberdade após a morte do 

senhor.  

 A importância atribuída às ações diárias das/os cativas/os na aquisição da 

liberdade é uma marca importante nas alforrias, mesmo naquelas em que as/os 
                                                           
133 “[...] O mercado situa os escravos, enquanto classe social, no âmbito geral de determinação que 
modela o seu estado comum, com relação ao qual se definem, em cada sociedade escravagista, as 
condições individuais, diversas e mutáveis de cada um deles, segundo o seu modo de inserção.” 
(MEILLASSOUX, 1995, p. 13). 
134 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
135 Livro 17  (OU 10).Grifo da autora. 
136 Livro de Notas 8A. Grifo da autora. 
137 Livro nº 9A ou 10 – 1862. Grifo da autora. 
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escravizadas/os trabalharam para pagar com dinheiro a sua liberdade. Na carta de 

Prudência, conferida na Fazenda Casa Nova, em janeiro de 1863, por sua senhora Dona 

Anna Maria do Nascimento “pela quantia de duzentos e cinquenta mil réis”, justificou-

se a carta, a despeito do pagamento, como se fosse consequência também dos “bons 

serviços prestados” por Prudência.138  

Após reunir a quantia de quinhentos mil réis e pagar por sua liberdade, que tinha 

sido avaliada por oitocentos mil réis, a Antonia Joaquina de S’Anna, em março de 1865, 

Luiza crioula, também tornou-se forra condicionalmente, “pelos bons serviços que me 

tem prestado, lhe perdo-o [sic]o excedente, com a condição por fim de me acompanhar 

enquanto eu viva for”139. Com esta carta, Antonia Joaquina além de manter Luiza presa 

legalmente a ela, salvaguardou sua eterna gratidão à benevolente senhora que a havia 

perdoado a quantia de trezentos mil réis. 

 O fato das alforrias terem se restringido ao campo costumeiro até a década de 

1870 obrigava que as/os escravizadas/os tivessem bom relacionamento com seus 

proprietários para que pudessem intentar a liberdade. Mostrar-se merecedor da liberdade 

foi uma estratégia largamente utilizada pelas/pelos escravizadas/os. Negociar melhores 

condições de sobrevivência e, quiçá, a liberdade sob as circunstâncias do cativeiro 

exigiu das/os cativas/os obediência, fidelidade, humildade, dependência e muitos bons 

serviços.  

 Também usou dessa estratégia Maria Sibéria, mulata, que conseguiu, em 1860, no 

lugar chamado Rio Fundo, a sua alforria, ainda que condicional. Manoel José Dias 

tornou-a forra “Sob condição de prestar me [sic] serviços [a]té a minha morte, concedo 

liberdade a minha escrava Maria Sibéria, mulata, em atenção á seus bons serviços e 

fidelidade”.140 Já a crioula Maria Gertrudes conquistou sua alforria “gratuitamente”, 

porém condicional, em maio de 1865,“por ter me prestado eminentes serviços além dos 

de seus deveres”141. Nas alforrias enfatizava-se a generosidade ou a afeição e, em 

contrapartida, a fidelidade e os bons serviços da parte da/o cativa/o, o que a/o tornaria 

elegível para a libertação. (Cf. REIS e SILVA, 1989, pp.136-137).  

 Para os/as pequenos/as proprietários/as, a condição que os mesmos impunham 

para as alforrias buscava garantir, além dos diversos serviços das escravizadas, 

principalmente a sobrevivência daqueles/daquelas que no final da vida não eram ricos e 

                                                           
138 Livro nº 9A ou 10-1862. 
139Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
140Livro de Notas 8A. Grifo da autora. 
141 Livro nº 9A ou 10 – 1862. Grifo da autora. 
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só podiam contar com o trabalho de suas devotadas cativas, as quais iriam cuidar 

deles/delas e trabalhar para alimentá-los/las. Na carta de Liberdade de Antonio, crioulo, 

de 60 anos de idade pouco mais ou menos, altura regular, olhos pardos, faltando dentes 

no queixo superior, pouca barba, conferida condicionalmente por sua senhora Catherina 

de Lima Barboza, se lê: “com a condição de trabalhar para minha subsistência durante 

a minha vida eras obrigado a dar meu Corpo a sepultura e desta data em diante gozará 

de sua liberdade como que de ventre livre tivesse nascido”.  

 Ressalta-se aqui o universo das propriedades policultoras da região de Feira de 

Santana, no dezenove, relativamente pequenas e com poucas/os escravizadas/os. Nesse 

sentido, quanto menor o número de cativas/os, maior foi a importância política atribuída 

às cartas de liberdade. De acordo com o estudo de Bertin para São Paulo, num contexto 

de poucas/os escravizadas/os “as relações sociais foram construídas por meio do 

paternalismo, o que gerou certa acomodação estratégica dos escravos” (BERTIN, 2004, 

p.132). 

 O estudo das alforrias como resultado de um processo repleto de investimentos 

individuais e, por vezes, coletivos, circunscrito à intimidade senhorial é uma abordagem 

que não é tão recente. Kátia Mattoso (1972) já enfatizava os laços entre as /os 

escravizadas/os e senhores/as como condição preponderante para a concessão/conquista 

da alforria, para a qual o espaço doméstico se configura como espaço privilegiado para 

a negociação142, onde as mulheres escravizadas negociaram mais que lutaram 

abertamente contra o sistema.  

A negociação quotidiana ao nível doméstico contribuiu para formação e 

preservação da família escrava e colaborou com as/os cativas/os na vivência da 

escravização, e a partir dessas experiências de família elaboraram estratégias com base 

na herança cultural africana (Cf. SLENES, 1999, p.14). Em família as/os 

escravizadas/os construíram espaços de autonomia, redes de solidariedades sob a 

experiência da escravização com a expectativa de tornar-se livres, de libertar filhas e 

filhos, amores, ‘irmãos de cor’, muitas/os que sonhavam juntos com o dia da liberdade.  

Na segunda metade do Oitocentos, nas regiões agrestinas da Bahia, a  família 

escrava foi uma instituição preservada por escravizadas/os e senhores/as. Muitos 

                                                           
142 Dentre as abordagens circunscritas aos anos 80 do século XX, temos ainda o estudo de Lígia Belini 
(1988) que argumenta com relação às cartas de liberdade das mulheres na perspectiva da conquista 
resultante da cumplicidade estratégica e dos laços de intimidade constituídos com os/as senhores/as. E 
numa perspectiva semelhante, trabalhos mais recentes como o de Enidelce Bertin (2004) para São Paulo e 
o de Eduardo França Paiva (2000), para Minas Gerais, também destacam o escravo/a sujeito que através 
de seus esforços conquistaram a sua liberdade. 
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desses/dessas proprietários/as tinham por trás da benevolência, reais intenções 

comerciais, apesar de veladas – garantir um melhor preço junto às alienações das 

escravizadas, ou ganhar a simpatia e a dependência de cativas/os que permaneceriam 

agregados e agradecidos ao senhorio. 

 Na carta de liberdade de 1879, da escravizada Gracina, “pelo preço de seiscentos 

mil réis sendo quatrocentos mil réis paga a liberdade e duzentos fica a mesma libertada 

obrigada a pagar com o seu marido Huberto no mesmo ano”, ressalta o proprietário 

que “passando o prazo perderá a liberdade”143. O proprietário de Gracina reconheceu 

que a mesma contaria com o marido para o pagamento da liberdade. Ressaltamos, nesse 

sentido, que muitas escravizadas conseguiram angariar fundos e construir relações com 

senhor/a que culminaram na compra das cartas de alforria das/dos filhas/os.  

 Na carta de Liberdade, conferida “gratuitamente” a Sátira, fica subentendido os 

esforços da mãe para conquistar a alforria da pequena cativa, parda, com cinco meses e 

meio de idade, na Barra da Tábua, em 1865144. Já na carta de liberdade conferida por 

Poncino Jozé de Santa Bárbara, em 1857, ao pardo Bento, alforriado pela quantia de 

duzentos réis, ficou explícito a participação da mãe, visto que Poncino justificou a 

concessão afirmando: “faço a justiça de sua mãe”145.  

 Na Escritura de Destrato que fez David de Figueredo Mascarenhas da escravizada 

Luisa crioula, que havia sido comprada de Jozé Lopes de Jesus pela quantia duzentos 

mil réis. O outorgante David de Figueredo Mascarenhas justificou a destrato ao 

Tabelião com os seguinte argumento: 

 
  

 “que tendo comprado do segundo outorgante Jozé Lopes de Jesús 
uma Escrava Luisa crioula de trinta e dois anos solteira natural de 
Vila da Purificação do serviço da lavoura [...] pela quantia de 
duzentos [...], e como conheça esse outorgante que essa venda era 
nula, não poderia ter vigor por que em vista da Lei não poder o 
outorgante vended[or] desapartar a filha de sua mãe por isso desde 
já fica sem efeito aquela venda[...]”146 

 
 
 Esse documento revela, pois, que muitas escravizadas lutaram e conseguiram 

proteger a instituição familiar da instabilidade imposta pelo cativeiro. Apesar da 

                                                           
143 Livro 17  (OU 10). 
144 Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
145 Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
146 Pacote 1873. 
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justificativa da lei, sem dúvidas, a participação da mãe e de outras pessoas devem ter 

contribuído para que mãe e filha fossem mantidas juntas. 

 Tornar explícito uma suposta afetividade com as/os escravizadas/os, sobretudo, no 

ato da alforria teve um significado muito importante também para os/as senhores/as, 

uma vez que ao cultivar a gratidão das/os cativas/os se poderia garantir redes de 

dependência e a manutenção da exploração da mão-de-obra. Para entender as relações 

senhor/a - escravizada/o, há que se considerar a ampla rede de acordos e poderes 

exercidos em sintonia ou à revelia do patriarcalismo.  

 Nesse aspecto, justificar as alforrias como uma recompensa aos “bons serviços”, 

ou por ser os/as proprietários bons cristãos, que cultivavam os valores da caridade e do 

amor enquanto ensinamentos do ‘Pai Eterno’, tornariam os/as senhores/as bem vistos 

aos olhos escravos147. “Pelo amor de Deus e pelos bons serviços” foi liberta Maria 

Caetana, e várias outras cativas. Luis Gonzaga da Silva e sua mulher libertaram a 

Cabrinha Francisca,“pelo amor de Deus e por Amor que a temos”148, uma 

demonstração pública de amor a Deus e ao próximo. N’outros momentos, ficou 

explícita, além do altruísmo, do desapego aos bens, a necessidade de garantir a salvação 

ao admitir o pavoroso pecado: não amar ao próximo como a si mesmo. Admitir-se-ia, 

portanto, a humanidade do escravizado. Adriano de São Marcos Lima justificou a 

libertação de Maria Cabra como por “desencargo da minha consciência”149, um 

argumento que revela a necessidade moral do escravista. 

 As alforrias funcionaram, por conseguinte, como instrumento de controle e 

disciplina, posto que “prestar bons serviços” durante o período do cativeiro poderia 

resultar na liberdade, bem como ratificar a benevolência senhorial, à/ao qual se deveria 

eternamente a libertação. Nessa perspectiva, as alforrias condicionais funcionavam 

muito mais eficazmente, já que a/o escravizada/o ficava sujeito à revogação da carta 

(Cf. MALHEIRO, 1976, p.132), um direito salvaguardado na lei até 1871, quando com 

a chamada “lei do ventre-livre” se garantiu à/ao cativa/o a liberdade uma vez 

consentida. Esse foi um subterfúgio largamente utilizado por senhores/as em cartas de 

liberdade.  

O status de ‘liberto condicional’, inevitavelmente, gerava distinção entre os 

escravos uma vez que “O statuliber [alforriado sob condição] é liberto condicional, e 

                                                           
147 Ver, nesse sentido, o artigo de Eduardo França Paiva (2000). 
148Livro nº 9ª ou 10 – 1862. 
149 Livro 5 A. 
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não mais rigorosamente escravo” o que, inclusive, livra sua descendência da condição 

de escravos/as (Cf. MALHEIRO, 1876, pp.120-121). Uma distinção que deve ter 

provocado uma dispersão dos interesses coletivos em detrimento dos individuais, da 

qual se aproveitou os/as senhores/as. 

Na carta de 1869, registrada em 1885, do pardinho Salvador, filho de Benedicta, 

com idade de um ano, conferida condicionalmente, o proprietário não se omite de 

explicitar suas condições: “cujo beneficio confiro-lhe gratuitamente sob a condição de 

esta reservando-me o direito de revogalo[sic] no caso de desobediência ou 

ingratidão”150, cuja “importância simbólica” adverte Chalhoub: 

 
 

A possibilidade da revogação seria um forte reforço à ideologia da 
relação entre senhores e escravos como caracterizada por 
paternalismo, dependência e subordinação, traços que não se 
esgotariam com a ocorrência da alforria. (1990, p.136). 
 
  

Nesse caso a possibilidade de revogação serviu para manter Benedicta obediente ao 

cativeiro.   

  É importante ressaltar que na quase totalidade das cartas de liberdade 

condicionais o pré-requisito para a efetivação da liberdade fora a prestação de serviços 

até a morte dos/das respectivos/as senhores/as. Na alforria conferida por Gratuliana 

Luiza Santos Vital, em 1866, à Cândida Crioula, de 22 anos de idade, “visto a amizade 

que tenho a referida escrava a os serviços que me tem prestado”, a condição foi prestar 

serviços a sua senhora até o seu falecimento151. Tal condição se estendia, inclusive, aos 

cuidados com a alma do defunto - o qual poderia vir do “além” cobrar os préstimos 

acordados em vida. O senhor Manoel da Paixão alforriou o escravizado Vicente, 

crioulo, em 1856, com a condição de acompanhá-lo por toda a vida e após sua morte 

ficava ainda “obrigado ao meu enterro, e meia Capela de Missa”, quando seria de fato 

livre da escravização152. 

 A libertação condicional foi usado por proprietários/as como estratagema para não 

perder a posse e a exploração da/do cativa/o. Na fazenda Santa Tereza, em 1856, Luiza 

da Numeiação [sic] alforriou Maria crioula, “com a condição durante a minha vida 

                                                           
150 Pacote – 1885-1886. Grifos da autora. 
151Livro 10 ou 9A -1862. Grifo da autora. 
152 Livro 5 A. Ressalta-se ainda, as alforrias em testamento, as quais só se efetivaram após os tramites 
legais do inventário. Além disso, a/o escravizado ficava sujeito a diversas artimanhas criadas pelos 
familiares do “benfeitor”, cujo intuito fora a reversão da vontade do moribundo.  
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para me acompanhar [a] forro [...]”, segundo Luiza, “por ter, o meu marido Erculano 

Lopes de Medeiros deixado de cumprir os deveres de Pai de Família, botando todos os 

bens que me pertencia fora, e porque só existe esta dita Escrava” 153. Fica evidente, 

portanto, que o objetivo de Luiza da Numeiação era impedir seu marido de dilapidar o 

que restava dos bens da família. Com a alforria condicional Maria estaria 

definitivamente presa à senhora até a sua morte. 

 Outro mecanismo de disciplina escrava fora o não registro imediato das alforrias. 

Passadas em casa, a maior parte das cartas de liberdade só foi registrada em cartório 

tempos depois, normalmente, anos depois. Entre o período de cessão e o registro da 

carta as/os escravizadas/os, certamente, viviam dias de temor e instabilidade sujeitos à 

desistência por parte do/a senhor/a da concessão da liberdade154, o que requeria da/o 

cativa/o muito mais fidelidade, obediência e “bons serviços”, visto a ameaça da 

revogação que a/o rondava. No caso da escravizada Mariana parda, deixada forra no 

Testamento de Dona Maria do Nascimento de Jesus Lima, na fazenda da Cruz, em 

setembro de 1834, só foi “conferida a título pelo Testamenteiro João Silvério 

Barboza”, em maio de 1864155.  

 Essas condições, em sua maioria, foram impostas às/aos alforriadas/os 

“gratuitamente”: aproximadamente 21% das mulheres e 24,8% dos homens 

escravizadas/os conquistaram a liberdade com condições que deveriam ser atendidas 

para que a alforria se efetivasse (Cf. gráfico 10). Entre as cartas condicionais ressaltam-

se ainda as onerosas. Dentre as alforrias onerosas identificamos apenas cerca de 1,5% 

para as cativas e 5,5% entre os cativos, o que demonstra que a maior eficácia das 

condições estava nas alforrias “gratuitas”, concedidas “por amor” ou em “atenção aos 

bons serviços”, as quais as/os escravizados deviam apenas a companhia até a morte 

à/aos senhores/as. 

O caráter paternal das cartas de alforrias reforçado pelos/as senhores/as serviria às 

suas intenções de assegurar a gratidão das escravizadas e quiçá mantê-las agregadas à 

casa senhorial. Assim sendo, a alforria, sobretudo as gratuitas, foram principalmente 

instrumentos políticos para os senhores escravistas. Desse modo, o paternalismo é 

compreendido como um componente importante da real mediação institucional das 

relações sociais e não apenas da ideologia (Cf. THOMPSON, 1998, p.32). Instrumento 

                                                           
153 Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
154 Ver Levantamento documental para a História da Escravidão (Feira de Santana, 1830-1885). 
155Livro nº 9A ou 10 – 1862. 
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de controle social e de preservação de relações escravistas, as alforrias foram mediadas 

por um paternalismo que reafirmava os lugares das/os escravizadas/os e senhores/as no 

bojo da estrutura escravista. 

Ressaltam-se, nesse aspecto, os números relativamente altos das alforrias 

“gratuitas”, tanto para homens quanto para mulheres: 54,8% entre as mulheres e  53,7%  

para os homens156, conforme gráfico 10. Acrescenta-se a esse fato que, no contexto de 

cessão do tráfico atlântico e de transferência de mão-de-obra escrava para o sudeste 

cafeeiro, as/os cativas/os tornaram-se bens de valor inestimável e alforriá-los não 

significava abrir mão desses bens, mas garantir a dependência e a subordinação 

dessas/desses escravizadas/os, mesmo porque é recorrente na documentação ora 

analisada o seguinte padrão: as “gratuitas” exigiram condição para efetivação à 

posteriore, além dos fatores já discutidos de reprodução da dependência 

  

 

3.2 - “e mesmo já seja velha forro pelo valor de cem mil réis...” 

 

 A escravizada Ritta fora liberta condicionalmente por sua Senhora Joanna Maria dos 

Reis pela quantia de cem mil réis, na Capela de Bom Despacho. Com 60 anos de idade 

quando fora libertada em 1862157, sem dúvida, Ritta trabalhou muito para auferir a 

alforria, a qual só alcançara já idosa. No entanto, a questão principal a ser discutida foi 

como Ritta e tantas outras escravizadas da região de Feira de Santana conseguira, na 

segunda metade do século XIX, amealhar o dinheiro necessário para resgatar a sua 

liberdade. 

 Alcançar a liberdade no agreste baiano, conforme gráfico abaixo, não fora uma 

tarefa que prescindiu de dinheiro, ao contrário disso, aproximadamente 44,1 das 

mulheres e entre os homens 53,75% pagaram por sua liberdade. Se compararmos, no 

entanto, o desempenho feminino com o masculino, a diferença alcança quase 50%, em 

números absolutos 128 para as mulheres e 66 entre os homens. Criar meios para pagar 

pela carta de alforria era, pois, uma condição recorrente para a liberdade, sobretudo 

                                                           
156 Nesses números considero tanto as “gratuitas”, quanto as “gratuitas” /condicionais. Vale apena 
ressaltar que os números não são exatos, mas aproximados. 
157 Mas só foi registrada em 1866. 
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entre as mulheres. O caso de Rita é exemplar para pensarmos a necessidade de 

pagamento, a qual “mesmo já seja velha” foi obrigada a pagar por sua liberdade158. 

  

 

Gráfico 10 – Tipo de alforria (1850-1888) 
 

 
*Muitas das alforrias consideradas como  “gratuitas”, não ficaram explícitas que prescindiram de 

condição. 
FONTE: Cartas de Alforria – LN – 1850-1888 – Tabelionato do 1º Ofício de Notas – FDFB. 
 
 

 Acredita-se que discutir a possibilidade de escravizadas/os acumular pecúlio159 

sendo estas/estes propriedades de outrem, estivesse intrinsecamente ligado á Lei Rio 

Branco, de setembro de 1871, mais conhecida como “Lei do ventre Livre”160. Contudo, 

a despeito da autorização legal, a acumulação de pecúlio entre as/os escravizadas/os 

aconteceu largamente antes de 1871, regulado muito mais pelo costume e pelos acordos 

no dia-a-dia que, necessariamente, por um mecanismo legal. 

 O caso do crioulo Miguel é particularmente interessante para pensarmos a 

acumulação de pecúlio. Miguel pagara em 1874 a quantia de cento e cinquênta mil réis 

por sua alforria, pela qual seu “proprietário”, Faustino Jozé Pereira Mascarenhas, 

recebeu “cem mil réis em duas pequenas casinhas detioradas [sic]” que o mesmo 

                                                           
158 Segundo Bertin, discutindo as alforrias em São Paulo, ”Os registros das condições refletem o número 
menor de alforrias na segunda metade do século. A obrigação de o forro manter-se na companhia do ex-
proprietário foi diminuindo paulatinamente, assim como a obrigação do trabalho. A quitação do 
pagamento da alforria, embora muito menor do que no primeiro período, foi retomada como condição no 
último período por senhores e senhoras. (2004, p.148). 
159 Conforme Perdigão Malheiro, para o período escravista, pecúlio “diz-se tudo aquilo que ao escravo era 
permitido de consentimento expresso ou tácito do senhor, administrar, usufruir, e ganhar” (1976, p.69). 
160 Conforme a Lei do Ventre Livre, Artigo 4, foram garantido os direitos do escravo de acumular um 
pecúlio, transferível por herança a seus filhos, e de ter seu valor de alforria estabelecido pela justiça. Essa 
lei também limitava o tempo de prestação de serviço – que, antes, muitas, vezes, ia até a morte do senhor 
– a sete anos e isentava as alforrias de quaisquer direitos, emolumentos ou despesas. (EISENBERG, 1989, 
p.248). 
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possuía em Nagé, nas imediações de São José das Itapororocas, “vinte cinco mil réis em 

dinheiro e o restante lhe perdô-o [sic] pelos bons serviços que me havia prestado 

quando moço.” 161Apesar de tal registro ser posterior a 1871, os bens acumulados por 

Miguel não seriam resultantes de apenas três anos de trabalhos e negócios, mas fruto de 

uma vida de economias. Sendo assim, as casinhas de Miguel, bem como, os 25$000 réis 

em dinheiro começaram a ser acumulados bem antes da regulamentação do pecúlio. 

 Em maio de 1860, Anna Cabra pagou a quantia de seiscentos e cinquenta mil réis 

ao senhor Luiz Jozé Pereira Borges. Em 1864 a crioula de nome Eugenia, com 29 anos 

de idade, pagou a Simão Ferreira da Silva a quantia de novecentos mil réis, ambas em 

Feira de Santana. No Limoeiro, em 1865, Antonia Parda conquistou a sua liberdade ao 

pagar por ela a quantia de quinhentos e cinquênta mil réis à Joanna da Incarnação [sic] 

Souza, sua proprietária. Todas essas mulheres, dentre muitas outras, auferiram quantias, 

relativamente, altas, para pagar por sua liberdade mesmo antes de 1871. 

É certo que a lei de 1871 foi mais que a libertação das/os filhas/os de escravizadas 

e ampliou muito, ao menos teoricamente, os meios para a liberdade. No entanto, a 

libertação do ventre e o direito a liberdade mediante indenização era, desde antes, uma 

prática costumeira intensa (EISENBERG, 1989, p.33). Perceber, portanto, qual a função 

dessa Lei, a despeito do silêncio da jurisprudência acerca do assunto antes de 1871, 

numa sociedade que no dia-a-dia já admitia tais ações é imprescindível para 

compreender a lei como mais um instrumento que agiu na mediação das relações 

senhor/a - escravizado/a. 

 Conforme Eduardo Spiller Pena, 

 
 

O direito ao pecúlio “com o consentimento do senhor” foi igualmente 
um diapositivo da lei idealizado para condicionar os escravos à 
disciplina e ao trabalho. E a possibilidade do escravo “remir-se por 
esse meio”, mais uma vez com a permissão do senhor, foi aventada 
com a intenção de se premiar os libertos de bom comportamento, 
tentado mantê-los em sujeição. (2001, pp. 311-312). 

 
 
 Nesse sentido, ressaltamos os casos de Maria Senhorinha, Francisca e 

Anastácia162, as quais, de alguma forma, conseguiram auferir gradualmente, mas com 

certa regularidade, pequenas quantias de dinheiro para o pagamento da alforria, o que 

sugere que as mesmas escravizadas pudessem estar empregadas ao trabalho na feira. 
                                                           
161 Livro de Notas aberto em 1873. 
162 Citadas no capítulo anterior. 
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Pensar o espaço “urbano” como um espaço de relativa autonomia escrava163 e, portanto, 

um espaço privilegiado onde muitas/os escravizadas/os puderam trabalhar e acumular 

pecúlio para o resgate da liberdade ajuda a compreender a conquista da alforria inserida 

no contexto da Feira de Santana onde, seguramente, muitas cativas desempenharam 

inúmeros afazeres. 

 O perímetro urbano de Feira de Santana não estava muito distante das roças, dos 

sítios e das fazendas tanto geograficamente, quanto no que diz respeito às relações rural-

urbano. E, além disso, a feira possibilitava que essas distâncias ficassem ainda menores, 

visto o fluxo corriqueiro para a cidade. Nesse sentido, Maria Senhorinha, Francisca e 

Anastácia para desenvolver atividades “de ganho” poderiam ser da cidade ou não. 

Sendo assim, poderiam viver e trabalhar na roça e, ainda assim, vender e acumular 

pecúlio na cidade, inclusive, do que havia produzido autonomamente na roça164. De 

acordo com o gráfico 1, não obstante o elevado número de escravizadas cujos ofícios 

foram omitidos, observa-se que a maioria delas estavam empregadas no “serviço da 

lavoura”. 

 Se a maioria das mulheres estava empregada ao serviço da lavoura, sem dúvida, 

muitas dessas mulheres também conseguiram a sua libertação. Na carta de alforria, 

conferida pelo Capitão Afonso Pedreira de Cerqueira, em 1881, à cativa Justina, 

afirmou o dito Capitão que recebeu “de Guilhermina, africana, quinhentos mil réis 

q[ue] me deu para liberdade de sua filha Justina crioula de quarenta anos mais ou 

menos do serviço da lavoura”165. Jozé crioulo, de 45 anos de idade, e Antonio pardo, de 

40 anos, ambos do serviço da lavoura, pagaram respectivamente as quantias de 

seiscentos mil réis e quinhentos mil réis por suas alforrias. O primeiro do Limoeiro – 

área de engenhos e o segundo dos Remédios – região de fazendas de criar e 

policultura166. 

 Salvo Guilhermina, não encontramos outras cativas cujo ofício fora registrado nas 

cartas de alforria. Ao analisar esse aspecto para Salvador, Mattoso faz uma constatação 

semelhante e pondera que o baixo número desses registros pode ter sido devido a uma 

omissão proposital. “Obrigados [os senhores] a pagar uma taxa especial sobre os 

escravos que exerciam profissão ou ofício, continuavam ocultando a eventual 

                                                           
163 Ver DIAS (1995) e CHALHOUB (1990). 
164 Ver discussões afim em CARDOSO (1987), BARICKMAN (2003, p. 104-127),  NEVES (1998, p.60), 
REIS & SILVA (1989, PP.22-32). 
165Livro de Notas 1888 - Fragmento X – Darlan Cruz, 21-7-2000. 
166Livro nº 9A ou 10 – 1862.   
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qualificação que o escravo possuía no ato da outorga da liberdade.” (2004, p.94)167. 

Desse modo, a qualificação só seria registrada se a alforria fosse ‘concedida’ a preço 

elevado, o que não significa que as/os cativas/os não tenham utilizado das suas 

habilidades ‘nos mais diversos serviços’ para conquistar a sonhada liberdade. 

 O preço médio das alforrias, apesar de inferior se comparado às escrituras de 

compra e venda, ratifica a necessidade das/os cativos trabalharem para comprar a sua 

liberdade. Conforme o gráfico 7, os preços médios variaram entre 356$00, para a 

década de 1880, e 666$00 na década de 1860 e para os homens temos o menor, 509$00 

e o maior, 1005$00, para as décadas de 1870 e 1850, respectivamente. Ao se ponderar 

as conjunturas econômicas, esses preços podem ser compreendidos ao se lavar em 

consideração o sexo e as necessidades do mercado: as mulheres foram muito mais 

valorizadas nas conjunturas de crise e de escassez de mão-de-obra, no fim do XIX; e os 

homens atingiram o valor mais alto quando do impacto do fim legal do tráfico, em 

1850. 

 

 

GRÁFICO 11 – Média de Preço nas alforrias (1850-1888) 

 
FONTE: Cartas de alforria – LN 1850-1888 – Tabelionato do 1° Ofício de Notas –FDFB. 

 

 Já nas alforrias, são as mulheres que vão atingir preços menores com o fim do 

tráfico, ou seja, na década de 1850, 307$00 - o que evidencia que o tráfico não interferia 

decisivamente no fornecimento de mão-de-obra àquela altura, no agreste baiano - e o 

maior preço na década de 1860, o que sugere, como já dito, a importância econômica 

das cativas nas conjunturas de decadência econômica. Ao estudar a rentabilidade da 

                                                           
167 Além desse aspecto, acredito que mais uma vez as peculiaridades de uma região muito versátil 
economicamente agiram sobremaneira na omissão das qualificações escravas, como já enfatizamos no 
capítulo anterior. 
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mão-de-obra escrava, Mattoso discutiu a importância econômica das alforrias, 

principalmente, nas conjunturas de crise, que, além de possibilitar rendimentos a partir 

do trabalho compulsório, ressarcia o/a proprietário/a do investimento da compra – 

perspectiva que supera, nos contextos desfavoráveis, os fatores emocionais 

(MATTOSO, 2004, PP.201-202). 

  Por outro lado, os homens mantêm preços relativamente equilibrados na compra 

da liberdade, 590$00 e 498,00, para as décadas de 1880 e 1870 (Cf. gráfico abaixo). 

Essa discrepância com relação aos preços na compra e venda dar indícios de que a 

relação senhor/a - escravizada/o influenciou fortemente na taxação das/os cativas/os na 

outorga da liberdade, o que mantém velado o caráter comercial das alforrias. 

 
 

Ao considerar que a fixação do preço da alforria era o resultado de um 
consentimento mútuo entre libertador e libertado, introduzimos no 
debate um elemento que se afasta de toda e qualquer mensuração. 
Com efeito, independentemente do gênero, da qualificação 
profissional, do estado de saúde e da idade do escravo, o preço pelo 
qual este adquire sua alforria é, regra geral, dependente do tipo de 
relações e do grau de intimidade que o escravo mantém com o seu 
senhor. (MATTOSO, 2004, p.192). 
 
 

 Ou seja, quanto mais ‘íntimas’ e ‘amistosas’ a relação senhor/a - escravizada/o, 

mais módico poderia ser o preço estipulado pelo/a proprietário/a, bem como o seu 

contrário. Assim sendo, a historiografia da escravidão que discute os fatores que 

incidiram sobre a conquista das alforrias tem considerado que, frequentemente, 

tenderam a favorecer as/os escravizadas/os brasileiras/os, então denominadas/os 

crioulas/os. 
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GRÁFICO 12 – Procedência racial/cor nas alforrias (1850-1888) 

 
 

FONTE: Cartas de alforria - LN- 1° Ofício de Notas-FDFB. 

 
 
 

 A análise da população cativa nas alforrias demonstra que a maioria das 

alforriadas e dos alforriados em Feira de Santana e circunvizinhança, na segunda 

metade do século XIX, eram nascidas/os no Brasil: 75% entre as mulheres e, 

aproximadamente, 72% para os homens e apenas cerca de 3% e 8% de africanos, 

respectivamente (Cf. gráfico acima). Assim como em outras regiões do país, havia nesse 

Termo uma tendência maior das alforrias beneficiarem cativas/os nascidas/os no Brasil, 

pois o nascer e a socialização na escravidão aproximavam-nas/nos mais da casa 

senhorial que as/os africanas/os, as/os quais tinham referenciais culturais muito 

diferentes dos do senhorio168. Além disso, o acesso à liberdade foi influenciado também 

pela participação demográfica das/os brasileiras/as, sem dúvida, maior no agreste 

baiano pós-1850. 

 No entanto, a hipótese de que a condição de crioulo facilitaria a conquista da 

liberdade beneficiada pela socialização é uma operação passível de questionamentos em 

razão, principalmente, da grande quantidade de registros com dados incompletos: cerca 

                                                           
168 Esse é um aspecto recorrente na historiografia da escravidão que trata desse assunto, cujos principais 
trabalhos já foram citados. 
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de 21% das cativas e 18% dos cativos não menciona a procedência racial/cor das/os 

escravizadas/os. 

Em uma sociedade de base patriarcal onde a coexistência do direito costumeiro e 

da lei, sendo preponderante o primeiro, serviu à manutenção de uma classe dominante, 

em meio a conflitos violentos, foi necessária a negociação cotidiana por parte da/do 

escravizada/o na busca de melhores condições de sobrevivência. Através do 

paternalismo as/os senhores/as tentaram ultrapassar a contradição da coisificação da/o 

escravizada/o, desarticular ações coletivas e dar estabilidade ao sistema, posto que 

buscava garantir a sua aceitação por todos os membros, mas as/os escravizadas/os 

usaram o paternalismo como arma na luta contra a escravidão. 

Longe de legitimar o patriarcalismo a partir do paternalismo senhorial, visto que 

sugere uma relação permeada pelo calor humano ou uma relação mutuamente 

consentida, conceber o paternalismo como aspecto importante que mediou a relação 

senhor/a - escravizada/o, apenas admite que o calor humano pudesse freqüentemente 

provir de uma revolta impotente contra uma dependência abjeta (Cf. THOMPSON, 

1998, p.30). Assim, as escravizadas da região de Feira de Santana, na metade do século 

XIX, desenvolveram espaços de autonomia e negação ao domínio e exploração 

senhorial e forjaram estratégias possíveis dadas as experiências quotidianas vivenciadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



95 

 
Considerações finais 

 

O conjunto da documentação notarial analisado revelou-se de grande 

importância para o entendimento da relação senhor/a – escravizada, bem como do 

quotidiano da escravidão na região de Feira de Santana, na segunda metade do século 

XIX. Os registros denunciam facetas do viver escravo na cidade e nos arredores daquele 

Termo, tais como o quotidiano do trabalho, onde as mulheres tiveram que ser versáteis 

nos mais diversos afazeres que, então, compunham os cenários constitutivos da 

formação social feirense: da feira, na qual muitas vezes estavam expostos à venda e às 

incertezas e agruras do tráfico intraprovincial e interprovincial; além das formas de 

domínio senhorial, suas tentativas de ampliar a dominação sobre as/os escravizadas/os e 

as/os recém-libertas/os e, por outro lado, o esforço e as estratégias femininas 

desenvolvidas no quotidiano para conquistarem espaços de autonomia e a liberdade. 

Na região de Feira de Santana as mulheres escravizadas desenvolveram, no dia-

a-dia, identidades de gênero nas quais se somaram heranças de África e as vivências 

aqui compartilhadas com outras cativas e não-cativas. No termo de Sant’Ana 

desempenharam inúmeras atividades, sobretudo numa região onde predominou a 

policultura e a pequena propriedade. Versáteis, foram largamente utilizadas como mão-

de-obra nesses lados da Província, na metade do Oitocentos. Por serem muito bem 

aproveitadas nas lavouras de gêneros alimentícios, a documentação sugere uma 

participação demográfica proporcionalmente maior em relação aos homens e ao 

recôncavo canavieiro. 

Nas conjunturas de crises econômicas pelas quais atravessou a Bahia e, 

especialmente, o agreste baiano, na segunda metade do século Dezenove, as mulheres se 

revelaram economicamente importantes para os pequenos e médios proprietários, ao 

contrário do que indica alguns estudos que se detiveram aos espaços de predominância 

da monocultura exportadora. Recorrentes nas alienações, inclusive destinadas ao tráfico 

interprovincial, as cativas eram muito valorizadas, certamente, dentre outros aspectos, 

devido a sua importância social e econômica, observada também no preço médio que 

foram avaliadas nas transações comerciais e nas alforrias. 

 Uma formação socioeconômica peculiar e diversa principalmente, Feira de 

Santana contemplou tipos distintos de escravização: na roça, na feira, nas fazendas de 

criar e no serviço doméstico, o que evidenciou que as condições da escravidão 
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permitiram que as cativas construíssem meios com os quais pudessem auferir sua 

liberdade, situações que, certamente, foram catalisadas pela feira e pela policultura, 

notadamente. A especificidade e importância da feira de gêneros alimentícios e de gado, 

que compunha aquele cenário socioeconômico, sem dúvida, serviram à integração de 

zonas interioranas, o que desenvolveu naquela região um forte mercado interno, não 

dependente da plantation. 

 De acordo com as informações mapeadas acerca do intenso trânsito comercial 

que se desenvolveu a partir daquele comércio, observou-se também um forte mercado 

de mão-de-obra escrava, que visou atender tanto a demanda regional quanto a 

interprovincial, o que veio a revelar a importância de Feira de Santana integrada às 

redes do tráfico interno pós-1850, quando do fim legal do tráfico atlântico. 

 Já as cartas de alforria que estiveram entre o paternalismo senhorial e a 

conquista escrava evidenciam a participação efetiva das mulheres na busca de melhores 

condições de vida e da liberdade para si e para suas/seus filhas/os, o que foi negociado 

nos limites das ficções jurídicas da reificação escrava, na negociação cotidiana, tanto 

nos espaços “amistosos” de afetividade, quanto nos espaços de autonomia quando elas 

buscaram acumular pecúlio mesmo antes de 1871, quando o pecúlio passou a ser 

regulamentado em lei. 

 Ao analisar as justificativas apresentadas nas cartas de liberdade, ou seja, a fala 

do proprietário no ato da outorga da liberdade pudemos perceber o significado senhorial 

conferido à prática da alforria. Através das justificativas reforçava-se o caráter 

concessivo da liberdade e, sendo assim, as cartas de alforria dissimularam a política 

senhorial de domínio pelo paternalismo. No entanto, as declarações de afeto e de 

reconhecimento das qualidades das/dos escravizadas/os, ao mesmo tempo em que 

denunciaram a estratagema senhorial, permitiram também encontrar a escravizada ativa, 

que construiu estratégias na busca de sua liberdade. 

 Restrita ao domínio doméstico senhorial, as cartas de liberdade não explicitam a 

participação das escravizadas/os na conquista das alforrias. Mas, ainda assim, deixaram 

transparecer alguns aspectos desse quotidiano de luta em prol da liberdade, da negação 

ao processo de reificação cotidiana, por exemplo, ao se declarar o valor pago, as redes 

de solidariedade – padrinhos, madrinhas, maridos -, a condição imposta para a 

efetivação da carta, o que revela a prestação de serviços, a submissão, a obediência e a 

fidelidade escrava, dentre outros aspectos, enquanto premissa para a libertação. 
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O arquivo notarial, evidenciou, portanto, um quotidiano dinâmico, incerto, posto 

que submetido às leis de mercado, mas também um quotidiano no qual as mulheres 

conquistaram quotidianamente espaços de negação à escravização, o que demonstra 

uma face da Escravidão que as fontes senhoriais insistiram em ocultar, na qual as 

escravizadas foram sujeitos ativos da sua história. 
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