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RESUMO 
 

 

 A década de 1930 em Feira de Santana foi marcada por um período de modernização, 

não somente nas suas estruturas físicas, mas também nos hábitos e costumes da 

população feirense, um novo ideal de cidade estava por vir, o de cidade progresso. Em 

meio a esse clima de modernização Lucas da Feira foi uma figura recorrente na 

memória da população de Feira, principalmente através da Coluna Vida Feirense, parte 

integrante do jornal Folha do Norte, escrita por Arnold Ferreira Silva. Na Coluna havia 

diversas notícias sobre esse escravo caracterizando-o sempre como o assassino cruel, o 

bandido, o demônio. Por isso o presente estudo visou analisar o discurso de Arnold 

Silva, problematizando o por que da permanência de um escravo que muitos acreditam 

ter “manchado” o nome da dita Princesa do Sertão. Para isso foi destacada a Coluna, 

uma fonte de suma importância, pois nela foram encontradas diversas notas sobre 

Lucas, possibilitando uma análise mais completa sobre a história desse escravo, que por 

muitos anos aterrorizou a região de Feira de Santana por sua destacada rebeldia à sua 

condição escrava. 

 

Palavras-chave: Modernização; Vida Feirense; Lucas da Feira; Permanência. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 The 1930s in Feira de Santana was marked by a period of modernization, not only in 

their physical structures but also the habits and customs of the population, a new 

concept of city was to come, “the city progress”. In this climate of modernity “Lucas da 

Feira” was a recurring figure in memory of the people of Feira, primarily through the 

column “Vida Feirense”, part of the newspaper Folha do Norte, written by Arnold Silva 

Ferreira. In the column there are several stories about this slave characterizing him as 

the killer always cruel, the villain, the devil. Therefore this study aims to analyze the 

Arnold Silva’ speech, questioning the reasons why a slave who many believe have 

"spotted" the name of that so-called “Princesa do Sertão” stays in the city. For this will 

be highlighted “the column” as a very important source, since there were found several 

notes about Lucas, enabling a more complete analysis on the history of the slave, who 

for years terrorized the region of Feira de Santana for his outstanding rebellion to its 

slave status.  

 

Keywords: Modernization; Vida Feirense; Lucas da Feira; permanence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Essa monografia teve como objeto de estudo os escritos de Arnold Silva, 

publicados na Coluna “Vida Feirense” sobre o escravo Lucas da Feira, no período de 

1937 a 1952. Período esse marcado pelas tentativas de modernização física, social e 

cultural da cidade pela elite feirense, formada pelos políticos e comerciantes, e por um 

novo grupo emergente, os fazendeiros da região. Estes almejavam embelezar ruas, 

praças e construir novos e modernos edifícios.  Estes segmentos queriam também 

“apagar” da memória dos feirenses, dentre outros sujeitos, a figura do vaqueiro1, do 

matuto, do interiorano. Enfim, o objetivo era transformar Feira numa cidade-progresso. 

Essa monografia buscou questionar o por que um personagem da elite de Feira, o 

jornalista e autor da Coluna, Arnold Silva, destacou a história do escravo Lucas da 

Feira, um personagem tido pela maioria dos feirenses como uma vergonha para a 

cidade, reproduzindo-a em sua Coluna 100 anos após sua morte. 

De início, o personagem Lucas da Feira seria o objeto principal de estudo dessa 

monografia, sua rebeldia, sua história de vida e as várias estórias que as pessoas 

contavam sobre ele era sem dúvida uma atração, assim também como a idéia de fazer 

um estudo sobre História Regional e Local2, ou seja, uma história que se interessa pelos 

“pequenos mundos”, que alcança os saberes populares e permite ao historiador perceber 

o cotidiano social, econômico, político e cultural de grupos sociais, chegando as 

relações familiares e as pessoas, são estudos inatingíveis pelas macroabordagens.  

Porém, ao me deparar com a coleção “Vida Feirense”, no Museu Casa do Sertão, 

uma fonte extremamente rica sobre Feira de Santana, onde Silva abordou diversos 

temas sobre a cidade, e onde também chamou atenção, inúmeras vezes, para o escravo 

Lucas da Feira, me atraiu muito. O estudo sobre História Regional e Local manteve-se, 

mas agora, o foco principal do estudo são os escritos de Arnold Silva sobre Lucas da 

Feira. Assim, o objeto de estudo da monografia de graduação tornou-se a representação 

                                                           
1 Ver mais sobre modernização em Feira de Santana em: OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana 
Moraes. De empório à princesa do sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). 2000. 
Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. 
2 Saber mais sobre Historia Regional e Local, ver NEVES, Erivaldo Fagundes. Historia Regional e Local: 
história na crise da modernidade. Feira de Santana: Arcádia, 2002. 
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sobre Lucas da Feira nos escritos de Arnold Silva. Representação no sentido que 

Chartier afirma que: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora 
aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são 
sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam3. 

 

Através do estudo das representações procura-se compreender como a realidade 

é construída, e como os discursos contém em si, estratégias de interesses determinantes. 

Por isso, apesar das grandes vantagens que o jornal e seu discurso trazem como fonte 

histórica é preciso cautela na sua análise, na sua utilização, bem como no discurso 

proferido por ele e na imagem que objetiva passar aos leitores sobre determinado tema. 

Segundo Chartier: 

 

O discurso e a imagem, mais do que meros reflexos estáticos da 
realidade social, podem vir a ser instrumentos de constituição de 
poder e transformação da realidade. Desta forma, a representação do 
real, o imaginário, é em si, um elemento de transformação do real e 
de atribuição de sentido ao mundo4.  

 

Apesar dos jornais possibilitarem ao pesquisador a compreensão do contexto 

sócio-cultural e político-econômico da época de estudo, e dessa forma, colocar o 

pesquisador em contato com os usos e costumes de uma determinada época, os jornais 

não podem ser vistos como fontes absolutas de verdade, mas sim, como esclarecedores 

de parte dessa verdade, o jornal tem que ser pensado não só como um material 

informativo, imparcial, mas também como um formador de opinião. Na década de 1970, 

ainda era relativamente pequeno o número de trabalhos que se valia de jornais como 

fonte para o conhecimento da história do Brasil. 

 

Nesse contexto, os jornais pareciam pouco adequados para a 
recuperação do passado, uma vez que essas enciclopédias do 
cotidiano continham registros fragmentados do presente, realizados 
sob o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez de 

                                                           
3 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1990, p. 17. 
4 CHARTIER, Roger. O Mundo como Representação. Estudos Avançados v. 5, n. 11, São Paulo Jan/abr, 
1991. Acessado em 27 de janeiro de 2010. 
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captar o ocorrido, forneciam imagens parciais, distorcidas e 
subjetivas5. 

 

Numa visão positivista da história, o jornal era visto como uma fonte de pouca 

credibilidade, pois, para os adeptos da história positivista, somente as fontes tidas como 

“oficiais”, ou seja, os documentos religiosos, administrativos ou jurídicos teriam 

validade e poderiam servir como fonte ao historiador. Somente com as novas 

abordagens e também com os novos métodos de investigação, é que, fontes antes 

consideradas “não confiáveis”, como os jornais, os diários, a poesia, correspondências, e 

outras, passaram a ter sua validade reconhecida, e assim, foram sendo cada vez mais 

utilizadas pelos historiadores.  

 

O jornal é uma fonte produzida com o objetivo explícito de informar 
e implícito de transmitir mensagens intencionais, assim como a 
autobiografia. Mas, diferentemente desta, sua posteridade é mínima, 
dura dias ou um só dia. Enquanto documento, é passível de críticas 
profundas. Entretanto sabemos que todos os vestígios, duradouros ou 
não, produzidos pelos seres humanos, devem passar pelo crivo crítico 
do historiador. Não podemos perder de vista que a notícia tem cor, 
sexo (gênero), religiosidade e classe social6. 

 

Por ser o jornal um poderoso meio de comunicação, é comum que a notícia seja 

construída a partir de determinados interesses. Segundo Erivaldo Fagundes Neves, todos 

eles veiculam posições políticas e são vinculados a interesses econômicos específicos. 

São, portanto, todos os periódicos impressos, condicionados pelos grupos econômicos 

que lhes dão sustentação financeira e submetidos às conveniências ideológicas, as quais 

seus proprietários se identificam7. 

Ao que parece, Arnold Silva também tinha sua conveniência ideológica ao 

escrever a Coluna, principalmente quando o assunto era Lucas da Feira. Quando se 

referia ao “temido escravo” explicitava sempre a mesma visão negativa que tiveram os 

grandes fazendeiros e comerciantes da região, que foram as grandes vítimas de Lucas, e 

que trataram o escravo como o símbolo do mal, nomeando-o com diversos termos 

                                                           
5 PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 112. 
6 REIS, Meire Alves Lúcia dos. A cor da notícia: discursos sobre o negro na imprensa baiana (1888-
1937). 2000. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
Bahia, p. 9. 
7 NEVES, Erivaldo Fagundes. Invasões em Salvador. 1985. Dissertação (Mestrado em História) - 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, p. 20. 
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pejorativos. Assim também fez Arnold Silva, defendendo os interesses de uma elite, a 

qual também pertencia. Vale a ressalva de que Arnold Silva foi jornalista, um dos 

fundadores do jornal Folha do Norte, além de prefeito e vereador de Feira de Santana. 

Já Lucas da Feira, segundo Augusto Cardoso Júnior, foi um escravo tratado 

como rebelde por contestar o sistema em que vivia; um bandido pelos crimes e assaltos 

que cometeu; e ficou conhecido também como o sujeito que desafiou a Vila de Feira e 

regiões próximas na liderança de um grupo de assaltantes8. Augusto Cardoso Júnior 

afirmou ainda que Lucas era rebelde desde criança e que a violência, da qual a maioria 

das pessoas afirmava ser inerente ao escravo, era na verdade uma forma de violência 

contra a própria sociedade9. 

Para falar sobre Lucas, e também sobre Feira de Santana, alguns autores são 

fundamentais, como o brasilianista Rollie Poppino10, que escreveu uma história do 

município de Feira de Santana, onde enfocou da sua origem, até 1968. Poppino aborda 

aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais da cidade, e foi importante nessa 

monografia no trato com a feira do gado e sobre a escravidão na cidade. Clóvis 

Ramaiana Oliveira11, também foi muito importante ao discutir o processo de 

modernização em Feira de Santana, segundo ele, essas mudanças ocorreram não só na 

sua estrutura física, mas também nos usos e costumes da população feirense. 

Outros autores de destaque para essa monografia são Augusto Monte Spínola 

Júnior12, que refletiu sobre as memórias que a cidade de Feira de Santana construiu 

sobre o escravo Lucas da Feira, ele partiu das memórias orais, da literatura de folhetos e 

dos romances, investigou as memórias sobre Lucas presentes na literatura popular, 

usando especificamente o cordel. Zélia de Jesus Lima também foi importante nessa 

monografia, por ter como tema central da sua dissertação Lucas da Feira. Seu trabalho 

visou discutir as contradições da sociedade escravocrata em Feira de Santana e as 

motivações para a construção de áreas de silêncio criadas em torno de Lucas. Zélia 

Lima discutiu o tema a década de 1990, deixando-o como opção para ser debatido por 

outros pesquisadores. Segundo ela a problemática sobre Lucas da Feira ainda não foi 

encerrada. 

                                                           
8 JÚNIOR, Augusto Monte Spínola S. Memórias da Feira sobre Lucas. Feira de Santana: Universidade 
Estadual de Feira de Santana, 2005. Monografia de especialização, p. 32-33. 
9 Idem, p. 33. 
10 POPPINO, Rolli E. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968. 
11 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana. Op, cit. 
12 JÚNIOR, Augusto Monte Spínola S. Op, cit. 
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 Importante na discussão do uso do jornal como fonte, foi Carla Bassanezi 

Pinsky, da qual os leitores têm acesso às metodologias de uso das fontes históricas. No 

caso dessa monografia o que interessou foi a discussão sobre o trato com a fonte 

jornalística, que apesar de útil e importante para o historiador, deve ser tratada como 

uma fonte que fornece, muitas vezes, verdades parciais de um determinado assunto. A 

História Cultural também baseou essa monografia, com a prática de representação de 

Roger Chartier, que traz elucidações a respeito da construção social das representações, 

e de como elas são determinadas pelos grupos que as criam. Chartier acredita que não 

existem discursos neutros na formação dessas representações, pois elas servem para 

legitimar e impor as percepções sociais dos que as proferem. 

 

A problemática do mudo como representação, moldado através de séries 
de discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente 
a uma reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser 
apropriada pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a ver e a 
pensar o real13. 

 

Chartier problematizou sobre como a apropriação dos discursos afeta a vida do 

leitor, pois esses discursos podem produzir mudanças na própria compreensão deste 

sobre si mesmos e sobre o mundo. No entanto, é preciso salientar que Chartier não 

descarta o caráter autônomo da cultura, ele não coloca o texto como algo extremamente 

condicionante sobre o pensamento do leitor. Este deve ter o direito de interpretar o que 

lê, formando criticamente sua opinião. Quanto ao período, foi delimitado o ano de 1937 

como baliza inicial e o de 1952 como final, em razão que neste intervalo o autor da 

Coluna, Arnold Silva, a escreveu sem interrupções. Também foi o período no qual 

foram encontradas mais referências sobre Lucas da Feira. Por fim, por ter sido um 

período de grande desenvolvimento da cidade de Feira de Santana, daí o 

questionamento sobre a lembrança ainda tão forte sobre Lucas da Feira, um sujeito 

considerado por muitos feirenses como um bandido cruel. 

A Coluna jornalística em análise será entendida aqui como “produto social”14, 

pois é uma atividade que representa posições específicas de quem a escreve, e a 

                                                           
13 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações . Idem, p. 23-24. 
14 Expressão usada por Lilia Moritz Schwarcz em Retrato e branco e negro para se referir aos jornais.In: 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no 
final do século XIX. São Paulo: Cia das Letras, 1987. 
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“memória coletiva é também um instrumento de poder”15. Por isso as notas da Coluna 

sobre Lucas da Feira que foram selecionadas para discussão serão entendidas não como 

verdades absolutas, mas sim, passíveis de crítica. É preciso lembrar que a memória 

coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder e 

tornarem-se “senhores da memória é uma das grandes preocupações das classes, dos 

grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas”16. 

A intenção é registrar as notícias sobre Lucas da Feira, reconstituindo não a sua 

condição de vida, mas sim, o modo como Arnold Silva, um homem da elite feirense 

representou Lucas da Feira num momento de desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural da cidade. A escolha dessa Coluna, enquanto documento básico de 

pesquisa, foi muito significativa, pois nela foram encontradas diversas notícias, que 

representavam a história de Lucas, bem como personagens da sua vida: família, seus 

donos, seus companheiros de bando e suas vítimas, possibilitando assim uma visão mais 

ampla sobre o período em que o escravo Lucas atuou na cidade, bem como a 

possibilidade de debates críticos, sobre sua história. 

   Estruturalmente a monografia é composta de dois capítulos. O primeiro discute 

a cidade de Feira de Santana e o surgimento da feira do gado, onde atuou mais 

enfaticamente a figura do escravo Lucas da Feira. O objetivo foi discutir a consolidação 

da cidade através dessa famosa feira, onde Lucas e seu bando mais agiram. Em seguida, 

foi discutida a problemática sobre a escravidão em Feira de Santana, argumentando que 

apesar dos negros formarem uma pequena população na cidade, também souberam 

reagir ao sistema escravista. Ainda no primeiro capítulo foi discutida a visão dos 

memorialistas, bem como dos artistas populares, conhecidos como cordelistas, sobre 

Lucas da Feira. Ambos exemplificaram uma visão negativa sobre o “temido escravo”, 

com o mesmo representado como “o perverso”, o “assassino”, ou ainda como o 

“estuprador”, apenas com a ressalva de ter Lucas da Feira distribuído o que roubava 

com os pobres. 

No segundo capítulo é exposto ao leitor a Coluna “Vida Feirense”. É abordada a 

modernização de Feira de Santana, e o seu novo ideal de cidade: moderna e 

progressista. É discutida também a imagem de Lucas da Feira na Coluna “Vida 

Feirense”, nessa parte, várias notas são selecionadas e discutidas, exemplificando a 

                                                           
15 GOFF, Jacques Le. História e Memória. 5ed. São Paulo: Unicamp, 1996, p. 476. 
16 Idem, p. 426. 
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visão negativa do autor ao representar Lucas da Feira. Discuto que boa parte dessa 

representação de Arnold Silva sobre Lucas da Feira acabou ficando perpetuada até hoje 

pela maioria dos feirenses. É preciso ressaltar que a memória procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro, por isso, é preciso trabalhar de forma a que a 

“memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens”17. É 

necessário “libertar” Lucas da Feira dessa visão unívoca do “mal”, deixá-lo livre para 

outras representações e não somente a serviço da classe dominante. 

 

 

 

 

                                                           
17 Ibdem, p. 477. 



 

Capítulo 1 Lucas da Feira entre memorialistas e cordelistas de Feira de 

Santana. 

 

 

1.1 A feira do gado 

 

Na história administrativa da Bahia, o município de Feira de Santana é de 

origem relativamente recente. Muitas das cidades e Vilas ao longo da costa e no 

Recôncavo – a planície costeira em forma de crescente ao fundo da Bahia de Todos os 

Santos – já existiam há mais de dois séculos, quando o município de Feira de Santana 

foi criado como unidade política, em 183318. 

Na metade do século XIX o povoado já era centro de permutas e escambos. Daí 

a formação do arraial – o arraial de Santana da Feira – foi um passo. Do comércio 

incipiente gerou-se a feira livre, realizada no primeiro dia da semana19. O seu 

desenvolvimento forçou a abertura de ruas adequadas ao trânsito de feirantes de toda  

parte. A população cresceu e as lojas foram aparecendo. Os habitantes pediram a 

criação da cidade, o que se concretizou em 18 de setembro de 1873. Do território 

municipal primitivo em 1833, faziam parte a freguesia de São José das Itapororocas, 

Santa Ana do Camisão e Santíssimo Coração de Jesus. As duas últimas foram mais 

tarde desmembradas para constituir território dos novos municípios, de Ipirá e Pedrão20. 

 A Lei Provincial n. 1.320, de 16 de junho de 1873, concedeu foros de cidade à 

sede municipal, com a denominação de Comercial Cidade de Feira de Sant’Anna. Com 

o passar dos anos, Feira de Santana ainda mudou de nome mais duas vezes, porém, não 

mais por Lei Provincial, mas através de Decretos Estaduais. Foram os Decretos 

Estaduais de números 7.455 e 7.479, de 23 de junho e 8 de agosto de 1931, que 

simplificaram o nome para Feira, e o de número 11.089, de 30 de novembro de 1938, 

que modificou o nome para o topônimo atual de Feira de Santana21. 

O surgimento de Feira de Santana foi resultante das paradas feitas por tropeiros 

vindos do litoral, em direção ao sertão. Dessa forma, Feira de Santana surgiu como 

                                                           
18 POPPINO, Rollie E.Op, cit,, p. 57. 
19 IBGE, Anuário Estatístico da Feira de Santana: CDL, V. 02, 2008, p. 529. 
20 Idem, p. 529. 
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ponto de parada e, principalmente, de comercialização do gado. O povoado em torno da 

feira do gado foi aos poucos, crescendo em importância, conseguindo já no alvorecer do 

século XIX, mais precisamente em 1828, superar as grandes feiras da Bahia, como a de 

Capuame, Nazaré, Jequié e São João da Mata22. Feira de Santana começou a prosperar, 

assentada numa economia agrária e escravista, com suas terras ocupadas por fazendas 

de gado que vinham da época colonial. A história de Feira de Santana está intimamente 

ligada à da pecuária, tanto que o próprio nome da cidade foi consequência dela. A feira 

do gado, em Feira de Santana, funcionava uma vez por semana, na segunda-feira. 

 Nem todas as pessoas que frequentavam a feira do gado eram compradores ou 

vendedores de gado. Entre eles havia muitos vaqueiros e tropeiros que traziam animais 

de vários lugares. Não se pode esquecer que foram os vaqueiros, conduzindo muitas 

boiadas, que conheceram as terras do sertão. A chegada (do vaqueiro e do tropeiro) na 

feira do gado de Feira de Santana, era sempre gratificante... a sensação do dever 

cumprido, mais uma jornada de aventura e valentia23. 

“Em 1838, a Câmara designou oficialmente o campo da Gameleira como a 

localização para a feira de gado e dos cavalos”24. Nesse enorme campo, com suas 

gameleiras e cajazeiras, eram realizados os comércios de gado caprino, lanígero, suíno, 

equino e bovino em alta escala, pois, nas segundas-feiras, verificava-se a presença de 

1.200 a 2.000 reses, que eram quase todas comercializadas25. 

Foi do século XIX, até meados do século XX, que perdurou a grande e famosa 

feira livre, com diversificados produtos à venda tanto para a população feirense, como 

para muitas pessoas que vinham de outras localidades. Segundo o memorialista Gastão 

Sampaio, a feira era uma monstruosidade de gente, num movimento irrequieto. “Será 

muito difícil encontrar, em qualquer outra feira, tal efervescência, especialmente entre 

os tipos interioranos e matutos que, no seu caráter, personalizam dita região”26. 

Ainda, segundo Sampaio, a feira livre era um espaço onde a população se 

“amontoava”, muitos sem estar fazendo nada, só mesmo aproveitando a feira para 

passear, tomar garapas próprias de feiras, sem nenhuma higiene, enfim, para 

                                                                                                                                                                          
21 Ibdem, p. 530. 
22 POPPINO, Rollie E. Op. Cit, p. 57. 
23 OLIVEIRA, Izabel Lorene Borges. Apolo e dionísio na festa da feira: cantadores, cordelistas, 
vaqueiros ... da feira livre de Feira de Santana (Bahia). 2000. Monografia (Especialização em Teoria e 
Metodologia da História) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, p. 50. 
24 COLEÇÃO COLUNA DA VIDA FEIRENSE, Folha do Norte, 17/03/1923, livro 01, p. 49.  
25 BOAVENTURA, Alberto Alves. Cronifatos. Feira de Santana: Radar, 1983.p, 19. 
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descontrair27. Esse comentário de Sampaio sugere que Feira de Santana ainda mantinha  

costumes de província, o progresso ainda não chegara. A cidade ainda se mantinha sem 

condições básicas de higiene e saneamento, era muito pouco desenvolvida, social, 

política e culturalmente. 

 Havia uma grande quantidade de pessoas que frequentavam a feira livre de 

Feira pela grande diversidade de produtos à venda, uma fartura de alimentos, 

vestimentas, mobiliárias, madeiras, cerâmicas, produtos de ferraria e maquinaria, entre 

outros, é comum em alguns escritos sobre a cidade, principalmente entre memorialistas, 

como Gastão Sampaio, o comentário de que no dia da feira cerca de 100.000 visitantes 

se juntavam a população local, uma cifra extremamente alta considerando que a feira 

acontecia nos séculos XIX e XX, quando os meios de transporte eram escassos. 

Foi durante a feira do gado, por volta de 1830, que Lucas Evangelista dos 

Santos28, mais conhecido na cidade por Lucas da Feira atuou com mais ênfase. Esse 

escravo rebelde, que praticou uma resistência individual às normas sociais, ficou 

famoso na região por sua destacada rebeldia a sua condição de escravo e por ser 

acusado de ladrão e assassino. É válido ressaltar que Feira de Santana no século XIX era 

um importante centro comercial que integrou uma economia regional, e por onde 

circulavam mercadorias, gado e escravizados. Apesar da escravidão em Feira ser muitas 

vezes representada somente na figura de Lucas da Feira, é preciso lembrar que por aqui 

passaram muitos escravos. 

 

 

1.2 A problemática da escravidão na história sobre Feira de Santana 

 

Entre os séculos XVI e XVII, quando o tráfico internacional de escravos foi 

interrompido, mais de 3 milhões de africanos chegaram no Brasil nessa situação. A 

escravidão de africanos foi marcante em todo o território colonial, e a utilização dessa 

força de trabalho foi registrada em todos os setores da economia. No município feirense 

                                                                                                                                                                          
26 SAMPAIO, Gastão. Feira de Santana e o vale do Jacuípe, Feira de Santana: Bureau, p.26.  
27 SAMPAIO. Op. Cit, p. 29. 
28Não foram encontrados registros de nascimento de Lucas para comprovar tal nome católico. Segundo 
populares, esse nome lhe foi dado pelo seu dono o padre José Alves Franco, e poderia ter sido em 
homenagem a São Lucas. Porém, não foram encontradas fontes que comprovem tal afirmação. 
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a escravidão é muitas vezes representada pela figura de Lucas da Feira que 

“atormentou” a região na primeira metade do século XIX. É importante ressaltar que, a 

escravidão em Feira já estava presente desde o início do século XVII quando João 

Peixoto Viegas, travando luta com os índios Paiaiás, povoou a região com bovinos e 

escravos29. 

Maria de Fátima Novais Pires no estudo sobre escravos e forros do Alto Sertão 

da Bahia, problematizou sobre esses escravos que além da pecuária e da agricultura, se 

ocupavam de outras atividades, como no trabalho da abertura de estradas, ou no 

transporte de materiais, nas Vilas, onde compravam e vendiam produtos. Também se 

alternavam em ofícios de artesanato, de ferreiros, de sapateiros, de pedreiros, nas quais 

muitos eram postos a ganho e alugados para terceiros30. Pelo uso na diversificação de 

culturas agrícolas nas fazendas de gado, como o milho, o tabaco, o algodão e outros, 

bem como desses diversos ofícios praticados pelos escravos, pode-se dizer que a mão-

de-obra escrava na região de Feira de Santana era bastante versátil. 

 Luís Cléber Freire discutiu em seu estudo o uso da pecuária na ocupação do 

território de Feira e na formação da riqueza dos seus moradores e ainda a participação 

do trabalho escravo nas fazendas de gado, e nas lavouras da região de Feira de Santana.  

Freire ratifica Maria de Fátima Pires ao afirmar que, os escravos atuaram em diversos 

serviços: da lavoura, da cana-de-açucar, do tabaco, do algodão e em diversas atividades 

que giravam em torno das fazendas de gado, como a lavoura de mandioca e outros 

gêneros de subsistência, a exemplo do milho e do feijão. Na Vila eles atuaram em 

serviços domésticos nas residências e em serviços auxiliares do comércio, como o de 

carregadores31.  

Apesar disso, há poucos trabalhos que problematizam a escravidão desse 

município na historiografia produzida até a década de 1950. Muitas vezes a escravidão 

foi “comentada” em alguma obra que fale sobre Feira, como por exemplo, a do 

brasilianista Rollie Poppino que não se detém muito sobre a escravidão, até porque, 

segundo ele, o número de escravos em Feira de Santana tendeu a reduzir-se, pois os 

                                                           
29 PACHECO, Celeste. Origens do Povoamento de Feira de Santana: um estudo de história colonial. 
1990. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia,p 42 
30 PIRES, Maria de Fátima Novais. Crime na cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia.(1830-1888). 
São Paulo: Annablume/Fapesp, 2003, p. 12. 
31 MORAIS, Luís Cléber Freire. Nem tanto ao mar, nem tanto á terra: agropecuária, escravidão e riqueza 
em Feira de Santana (1850-1888). 2007. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, Bahia, p. 41. 
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fazendeiros passaram a vender porções de suas terras sem cultivo para elementos das 

classes comerciais32, e também por causa do aumento do preço do escravo resultante da 

interrupção do tráfico internacional, em 1850, e com a Lei do Ventre Livre, em 187133. 

 Resguardadas as dimensões desta afirmação sobre a quase inexistência da 

escravidão de africanos em Feira de Santana, é inegável que essa proibição trouxe 

diversas transformações para o Brasil. Segundo Freire, isso acarretou na crise da 

produção açucareira e, em razão de vários fatores, como a resistência e a fuga em massa 

de escravos, e a própria luta em prol da liberdade, que agora, depois da extinção do 

tráfico passou a ser ainda maior34. A fuga, muitas vezes, era para o escravo sua última 

opção, como discutiu João José Reis havia entre senhor e escravo uma prática de 

negociação, o autor sugere que, ao lado da “sempre presente violência, havia um espaço 

social que se tecia tanto de barganhas quanto de conflitos”35. 

 Entre as décadas de 1930 e 1960, nomes como Jacob Gorender e Celso Furtado, 

entre outros, buscaram no passado colonial a construção de quadros explicativos que 

justificassem a situação histórica do Brasil, seus estudos enfatizaram a “coisificação” do 

escravo, ou seja, a forma de enxergá-lo apenas como mercadoria36. Em resposta a essa 

visão do escravo como “coisa”, acadêmicos a partir da década de 1970, como Sidney 

Chalhoub, e o já citado João José Reis, buscaram constatar a violência do sistema 

escravista criticando essa idéia de escravo passivo e submisso ao seu senhor. Para estes 

historiadores a resistência escrava sempre existiu durante todo o período escravista, 

apesar de muitos estudiosos terem retratado os escravos apenas como “mercadorias”, ou 

seja, como algo inerte, que só se move se alguém assim o fizer. Como reflete Reis e 

Gomes: 

Onde houve escravidão houve resistência. E de vários tipos. Mesmo 
sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia 
com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava 
ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, 
rebelava-se individual e coletivamente. Aqui também a lista é longa e 
conhecida. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos 
caracterizar como a mais típica da escravidão – e de outras formas de 
trabalho forçado. Trata-se da fuga e formação de grupos de escravos 

                                                           
32 POPPINO, Rollie E. Op.Cit, p. 252. 
33 POPPINO, Rollie E. Idem, p. 248. 
34 FREIRE, Luis Cléber Morais. Op. Cit.p 14. 
35 REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 7. 
36 FREIRE, Luís Cléber. Op. Cit, p. 18. 
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fugidos. A fuga nem sempre levava à formação desses grupos, é 
importante lembrar. Ela podia ser individual ou até grupal37. 

 

 E quando a opção do escravo era a fuga, eles se mancomunavam entre si, para 

ajudar os fugitivos, furtavam galinhas, gado, porcos, pólvora, mandioca, e outras 

mercadorias para assim suprir os escravos aquilombados38. Lucas da Feira também 

utilizou-se da fuga como meio para praticar sua rebeldia.  

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

baiano, na metade do século XIX, enfatizou o quanto o trânsito intenso de tropas denota 

o desenvolvimento de uma economia colonial interna, paralelo a economia de 

exportação39. Zélia Lima também afirmou que Feira de Santana caracterizou-se pela 

pequena concentração de escravos em cada fazenda, na época eram entre 5 e1240. Ela 

afirmou que era comum em Feira o refúgio de escravos vindos de outras localidades e 

de passagens para outros locais, onde vicejavam quilombos. 

Outro trabalho que teve como tema a escravidão em Feira de Santana foi a 

monografia de Flaviane Ribeiro Nascimento que problematizou o cotidiano da 

escravidão na cidade. Segundo ela a escravidão em Feira ocorreu em menor proporção 

que a do Recôncavo, porém existiu. Ela evidenciou as mulheres escravas em Feira e 

afirmou que elas, assim como os homens, tiveram de ser extremamente versáteis, nos 

seus mais diversos afazeres, principalmente na policultura com a pequena propriedade41. 

Ela mostrou que Feira de Santana adquiriu importância, sobretudo como região 

catalisadora de uma dinâmica comercial própria para as regiões agrestinas e sertanejas42. 

Essa autora ao fazer uso de escrituras de compra e venda, cartas de alforrias, 

hipoteca e penhor de escravizados, procurações, fontes de estudo da movimentação de 

pessoas e mercadorias do sertão, comprovou um intenso fluxo de senhores e 

escravizados. 

                                                           
37 GOMES, Flávio dos Santos e REIS, João José. Liberdade por um fio: a história dos quilombos no 
Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1996, p. 19. 
38 PIRES, Maria de Fátima Novais. Op, cit. P. 14. 
39 PAES, Jurema Mascarenhas. Tropas e tropeiros na primeira metade do XIX no alto sertão da Bahia. 
2001. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, p. 113. 
40 LIMA, Zélia de Jesus. Lucas Evangelista, o Lucas da Feira: estudo sobre rebeldia escrava em Feira de 
Santana (1807-1849). 1990. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, Bahia, p. 73. 
41 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. E as mulheres da Terra de Lucas? quotidiano e resistência de 
mulheres negras escravizadas ( Feira de Santana – 1850-1888). 2009. Monografia em História – 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, p. 48. 
42 Idem, p. 33-34. 
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Em relação aos memorialistas da cidade de Feira, esses pouco abordaram o tema 

da escravidão. Só a citaram quando falaram sobre Lucas. O que esteve sempre presente 

em suas obras foi um eterno saudosismo da cidade. O que predominou em seus textos 

foi sempre as “boas pessoas” e os “bons” acontecimentos. Para eles, a escravidão, bem 

como Lucas, “mancham” a idéia de Feira como a “princesa do sertão”. 

Talvez por isso alguns deles não reconheçam essa escravidão no sertão. É o caso 

de Eurico Alves Boaventura, que em sua obra Fidalgos e vaqueiros faz um estudo sobre 

a aristocracia rural nos sertões da Bahia, através de um discurso saudosista que 

evidencia a paisagem sertaneja. Ele afirmou que os fidalgos não viviam como parasitas, 

mas sim como autênticos vaqueiros, experimentando todo o risco da profissão eram 

ricos senhores que viviam em comunhão com sua gente43. Ele afirmou que no sertão 

“foi fraco o curso do sangue negro”44, porque, segundo ele, do pastoreio cuidavam os 

índios domesticados, e se os negros tivessem dominado em extensão o sertão, a 

preponderância do negro seria notada no fenótipo do sertanejo45. 

É necessário perceber o escravo enquanto sujeito que negociou, dialogou e 

resistiu ao sistema escravista, os escravos construíram suas histórias de liberdade, e ser 

livre, era um alvo que o escravo almejava sempre. Por isso, se faz importante 

reconhecer esses escravizados como sujeitos ativos da história e não negar sua 

existência. 

 

 

1.3 Lucas e os memorialistas 

 

O escravo Lucas da Feira foi evidenciado por alguns memorialistas de Feira de 

Santana. Eles, ao citarem esse escravo, tiveram algumas opiniões divergentes. Enquanto 

para uns, Lucas foi um ladrão, assassino e estuprador, uma vergonha para a cidade, para 

outros, Lucas não foi tão mal assim, ele teria tido algo de bom em seu caráter, pois, 

segundo alguns memorialistas, Lucas tirava dos ricos para dar aos pobres. 

                                                           
43 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e vaqueiros. Salvador: UFBA Centro editorial e didático, 
1989, p. 9. 
44 Idem, p.76.  
45 Ibdem, p.76.  
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 Lucas foi duplamente interpretado, teria sido somente um ladrão famigerado? 

Ou teria algo de positivo ao ajudar os pobres? Vale lembrar que ao pesquisar a Coluna, 

nenhum indício foi encontrado sobre Lucas doar o que roubava aos pobres. Na obra de 

Antônio Moreira Ferreira, mais conhecido na cidade como Antônio do Lajedinho, 

feirense, nascido no ano de 1925, foi jornalista, advogado, além de ex combatente na 

Marinha de Guerra Brasileira, onde participou ativamente das operações de guerra46, é 

notória sua visão  negativa sobre Lucas. Segundo Lajedinho: 

 

Muito se tem escrito sobre Lucas da Feira, um bandido que entrou na 
história do crime porque era psicopata, e não porque era escravo. Os 
escravos costumavam fugir para os quilombos, nunca para roubar, e 
também eram raros os latrocínios, principalmente em cidades do 
interior, e Lucas foi um latrocida cruel, em uma época plena de paz47. 

 

 

Pode-se perceber através da citação, que o autor qualifica Lucas como um 

escravo pior do que os outros escravos, visto que, segundo Lajedinho, os outros cativos, 

só fugiam, mas não praticavam o “mal” contra as ditas “pessoas de bem”. Já Lucas, na 

visão do autor, tinha esse caráter perverso. Para ele, parece até que Lucas da Feira foi o 

único escravo a roubar, ou praticar outros tipos de violência, nesses mais de trezentos 

anos de escravidão no Brasil. 

A concepção de Lajedinho de que os escravos fugiram para os quilombos e 

nunca roubavam, não é bem aceita por alguns historiadores. Clóvis Moura, por 

exemplo, afirmou que os negros fugiam de seus donos, praticavam desordens, e depois 

se escondiam nos quilombos, é o que Moura chamou de banditismo quilombola48.O que 

foi muito comum em todo Brasil, no período escravista, já que, o quilombo foi uma das 

principais formas de resistência individual ou grupal dos escravos.  

 

Lajedinho impõe ao leitor um discurso negativo sobre Lucas, ele expõe suas 

representações sobre o “temido escravo”, tentando impor suas conclusões, seus valores 

sobre Lucas da feira de forma que todos tenham que pensar da mesma forma que ele, 

por isso, como afirma Chartier: 

                                                           
46 Retirado do site: pt.wikipedia.org/wiki/Antônio_do_Lajedinho. 
47 LAJEDINHO, Antônio do. A Feira na década de 30. Feira de Santana: Mendes Costa, 2004, p. 141. 
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as lutas de representações têm tanta importância como as lutas 
econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 
impõe, ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores 
que são os seus, e o seu domínio49. 

 

   Antônio do Lajedinho também criticou severamente as pessoas que tinham 

alguma visão positiva sobre Lucas da Feira, pois ele não viu e não admitiu que o 

“temido escravo” tivesse algo de bom em seu caráter, assim Lajedinho definiu Lucas: 

 

Quem quiser fazer apologia ao crime, tenha-o como herói, defensor 
dos pobres, abolicionista, socialista etc... Para mim, é o que foi: 
assaltante, estuprador, ladrão, criminoso, bárbaro e latrocida 
perverso... Não queremos que um criminoso bárbaro como Lucas, 
receba aplausos de Feira. Nós nos orgulhamos de ser a primeira 
cidade a enforcar um bandido, oficialmente50. 

 

 

Para Antônio do Lajedinho, Lucas da Feira não passou de um escravo totalmente 

cruel, assassino e de má índole, que em momento algum tentou ajudar os pobres. 

Lajedinho tentou usar as palavras negativas sobre Lucas, ao que parece, como estratégia 

para justificar a sua opinião sobre o escravo, ele escreveu como se estivesse coagindo o 

leitor a aceitar a sua opinião. Como afirmou Chartier: 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros, 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, 
para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas51. 

 

Simpatizante, em parte, da opinião de Lajedinho, estava a memorialista Pilar 

Costa de Santana, que também afirmou ter sido Lucas um mal para a cidade. Para ela, 

Feira de Santana, embalada pela poesia, pela música, numa época de plenitude, teve de 

                                                                                                                                                                          
48 MOURA, Clóvis. Quilombos: resistência ao escravismo. 3 ed. São Paulo: Ática, 1993, p. 15. 
49 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Op, cit, p. 17. 
50 LAJEDINHO, Antônio. Op. Cit, p. 144. 
51 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Op, cit, p. 17. 
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lutar contra o mal, encarnado na figura de Lucas, na qual a autora o via como sendo “o 

ponto escuro, o negro revoltado pelo cativeiro, difamante e inconsciente” 52. 

Apesar de Pilar Santana ter enfatizado esse lado negativo de Lucas da Feira 

assim como Lajedinho, ela o listou no capítulo destinado às personalidades, ao lado de 

figuras como Agostinho Fróes da Motta (ex prefeito de Feira), Eurico Alves Boaventura 

(intelectual de mérito na prosa e no verso), João Marinho Falcão (ex prefeito de Feira), 

Aloísio Rezende (literário), dentre outros nomes, que foram considerados pela maioria 

da população feirense como responsáveis pelo desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural do município de Feira de Santana. E entre eles, a autora citou também 

Lucas da Feira. 

Um avanço nessa obra foi o fato da autora ter considerado Lucas também como 

um abolicionista, e assim, o comparar com Tiradentes, Castro Alves e José do 

Patrocínio. Porém, vale lembrar que Lucas, ao contrário desses, era um escravo, e não 

há indícios que levem a acreditar que ele lutou pela libertação dos escravos. Ele reagiu 

ao sistema escravista através da sua rebeldia. Segundo Pilar Santana, Lucas queria 

exterminar o regime de cativeiro e de opressão, e para tal, só houve um meio: “matar os 

brancos, empobrecendo-os através dos roubos e desonrando suas donzelas”53. Ou seja, 

essa autora não viu Lucas somente como um ladrão, que roubava os tropeiros e grandes 

fazendeiros simplesmente porque tinha um caráter ruim. Foi por praticar tantos assaltos, 

bem como estupros e mortes, que Lucas foi acusado por grande parte dos feirenses. 

Raimundo A. C. Pinto, que é bacharel em Direito, além de ter sido professor e 

coordenador pedagógico de colégios em Feira de Santana54, é outro memorialista que 

discutiu  sobre Lucas, ele utilizou na sua obra alguns adjetivos muito comuns, quando se 

tratou de Lucas da Feira, como: “famigerado”, “assassino cruel”, “estuprador”, entre 

outros. Mas Pinto destacou Lucas da Feira também como “Hobin Hood”, pois afirmou 

que Lucas só roubava dos ricos, e que distribuía boa parte do seu roubo para os 

pobres55. Além dos pobres, Pinto mostrou que Lucas protegia outros negros, igualmente 

fugitivos da escravidão. Segundo o autor: 

 

                                                           
52 SANTANA, Pilar Costa de. Memórias e curiosidades de Feira de Santana. Feira de Santana [s.e.]: 
[s.l]. P.13. 
53 SANTANA, Pilar Costa de. Op, cit, p 13. 
54 Essas informações foram retiradas da contra capa do próprio livro de Raimundo Pinto. 
55 PINTO, Raimundo A. C. Pequena história de Feira de Santana. 1971, p. 142-145. 
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Os que hoje defendem Lucas, dizem que toda a violência que ele 
usou, durante a sua vida de criminoso, expressava uma reação, em 
nome de toda raça negra oprimida, contra os horrores que praticavam 
contra eles os homens brancos, donos de escravos56. 

 

Assim, como Pilar C. de Santana, Raimundo Pinto considerou Lucas um 

abolicionista, um escravo que se rebelou contra o regime escravista, ao qual estava 

inserido, e passou também a ajudar seus companheiros escravos. Pinto ressaltou a 

capacidade de liderança e a coragem que tinha Lucas. Lucas foi retratado também pelo 

memorialista e romancista Juarez Bahia. Apesar de identificar o “temido escravo” como 

um bandido, “réplica de lobisomem, fantasma, um bicho”57. O autor partilhou da idéia 

de que Lucas teve o seu lado heróico, “um criminoso, sim e um herói, também. Roubava 

e dava aos pobres”58. 

O destaque da obra de Juarez Bahia está na crítica que ele fez ao regime 

escravista. Apesar de ter uma visão negativa sobre Lucas da Feira ele argumentou que o 

mesmo tinha consciência da grande discriminação dos brancos. Bahia estabeleceu-se em 

Feira de Santana aos doze anos, aos treze, foi secretário de Arnold Silva, tornando-se 

responsável por toda movimentação do escritório, e aos quinze anos já era considerado 

um jornalista59. Cursou jornalismo no início dos anos de 1950, tornou-se repórter 

competente, respeitado, transformando-se em pouco tempo, num jornalista premiado60. 

 Outro memorialista, Oscar Damião de Almeida, foi membro do Instituto 

Histórico e Geográfico de Feira de Santana, além de ser licenciado em Filosofia pela 

Universidade Católica do Recife, Bacharel em Teologia e professor de francês61, 

escreveu o dicionário Personativo, Histórico e Geográfico de Feira de Santana, ele 

enfatizou figuras marcantes de Feira e região, que ainda estão muito presentes no 

cotidiano da população de Feira através de homenagens como nomes de ruas, de praças, 

ou mesmo de lugares públicos, identificou, entre outros, a figura de Lucas da Feira. 

Almeida, assim como Bahia, refletiu sobre a esperança de Lucas em garantir sua 

liberdade, e também a do seu povo. Porém, ao contrário de Juarez Bahia, Almeida 

afirmou que Lucas não tinha a consciência de estar lutando contra o sistema escravista. 

                                                           
56 PINTO, Raimundo. Op. Cit, p. 145. 
57 BAHIA, Juarez. Setembro na Feira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 121. 
58 Idem, p. 128. 
59 Disponível no site: www. Mac.usp.br/mac/templastes/exposições/exposição_artejornalismo. 
60 Idem. 
61 Disponível no blog de Rogério Santana: www.rogeriosantana.com/wordpress. 
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“Lutou pela liberdade, a seu modo e dentro de sua pouca visão”62. Mesmo assim, não é 

possível chamar Lucas da Feira de herói, já que um herói seria um ser: 

                                       

que difere dos homens sobretudo pela valentia física e pelas 
qualidades da alma... São indivíduos excepcionais... Destinados a 
cumprir tarefas predominantes. Hegel vê nos heróis, o “instrumento 
das mais altas realizações da história”. São videntes; sabem qual é a 
verdade do seu mundo e do seu tempo, qual é o conceito, o universal, 
os outros, reúnem-se em torno da bandeira deles, porque eles 
exprimem aquilo cuja hora é chegada63. 

 

É certo que, pela valentia física, Lucas da Feira poderia até merecer a 

classificação de herói, mas, sendo o herói um homem com todas essas qualidades, quase 

um ser sobre humano, então de forma alguma ele poderia receber tal denominação. 

Entretanto, não se pode negar a sua contribuição à causa escravista. A sua resistência, 

mesmo que individual, mostrou toda a insatisfação e esperança do escravo de alcançar a 

liberdade. Astrogildo Brito Guimarães, ao fazer um panorama geral de Feira de Santana, 

falou pouco sobre “o temido escravo” e também manteve uma dupla interpretação sobre 

o personagem. Segundo ele, “com o intuito maligno e perverso (Lucas da Ferira) 

iniciou sua vida de criminoso e salteador, todos temiam a figura do marginal”64. 

Depois, ele afirmou que, “contam os historiadores que a única virtude de Lucas, era a 

de repartir honestamente com os colegas todo produto dos assaltos, ás vezes distribuía 

para as pessoas pobres”65. 

 Vários memorialistas de Feira de Santana destacaram em suas obras o escravo 

Lucas da Feira como um importante personagem para a história do município, e até do 

Brasil, pela sua resistência ao escravismo, e mesmo como muitos deles o identificando 

como ladrão, assassino cruel, estuprador, dentre outros, mesmo assim, a maioria deles 

não classificou Lucas apenas como um ladrão, eles também demonstraram em suas 

obras, o que chamaram de “lado bom” de Lucas, o de ajudar aos pobres, e também aos 

seus companheiros escravos. 

Houve também outros memorialistas que, falaram sobre a história de Feira e não 

citaram Lucas, é, por exemplo, o caso de Helena Conserva e Joaquim Gouveia, que na 

                                                           
62 ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário personativo, histórico e geográfico de Feira de Santana. 
Feira de Santana, 2 ed: FSA, 2000. p. 97. 
63 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.579. 
64 GUIMARÃES, Astrogildo Brito, Panorama geral de Feira de Santana. [s.n.]. p. 51. 
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obra “Paraíso com nome de Feira”, mostraram o passado da cidade, através do que 

intitularam por pessoas “simples e bondosas”, que ajudaram a fazer a história de Feira 

de Santana, destacaram Maria Quitéria, Padre Ovídio, Georgina Erismann, e outros66. 

Em nenhum momento citaram a figura de Lucas. Ao que parece, Conserva e Gama não 

citaram Lucas, para não “sujar” a história da cidade, da qual chamaram de paraíso, e 

lembrar que Feira foi a “terra de Lucas da Feira” iria “manchar” a terra “tão formosa e 

bendita, paraíso com nome de Feira”67. 

Esse também é o caso de Gastão Sampaio, um saudosista de Feira que discutiu o 

desenvolvimento e a importância comercial de Feira de Santana, desde a época da feira 

do gado. A única vez que citou o nome do escravo Lucas foi bem rapidamente, e 

somente para localizar o antigo Campo do Gado. “O antigo Campo do Gado, que foi 

palco do enforcamento de Lucas da Feira, situava-se nas proximidades do atual fórum 

de Feira”68. Assim, como Conserva e Gouveia, Sampaio ao expor todo o 

desenvolvimento de Feira de Santana, enfatizou as pessoas humildes, os modos de vida 

simples do sertanejo, os locais de importância para o município, mas “esqueceu” de 

falar sobre Lucas da Feira, ou sobre o processo de escravidão na cidade, talvez para 

tentar não “manchar” a história do município. É como se em Feira de Santana não 

tivesse, sequer, existido escravos. 

Através da reflexão dos memorialistas sobre Lucas da Feira, é notório que, a 

maioria deles, classificou esse escravo do mesmo jeito que até hoje ele é lembrado pela 

população feirense: como um marginal, sem escrúpulos, sem pudor e sem caráter. 

Apesar disso, a maioria também afirmou que Lucas não foi de todo ruim, que apesar de 

sua rebeldia, ele lutou pela sua liberdade. Uns acham que de forma consciente, outros 

não, porém, já considero um avanço, o fato dele ter sido lembrado, e mais ainda que 

tenha, em alguns casos, sido identificado como uma personalidade, e colocado entre 

figuras, tidas pela maioria dos feirenses, como ilustres da cidade. 

É importante notar que os memorialistas citados, escreveram suas obras após a 

Coluna, e muitas das características que eles usaram para se referir a Lucas da Feira 

como, “assassino cruel”, “perverso”, um “bicho” foram também utilizadas por Arnold 

                                                                                                                                                                          
65 GUIMARÃES, Astrogildo. Op, cit, p. 56. 
66 CONSERVA, Helena e GAMA, Joaquim Gouveia da. Paraíso com nome de Feira. 2 ed. Feira de 
Santana: Nupe, 2002, p.133-135. 
67 A citação é um trecho do hino à Feira, escrito por Georgina Erisman. 
68 SAMPAIO, Gastão. Feira de Santana e o vale do Jacuípe. Salvador: Bureau, [s.n.], p. 12. 
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Silva para evidenciar Lucas da Feira na Coluna, dessa forma, é possível que, em partes, 

a Coluna “Vida Feirense” tenha servido também como fonte para esses memorialistas 

construírem suas representações sobre Lucas. O discurso deles foi muito relevante na 

produção dessa monografia, pois, através desses escritos saudosistas, foi possível 

perceber que junto com Arnold Silva eles também ajudaram a “produzir” e espalhar 

essa versão negativa da história de Lucas da Feira.  

 

 

1.4 Lucas na visão dos cordelistas 

 

A história de Feira de Santana foi muito abordada pelos memorialistas, assim 

como pela literatura popular, através dos cordéis. Os cordelistas, também conhecidos 

como poetas do povo, escrevem sobre qualquer temática da qual se interessem. “Os 

cordéis são folhetos baratos, impressos grosseiramente (almanaques, canções, receitas 

e remédios, narrações de prodígios) vendidos nas feiras ou no campo por 

ambulantes”69. 

A literatura de cordel é um fenômeno posterior à invenção da imprensa e 
dela decorre. Essa possibilidade de publicação quantidade de canções, 
romances, lendas, contos e outros tipos de literatura oral tão chegada ao 
gosto popular dos europeus, gerou os livretos ou folhetos. Estes eram 
vendidos em locais públicos, geralmente dependurados em barbantes, daí a 
denominação, pois, cordel é uma palavra Galega que significa cordão70. 

 

Essas narrativas da literatura de cordel abordam não só histórias, mas também a 

memória de uma cidade, ou de alguém que teve um papel de destaque para determinado 

lugar. Na literatura de folhetos, se confundem: a palavra escrita e a palavra falada, suas 

histórias faziam parte das conversas das noites da roça quando os mais velhos falavam 

sobre temas da época. Os cordéis não constituem novidade, para quem se encontra 

envolvido, com o mundo produtor de várias imagens, memórias e ricas fontes para a 

produção historiográfica. Mas, Ginzurg chamou atenção para o fato do cordel ser um 

                                                           
69 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano de um moleiro perseguido pela Inquisição. 3 ed. 
São Paulo: Cia das letras, 1987, p. 18. 
70 MAXADO, Franklin. O negro na literatura de cordel. In: Revista Sitientibus, Feira de Santana, n.12, 
1994, p. 93. 
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tipo de cultura imposta às classes populares e não produzidas por elas, o cordel, segundo 

Ginzburg, seria o instrumento de uma (improvável) aculturação vitoriosa71. 

Segundo Augusto Cardoso Júnior, as narrativas da literatura de folhetos, que 

abordam histórias relacionadas a Lucas, assim também como outras temáticas, guardam 

semelhanças com a tradição oral72. Ou seja, o que se encontra na maioria dos folhetos, é 

também o que se “escuta” dos feirenses sobre o escravo. 

Muitos dos cordéis que abordaram a história de Lucas da Feira, tiveram suas 

narrativas inspiradas num romance folclórico escrito na década de 1950, chamado 

“Lucas, o demônio negro”, de Sabino de Campos. Esse autor discutiu em sua obra toda 

a vida de Lucas da Feira, desde seu nascimento até sua morte, por enforcamento, em 

184973. O autor conceituou o escravo Lucas da Feira como “um diabrete. Parecia 

metamorfoseado pelo tinhoso, uma personificação do demo... Um sortilégio!”74. E 

através dessa visão extremamente negativa sobre Lucas, Sabino de Campos ajudou, 

assim como os cordéis, a ”construir” e disseminar pela cidade essa representação 

negativa sobre Lucas da Feira. 

Pode-se afirmar que boa parte da população da cidade de Feira de Santana 

obteve conhecimento da vida e história de Lucas da Feira através da literatura de 

cordéis. Assim como Augusto Spínola Júnior que investigou as histórias, memórias e 

linguagens sobre Lucas da Feira presentes na literatura popular, especificamente no 

cordel75. Ao observar os folhetos, ficou claro que a maioria representou a vida de 

salteador e assassino de Lucas: 

      

     Assaltou e matou tantos 

      Que criou seu cartaz 

      Por todo esse Brasil 

      De bandido famanaz 

      Que para uns era o demônio 

      Para outros, Satanás.76. 

 

                                                           
71 GINZBURG, Carlo. Idem, p. 17-19. 
72 JÚNIOR, Augusto Monte Spínola S. Cardoso. Idem, p. 22. 
73 CAMPOS, Sabino de. Lucas, o demônio negro: romance folclórico baiano. Rio de Janeiro: Irmãos 
Pougetti, 1957. 
74 CAMPOS, Sabino de. Op. Cit, p. 35. 
75 JÚNIOR, Augusto Monte Spínola S. Cardoso. Op, cit, p. 12. 
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Nos cordéis que tematizam Lucas da Feira é comum essa representação do 

mesmo como um “demônio”, ou “um terrível bandido”. Considerando esse acima, o 

autor não contente em evidenciar o escravo como sendo um demônio, ainda ratificou 

sua opinião chamando-o de Satanás. Para ter uma idéia, quando Lucas é comparado a 

um demônio, quer dizer que ele, segundo a Teologia Cristã é: 

 

O diabo, também chamado de demônio, oriundo da representação 
judaica de um anjo tentador, logo passou a designar não somente o 
chefe dos espíritos impuros e maus (“demônios”, “anjos maus”), mas 
o príncipe dos anjos maus (Lúcifer), o inimigo número um do gênero 
humano, obcecado em privar os homens de sua salvação celeste, e o 
princípio mesmo do mal personificado. O diabo recebe dois nomes 
principais, Lúcifer, que é o chefe dos anjos rebeldes contra Deus, 
considerado como o portador de conhecimento e de liberdade Satã ou 
Satanás, que encarna a cupiscência77. 

 

Através do termo diabo, ou demônio, é notório que ao caracterizar Lucas da 

Feira como um demônio, as pessoas personificavam no mesmo a figura do mal. E, 

quando o escravo era fugitivo, ou enfrentava feitores e patrões, era “um diabo”. Como 

foi o caso de Lucas da Feira, considerado o “demônio negro” pelo seu próprio biógrafo, 

Sabino de Campos. Nessa outra narrativa, a ação de Lucas é interpretada de forma clara 

como se o mundo estivesse acabando, como se fosse o juízo final, o apocalipse.  

 

Lucas era um agouro 

Ao botar a língua pra fora 

Surgiu nuvens de insetos 

Naquela precisa hora 

Empretecendo os céus 

Causando muita demora78.   

                                               

Outra característica interessante dos cordéis é o fato de apesar de conceituarem 

Lucas como um ladrão, assassino, estuprador, eles também afirmaram que ele dividia o 

que roubava com seus companheiros e com outros escravos: 

                                                                                                                                                                          
76 MAXADO, Franklin. Capitão Lucas da Feira: a verdadeira história. [s.l.]:[s.l]:[s.a.]. 
77 JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1998, p. 70. 
78 MAXADO, Franklin. Vida e morte de Lucas da Feira: o negro escravo assaltante. [s.l.]:[s.l.]:[s.a.]. 
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Assaltavam as famílias 

Rodeadas de riqueza 

Entre os homens do seu grupo 

Não existia moleza 

Quando repartia os roubos 

Lucas não tinha avareza79. 

 

Segundo Augusto Spínola Júnior, outra narrativa importante, foi o ABC de 

Lucas, de autoria de Souza Velho, escrito possivelmente na primeira metade do século 

XIX, esse trabalho é interessante porque foi escrito no mesmo momento em que Lucas e 

seu bando atuavam na cidade, e também porque Souza Velho era um militar, é possível 

perceber a aversão que o militar teve ao ver em ação o bando de Lucas, fato esse que 

marcou toda a sociedade feirense, bem como a polícia80. 

Souza Velho destacou, entre outros, a possibilidade de Lucas Evangelista, além 

de seus comparsas, terem contado com o auxílio de alguns sócios. Essa discussão é 

bastante interessante, pois, muitas pessoas afirmavam que Lucas tinha sim, sócios, e que 

eram grandes fazendeiros da região. Já outros, não acreditam nessa versão, pois, 

afirmaram que Lucas contou apenas com a ajuda do seu bando. Souza Velho acredita na 

primeira versão: 

 

Não digo quem são os meus sócios 

Não me convém dizer 

Que eu por me ver perdido 

Não deixo os mais a perder81.                     

 

 Segundo o autor, Lucas tinha muita fidelidade ou lealdade aos “seus sócios”, 

que na época, pode se dizer que seriam os grandes fazendeiros e comerciantes da região 

de Feira, mesmo estando ele condenado. É interessante e vale novamente refletir, que 

em nenhum momento, do estudo para realização dessa monografia, foram encontrados 

nomes de possíveis sócios de Lucas, nem mesmo ele afirmando ter esses “tais sócios”. 

                                                           
79 SILVA, Jurivaldo Alves da e SILVA, Patrícia Oliveira da. Prisão e morte de Lucas da Feira. [s.l.]: 
[s.l.]: [s.a.]. 
80 JÚNIOR, Augusto Monte Spínola S. Cardoso. Op, cit, p. 25. 
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Isso se deu, ou porque ele realmente não os tinha, ou porque realmente foi fiel à essas 

pessoas como afirmam grande parte dos memorialistas e dos poetas do povo. 

Velho destacou também a importância que Lucas teve para a história, a ponto de 

ter ido à Salvador a pedido de D. Pedro II, e também como o próprio Lucas percebeu 

que tinha tal importância. O texto abaixo mostra que o bandido ganhou mais 

importância do que um policial da época. Souza Velho partiu da representação do 

mundo social, na qual os atores que dela fazem parte, (no caso aqui, o próprio Souza 

Velho) possam traduzir as suas posições e interesses e que, descrevam a sociedade tal 

como pensam que ela seja ou como gostaria que fosse82. 

 

Fui para Bahia 

Fizeram em grande unção 

                                           Mas eu desci à cavalo, 

E os guardas de pés no chão83. 

 

A vida do personagem Lucas foi praticamente transformada em mito, ou seja, 

num produto do espírito popular84, na cidade de Feira de Santana, várias histórias sobre 

ele foram contadas e recontadas, umas passíveis de veracidade, outras nem tanto, 

algumas se traduziram em relatos fabulosos85, mas, o que vale salientar é que nas 

redondezas da Feira foram muitos os que correram para saber da história do famoso 

salteador. 

 

                                                                                                                                                                          
81 VELHO, Souza. ABC de Lucas [s.l]: [s.l.]: [s.l.]. 
82 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Idem, p. 9-16. 
83 Velho, Souza. Op. Cit, p. 11. 
84 BRUGGER, Walter. Dicionário de filosofia. 3 ed. São Paulo: E.P.U., 1997, p. 274. 
85 HEMUS, Pequeno dicionário filosófico. São Paulo, 1997, p. 260. 



 

Capítulo 2. A Coluna: Lucas da Feira sob o olhar de Arnold Silva. 
 

 

 

 

2.1 A Coluna 

 

 

Antes de discutir a representação de Lucas da Feira, se faz necessário apresentar 

criticamente a Coluna “Vida Feirense”, parte integrante do jornal Folha do Norte, na 

qual estão as notas sobre Lucas da Feira, objeto de estudo dessa monografia. A coleção 

está localizada em sete livros organizados por Monsenhor Renato Galvão, que foi 

integrante da Diocese de Feira de Santana, e disponíveis para consulta no Museu Casa 

do Sertão, na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Ba. As mesmas foram 

consultadas nessa coleção, e não no jornal, propriamente dito. As notas que compõem a 

coleção estão devidamente datadas. 

A coleção é constituída de notas originais do jornal que datam de 17 de março de 

1923 a 26 de julho de 1952. Do primeiro ao quinto livro são 200 páginas cada um. O 

sexto possui 189 páginas, e o livro de número sete, possui apenas 63 páginas. É preciso 

salientar que na coleção há várias notas com notícias repetidas, principalmente o livro 

número sete, que repete em grande número as notícias do primeiro livro. A Coluna 

“Vida Feirense” era escrita pelo jornalista, e ex-prefeito de Feira de Santana, Arnold 

Ferreira da Silva. Tinha como características na escrita da Coluna a organização. É 

possível perceber que organizou a Coluna de forma que os “acontecimentos” que 

rememoraria fossem situados exatamente no mês em que ocorreram. Por exemplo, se a 

notícia fosse sobre o Micareta, festa popular que acontece em Feira sempre após o 

período da Quaresma, essa notícia vai ser sempre encontrada no mês de abril, mês em 

que tradicionalmente acontecia a festa. 

Outra característica de sua escrita era ser bastante objetivo, pois, na maioria das 

vezes as notícias foram escritas em poucas linhas, pois tinha um grande poder de 

síntese, e transformava três páginas de um determinado assunto, em apenas 6 linhas86. 

As notícias estão todas organizadas por ano, mês e dia, não há notícias fora dessa 

                                                           
86 Entrevista oral com o Sr. Carlos Alberto Almeida Mello, 64 anos, realizada no dia 8 de dezembro de 
2009, residente em Feira de Santana e atual arquivista do Jornal Folha do Norte. 
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ordem. Anteriormente, em 1923, Arnold Silva criou uma Coluna a qual chamou de 

Chrônica Feirense, porém, não assinava seu real nome, utilizando-se pseudônimo: Gil 

Moncôrvo. Contudo, a Coluna teve duração de apenas um ano, segundo Carlos Mello87, 

Arnold Silva fez uso de um pseudônimo porque era através desse artifício que ele 

separava a vida de pesquisador, da vida pública88. Quando ele queria ser jornalista, 

assinava como Gil Moncôrvo, quando queria atuar na esfera pública, assinava Arnold 

Ferreira Silva. 

Só em 1937, quando Arnold Silva se afastou da vida pública, ele não mais 

ocupou cargos públicos, mas também não esteve fora da política, segundo Mello por 

causa da sua revolta com o golpe de estado ocorrido em 1937, retomou a arte de 

escrever89. Trocou, contudo o nome da Coluna, que passou a ser chamada de “Vida 

Feirense”, e dedicou-se a história” do município de Feira de Santana, com todos os 

principais acontecimentos devidamente registrados. Assinando agora seu real nome, ele 

escreveu a Coluna até 1952. Para escrever uma memória histórica sobre Feira de 

Santana ele pesquisou no Arquivo Público do Estado da Bahia, em livros e revistas que 

surgiram naquela época, e em alguns jornais que antecederam a Folha do Norte90. Hoje, 

há no Folha do Norte uma Coluna chamada “Memória Fotográfica”, onde são 

apresentadas fotos antigas sobre acontecimentos ou lugares que consideram importantes 

na história do município. Inclusive as notas antigas da Coluna “Vida Feirense” são 

utilizadas como nos comentários das fotos. 

Durante os quinze anos, de 1937 à 1952, em que Arnold Silva escreveu 

ininterruptamente a Coluna, foi também o período de análise desse estudo, dentre outros 

temas e sujeitos de uma memória histórica de Feira, estavam narrativas sobre o escravo 

Lucas Evangelista dos Santos, o qual sempre foi recorrente nas notícias da Coluna. Há 

informações sobre sua vida, desde seu nascimento, em 1807, até sua morte em 1849, 

quando ele foi enforcado em público. Porém, o que chamou atenção na análise da 

Coluna, é que as diversas informações sobre Lucas são mais recorrentes entre 1937 e 

1952, período esse que correspondeu ao grande desenvolvimento social, econômico e 

                                                           
87 O Sr. Carlos Mello foi escolhido para entrevista porque é um profundo conhecedor da história do jornal 
Filha do Norte, bem como de Arnold Silva (do qual conviveu) e ainda da cidade de Feira de Santana, por 
isso trouxe informações relevantes para essa monografia. 
88 IDEM 
89 MELLO, Carlos Alberto Almeida. A vida de Arnold Silva. Folha do Norte, n. 5.628. Feira de Santana, 
2005. 
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político da cidade de Feira de Santana. Feira, nesse período, passava novamente por 

mudanças urbanísticas, arquitetônicas e higiênicas, que por sua vez construíam novos 

comportamentos e códigos de convivências sociais que são representativos de um certo 

modelo de civilidade91.  

Apesar disso, na Coluna “Vida Feirense”, por exemplo, é mais marcante a figura 

de Lucas, tido pela maioria dos feirenses como bandido, do que Maria Quitéria, uma 

mulher que se vestiu de homem para lutar e ficou conhecida como Heroína Baiana no 

processo de Independência da Bahia. Já Lucas, foi sempre lembrado no imaginário 

popular através da Coluna, principalmente entre 1937 a 1953. Por que então Lucas 

permaneceu tanto tempo em foco?  

A memória, como afirmou Marilena Chauí, esteve presente em todos nós, na 

história documentada, na arte, na literatura, na música; em todas as intervenções 

humanas que tenha intenção de registrar alguma mensagem ou sentimento92. E sem 

dúvida Lucas não foi tão lembrado por Arnold Silva num dos principais meios de 

comunicação da época sem motivos, por ser jornalista, ele almejou alcançar a maior 

quantidade possível de leitores, e como Le Goff afirmou, a memória coletiva é vista 

como uma apropriação de poder, é através dela que também podemos contar a história 

omitindo fatos ou valorizando determinados pontos de vista93, do qual interesse mais. 

 

 

2.2 Feira de Santana: do mundo rural à modernização 

 

Clóvis Ramaiana discutiu que o conjunto de mudanças ocorridas em Feira de 

Santana, até a década de 1937 não foram apenas pelo ângulo da estrutura física, 

profundamente alterada, mas também os modelos de sociabilidade que foram sendo 

gestados, e que buscavam torná-la mais próximo de uma sociedade “moderna e 

civilizada”94. Assim, comerciantes e políticos da região de Feira, idealizaram 

                                                                                                                                                                          
90 MELLO, Carlos Alberto Almeida. Op.Cit. Como exemplo desses jornais, o Município, muito citado 
nas notas da Coluna. Segundo Mello, na década de 80, o jornal Folha do Norte tentou republicar a 
Coluna, porém, o projeto não foi adiante. 
91 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana.Op. Cit, p. 35. 
92 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2002, p. 129. 
93 GOFF, Jacques Le. Op, cit, p. 426. 
94 OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana. Op, cit, p. 122. 
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modificações na cidade, esta se desenvolveu percorrendo dois caminhos fundamentais 

que seriam, a modificação das estruturas físicas, e a intervenção nos hábitos e costumes 

da população feirense. E dessa forma, passou a ocorrer uma “desconstrução” do mundo 

rural personificada, dentre outras figuras, no vaqueiro, sujeito muito comum na cidade. 

Essa tal “desconstrução” objetivou a busca de um novo ideal para Feira, o de cidade-

progresso. A figura do vaqueiro passou então a ser menosprezada, pela maioria da 

população, com exceção dos memorialistas, historiadores, ou pela literatura popular, 

através dos tradicionais cordéis. 

Para reforçar esse novo modelo de civilidade e modernização foi instituído no 

ano de 1937, pelo então prefeito Theódulo Bastos de Carvalho, um Código de Posturas, 

O então prefeito, associado as elites locais de comerciantes e políticos e também a 

classe emergente de fazendeiros, entendia que o Código Municipal que estava em vigor, 

datado de 1893, não mais servia para satisfazer as necessidades da “Princesa do 

Sertão”95. Entre as várias determinações, estavam a permanência inalterada de 

arborização e ajardinamento das ruas e praças; a determinação de que nenhuma via 

pública deveria ser ocupada por circo, toldo, palanque ou barraca, ou mesmo couros e 

carnes. E também a determinação que a construção de edifícios deviam se pautadas em 

moldes estéticos, higiênicos e modernos96.  

 Havia nesse código, além dessas determinações, muitas outras que mostraram 

bem a intenção do grupo de comerciantes, políticos e fazendeiros de Feira de Santana de 

realmente “transformar” Feira de Santana numa cidade modelo, a idéia foi fazer uma 

verdadeira “maquiagem”, para isso, foram feitas ações no município tirando os 

trabalhadores e suas “bancas” das ruas, proibindo o tráfego de animais pelas vias 

públicas, tirando tudo que era “feio e sujo” das principais avenidas da cidade. Enfim, a 

idéia foi criar um “Paraíso com nome Feira”97. 

A Coluna “Vida Feirense” também enfocou diversos assuntos e acontecimentos 

em Feira de Santana, questões políticas, econômicas, sociais e culturais eram bem 

destacadas no periódico. Tratou-se de assuntos diversos, como o surgimento de Feira de 

Santana, no século XVII; a sesmaria de Tocós, a família dos Guedes de Brito, que deu 

origem a Feira de Santana, do início do seu período de maior desenvolvimento, no 

século XX, com o embelezamento de ruas, novas estradas, surgimento de indústrias, 

                                                           
95 Termo usado por Rui Barbosa em 1919 para se referir a cidade de Feira de Santana. 
96 Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Código de Posturas. Op. Cit, p 3-10. 
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dentre outros. O periódico também ressaltou o que considerou ser as melhorias que 

foram realizadas em Feira de Santana no início do século XX, como a nova estética da, 

“cidade”, a construção de edifícios, ruas, calçamentos e passeios; a arborização e a 

conservação do campo do gado onde se realizavam as feiras semanais98.  Assim, durante 

as décadas de trinta e quarenta, segundo Oscar Almeida, Feira de Santana sofreu 

mudanças físicas significativas; a construção da BR 324, trecho que liga Feira à capital 

do Estado, Salvador, a criação do Instituto do Fumo na década de 30, e a edificação dos 

currais modelos no ano de 194399. 

 

 

2.3 A representação sobre Lucas da Feira na Coluna 

 

 A partir das fontes pesquisadas, pode-se afirmar que Lucas da Feira foi um 

sujeito recorrente na Coluna “Vida Feirense”. Cataloguei, no recorte temporal do 

estudo, um total de 120 referências sobre Lucas: 

 

Quadro de Classificação das Notícias sobre Lucas na Coluna “Vida Feirense” 

(1937 à 1952) 

Tipos de Notícias: Quantidade de Notícias: 

Processo e julgamento 32 

Notícias sobre a captura de Lucas 18 

Vida de Lucas 5 

Periódicos, livros e peças que destacaram 

a vida de Lucas 

30 

Vítimas de Lucas e de sua quadrilha 14 

Notícias do enforcamento 5 

                                                                                                                                                                          
97 A expressão faz alusão a um trecho do Hino à Feira de autoria de Georgina Erisman. 
98 COLEÇÃO COLUNA DA VIDA FEIRENSE, Folha do Norte, 23/07/1938, livro 02, p. 42. 
99 ALMEIDA, Oscar Damião de. Op. Cit. p. 49. 
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Estudos de Nina Rodrigues sobre a 

inferioridade do negro e de Lucas da Feira 

5 

Notícias sobre os companheiros de 

quadrilha100 de Lucas 

11 

Total de notícias 120 

 

 

A construção desse quadro permitiu evidenciar que Arnold Silva enfatizou 

questões como: a captura e o julgamento de Lucas, bem como suas vítimas e também as 

diversas notícias de periódicos, livros e até peças teatrais que o destacavam. Ao focar na 

captura e condenação de Lucas da Feira, Arnold Silva, pareceu “aliviado”, e imbuído do 

sentimento de “justiça” ao saber que o tão “temido escravo” estava preso. O temor aos 

escravos, fato que permeou a instituição escravista, encontrou na “justiça de uma elite 

dominante”, especial ressonância com a repressão, tida pela elite como exemplar, dos 

crimes contra a autoridade. 

E não só por isso, mas também porque Lucas da Feira representou uma ofensa à 

população, considerado pela maioria dos feirenses e região como um escravo que 

roubava, estuprava e matava seus adversários sem remorsos, se “divertiu” com as 

tentativas das autoridades em capturá-lo. Lucas tinha que ser combatido para servir de 

exemplo aos negros, mostrar a eles o que não deveriam fazer. Lucas tinha que ser preso, 

e enforcado para ser esquecido, mas como esse esquecimento não aconteceu, a solução 

encontrada pela elite de Feira, foi a de transformá-lo na figura do mal. Segundo os 

escritos de Silva, Lucas deu muitos prejuízos aos habitantes da Vila da Feira e 

proximidades, estes frequentemente foram assaltados por ele e seu bando, por isso, 

Arnold Silva enfatizou sua captura e prisão, e afirmou ter sido esse acontecimento 

bastante comemorados pela população feirense. 

 

 

Rematando as diligências procedidas nos últimos dias, prende-se no 
fundo da fazenda Tapera, junto ao poço da Gurunga, no Rio Jacuípe, 
o negro Lucas Evangelista, escravo, chefe da quadrilha que vem 

                                                           
100 O termo quadrilha é usado frequentemente por Arnold Silva na Coluna, para designar o bando 
formado por Lucas da Feira. 
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devastando, há perto de 20 anos, toda a zona de que esta Vila é 
centro. A essa quadrilha, composta de trinta malfeitores, mais ou 
menos pertenceram salteadores famanazes, tais como Flaviano, 
Januário, Nicolau, Bernardino, José e Joaquim. (...) A entrada do 
preso na cadeia desta Villa, cerca de 8 horas da manhã quando 
atravessou as ruas, conduzido numa rede, subiram aos ares muitos 
foguetes, saindo de casa quase toda a população, justamente cheia de 
regosijo e curiosidade (...). A noite a Villa iluminou-se, e passeatas 
com músicas se fizeram em regosijo, bem como uma festa em ação 
de graças à padroeira Senhora Sant’Anna101. 

 

A figura de Lucas afrontou a população feirense, um escravo fugitivo que 

formou um bando, não se sabe ao certo se composto por 12 ou 15 companheiros102. Ou 

se era formado por mais de trinta homens, entre eles, Joaquim, Nicolau, Flaviano, 

Bernardino, Januário e José103, que aterrorizou, principalmente, os comerciantes e 

fazendeiros da Vila, pois eles eram o principal alvo de emboscadas do bando, e mesmo 

assim, Lucas conseguiu agir durante vinte anos na região. O certo é que durante longo 

prazo foi impossível à justiça prendê-lo, por maiores esforços que empregassem para tal 

fim104. 

Ao que parece, os longos anos como fugitivo de Lucas deveu-se ao apoio que ele 

recebeu das pessoas abastadas da região, esses indivíduos provavelmente usavam Lucas 

para praticar os assaltos a comerciantes, e em troca davam-lhe uma parte do roubo e 

ainda o alertavam sobre possíveis perseguições contra ele. Segundo a Coluna, era uma 

opinião quase geral em todo o Estado da Bahia, que Lucas tinha auxiliares, essas 

pessoas de importância lhes dava a dica para os assaltos e gritos de alarma, quando 

chegavam a tropa na Feira em sua perseguição105. É interessante perceber também o 

foco dado por Arnold Silva às notícias que afirmavam a crueldade de Lucas.  Na 

Coluna, ele é sempre noticiado como salteador, assassino, perverso e cruel. 

 

 

Voltava da feira um pobre diabo, Manoel Nunes trazendo em moedas o 
resultado da venda que fora fazer, Lucas salta-lhe a caminho, exige-lhe 
o dinheiro, e como visse que o Nunes tinha o beiço inferior muito 
desenvolvido, dera-lhe na telha pregá-lo no pau; e para isso muito 
refletidamente tira do bolso um prego e prende o beiço do Nunes a 

                                                           
101 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE 1.542. Folha do Norte, 28/01/1939, livro 02, p. 101. 
102 MELLO, Carlos Alberto Almeida. Op. Cit. 
103 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.542. Folha do Norte, 28/01/1939, livro 02, p. 101. 
104 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.560. Folha do Norte, 03/06/1939, livro 01, p. 123. 
105 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.560. Folha do Norte, 03/06/1939, livro 01, p. 123. 
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largar-se no prego, o que aconteceu, ficando lhe uma fissura no 
beiço106. 

 

 Na Coluna. Por exemplo, vários adjetivos pejorativos e exagerados foram 

usados para designar Lucas, e assim afirmar toda a sua fama de cruel e perverso. Ele 

tinha “instinto sanguinário”107, era considerado um “demônio”108, também era 

denominado de “famigerado, fera e scelerado”109, e ainda de “execrável”110. A análise 

da Coluna indicou também representações de Silva, nas quais Lucas da Feira cumpriu 

seu papel de elemento violento e ofensor, e o branco de vítima absoluta111. Ou seja, nos 

seus escritos são bem demarcados os papéis dos negros e brancos: enquanto o branco é 

sempre tido como única e absoluta vítima, o indivíduo civilizado e estimado, o negro 

aparece em oposição, ele surge como o único culpado da ação, o “bárbaro e violento”. 

Essa situação pode ser evidenciada na Coluna neste trecho: “Tentando matar no lugar 

denominado Sobradinho, o Sr. José Antônio da Silva, o salteador Lucas, fere de morte, 

com um tiro, o crioulinho Antônio, escravo do mesmo Sr. Silva”112. 

 No trecho acima, o Sr. José Antônio da Silva é chamado por um pronome, já o 

escravo, vítima de Lucas, recebeu o adjetivo de “crioulinho” é simplesmente o 

“crioulinho Antônio”. Além disso, na nota, Lucas é logo identificado como o salteador, 

enquanto que o Sr. José Antônio não recebeu nenhum adjetivo pejorativo, nem sequer 

Arnold Silva se preocupou em tentar explicar o motivo de Lucas para querer matar o 

homem, parece que o “fascínora” Lucas da Feira matou somente por prazer, sem 

motivos aparentes. Assim, quando o leitor se depara com o escrito, parece que o Sr. José 

Antônio da Silva foi a vítima absoluta, e Lucas, o único culpado.  

Na Coluna “Vida Feirense”, Arnold Silva também focalizou como fonte na sua 

representação de Lucas os livros e periódicos que apresentaram o mesmo como tema 

principal.  Isso porque nessas fontes, Lucas da Feira sempre apareceu de forma cruel, 

monstruosa e marginalizada.  É uma problemática básica à minha discussão, as escolhas 

de Arnold Silva na representação de Lucas da Feira, referente ao jornal O Município, 

que transcreveu todo o julgamento de Lucas e ao qual deu destaque, é possível fazer a 

                                                           
106 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.715. Folha do Norte, 23/05/1942, livro 03, p. 43. 
107 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.562. Folha do Norte, 17/06/1939, livro 01 p. 125. 
108 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.594. Folha do Norte, 27/01/1940, livro 02 p. 152. 
109 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.715. Folha do Norte, 23/05/1942, livro 03 p. 43. 
110 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.761. Folha do Norte, 10/04/1943, livro 03 p. 69. 
111 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op, cit, p. 166. 
112 COLEÇAO VIDA FEIRENSE, 2.090. Folha do Norte, 30/07/1949, livro 05 p. 79. 
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indagação do por que descrever o julgamento de um escravo fugitivo? Ao que parece 

seria para dar uma satisfação à sociedade feirense, tão desejosa da captura do “temido 

escravo”, era preciso mostrar à sociedade que os crimes cometidos contra a “gente de 

bem”, não poderiam ficar impunes. 

A Coluna também enfatizou o trabalho publicado pelos drs. Rocha Lima e 

Virgílio Reis, do final do século XIX em torno da vida do salteador Lucas da Feira. 

Esses doutores, entre outras coisas, identificaram Lucas como um “ingrato”, pois, o 

escravo teria fugido do seu dono, o padre José Alves Franco. Segundo a visão desses 

doutores, o padre, querendo dar uma melhor educação do que a de costume, enviou 

Lucas à um ferreiro de nome José Batista para o educar113. Porém, eles afirmaram que 

as fugas de Lucas eram continuadas apesar dos castigos que sempre recebeu em 

consequência delas114. 

 Kátia Mattoso questionou que não foi por simples ingratidão que o negro fugia. 

Ela afirmou que, juntamente com o suicídio e o assassinato, “a fuga, era na verdade, a 

expressão violenta do escravo inadaptado”115. A Coluna também usou como fonte o 

Almanack do Diário de Notícias, um periódico que circulou diariamente na Bahia 

oitocentista e que enfatizou os atos de vandalismo praticados na Feira e em suas 

imediações pelo salteador Lucas Evangelista, além de descrever a captura do temido 

escravo116. Esse periódico é sempre citado na Coluna, ao que parece Silva deu todo esse 

foco ao periódico pela grande ênfase dada em suas páginas para a história de Lucas, da 

qual, o Almanack afirmou ser uma história de roubos e morte. 

Foram também discutidas as notas históricas publicadas pelo jornalista Sérgio 

Cardoso, sobre o salteador Lucas Evangelista no Diário Comercial do Rio de Janeiro, 

no final do século XIX, segundo esse jornalista, os maiores crimes, os assaltos mais 

audazes, foram praticados por Lucas, de 1840 a 1848, porém, ele ainda afirmou que o 

mais perigoso do bando teria sido Nicolau117. Não foram encontrados na Coluna muitas 

referências sobre Nicolau, apenas que pertenceu ao bando de Lucas, também citou-se 

algumas de suas vítimas, mas nada que confirmasse essa tese de Sérgio Cardoso de que 

ele seria o mais perigoso do bando. 

                                                           
113 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.560. Folha do Norte, 03/06/1939, livro 01 p. 123. 
114 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.560. Folha do Norte, 03/06/1939, livro 01 p. 123. 
115 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 153. 
116 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.558. Folha do Norte, 20/05/1939, livro 02, p. 117. 
117 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.835. Folha do Norte, 09/09/1944, livro 03, p. 169. 



 

 

42 

O tomo III da Revista Brasileira, também foi usado por Arnold Silva como fonte 

na sua representação sobre Lucas da Feira. Essa revista trouxe algo interessante sobre 

uma versão encontrada em Sergipe do ABC de Lucas, onde existe uma frase que fala o 

nome da cidade de “São Gonçalo dos Campos”, Silvio Pena faz alusão a uma pequena 

Vila da província de Sergipe que tem o nome de Campos, assim, ele afirmou que Lucas 

teria nascido em Sergipe, e não nos arredores de Feira de Santana, a nota encerra 

dizendo que Sergipe pretendeu disputar a triste glória de terra do salteador famoso118. 

Dentre os vários periódicos, livros e dos próprios escritores que falaram sobre 

Lucas, um trabalho, muito usado por Arnold Silva para representar o dito “escravo 

famigerado” atraiu atenção, o do cientista Nina Rodrigues. Rodrigues publicou um 

estudo inquietante sobre Lucas da Feira no início do século XX. Como afirmou 

Schwarcz, a Antropologia Criminal com todo um ideário evolutivo e positivista, parecia 

nesse momento dar conta de forma absoluta das diferentes questões que assolavam o 

país, questionando e disputando espaços, inclusive com a religião e a Igreja, até então as 

grandes fontes dos discursos “fechados” e competentes da época119. 

 

Duas vertentes aglutinavam os diferentes autores que na época 
enfrentaram o desafio de pensar a origem do homem. A visão 
monogenista, dominante até meados do século XIX. Segundo essa 
visão, a humanidade era una. A partir de meados do século XIX, a 
hipótese poligenista permitiria, por outro lado, o fortalecimento de 
uma interpretação biológica na análise dos comportamentos 
humanos. Esse viéis foi encorajado pela frenologia e a antripometria, 
teorias que passavam a interpretar a capacidade humana tomando em 
conta o tamanho e a proporção do cérebro dos diferentes povos120. 

 

Ainda seguindo esse mesmo modelo determinista, ganhou impulso uma nova 

hipótese que se deteve na observação da “natureza biológica do comportamento 

criminoso”. Era a Antropologia Criminal aliada a Medicina Legal-Psiquiátrica e ao 

Direito, cujo principal expoente Césare Lombroso argumentou ser a criminalidade um 

fenômeno físico e hereditário e, como tal, um elemento objetivamente detectável nas 

diferentes sociedades121. 

                                                           
118 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1.835. Folha do Norte, 02/09/1944, livro 03, p. 167. 
119 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Op. Cit, p. 100. 
120 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
(1870-1930). São Paulo: Cia das Letras, 2008, p. 48-49. 
121 Idem, p. 49. 
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Foi inspirado na teoria da Antropologia Criminal de Césare Lombroso sobre o 

criminoso nato, na qual Lombroso desenvolveu todo um viéis que relacionava o crime 

com características físicas, que o famoso médico Nina Rodrigues estudou o crânio de 

Lucas da Feira quarenta anos após sua morte. Nina Rodrigues assim o fez para afirmar 

as teorias da Antropologia Criminal, e tomou Lucas como exemplo com o intuito de 

identificar o negro em geral como criminoso, como inferior ao branco. Assim também o 

fez Arnold Silva quando enfatizou em seus escritos a teoria da Antropologia Criminal 

para representar Lucas da Feira na Coluna 50 anos após Nina Rodrigues assim ter feito, 

e quase 100 da morte de Lucas Evangelista. 

Nina Rodrigues mediu todo o crânio de Lucas, que posteriormente foi doado à 

Faculdade de Medicina da Bahia, onde nos primeiros anos do século XX foi consumido 

por um incêndio ocorrido na mesma faculdade122.  A tese incorporada dos antropólogos 

-crimanalistas europeus por Nina Rodrigues afirmou que a “raça”123 negra é inferior. 

Rodrigues ainda afirmou que os crimes cometidos por negros eram casos patológicos, 

essas idéias foram muito bem aceitas pela sociedade baiana do final do século XIX e 

início do XX. Alguns cientistas eram pessimistas quanto ao futuro da humanidade, mais 

especificamente, da civilização. Segundo eles, o alto grau de degeneração aconteceu 

justamente por causa da miscigenação. Isto quer dizer que, se por um lado podia elevar 

intelectualmente as raças inferiores, por outro, degenerava as raças superiores.  

Os cientistas eram homens de grande prestígio na sociedade, principalmente nos 

séculos XVIII e XIX. Muitas pessoas acreditavam que eles, por estarem sempre 

estudando, fazendo experimentos, descobrindo novas fórmulas para curar doenças 

diversas, são portadores de “verdades absolutas”. É recorrente também na Coluna 

“Vida Feirense”, a figura de José Pereira Cazumbá, que foi o traidor de Lucas, ele se 

“embrenhou” pelos matos e pelo Rio Jacuípe atráz do “temido escravo”, Cazumbá era 

um oficial de justiça que matou um homem, e para receber o perdão judicial, capturou 

Lucas124. “Cazumbá, para obter o perdão de um crime de homicídio e mais a prometida 

recompensa de quatro contos de réis, fere com um tiro, a Lucas o salteador”125. 

Analiso que o número de vezes que Arnold Silva falou sobre o caráter e o papel de 

                                                           
122 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 2.221. Folha do Norte, 02/02/1952, livro 06, p. 141. 
123 Raça, segundo Lilia Schwarcz (1993) é um termo introduzido na literatura mais especializada em 
inícios do século XIX, por Georges Cuvier, inaugurando a idéia da existência de heranças físicas 
permanentes entre os vários grupos humanos. 
124 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1698, Folha do Norte, 24/01/42, livro 3, p. 25. 
125 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1698, Folha do Norte, 24/01/42, livro 3, p. 25. 
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traidor de Cazumbá na Coluna, tenha sido para tentar passar à sociedade feirense uma 

imagem do negro como uma pessoa não confiável, como os negros seriam naturalmente 

traidores, imorais, falsos, a ponto de Cazumbá que também era cumpadre de Lucas126, 

entregar, perseguir, e até capturar Lucas da Feira. 

Na Coluna, foram encontradas também outras referências que envolveram o 

escravo Lucas Evangelista, entre elas, destacou-se a de um menino, que ainda aos doze 

anos de idade, residindo na então Vila, onde nascera, assistiu ao enforcamento do 

salteador Lucas Evangelista. Tal impressão recebeu, que foi acometido de uma 

síncope127. É comum na Coluna referências aparentemente fantasiosas sobre Lucas da 

Feira. Problematizando a Coluna “Vida Feirense”, é notório que Arnold Silva ressaltou 

em suas notícias, o instinto “cruel e monstruoso de Lucas”. Ele o descreveu como um 

dos grandes “scelerados e terríveis” assassinos da história que durante anos foi o 

“terror da Feira”, roubando, violentando, assassinando e perseguindo “cruelmente” os 

que lhe atravessassem o caminho128. 

Dessa forma, é importante perceber que a palavra escrita exerceu um poder 

condicionante sobre o leitor, este muitas vezes, fica “preso”, não a sua visão, mas a de 

outra pessoa. Arnold Silva, ao identificar Lucas da Feira sempre de forma pejorativa, 

condicionou o seu leitor a uma única forma de pensar, uma única maneira de representar 

Lucas da Feira. Porém, segundo Roger Chartier, a leitura de modo nenhum pode ficar 

reduzida às intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros129. Segundo 

Chartier: 

O texto não tem de modo algum - ou ao menos totalmente - o 
sentido que lhe atribui seu autor, seu editor, ou seus comentadores. 
Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do 
leitor que desloca e subverte aquilo que lhe é imposto130. 

 

 É preciso que o leitor tenha sua própria opinião ao ler qualquer texto. Como 

afirmou Chartier, o autor pode pensar em controlar sua produção fazendo com que seus 

textos sejam compreendidos sem nenhuma variação, porém, ele tem que lembrar que a 

                                                           
126 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1708, Folha do Norte, 04/04/42, livro 3, p. 34. 
127 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 2208, Folha do Norte, 03/11/51, livro 6, p. 131. 
128 COLEÇÃO VIDA FEIRENSE, 1717, Folha do Norte, 06/06/42, livron 3, p. 45. 
129 CHARTIER, Roger. A história cultural, entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 199, p. 123. 
130 CHARTIER, Roger, A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1991, p. 77. 
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“leitura por definição é rebelde e vadia”131. Por isso é importante impor certos critérios 

na análise do jornal. É necessário perceber também o caráter “todo poderoso”132 do 

texto jornalístico, para que assim, o leitor não fique obrigado, como afirmou Chartier, a 

uma leitura forçada, imposta pela ortodoxia do texto de alguns autores e diretores133.  

 Analisar o discurso jornalístico é considerá-lo do ponto de vista do 
funcionamento imaginário de uma época: o discurso jornalístico tanto 
se comporta como uma prática social produtora de sentidos como 
também, direta, ou indiretamente, veicula as várias vozes 
constitutivas daquele imaginário. Em suma, o discurso jornalístico 
(assim como qualquer outra prática discursiva) integra uma 
sociedade, sua história134. 

 

Por isso, a reflexão do discurso jornalístico é necessária, pois ele capta a notícia, 

muitas vezes a transforma, ou mesmo pode deturpar tal acontecimento, além de divulgar 

opiniões e idéias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 CHARTIER, Roger. A Ordem dos Livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos 
132 CHARTIER, ROGER. História Cultural. Idem, p. 121. 
133 Idem, p.123. 
134 ORLANDI, Eni Puccinelli. (org). Discurso fundador: a formação do país e a construção da identidade 
nacional. 2ed. São Paulo: Fontes, 2001. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Lucas da Feira: lembrar, ou esquecer? Sem dúvida, ele teve uma trajetória muito 

importante para ser esquecido. Pode-se dizer que Lucas representou o “grito dos 

silenciados”. Por isso não foi possível esquecê-lo, então como ele não podia ser 

“apagado” da memória, a solução encontrada pelas elites feirenses foi a de identificá-lo 

como o mal, o negativo, o monstro, foi a criação de uma memória infeliz sobre Lucas. 

Lucas da Feira saqueou ilimitadamente, isso é fato, mas sua lembrança não pode 

se resumir a tais atos. Ele incitou companheiros, reagiu à sua condição escrava, 

demonstrou vida fora das paredes da senzala, e por todas essas “desobediências”, 

causou a ira dos políticos, da maioria da população feirense, e dos grandes comerciantes 

e fazendeiros da região de Feira de Santana, estes dois últimos foram suas principais 

vítimas. 

Porém, ao analisar a Coluna Vida Feirense, ficou notório que seu autor Arnold 

Silva, a todo instante, representou o escravo Lucas da Feira de forma negativa. Lucas 

foi visto das piores maneiras possíveis, de assassino frio e cruel a demônio. Em nenhum 

momento, Silva destacou ou apenas citou alguma qualidade positiva de Lucas. Assim 

também fizeram os cientistas do século XIX, com suas teses sobre a inferioridade 

biológica e racial do negro. As elites da época usaram o exemplo de Lucas para 

identificar no negro como ruim, assassino. Ele serviu como exemplo para ratificar a 

presumida “inferioridade” e “marginalidade” dos negros. 

 Recentemente foi lançado na cidade um projeto de lei, do vereador feirense 

Renildo Brito, a pedido dos moradores do bairro Pedra do Descanso, que se identificam 

com Lucas pela sua rebeldia, e por ele ter lutado contra a opressão de uma elite 

escravocrata. Eles pediram a colocação de um busto de Lucas na cidade com o intuito 

de homenagear o tão famoso escravo, e também para fazer uma reparação histórica. O 

projeto foi votado e vetado pela maioria dos vereadores da Câmara de Feira. É 

interessante perceber a necessidade que a maioria da população feirense tem de 

identificar Lucas como um marginal. Assim, pode-se dizer que a periculosidade de 

Lucas está mais atribuída ao imaginário popular. Lucas acabou sendo a “fera” 

construída por uma elite e que figura até os dias de hoje. 
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Essa monografia problematizou a representação de um escravo rebelde que 

marcou a história da cidade de Feira de Santana, que produziu com suas mãos seu 

sobrenome, e isso foi uma agressão imperdoável às elites escravocratas. Lucas da Feira 

é um personagem que não pode ser esquecido, não pode ser jogado na vala comum da 

história, não só pela população, mas principalmente pelos historiadores, pois Lucas da 

Feira representa “feridas abertas” que a história ainda não fechou. 
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