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Meu sonho não faz silêncio 

José Carlos Limeira 

Meu sonho jamais faz silêncio  

E a ninguém caberá calá-lo  

Trago-o como herança que me mantém desperto  

Como esta cor não traduzida em versos  

Pois se fariam necessários muitos e tantos versos  

Meu sonho vara madrugadas  

Som alto  

De timbales que se arrebatam em cânticos  

E trago-o como Olorum na crença  

Que não me pune em pecados  

Mas  

Enche-me o peito grávido de esperanças  

Como malungos marchando ao sol de novembro  

Subindo as serras  

Defesa e guerra  

Meu sonho jamais faz silêncio  

É a lança brilhante de Zumbi  

A espada de Ogum  

É o lê, o rumpi, é o rum  

É a fúria sem arreios  

Terra farta dos anseios  

Desacato, ato, sem freios  

Vôo livre da águia que não cansa  

Me faz erê, me faz criança  

Meu sonho jamais faz silêncio  

É um griot velho que me conta as lendas  

De onde fisga tantas lembranças  

E com ele invado chats, pages, sites  

Na intimidade de corpos em dança  

Perpetuando o gosto pelo correto  

Meu sonho é pura herança  

Rastro  

Dos que plantaram, lutaram, construíram  

O que não usufruo  

Areia que moldada em vaso  

Onde não nos cabe culpas  

É lúcido ao sol dos trópicos, charqueado ao frio  

É como um fio  
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Grita alto e bom som  

Que o seio do amanhã nos pertence  

Carregamos toda pressa  

Meu sonho não faz silêncio  

E não é apenas promessa  

Planta em mim mesmo, na alma  

Palmares, Palmares, Palmares  

Pelo que de belo, pelo que de farto  

Muitos Palmares  

Carrega como o vento escritos  

Versos de Jônatas, Oliveira, Colina, Semog e Cuti  

Alimenta e nutre  

Lembrando que esta cor me mantém desperto  

E não tenho sustos  

Sentinela que tange o eterno quissange  

Entende a volúpia do calor que me abriga  

Desfaz a mentira, destruindo a intriga  

Meu sonho jamais faz silêncio  

Como um Ilê Aiyê acordando a liberdade  

Descobrindo amante ávido o sexo pulsante da existência  

Desejo de navegar todos os mares  

Comandando todas as fragatas, naves  

E nos lança em um solo de Miles  

Nos recria em um solo de Coltrane  

Clássico como Marsalis, Jazz como Marsalis  

E que nem tentem que faça silêncio  

Pois voltaria gritando em um texto de Solynca  

ás que completa a trinca  

Torna-se um canto de Ella, Graça, Guiguio, Lecy  

Gente negra, gente negra  

Jamelão, mangueira  

Brilho da mais brilhante estrela  

Nunca se estanca, bravo se retraduz em sina  

Só não lhe cabem  

Crianças arrancadas da escola  

Pela fome que rasga gargantas  

E nos promete vê-las  

Alimentadas todas, cultas  

Meu sonho é uma negra criança  

Que luta  
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Ergue Quilombos, aqui, ali  

Em cada mente, em cada face  

Impávidos como Palmares, impávidos Ilês  

Em todos os lugares  

Meu sonho não faz silêncio  

Porque feito de lida  

Teimoso como esta cor  

Para sempre será desperto e certo  

Mais que vivo, é a própria vida.  
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Resumo 

 

O presente trabalho se propõe a analisar a conjuntura política, econômica e social 

de Feira de Santana nos séculos XVIII e XIX, uma vez que, os estudos da escravidão 

têm privilegiado a capital e o Recôncavo Baiano, afirmo a possibilidade de superação 

dos limites geográficos e conceituais. No tocante da sociabilidade, busca-se 

compreender o batismo de africanos na Freguesia de São José das Itapororocas no 

período compreendido entre 1785 e 1826 e os padrões de africanos encontrados nos 

livros de batismos de escravos juntamente com as redes de apadrinhamentos criadas 

entre o batizado e o mundo secular. Portanto, o trabalho sugere uma abordagem dos 

registros de batismos na perspectiva dos estudos sobre o tráfico africano e a 

solidariedade africana na escravidão baiana no período trabalhado. 
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Abstract 

 

This paper aims to analyze the political, economic and social development of 

Feira de Santana in the eighteenth and nineteenth centuries, since the studies of slavery 

and capital have privileged Recôncavo, affirm the possibility of overcoming 

geographical boundaries and conceptual . In terms of sociability, we seek to understand 

the baptism of Africans in the Parish of St. Joseph of Itapororoca the period between 

1785 and 1826 and the standards of Africans found in the books of baptisms of slaves 

along with the networks of patronage created between the baptized and secular world. 

Therefore, the work suggests an approach to the records of baptisms in the light of 

studies on the African slave trade and slavery in Bahia African solidarity in the period 

worked. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos historiadores vêm se debruçando com as novas pesquisas sobre o processo 

de escravização no Brasil. Estes estudos possibilitam o acúmulo de informações sobre 

as diversidades das relações escravistas tal como, a religiosidade, formação da família 

escrava, relações sociais, resistência e identidade étnico-raciais. O amplo contingente de 

estudos sobre o processo escravista é marcado também por algumas carências 

historiográficas, principalmente, em relação ao destino dos ex-escravos, suas memórias 

da África e da escravidão, os significados atribuídos a abolição, experiências de 

liberdade, relações com os antigos senhores e as comunidades em que estavam 

inseridos/as. A nova historiografia da escravidão tem como objetivo a extensão dos 

estudos do período e tem o papel de descentralizar os campos das pesquisas e 

informação, da capital Salvador e do Recôncavo Baiano e de certa forma, desvendar a 

historiografia do Sertão. Neste contexto, o estudo da escravidão no Sertão encontrar-se 

em pleno desenvolvimento devido o surgimento de pesquisas ligadas à temática e dessa 

maneira afirmar a existência das relações escravistas na região.  

 Desde a década de 1980, novas fontes têm permitido a emergência de temáticas 

inovadoras na história da escravidão no Brasil
1
. Nesta perspectiva, o presente trabalho 

pretende ampliar as possibilidades de investigação sobre a temática a partir dos registros 

de batismos de africanos da freguesia de São José das Itapororocas no final do século 

XVIII e nas primeiras décadas do século XIX
2
. No período da escravidão podemos 

perceber a construção de laços de solidariedade
3
 entre os escravos do mundo urbano e 

                                                             
1
 Partindo do referencial teórico Edward Thompson, uma gama de historiadores rediscute a escravidão no 

Brasil, desconstruindo o papel de vitima e imparcialidade dos escravizados e escravizadas e valorizando 

suas experiências e sua condição de classe social historicamente excluída da sociedade. Os novos 

trabalhos elaborados sobre o período escravista inserem o negro no papel principal nos novos históricos. 
2
 Para a realização da pesquisa trabalhei com os livros de batismos de escravos da Freguesia de São José 

das Itapororocas, especificamente os livros 6B, 7B e 8B (1785 - 1826). 
3
  “O escravo tem fome de solidariedade”. Laços de solidariedade são relações sociais criadas pelos 

escravizados/as que passam por tudo aquilo que interessa à vida de relação, de associação. As 

solidariedades que buscavam os cativos podiam ser encontradas em variadas formas: no seio familiar e 

fora dele, no trabalho e no compadrio. O compadrio são laços de solidariedade individuais, de eleição, de 

homem a homem, fruto da vontade individual. Elas se estabelecessem entre grupos de escravos e 

senhores, entre um senhor e um escravo ou entre escravos. (MATTOSO, 2003). 
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rural e as redes familiares criadas no tempo da escravidão preservadas e ampliadas na 

pós-abolição. Um desses laços de resistência e sobrevivência formados pelos cativos 

para sua permanência dentro e fora do cativeiro foi o compadrio de escravos. Nesse 

panorama, a pesquisa sobre batismo de escravos oportunizou uma análise extensa das 

relações escravocratas do período, e a partir daí, historicizar sobre contingente de 

africanos batizados na Freguesia de São José das Itapororocas. A presença de africanos 

na população de Feira de Santana proporcionou o estudo de família e parentesco cativo
4
 

na região. O batismo de escravo tem a função social – reforçar ou estabelecer relações 

de solidariedade e sociabilidade no mundo secular – foi apropriada pelos 

escravizados/as. Embora a idéia de conversão pudesse ter provocado repulsa nos 

africanos, a possibilidade de ter outros escravizados como padrinho pode ter sido uma 

ligação benéfica.  

Para tanto, os estudos compadrio e apadrinhamento de escravos estiveram 

centrados na análise de batismo de inocentes e nas relações estabelecidas por suas 

famílias. Essa tendência refletiu a importância assumida pela pesquisa sobre família e 

parentesco de cativo para a historiografia da escravidão, nos últimos vinte anos.  Assim, 

o presente trabalho busca analisar um novo padrão de apadrinhamento presentes nos 

livros de batismo de São José das Itapororocas – Feira de Santana. O batismo para os 

escravos era um ritual batismal que se estendia a integração dos africanos/as à nova 

terra. Na análise de Reis o batismo de escravos se configurava como: “Se era um ato 

solidário, também significava um compromisso hierárquico que ao mesmo tempo 

refletia e reafirmava o prestígio do adivinho na comunidade africana, e também fora 

dela.” (REIS, 2008, p.278-279). Na localidade recém - chegada, os africanos poderiam 

encontrar limites na constituição de laços familiares, principalmente por causa do 

grande desequilíbrio entre os sexos e pela exigência do consentimento do senhor para os 

casamentos cristãos, nas propriedades escravistas. Por outro lado, havia ampla 

possibilidade de constituição de parentesco ritual nas relações entre afilhado recém-

chegado e o padrinho, confirmado no recebimento do primeiro sacramento cristão. Com 

essa aprendizagem histórica apresentarei nas discussões dos capítulos alguns casos de 

batizados identificados nos livros fichados: Africanos (as) crianças e adultos de diversas 

                                                             
4 Autores que aprofundam tal perspectiva Stuart Schwartz (1988), Kátia Mattoso (1992), João José Reis 

(e Maria Inês Côrtes de Lima (1995 e 1996). 
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nações como: (Nagô, Jeje, Hauça, Angola, Mina, Guiné e Congo) 
5
, mães africanas, pais 

africanos, padrinhos e madrinhas africanos e crioulos batizados na Freguesia de São 

José das Itapororocas. Os resultados da pesquisa apontam ricas possibilidades de 

interpretação sobre a apropriação do primeiro sacramento da Igreja pelos escravizados e 

sugere a ampliação dos estudos de apadrinhamentos de crianças e adultos africanos. 

Além da possibilidade de se entender a importância do parentesco individual para os 

cativos traficados, a análise dos registros paroquiais de batismo, que associado às outras 

fontes, pode contribuir para os estudos das relações de contato entre os grupos étnicos 

na realidade colonial. 

A realização da pesquisa sobre apadrinhamento de escravos, destacando os 

batismos de africanos permite uma aproximação com o contexto escravocrata em 

relação à complexidade dos laços de compadrio criados pelos escravizados/as. Os laços 

de compadrio eram ligações espirituais de grandes significados sociais e culturais para 

os escravos e libertos. Neste contexto, o tema proposto aborda a questão do parentesco 

espiritual de africanos na Freguesia de São José das Itapororocas no período de 1785-

1826. As discussões e debates historiográficos apontados neste trabalho dialogam com a 

Historiografia do Sertão Baiano - Erivaldo Fagundes (2000), Antonieta Miguel (2007), 

Barickman (1998 -1999) e em seguida, o desenvolvimento dos estudos da escravidão 

em Feira de Santana - Eurico Alves Boaventura (1989), Poppino (1968), Zélia de Jesus 

(1990), Clóvis Ramaiana (2000), Luis Cleber (2007), Flaviane Nascimento (2009) e 

Max de Oliveira (2009), nas interpretações em torno do batismo de africanos foram 

utilizados os seguintes referenciais bibliográficos para a problematização Stuart 

Schwartz (2001), Kátia Mattoso (2003), Carlos Eugênio (2007), João José Reis (2008), 

Wlamyra Albuquerque (2008), Manolo Florentino (2000), Cacilda Machado (2000) e 

outros. 

Os debates historiográficos revelam a importância do batismo de escravos no 

Brasil articulada com as informações catalogadas nos livros de batismos de escravos da 

Freguesia de São José das Itapororocas que passa pela discussão do apadrinhamento 

como forma de estabelecer ou reforçar os laços ritualísticos entre escravizados/as, livres 

                                                             
5
 São divisões étnicas – raciais que serviam de classificação e organização social dos negros africanos na 

Sociedade escravista. Esses agrupamentos étnicos baseavam nas características físicas dos africanos sem 

reiterar algumas vezes as particularidades lingüísticas e culturais desses povos. Os grupos étnicos foram 

definidos no Brasil e nas populações americanas como modelo de divisão social dos cativos africanos e 

permeou de certa forma, a difusão da homogeneidade da África. 
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e libertos no mundo rural e urbano. Ressalto que o trabalho perpassa de uma análise dos 

dados encontrados nas fontes e ressalta a importância do sacramento cristão na 

Sociedade Imperial e as singularidades contidas nas formações desses laços de 

solidariedade. Mas, ao mesmo tempo, perceber os jogos de interesses presentes nos 

batizados tanto para os proprietários de escravos tão quanto para os escravizados. Para 

os proprietários era um reforço de dominação senhorial e para os escravizados/as à 

conquista das alforrias, extensões de relações com freguesias vizinhas, negociações dos 

laços de sociabilidade entre senhor e escravo, ou seja, por detrás do batismo existiam 

variadas de redes sociais entre os cativos. O compadrio era uma aliança utilizada de 

diversas maneiras por escravos e libertos. Como expôs Schwartz ao refletir sobre 

batismo: 

“Aos olhos da sociedade Cristã, o compadrio estabelecia laços espirituais 

entre padrinhos e cristão que acabara de ganhar um nome e passar pela 

iniciação e, no caso, no caso da criança entre os padrinhos e os pais 

naturais. Tais laços também tinham uma dimensão social fora da estrutura 

da igreja. Podiam ser usados para reforçar laços de parentesco já 

existentes, ou solidificar relações com pessoas verticais entre indivíduos 

socialmente desiguais.” (SCHWARTZ, 2001, p.259-260). 

 

Compreende-se que o batismo de escravos é um importante vínculo espiritual 

cristão que se estendia para o mundo secular da população escrava, conforme pontua 

Maria Vasconcellos (2002): 

 

“O ritual do batismo era entendido pela Igreja como o momento de 

purificação do pecado original. Por volta do século IX, passou a exigir a 

presença de padrinhos e madrinhas. Estes seriam os protetores de seus 

afilhados, uma espécie de pais espirituais, com vínculo superior a dos pais 

carnais e, com esse sacramento, o batizado adquiria igualdade como cristão e 

passaria a ter acesso às cerimônias da Igreja. “(p.150). 

 

A metodologia aplicada ao trabalho começou com a revisão bibliográfica de 

publicações sobre batismos de escravos no Brasil, especificamente na Bahia. 

Aprofundar as informações contidas nessas leituras é essencial não só para possibilitar 

um diálogo com as informações obtidas nos livros de batismo da Secretaria de 

Arcebispado de Feira de Santana nos períodos de 1785-1826. Ainda no início da 

pesquisa, houve um treinamento de leitura de manuscritos dos séculos XVIII e XIX, 
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devido à escrita peculiar e as abreviações do período trabalhado. As informações 

catalogadas foram organizadas em fichas de batismo de escravos que privilegiam as 

seguintes informações: data, local, nome do padre, nomes dos padrinhos, procedência 

étnica/cor, condição jurídica, nome do proprietário e se houve alforrias no ato do 

batismo. Mesmo com as dificuldades de preservação dos documentos foi possível o 

recolhimento de muitas informações sobre os sujeitos escravizados presente nos 

assentos batismais. 

O Livro 6B compreende o período de 1785-1793, foram catalogadas 600 fichas de 

batismo, com 123 africanos e 117 crioulos. O livro 7B compreende o período de 1797-

1805. Neste livro foram catalogadas 519 fichas de batismos de escravos da Freguesia de 

São José das Itapororocas. O livro é completo e encontram-se batizados de todos os 

segmentos da sociedade. Foram encontrados 60 africanos e 77 crioulos. A partir do livro 

8B, que compreende o período de 1821-1826, foram preenchidas 701 fichas e encontrei 

58 africanos e 110 crioulos. Assim, a partir dos dados levantados nos livros de batismos 

pude perceber a complexidades das relações escravistas e é notável o poder da Igreja 

Católica com a imposição do batismo aos escravizados/as e contrapondo-se a essa 

imposição os cativos elaboravam meios de resistência para sustentar a sociedade 

escravocrata vigente. 

Dessa forma, o texto foi dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo 

intitulado “Escravidão às portas do sertão”, contextualizei a conjuntura política, 

econômica e social de Feira de Santana nos séculos XVIII e XIX, uma vez que, os 

estudos da escravidão têm privilegiado a capital e o Recôncavo Baiano, afirmei a 

possibilidade de superação dos limites geográficos e conceituais. Primeiramente, 

procuramos analisar e balancear os estudos historiográficos sobre a escravidão no 

Sertão Baiano a partir dos temas trabalhados, das fontes mais utilizadas. Além disso, 

fizemos uma cronologia historiográfica sobre o avanço dos estudos sobre a escravidão 

em Feira de Santana, salientando as características de vida dos escravizados e a criação 

de laços de solidariedade na Freguesia de São José das Itapororocas. 

No segundo capítulo Batismo de Africanos na Freguesia de São José das 

Itapororocas 1785-1826, contextualizei a historiografia sobre Batismos de escravos no 

Brasil. Em seguida, caracterizei os padrões encontrados nos livros de batismos de 

escravos na Freguesia de São José das Itapororocas, destacando o compadrio de 
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africanos na região. No tocante as relações de sociabilidade, os batismos da Freguesia 

de São José das Itapororocas, no final do século XVIII e nas primeiras décadas do 

século XIX, atestam a presença de africanos na população escrava da região. Nesse 

sentido, o capítulo sugere uma abordagem dos registros na perspectiva dos estudos 

sobre o tráfico africano e da escravidão africana em zonas “marginais”, bem como para 

o estudo da sociabilidade escrava na perspectiva das reelaborações étnicas. 

Essas e outras histórias de africanos traficados para o Brasil, especificamente a 

Bahia trazem importantes evidências de que, além dos contatos e das interações sociais 

de escravos, forros e livres, podia haver vínculos com outros africanos do mesmo grupo 

étnico e com vários signos que lembravam o lugar de onde vieram. Ao contrário, pois, 

da idéia de cativos perdidos uns para os outros, os dados apresentados mostram que a 

história pôde ser diferente. Os registros analisados podem também reforçar que havia 

mecanismos de solidariedade que garantiam a inserção dos escravos adultos recém-

chegados à sociedade colonial. 
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FEIRA DE SANTANA – ESCRAVIDÃO ÀS PORTAS DO SERTÃO 

 

 

Os estudos sobre a presença de escravos são muito recentes na região de Feira de 

Santana. A ausência explica-se, em grande parte, pelo silenciamento da historiografia 

feirense sobre esse grupo social.
6
 Feira de Santana é considerada a porta de entrada para 

o sertão desde sua eminência até as os dias atuais. Nos últimos anos, os estudos 

historiográficos têm o papel de redimensionar a história feirense e trazer à tona os 

sujeitos históricos ausentes nas discussões, em que, atribuem a necessidade de dar vozes 

aos excluídos da história e acompanhar o desenvolvimento da historiografia da 

escravidão no Brasil, mais precisamente, no século XX. 

As pesquisas históricas colocam Feira de Santana como uma comunidade de 

localização privilegiada e desenvolvimento de diversas atividades econômicas 

(policultura), sem anular a existência de conflitos no espaço público entre os grupos que 

ocupam esse terreno espacial.  

A história de Feira de Santana
7
 foi construída na lógica de uma região estratégica 

de passagem de boiadas
8
 e vaqueiros e dos grandes personagens históricos da região em 

                                                             
6
 Um dos primeiros trabalhos mais significativos da historiografia feirense sobre a escravidão na região 

trata-se da dissertação de mestrado de Zélia de Jesus Lima: Lucas Evangelista: O Lucas da Feira: um 

estudo sobre a rebeldia escrava em Feira de Santana, Salvador, 1990. (Dissertação de Mestrado). Para a 

realização do trabalho, a autora utilizou as fontes manuscritas que foram as seguintes : os documentos da 

polícia,registros eclesiásticos, documentos das câmaras judiciais, documentos judiciais atestado de óbito 

de Lucas da Feira(documento eclesiástico)livros de compra e venda de escravos,documentos sobre os 

aspectos econômicos,documentos sobre o governo Imperial, inventários de Feira de Santana e das regiões 

circunvizinhas, jornais e periódicos. 
7
 Sobre a história do povoamento de Feira Santana, Poppino (1968) expôs que: Algum tempo depois da 

construção da capela, tornou-se ela um ponto de encontro para o povo do distrito, que aí se reunia para 

fazer orações, visitas e negócios. Dessa maneira, a pouco e pouco se ia desenvolvendo uma feira 

periódica em Santana dos Olhos d’Água. A feira, que teve início no primeiro quartel do século dezoito, 

deu o seu nome à atual Feira de Santana. Conhecida a princípio como a feira de Santana dos Olhos 

d’Água, depois se chamou simplesmente de Feira de Santana. Uma vez localizada, a feira tornou-se uma 

parte da vida econômica e social de tôda a circunvizinhança e suficientemente importante para ser 

considerado um arraial florescente junto à capela de Santana dos Olhos d’Água. (p.20) 
8 Poppino faz uma afirmação sobre a escolha de Feira de Santana para a feira de gado: Primeiro, porque 

estava situada no caminho mais direto entre o Recôncavo e as imensas pastagens do Mundo Nôvo, 

Jacobina e do médio São Francisco.  Em segundo lugar, porque o povoado estava rodeado de excelentes 
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detrimentos da negação de outros sujeitos, ou seja, a região feirense destacou-se os 

referenciais sócios - culturais tidos como importantes para o alcance da tida civilização. 

Desta forma, as lutas dos grupos sociais pertencentes à sociedade sertaneja foram 

colocadas em segundo plano, tal como, o esquecimento do passado escravista eminente 

na localidade. Foi das trocas praticadas entre a Cidade da Bahia e os vastos sertões, para 

adiante do Recôncavo muitas léguas, que a povoação que um dia seria a que hoje 

conhecemos, começou a surgir. 

O estudo sobre Feira de Santana perpassa, pela análise do mito de fundação até as 

contribuições dos grupos sociais envolvidos no processo histórico para a construção 

identitária da região. O mito de fundação de Feira de Santana foi construído sobre o 

casal Araújo/Brandão, cristãos, donos de uma grande área na região devido a sua 

receptividade aos visitantes e comerciantes da época, culminou no povoamento da 

região.  A origem de Feira de Santana esteve atrelada ao mito de fundação do casal 

protagonista em detrimento dos silenciamentos e/ou exclusão da outra parcela da 

população na edificação da cidade.  

 Outro elemento importante a ser destacado nesta análise é a desmistificação da 

ausência negra no processo identitário da região, no qual, são notadamente vinculados à 

cultura vaqueira
9
. Os estudos recentes da história da escravidão fizeram um aparato de 

conhecimento sobre a religiosidade, família negra, formas de resistência, inserção no 

mercado de trabalho e identidades étnico-raciais. Pretendendo complementar os avanços 

dos estudos contemporâneos sobre a história da escravidão no que diz respeito às 

possibilidades de informações presentes nessas fontes, destacam-se os arquivos 

paroquiais. Os registros eclesiásticos trazem dados sobre os negros cativos, libertos e 

livres, além das outras informações presentes nos livros de batismo que são de suma 

importância para os questionamentos sobre a organização social feirense, de forma 

múltipla e distinta. 

O presente trabalho objetiva compor as vagas incompletas sobre a história do 

sertão baiano, pouco se sabe sobre as reminiscências da população negra cativa na 

região, as experiências cotidianas, resistências, trajetórias individuais e coletivas dos 

                                                                                                                                                                                   
pastagens naturais. A terceira razão, de vital importância para uma zona sujeita a sêcas periódicas, é que a 

região era atravessada por dois rios [Jacuípe e Pojuca] e por numerosos riachos. (p.56) 
9
 Os vaqueiros, a princípio de origem indígena, mais tarde, constituída por mamelucos. (LIMA, 1990, 

p.41) 
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egressos do sistema escravista. Nesta perspectiva interpretativa, utilizarei como 

referenciais para o debate historiográfico os seguintes autores: Poppino (1968), Celeste 

Pacheco (1990), Zélia de Jesus (1990), Clóvis Ramaiana (2000), Luis Cleber (2007), 

Flaviane Nascimento (2008) e Max Oliveira (2009). 

Tal perspectiva revela a importância do estudo sobre a escravidão em Feira de 

Santana, para entendermos as redes sociais construídas no seio escravista e que foram 

reelaboradas no pós - abolição. Os estudos sobre a temática, de certa forma, estão 

avançando com a utilização de fontes documentais inexploradas, como os registros 

paroquiais. Os registros paroquiais contribuem para acompanhar às trajetórias e 

memórias dos escravizados/as e os grupos familiares ao longo do tempo da escravidão. 

Referente aos estudos sobre população negra cativa destaca-se o trabalho de Isabel 

Reis
10

, a sua pesquisa sobre família negra na Bahia, a autora utiliza, entre outras fontes, 

os assentos de casamentos da Freguesia da Sé (Salvador). Assim sendo, a historiografia 

da escravidão feirense é um campo de pesquisa aberto para os historiadores, devido a 

gama de fontes “desconhecidas” e disponíveis para o aprofundamento da temática. 

Além disso, os cruzamentos das informações fornecidas pelas fontes presentes nos 

inventários, nas listas de matrícula, assentos batismais e casamentos de escravos, nos 

permitem uma análise mais aprofundada sobre as relações sociais dentro e fora do 

cativeiro. 

Um dos primeiros trabalhos percussores sobre a história socioeconômica de Feira 

de Santana foi o de Poppino. O brasilianista Poppino, ao investigar sobre a origem de 

Feira de Santana focaliza suas investigações desde o mito de fundação, 

desenvolvimento de variadas atividades econômicas na região e a ocupação étnico-

racial do espaço. As atividades econômicas realizadas na localidade feirense foram 

marcadas pelas relações escravistas. O trabalho de Poppino foi o mais significativo no 

final da década de 60. 

Os trabalhos de Celeste Pacheco e Zélia Lima, elaborados na década de 90, fogem 

da história positivista, dos grandes mitos e personagens. As autoras fizeram novas 

leituras historiográficas críticas, sem imposição de uma verdade absoluta, contradizendo 

                                                             
10

 Ver Isabel Cristina Ferreira dos Reis. História de vida familiar e afetiva de escravos na Bahia do 

século XIX, Salvador: Centro de Estudos Baianos, 2001. Na mesma linha interpretativa, Cacilda Machado 

e Manolo Florentino utilizaram no seu trabalho sobre família escrava as seguintes fontes: listagens de 

escravos constantes de inventários post-mortem, registros eclesiásticos (batismos, matrimônios e listagens 

de escravos pertencentes à Igreja Católica), oficiais e privados.  
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as idéias romantizadas dos autores da história conservadora sobre a história do 

povoamento de Feira de Santana. O trabalho de Celeste Pacheco, Origens do 

Povoamento em Feira de Santana: Um estudo de história colonial contextualiza-se 

numa rediscussão da historiografia clássica de surgimento do povoado feirense e dos 

fatos sobre os mitos de fundação de Feira de Santana. Primeiramente, ela faz uma 

abordagem dos suportes teóricos que enalteciam a idéia estática de surgimento da 

cidade em torno do casal de católicos, ou seja, não exclui a importância deles na 

fundação e construção identitária sertaneja, mas, reconhece outros grupos e relações 

sociais distintas do modelo cristão e patriarcal da historiografia dominante. 

O trabalho de Celeste Pacheco não objetiva o resgate dos outros grupos sociais na 

fundação e no povoamento da cidade de Feira de Santana. O trabalho engloba as 

particularidades e divergências de versões e hierarquização dos grupos sociais feirenses 

sobre o mérito da fundação da cidade. O trabalho de Celeste Pacheco prossegue as 

discussões feitas por Poppino (1968) sobre as peculiaridades presentes na região de 

Feira de Santana. 

No intento de discutir a composição social de Feira de Santana, especialmente, o 

papel de protagonista do negro escravo na região, o trabalho de Zélia Jesus Lima é 

bastante convidativo. Ao refletir sobre Lucas da Feira, a autora aponta o 

reconhecimento da presença negra na construção do território feirense. (LIMA, 1990, 

p.225). 

 Primeiramente, a autora faz uma abordagem sobre a estrutura socioeconômica de 

Feira de Santana nos séculos XVIII e XIX, e posteriormente, a discussão é focalizada na 

figura de Lucas Evangelista dos Santos – Lucas da Feira
11

. A autora afirma que a 

ocultação da escravidão em Feira, é devido à existência de um preconceito bibliográfico 

em relação à história de Lucas, ou seja, as lembranças e similaridades feitas ao bandido 

escravo eram renegadas pela comunidade feirense. A retirada historiográfica do escravo 

era uma estratégia de afirmação de uma hierarquia social e racial, pois, existia a 

coisificação do escravo na Sociedade Imperial, essa característica fica evidente neste 

trecho: 

                                                             
11

 Lucas era um escravo residente da Fazenda Saco do Limão na Freguesia de São José das Itapororocas. 

Lucas era filho dos escravos Ignácio e Maria e tinha como seu proprietário o Padre José Alves. A partir 

da organização do bando é que Lucas tornou-se conhecido como “Lucas da Feira”, alcunha que está 

relacionado com a estruturação e desenvolvimento do Termo e Vila de Feira de Santana. (LIMA, 1990, 

p.123). 
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“Do ponto de vista, o escravo era excluído da categoria de cidadão, 

equiparando-se às coisas, enquanto sujeito à propriedade e ao domínio de 

outrem e, portanto, privado de quaisquer direitos civis. Porém, ainda que 

despersonalizado e reduzido a objeto de propriedade, na legislação criminal 

ele era responsável pelos seus atos: logo, sujeito a processo. (LIMA, 1990, 

p.184). 

Neste aspecto, o conhecimento do processo escravista na região agrestina é uma 

ressignificação de valores socioculturais e políticos, a posteriori, uma sustentação étnica 

e suas implicações na contemporaneidade. Lima analisa a tal questão neste fragmento: 

“No passado, a escravidão era aceita sem que as camadas dominantes 

questionassem a legitimidade do cativeiro. Muitos justificavam a escravidão 

argumentando que, graças a ela, os negros eram resgatados da ignorância em 

que viviam, sobretudo quando convertidos ao cristianismo. Outros afirmavam 

que conversão libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação 

eterna. Para nós, esses argumentos podem parecer cínicos, mas, naquela 

época, eles tinham o maior poder de persuasão: A ordem social era 

considerada expressão dos desígnios da Providência Divina, e, portanto, não 

era questionada. Acreditava-se ser a vontade de Deus que alguns nascessem 

nobres, outros vilões, uns ricos, outros pobres, uns livres, outros escravos. 

Deste modo, não cabia os homens modificar a ordem social. Assim 

justificada pela Igreja e pelo Estado, a escravidão não era censurada e nem 

imoral. A Igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e a 

benevolência aos senhores.” (1990, p.231). 

 

Eis o cerne do conflito, pois, o convívio e a idéia da escravização negra eram 

normatizados nas instâncias sociais e o provável surgimento de estudos sobre os sujeitos 

historicamente excluídos da história contrapõe essa naturalização de exploração de mão 

- de – obra negra cativa, na qual, o ideal de civilização
12

 implantado na sociedade 

imperial extinguia os resquícios da escravidão na localidade.  

No decorrer de sua abordagem sobre a presença negra em Feira de Santana, Lima 

enfoca alguns autores que tentam desvincular o passado escravista e de Lucas da Feira 

da organização social do sertão baiano, ressalte-se, que tais atribuições são feitas no 

contexto de interação social dos diversos grupos, ou seja, as características que foram 

levadas em consideração na formação social são dos grupos hierárquicos e de 

descendência branca da região. Referente a esta afirmação, Juvenal Carvalho expôs que 

                                                             
12

  Sobre o ideal de civilização feirense, Oliveira expôs que: “Assim, o processo de disputa com a 

memória dos ex-escravos passa essencialmente pela construção de campos de significados nos quais a 

cultura e as maneiras de expressão negras seriam classificadas como não civilizadas e a sua herança seria 

tratada de uma maneira negativa. (1990, p.33).” Sobre o processo de modernização da Bahia em que 

permeava nos ideais civilizadores a cura do passado escravista e a influência africana na sociedade tinham 

quer ser relegados ao segundo plano ou deixar de existir. Ver o excelente trabalho de Alberto Heráclito 

Ferreira Filho. FILHO, Alberto Heráclito Ferreira. Desafricanizar as ruas: Elites Letradas, Mulheres 

pobres e cultura popular em Salvador (1890-1937). Afro - Ásia, 21-22(1998-1999). 
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o fim do tráfico negreiro e a chegada dos imigrantes revelaram a necessidade de 

implantação da política de embranquecimento no Brasil, ao relatar que: 

 

 “As classes dirigentes brasileiras desenvolveram uma política agressiva e 

deliberada de cortar os vínculos que ligam o nosso país com a África. Todo 

esforço seria então realizado para dar ao Brasil a aparência de nação 

européia. O embranquecimento da nação passaria, entre outras coisas, pelo 

mais completo afastamento da África e pela destruição dos sinais que 

traduzissem a herança africana. A África passa a ser vista como uma 

totalidade geográfica e humana homogênea, desconhecida e distante (2009, 

p.10 e 11). 

 

 Em meio a essa tensão social, falar de Lucas da Feira, como referencial 

identitário para aos feirenses é retirar do imaginário social a visão negativa referente ao 

sujeito escravo historicamente marginalizado e de descendência africana. 

O estudo de Clóvis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira denominado De 

Empório a Princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de Santana (1893 -

1937) mostra a importância das contribuições interétnicas na composição social da 

sociedade agrestina, desde os conflitos nos espaços urbanos até as identidades (re) 

criadas no espaço. Feira de Santana uma cidade construída no interior da Bahia, com 

sólidas bases rurais, certamente a chegada de tais novidades provocaram conflitos, uma 

vez que, entraram em choque com as duas características de Feira de Santana de um 

lado o passado rural e do outro o fortíssimo incremento do comércio e o 

desenvolvimento urbano (2000, p.25). A cidade de Feira de Santana foi construída 

como o lugar de entreposto comercial entre o Sertão e a Capital e de passagens de 

vaqueiros e tropeiros, ou seja, as experiências de outros grupos sociais ao longo do 

tempo foram esquecidas e/ou negligenciadas pelos os trabalhos historiográficos 

feirense.  

“A existência de uma tradição de lutas dos negros contra a escravidão 

evidenciada na figura de Lucas, mas com outras evidências, como por 

exemplo, o quilombo da Matinha na periferia da cidade. Mas não apenas da 

memória de Lucas que as batalhas em torno das fronteiras simbólicas iria 

existir, outros aspectos das sociabilidades oriundas das experiências culturais 

dos negros serem atacados pelo poder público em Feira de Santana. Refiro-

me aqui aos combates sistemáticos contra as formas de religiosidade e lazer 

oriundas de praticas de negros e descendentes. (LIMA, 2001, p.36). 
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O trabalho de Oliveira e os demais trabalhos produzidos na década de 90 estão 

inseridos no programas de pós-graduação em História Social da UFBA. Esses trabalhos 

foram pioneiros ao trazer novos horizontes de discussões das vivências étnicas nos 

espaços urbanos e rurais, sobretudo, apontando as bases geográficas como elementos 

fundamentais para a construção identitária. Na base interpretativa de Oliveira, o seu 

trabalho permite uma abertura de questionamentos em abertos sobre a construção da 

cidade de Feira de Santana juntamente com o ideal saudosista
13

 das memórias dos povos 

que ocuparam tradicionalmente a região do Vale do Jacuípe. As fontes
14

 utilizadas no 

processo investigativo possibilitaram uma ampliação do universo de discussão sobre a 

presença negra na história feirense. As novas fontes são fundamentais para a 

ressignificação da memória coletiva e individual e assim tecendo novas narrativas sobre 

a estruturação física, social, política, cultural e econômica do povo sertanejo. 

Antes de adentrar em estudos mais recentes, faz-se necessário situar essa 

temporalidade, no século XIX, ou seja, embora as presenças negras em Feira de Santana 

passassem a ser (re) lidos, enquanto uma experiência “desconhecida” existe uma 

carência de estudos sobre os laços de solidariedade e sociabilidade dos negros escravos 

da região feirense e das trajetórias dos ex-escravos no pós - abolição. Tem-se uma 

explicação que os laços sociais e os elementos de resistência da cultura negra foram 

esquecidos e silenciados, em nome de um projeto republicano de utopias civilizadoras.
15

 

O trabalho de Freire
16

 (2007) é esclarecedor, pois, usando o aparato da História 

Econômica juntamente com a História Social, busca compreender a produção da riqueza 

                                                             
13

 A obra de Eurico Alves Boaventura na sua biografia coletiva das principais famílias de fazendeiros da 

região, sendo referência para a discussão da sociedade local, rural e as relações de trabalho. Na sua obra é 

construído um saudosismo sobre os tempos áureos da estrutura feudal de Feira de Santana. Ver 

BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e Vaqueiros. Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA, 

1989.458p. 
14

 As fontes utilizadas no trabalho de Oliveira foram às seguintes: Processos crimes (1897-1937), Livro 

de registros de indústrias e profissões (1908-1912 e 1916-1920), livros oficiais recebidos de 1911-1917, 

Livros de atas da Câmara Municipal de Feira de Santana (1892-1921, 1923-1930), Biblioteca Municipal 

Arnold Silva (O Propulsor, Gazeta da Feira e Folha do Norte), Arquivo do jornal Folha do Norte (Folha 

do Norte). As inúmeras fontes usadas no seu trabalho vêm sendo rediscutida, pois, a história feirense não 

pode ser um dado estático, mas, como um processo de mobilização dos sujeitos históricos que reatualizam 

suas tradições no presente. 
15

 As utopias civilizadoras são ligadas ao projeto de urbanização e higienização das cidades em pró de um 

ideal de civilidade. A civilidade almejada pela sociedade escravocrata fundamentava-se em bases 

eurocêntricas, no qual, reconhece a influência da cultura africana como o atraso do país. Ver OLIVEIRA, 

Do empório a princesa do Sertão: Utopias Civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). 
16

 O trabalho de Freire está inserido nas novas discussões da historiografia da escravidão, em que 

polarizam os indivíduos escravizados/as ao papel sujeito histórico construtor das suas trajetórias e 

memórias individuais e/ou coletivas.  Para a realização da sua pesquisa as fontes utilizadas foram às 

seguintes: Arquivo Público do estado da Bahia (APEB), inventários post-mortem, partilhas amigáveis e 
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e sua relação com a escravidão em Feira de Santana. Suas discussões norteiam também 

na localização privilegiada de Feira de Santana, destacando – no seu enfoque temático a 

criação de gado e o avanço da pecuária foram importantes para a ocupação do território 

feirense. Além disso, ressalta a importância da produção de riqueza proveniente do 

trabalho escravo nas fazendas que possibilitou o conhecimento dos escravizados/as que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 

vida característicos de um determinado lugar. O autor analisa a posição estratégica da 

região baseadas pelos seguintes aspectos: localizada numa região de transição entre o 

litoral e o sertão, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, a fertilidade de seu solo 

permitiu que nele fosse desenvolvida a pecuária e as variadas culturas agrícolas como o 

tabaco, a cana-de-açúcar, o algodão e a mandioca, dentre outras. A sua posição 

estratégica como ponto de descanso de boiadas vindas do sertão mais distante em 

direção ao litoral, foi fator determinante para que florescesse o comércio desses animais. 

(p.17). Neste sentido, as características geográficas da região feirense influenciaram no 

desenvolvimento da policultura e do comércio na localidade, ao mesmo tempo em que, 

eram estabelecidas redes de solidariedade, como trocas comerciais, em face, a ocupação 

territorial negra no solo agrestino mostrando as alternativas para os negros de ganhar a 

vida dentro e fora do cativeiro.    

Em estudo clássico, acima citado, Poppino (1968), afirma a existência das 

diversas culturas agrícolas desempenhadas na região feirense durante o Império. As 

culturas agrícolas influenciavam nas relações sociais na localidade. A policultura 

presente na região permitiu as construções das rotas comerciais. Neste sentido, o 

algodão era plantado nas maiores fazendas, onde havia a exploração da mão-de-obra 

escrava, mas que antes do fim desse período o seu cultivo declinou. O fumo foi o 

cultivado por pequenos agricultores pobres, foi um dos mais importantes produtos 

comerciais do município, da segunda metade do século XIX até meados de 1950. 

Embora, fosse cultivada certa quantidade de cana-de-açúcar na região de Feira de 

Santana, em áreas próximas a rios ou riachos, o seu solo, que não era tão rico quanto os 

férteis massapés do Recôncavo, nunca favorecessem um cultivo que justificasse o 

desenvolvimento dessa lavoura. Progressivamente, essa cultura foi sendo abandonada e 

                                                                                                                                                                                   
testamentos, arrolamentos, prorrogações e uma interdição para Divórcio, Acervo da Biblioteca 

Monsenhor Galvão – BSMG. As fontes utilizadas no seu estudo oportunizam os conhecimentos dos 

itinerários dos escravizados/as nas escolhas individuais e grupais como forma de construir uma concepção 

étnico-racial dentro do mundo secular escravista. 
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substituída por pastos de capim para a pecuária bovina. O desenvolvimento da pecuária 

na região de Feira de Santana, especificamente, a criação de gado, alavancou o 

progresso econômico da localidade, proporcionou a comunicação com as cidades 

circunvizinhas e as construções das vias de transporte para o gado
17

. A ampliação da 

economia da região trata-se na verdade, de perceber, como as dinâmicas comerciais 

influenciam nas relações cotidianas dos sujeitos envolvidos neste processo, 

especialmente, os escravizados/as. O crescimento da região agrestina, no século XIX em 

torno dos fatores econômicos atrelava-se ao mesmo tempo, ao crescimento da mão-de-

obra escrava na região. Neste contexto, a região de Feira de Santana na sua ocupação 

territorial detinha um emaranhado de relações sociais, os grupos étnicos perfeitamente 

definidos sobre estratificação social. Poppino expôs que: 

“Nenhum branco era escravo, nem depois do século dezessete, houve índios 

escravos, Tanto índios como brancos encontravam-se, contudo, entre os 

lavradores de terra, tarefa, em regra, entregue a negros e mulatos. Por outro 

lado, mamelucos e mulatos, ocasionalmente, eram proprietários ou 

negociantes, embora, geralmente, essas posições fossem ofuscadas por gente 

branca. Conquanto fôssem os vaqueiros brancos, negros ou mulatos, por 

tradição o vaqueiros brancos, negros ou mulatos, por tradição o vaqueiro ou 

era índio ou mameluco.” (POPPINO, 1968, p.84). 

 

 Os trabalhadores negros constituíram os novos padrões nas dinâmicas das 

relações e dos conflitos que emergiram na sociedade escravista feirense. O panorama 

conjuntural do século XVIII e XIX representa a diversidade dos grupos sociais nas 

zonas rurais e urbanas de Feira. O desenvolvimento econômico do “Portal do Sertão” 

contribuiu para o crescimento da população escrava, liberta e livre de cor nas diversas 

atividades de trabalho existentes na região. A população cativa e forra favorecia o 

crescimento da região com seu trabalho. O processo de crescimento populacional da 

região deu-se, em grande parte, em razão das concessões de alforrias e a migração dos 

ex-escravos do Recôncavo no pós-abolição. (Poppino, 1968, p.52). 

A diversidade de grupos étnicos presentes na sociedade feirense esteve atrelada a 

necessidade de mão - de - obra para a realização das atividades econômicas da 

localidade. Nesta perspectiva, da composição social da região, o tráfico transatlântico 

foi um elemento importante, ainda que não preponderante na constituição da mão - de - 

                                                             
17 O transporte de gado era feito pela Estrada Real do Gado. A estrada tinha função de via comercial e 

ligações com as cidades circunvizinhas. Ver, especialmente, o trabalho organizado por NEVES, Erivaldo 

Fagundes. & MIGUEL, Antonieta (Orgs.). Caminhos do sertão: ocupação territorial, sistema viário e 

intercâmbios coloniais dos sertões da Bahia. Salvador: Arcádia, 2007. Sertão’. 
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obra escrava nas lavouras de algodão e fumo. Na região agrestina, o número de 

africanos nunca se equiparou as grandes levas de escravizados naturais da África que 

marcaram a paisagem do Recôncavo e de Salvador.  Seguindo essa lógica capitalista de 

obtenção de lucro, os cativos africanos foram importantes na efetivação da agricultura 

policultura em Feira de Santana, ainda que não fossem a maioria da população cativa, e 

mesmo a catastrófica seca que atingiu a Bahia nos períodos de 1860 e 1870, não 

influenciou na diminuição da população cativa na região, ou seja, no declínio 

populacional desses trabalhadores.  

 

 No ano de 1872 os escravos do município somavam mais de 4.000 indivíduos, 

apenas na Freguesia de São José das Itapororocas, cuja área corresponde atualmente ao 

distrito de Maria Quitéria possuía 661 escravos, o que equivalia a 9 por cento da 

população total da freguesia. Após 1850 a escravidão entra em declínio do cativeiro 

forçado nesta e em outras regiões da Província da Bahia. O declínio fica evidente 

quando comparamos os números da década de setenta àqueles do inicio do século XIX, 

na mesma freguesia das Itapororocas. (1968, p.256-7). O alto contingente da população 

negra na Freguesia de São José das Itapororocas foi devido aos movimentos migratórios 

e de deslocamentos desta população, entre o Semi-Árido e Recôncavo, em busca de 

meios de sobrevivência, almejavam terras para desenvolverem a agricultura de 

subsistência, ou seja, a conquista de terras garantia sua independência diante os antigos 

proprietários de terras e escravos. (POPPINO, 1968, p.256-257). 

 A crise provocada pelo fim do tráfico transatlântico, bem como o deslocamento 

de escravos para o sudeste, em razão da expansão cafeeira, provocou uma escassez de 

mão – de - obra. E assim, “entre 1873 e 1890, a crise no Recôncavo açucareiro, que já 

vinha de antes, se tornou aguda”. Em Feira de Santana, em 1835, encontramos quatro 

proprietários de engenhos localizados nas terras de Limoeiro e São Simão, cuja posse de 

escravos era superior a 15 escravos. Já em nosso período de estudo, encontramos onze 

inventariados com atividade canavieira em suas terras. Tivemos a oportunidade de 

verificar que os engenhos da região, situados todos na freguesia dos Humildes, não 

eram voltados unicamente para a fabricação de açúcar, pois em um deles produzia-se 

cachaça. (FREIRE, 2007, p.64). Quando analisamos o desenvolvimento da população 

cativa em Feira de Santana, no século XIX, percebemos que os fatores externos e 

internos não influenciaram precisamente na propagação desse contingente populacional. 

Como expôs Poppino, neste trecho: 
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“Das três raças que povoaram Feira de Santana antes de 1860, só os negros 

aumentaram em números absolutos e relativos. Em 1872, havia menos de 

treze mil negros em Feira de Santana. Em 1940, esse número quase dobrara, 

conquanto a proporção de negros em relação aos outros grupos raciais do 

município, crescesse apenas de 3%.”(p.250) 

 

Trabalhos recentes vêm chamando a atenção para outras leituras da escravidão e 

de redes sociais em Feira de Santana destacam-se os trabalhos de Flaviane Nascimento 

(2008) e Max Oliveira (2009), complementando os estudos anteriores. Nesta 

perspectiva, Nascimento aborda no seu trabalho o papel das mulheres negras
18

 cativas 

no período da escravidão, se contrapondo as leituras da escravidão negra que asseguram 

o papel principal e impulsionador de economia ao homem escravo, tendo as mulheres 

escravas seus papéis relegados ao lugar coadjuvante. O trabalho da historiadora tem 

uma característica marcante, pois, protagoniza o papel das mulheres negras e escravas. 

Os papéis principais dessas mulheres no seu trabalho são referentes à produção da sua 

própria história, trajetórias individuais e/ou coletivas no período escravista.  A divisão 

sexual do trabalho ocorria com muito mais freqüência em propriedades cujos/as 

senhores tinham capital suficiente para adquirir mão-de-obra necessária os mais 

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

ocupações não estiveram rigorosamente submetidos ao sexo durante a escravidão, 

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

proprietários e cuja diversidade produtiva fora preponderante (2008, p.33). As 

contribuições de Nascimento à história da escravidão em Feira de Santana deram-se 

pelo trabalho de investigação das cartas de liberdade, escritura de compras e venda de 

escravos, penhor, hipoteca, procurações e além dos jornais, nos quais, foi possível 

perceber as redes de sociabilidades e resistência criadas pelas mulheres cativas na 

sociedade agrestina e feirense. O fato da maior parte dessas mulheres terem se 

concentrado na lida diária da roça indica que a mão-de-obra escrava feminina foi 

largamente utilizada na policultura agrestina, cujo emprego na roça remonta, inclusive, 

a uma ancestralidade africana, visto que, em África as mulheres eram responsáveis 

pela agricultura de subsistência. A mão – de – obra feminina tem o papel principal 

                                                             
18

 O trabalho que mostra o papel principal de uma negra escrava chamada de Caetana, que por meio de 

criação de estratégias de burlar as imposições senhoriais recusou-se as regras e normas da ordem 

patriarcal da região de Rio Claro, província de São Paulo. Ver Sandra Lauderdale Graham. Caetana diz 

não: histórias de mulheres da sociedade escravista. São Paulo. Companhia de Letras, 2005. 
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desde o continente africano, as mulheres negras tinham várias atividades nas localidades 

africanas. Como expôs Nascimento:  

 

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

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

das classes dominantes ocidentais -, as mulheres de África no Brasil foram 

submetidas a “todo serviço”: da roça, da casa ou nas atividades do ganho, 

eram sempre elas a realizá-los, mesmo porque aquela imagem de “mulher 

frágil” se contrapunha à lógica econômica do sistema escravista. (p.30).”  

 

 

Na análise interpretativa de Juvenal Carvalho referente às mulheres africanas, ele 

expôs que: “Em outra possibilidade esta mulher aparece como inferior e subordinada. 

Às vezes, é retratada como agente ativa da história. Essas abordagens podem ser usadas 

para pensarmos, não só a mulher africana, mas, como a própria África tem sido 

retratada? Certamente que sim. (2009, p.15). 

  No conjunto das sociedades africanas elas efetuavam tarefas diversas tanto 

agrícolas, quanto domésticas, especialmente às mulheres escravizadas, que no outro 

lado do Atlântico também eram responsáveis pela agricultura doméstica 

(NASCIMENTO; 2008 p.39). Neste sentido, vale ressaltar a importância das cartas de 

liberdade e processos cíveis na reconstrução de aspectos importantes da vida escrava, 

das estratégias de sobrevivência/resistência e das lutas contra o sistema escravista. 

O trabalho de Max Oliveira Compadrio, criança e escravidão: Formação das 

relações de parentesco ritual pelas famílias escravas em Feira de Santana (1866-1880) 

segue a mesma linha de abordagem sobre a presença negra em Feira de Santana no 

século XIX, inserindo a questão do compadrio de escravos e na perspectiva de criação 

de laços de solidariedade e as escolhas dos padrinhos feitas pelos escravizados/as na 

criação e/ou extensão dos laços de parentesco, após a implantação da Lei do Ventre 

Livre
19

, promotora de uma série de mudanças nas relações escravistas. Neste sentido, a 

lei não modificou as relações hierarquizadas do sistema escravista. A sociedade 

escravista estava inserida num contexto social de riscos e incertezas e nos reiterados da 

lei, ou seja, favorecia uma disputa interna e externa no seio escravista de criação de 

redes sociais benéficas dentro de uma complexidade social, conforme o resumiu: 

 

                                                             
19

 Segundo Oliveira (2009); “Face à onda abolicionista da década de 1880, a Lei Rio Branco serviu como 

um novo e forte argumento: condenar a escravatura à extinção e nenhuma outra medida seria necessária 

para assegurar seu desparecimento dentro do período de vida de das gerações.” (P.43) 
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“O presente trabalho se propõe a analisar a formação das relações de 

parentesco ritual pelas famílias escravas de Sant’Anna da Feira, no período 

compreendido entre 1866 e 1880. Busca-se perceber os padrões de 

apadrinhamento adotados pela população cativa e os significados desta 

prática enquanto instrumento de socialização e solidariedade. Não se perde, 

porém, o foco da Lei 2040, que alterou a lógica da escravidão, trouxe 

importantes mudanças para a sociedade brasileira escravista e deixou marcas 

na forma como os escravos batizavam seus filhos. (OLIVEIRA, 2009).” 

 

Reitera-se a importância do seu trabalho, pois possibilita lidar com as 

modificações sócio-culturais com a implantação da lei e como os laços de solidariedade, 

destacando, os laços de compadrio foram construídos com a promulgação da lei. Nesta 

ótica, a escravidão e o compadrio de escravos referem-se ao contínuo processo de 

afirmação de redes de solidariedades presentes na comunidade escravista sertaneja, não 

se resumindo a uma ordem legal da Igreja Católica, mas a criação de vínculos 

espirituais e afetivos para os sujeitos escravizados ou não estendidos para toda a vida 

secular. Fora da Igreja, a prática do apadrinhamento tinha importante dimensão social, 

pois o batismo era a principal maneira de tornar qualquer indivíduo, escravo ou livre, 

membro da sociedade cristã. E, além disso, estes laços espirituais criados pelo 

compadrio serviam também como forma de estabelecer direitos e deveres; benesses e 

privilégios. Podiam ser usados para reforçar laços de parentesco já existentes, ou 

solidificar relações com pessoas de classe social semelhante, ou estabelecer laços 

verticais entre indivíduos socialmente desiguais. (Oliveira, 2009, p.47). 

O trabalho de Max de Oliveira é de certa forma, inédito nas discussões sobre a 

história da escravidão em Feira de Santana. O historiador utiliza para a realização do 

seu trabalho as fontes eclesiásticas
20

, ainda pouco exploradas pelos pesquisadores da 

temática e encontra algumas respostas nos livros de batismos de Feira de Santana e que 

podem ser ampliadas com o cruzamento de outras fontes, pois, a compreensão pura dos 

livros paroquiais não permite tirar conclusões completas sobre as informações presentes 

no documento, muitas vezes implícitas na entrelinhas de cada batizado. 

                                                             
20

 Para a realização do trabalho de Max de Oliveira foram utilizadas as fontes paroquiais de Feira de 

Santana que se encontra na Secretaria de Arcebispado e para as respectivas análises foram usados os 

livros de Batismo (4-B e 5-B) e a Lei Rio Branco, de 28 de setembro de 1871. Nos registros eclesiásticos 

oferecem informações sobre localidades em que os cativos nasceram e residiram, nomes das propriedades 

e proprietários, nomes e sobrenomes de pais e padrinhos, ou seja, oferecem pistas sobre os percursos 

individuais e coletivos e as redes sociais em que estavam inseridos. Vale ressaltar que os registros 

paroquiais isolados nos disponibilizam um gama de informações sobre os cativos, porém, o seu 

cruzamento com registros cartoriais de nascimento e outras fontes documentais, é possível fazer uma 

reconstituição das experiências de vidas, laços afetivos e parentesco (re) criados pelos escravizados/as. 
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Os trabalhos analisados são essenciais no processo de recomposição dos estudos 

sobre o território sertanejo destacando a experiência escrava numa região sócio, cultural 

e economicamente distinta. Portanto, as novas fontes possibilitam a construção de uma 

nova história e signos sociais na sociedade contemporânea. Neste contexto, os arquivos 

paroquiais, quase totalmente inexploradas, podem impulsionar novas frentes de 

investigação sobre a história da escravidão no agreste baiano, desmistificando 

homogeneizações, modelos explicativos insuficientes, trazendo novas versões para a 

história dos escravizados, história de vidas encerradas em livros esquecidos por muitos 

historiadores que já decretaram o esgotamento do tema da escravidão. 
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BATISMO DE AFRICANOS NA FREGUESIA DE SÃO JOSÉ DAS 

ITAPOROROCAS (1785 -1826) 

 

 

(1) Cenário do Tráfico na Bahia 

 

A maioria dos registros de batismo de escravos analisados no presente trabalho é 

de crianças escravas batizadas, por razões evidentes. Vale destacar, que nos registros de 

batismo encontra-se a presença africana entre os escravos apadrinhados na Freguesia de 

São José das Itapororocas. Nesta perspectiva, analisar o compadrio e apadrinhamento de 

escravos africanos trata-se de adentrar em uma temática ainda pouco abordada nos 

estudos sobre a escravidão no Brasil. Os referenciais teóricos utilizados na pesquisa 

permitem contextualizar o processo de recebimento do sacramento cristão pelos negros 

africanos, ou seja, a compreensão da importância do batizado é feita a partir da 

compreensão das peculiaridades existentes na formação de laços espirituais e sociais. 

Neste contexto, o batismo de africanos no Sertão Baiano abria as portas da comunidade 

cristã para a criação de laços de solidariedade e sociabilidades entre os membros das 

escravarias. Os laços de solidariedades poderiam ser (re) construídos através de alianças 

entre iguais e semelhantes mesmo utilizando-se de vivências passadas, memórias e 

lembranças do outro lado do Atlântico, os africanos conseguiam transfigurar suas 

trajetórias anteriores em novas relações étnico-sociais na comunidade escravista. Na 

visão de Schwartz sobre a importância do batismo pra o recém chegado:  

 

“No contexto do catolicismo, o batismo era a principal maneira de tornar 

alguém indivíduo, escravo ou livre, membro da sociedade cristã. Não 

obstante, os escravos tinham diversos meios de criar elos de associação ou 

formas de parentesco, tanto dentro das estruturas da sociedade predominante 

quanto fora delas. Os laços criados por etnia, pela língua, pela religião e pelas 

políticas africanas continuaram a funcionar no Brasil, como demonstram as 

rebeliões etnicamente organizadas no início do século do século XIX. 

(p.261).  

 

As ligações sociais elaboradas pelos negros africanos eram respeitadas e mantidas 

ao longo do processo de exploração da mão - de obra cativa. Na localidade de São José 
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das Itapororocas, a presença de africanos na pia batismal não teve muita expressividade 

e essa baixa contingência populacional esteve relacionada com a estruturação do tráfico 

interno de escravos na Freguesia e com o processo sócio-histórico do movimento 

portuário do tráfico negreiro no Continente Africano. No contexto do tráfico atlântico, a 

região feirense não foi contemplada com um alto número de africanos.   

 

 A fixação dos africanos ao novo local de trabalho e moradia permitiu à criação de 

laços de solidariedade e de ajuda mútua
21

 na comunidade escravista, destacando-se a 

Freguesia de São José das Itapororocas, na qual, a presença da população negra africana 

não tenha sido expressiva, os africanos tiveram importância na criação e solidificação 

dos laços de solidariedades criados na sociedade agrestina. Os negros africanos 

batizados no território feirense recebiam um nome católico e a unção aos santos óleos 

igualmente os escravos de outras procedências étnicas, neste aspecto, os cativos se 

apropriaram dos signos do catolicismo ressignificando em uma resistência adaptativas a 

aceitação do sacramento, ou seja, os cativos aceitavam a imposição Católica advindos 

de possíveis alianças entre livres e libertos. Os novos aportes teóricos sobre a história da 

escravidão estão sendo fundamentado nos estudos sobre a especificação dos grupos 

étnicos na Bahia e na construção de uma nova etnicidade cultural imposta pela 

Cristandade Colonial e as grandes escravarias do Sertão Baiano. O processo de 

classificação dos africanos recém – chegados ao Brasil foi iniciado pelo tráfico negreiro. 

Os grupos ou nações que classificavam os africanos recém-chegados eram baseados em 

semelhanças físicas ou culturais. Como expôs Reis, neste trecho: 

 

Termos étnicos como nagôs, angolas, jejes representavam identidades criadas 

pelo tráfico escravo, que envolvia grupos étnicos mais específicos oriundos 

da África. Os nagôs, por exemplo, pertenciam a diversos grupos iorubás que 

viviam em vasta região do sudoeste da atual Nigéria. No Brasil, viraram 

todos nagôs, identidade à qual se amoldaram sem esquecer origens mais 

específicas. Na maioria das vezes as irmandades se formavam em torno das 

identidades africanas mais amplas, criadas na diáspora, mas havia exceções. 

(REIS, 1996, p.5). 

 

                                                             
21

  Os laços de solidariedade de ajuda mútua são conhecidos como as irmandades negras. As irmandades 

são associações de cunho católico, dedicadas á devoção de santos católicos, caracterizada na sociedade 

pela ajuda mútua. A ajuda mútua aos escravizados/as era na compra de alforrias, sepultamentos dos 

escravos e ampará-los nas dificuldades. (ALBURQUERQUE & FRAGA, 2008, p.106). Ver o trabalho de 

Lucilene Reginaldo. REGINALDO, Lucilene. Os Rosários dos Angolas: irmandades negras, experiências 

escravas e identidades africanas na Bahia Setecentista. Campinas-SP. Tese de doutorado. 2005. 
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 Na Freguesia de São José das Itapororocas, os africanos tiveram pequena 

presença, os grupos que fizeram parte da composição social da localidade construíam 

laços afetivos, culturais e religiosos com os iguais e de etnias diferentes. Alguns autores 

que investigam o cenário do tráfico baiano enfocam nas suas discussões que a corrida 

dos traficantes de escravos na arrecadação de mão- de - obra ocasionou às seguintes 

conseqüências: a quebra da linhagem familiar africana
22

, desproporção dos sexos (alto 

número de homens africanos e crioulos) e adaptação com os demais grupos étnicos 

presentes nas localidades vizinhas. 

As recriações ou não de uma nova identidade étnica e cultural após o tráfico 

surgiram como forma de resistência às normas e regras da sociedade escravista e cristã, 

ou seja, as comunidades escravistas partiam de um referencial de poder paternalista e 

subordinação senhorial dos proprietários de terras. Na complexidade das divisões 

étnicas, os africanos foram partilhados em nações. As nações africanas é um modelo 

classificatório para diferenciar as etnias pela sua origem regional ou mais 

especificamente étnica, ao mesmo tempo em que, as divisões dos negros africanos 

fundamentavam-se numa estratégia da Igreja Católica e da sociedade colonial, para fim 

de permanecer a divisão da população escrava e as separações dos grupos rivais 

advindos da África.  

  No início do século XIX, podemos perceber que o contingente de crioulos 

(negros nascidos no Brasil) crescia na Freguesia de São José das Itapororocas. Esse 

fenômeno da diminuição de africanos é decorrente do envelhecimento dos escravos 

africanos e a cessão do crescimento deste contingente pelo tráfico atlântico.  

 

2) Família escrava 

 

As informações encontradas nos livros de batismo da Freguesia de São José das 

Itapororocas sobre a existência da formação da família escrava no Sertão Baiano 

desconstroem o mito da família negra desregrada vivendo em promiscuidade sexual. Os 

                                                             
22

 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sampauleiros e Traficantes: Comércio de Escravos do Alto Sertão da 

Bahia para o oeste cafeeiro paulista. O autor afirma através de suas pesquisas a permanência de alguns 

núcleos familiares no período do tráfico interno de africanos escravos. Segundo Neves: “Os traficantes 

internos mantiveram a integridade de algumas famílias no ato da compra, não se sabendo como se 

comportaram na consumação do negócio no destino final.” (p.18) 
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conhecimentos sobre família escrava informam que as experiências dos sujeitos 

históricos escravizados vêm sendo (re) interpretados pelo surgimento de um novo 

modelo conceitual sobre os núcleos familiares negros. Na década de 1970
23

, há uma 

retomada histórica referente aos estudos sobre os núcleos familiares escravos nas 

diferentes regiões brasileiras. Esse período está inserido no processo de revisionismo
24

 

da História da escravidão no Brasil, impulsionado por novas fontes e temas de pesquisa. 

A partir dos resultados analisados sobre a família negra nos assentos batismais é 

possível fazer uma releitura dos perfis dos núcleos familiares escravos e padronizá-los a 

partir de olhares positivos em detrimento dos olhares eurocêntrico e homogeneizado
25

 

ao universo cultural dos escravos. Os relatos dos viajantes e estrangeiros são 

importantes para percebermos a existência da família escrava e podem ser lida de modo 

diferente na contemporaneidade. Os dados encontrados nos livros de batismos tiveram 

um papel importante, pois utilizando as atualizações teóricas e documentais sobre a 

família negra no Brasil, a visão estrangeira e dos viajantes sobre a promiscuidade, 

desestruturação e instabilidade da base familiar escrava pode ser modificado, ou seja, 

focalizar temas mais amplos sobre as relações familiares no cotidiano da escravidão. Os 

estudos etnológicos e os referenciais teóricos da linha de pesquisa da História Social no 

século XIX excluíam dos seus estudos, a existência de laços familiares nas escravarias 

brasileiras. Essa afirmativa apoiava-se nas análises dos observadores e estudiosos da 

época. Os olhares dos estrangeiros eram fortalecidos por informações distorcidas, ou 

seja, o olhar “preconceituoso” branco em relação aos lares negros consistia na 

manutenção de uma hegemonia cultural, social e eurocêntrica sobre a negra. Tais 

aspectos metodológicos e conceituais foram transmitidos e assimilados pelos estudiosos 

brasileiros sobre o perfil desregrado das relações sociais criadas pelos negros/as Os 

estudiosos brasileiros focalizavam a inexistência de uma solidez de núcleos familiares 

                                                             
23

 Neste aspecto de inovação da historiografia da escravidão, Schwartz (2001) afirma que os estudos 

demográficos foram de suma importância para o florescimento do estudo da família escrava nas décadas 

de 1970 e 1980. O autor faz uma análise por meios de fontes e trabalhados publicados sobre o 

desenvolvimento do estudo da família escrava: “Para que se possa compreender a forma, a função e o 

significado da família escrava, é preciso compreender a família brasileira e seu lugar na sociedade. Isso, é 

uma tarefa que os historiadores estão começando a realizar. Os estudiosos da família escrava no Brasil 
ainda não definiram até que ponto as normas da família escrava expressavam uma realidade autônoma ou 

eram incentivas ou moldadas pelos senhores, que lhes impunham sua própria noção paternalista de 

moralidade.” (p.36). 
24

 Os autores revisionistas sobre a história da família escrava no Brasil são: Stuart Schwartz, Kátia 

Mattoso, Maria Inês Cortês de Oliveira, Luis Mott e Isabel Cristina Reis. 
25

 SLENES, Robert. Lares Negros, Olhares brancos: Histórias da Família escrava no século XIX. Revista 

Brasileira de História. São Paulo. V.8 n° 16, mar.88/ago.88.p.14-15. 
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escravos. Parafraseando Slenes
26

, a visão estrangeira esteve baseada no ideal burguês de 

maior estabilidade da família nuclear e mais enfoque ao trabalho, contrapondo – se, a 

situação do Brasil que estava passando pelo processo de transição do trabalho escravo 

para o assalariado. Era necessário, neste contexto, extinguir os vestígios da sociedade 

escravista, principalmente, o modelo familiar dos escravizados/as. (SLENES, p.15). 

A nova conceituação do significado da família escrava na sociedade escravista é 

impulsionada pelos estudos de Kátia Mattoso, Maria Inês de Oliveira e Isabel Reis 

sobre a Bahia, no século XIX. A historiografia recente da família negra no tempo da 

escravidão modificou os referenciais teórico-conceituais da historiografia da escravidão, 

no qual, comprovou a existência dos arranjos familiares nas práticas cotidianas dos 

sujeitos escravizados, como uma forma de resistência cultural e étnica. O surgimento 

desses estudos, juntamente com a utilização de fontes inexploradas, afirmam o 

reconhecimento e insere um novo aporte teórico sobre a família escrava no Brasil. 

Contudo, é importante relatar que alguns casos encontrados nos livros de batismos da 

Freguesia de São José das Itapororocas (1785-1826), os resultados evidenciam a 

presença de mães solteiras africanas no ato do batismo, em que, a presença do pai era 

caso raro nos apadrinhamentos de africanos encontrados na localidade. Os casos 

encontrados mostram as múltiplas formações familiares, simbólicas
27

 e religiosas 

presentes no território feirense.  Wlamyra Albuquerque e Walter Fraga (2008) abordam 

a discussão da família escrava e identidade étnica dos africanos na sociedade baiana. O 

mérito dos autores é referente a uma análise sobre a família escrava africana. A 

assertiva dos autores sobre a família africana: 

 

“Construir família era um projeto de vida do escravo. Para o africano 

desenraizado pelo tráfico, a recriação de laços familiares no Brasil foi 

fundamental para enfrentar a dor da separação dos parentes deixados na 

África. No interior da família constituída aqui muitas vezes era possível 

recuperar valores, formas de convivência doméstica e crenças vivenciadas na 

África. A formação de laços familiares foi importante também para a 

manutenção dos espaços de moradia, acesso a uma parcela de terra para o 

cultivo e para reagir às práticas de dominação senhorial. Assim, a atuação em 

família ampliava as possibilidades de sobrevivência dos cativos e permitia a 

elaboração de projetos de liberdade. Muitos senhores de fato só permitiam 

que suas terras fossem usadas como roças em regime familiar. Sem dúvida, a  

                                                             
26

 SLENES, Robert. Lares Negros, Olhares brancos: Histórias da Família escrava no século XIX. Revista 

Brasileira de História. São Paulo. V.8 n° 16, PP.189-203, mar.88/ago.88. 
27 Parentesco simbólico ou ritual são relações de compadrio das famílias de santo, das irmandades negras, 

dos grupos étnicos (nações), dos parentescos forjados na trilha do tráfico, a exemplo do malungo 

(companheiros de navio). 
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família foi fonte importante de recursos para enfrentar e transformar as 

condições de vida escrava” (p.98). 

 

 

Nesta perspectiva, o processo de formação familiar foi fundamental para os 

negros escravizados na Freguesia de São José das Itapororocas, pois, desta conseguiram 

ampliar seus vínculos afetivos e simbólicos através das relações de compadrio e 

ampliação de membros familiares. A formação familiar atrelada aos laços de compadrio 

se instituía num jogo de melhorias de vida nas escravarias. As melhorias de vida 

fundamentavam-se nas criações de vínculos consangüíneos e/ou espirituais com o 

mundo externo.  Sobre a família cativa e as redes sociais, Florentino e Góes
28

 (1997), 

expõem que: 

“A família escrava se abria, pois, e, no contexto específico da escravidão, tal 

abertura tinha um sentindo eminentemente político. Na verdade, o que 

buscava era aumentar o raio social das alianças políticas e, assim, de 

solidariedade e proteção, para o que se contava inclusive com os ex- 

escravos, escravos pertencentes a outros senhores e,em casos eventuais, com 

alguns proprietários.” (p.92). 

 

 

Na mesma linha de discussão Rocha (2006), constata a prática de manutenção da 

família escrava em Campinas e que a Lei de 1871 retificava uma prática instituída, logo: 

 

“Portanto, ao que parece, muito antes da lei de 1871 proibir a separação de 

casais e de pais e filhos menores de 12 anos (em qualquer tipo de transmissão 

de sociedade), a prática entre os senhores de escravos de Campinas era a de 

preservar esses núcleos familiares nas partilhas, sobre os casais. Assim, 

podemos considerar que aquela lei veio formalizar uma prática já existente 

desde a primeira metade de Oitocentos.” (p.185). 

 

A importância da criação da família escrava no cativeiro teve diversos 

significados na sociedade escravocrata. Os significados eram os seguintes: paz nas 

senzalas – contenção dos conflitos escravistas, elemento simbólico de dominação dos 

senhores de engenhos, extensão dos laços de solidariedade. Existiram também nesse 

processo de formação familiar, as famílias de santos
29

.  

No trabalho de Sandra Graham (2005), ela afirma a quase totalidade de escravos 

eram casados na região de Rio Claro. A igreja defendia o matrimônio baseados no 

Concílio de Trento de 1563, só que nem todas as regiões os casamento eram registrados 

                                                             
28 Manolo Florentino e José Roberto Góes. A paz nas senzalas. Famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 

de Janeiro. 1790-1850. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1997. 
29

 
29

 LIMA. Vivaldo da Costa. “Família de santo nos candomblés jeje- nagôs da Bahia: Um estudo intra-

grupais”. Dissertação de Mestrado, Salvador, Universidade Federal da Bahia, 1977, PP.146-147. 
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pela Igreja, logo na localidade de Rio Claro, os escravos casados constituíam a regra 

quase absoluta. Em 1830, aproximadamente 98% de todos os adultos eram casados, 

inclusive todas as 34 mulheres e todos, menos dois, os 44 homens cativos. (p.57).  

Os dados analisados dos batismos de escravos permitem ratificar a existência 

família negra no agreste baiano e que conseqüentemente, as mudanças econômicas e 

políticas do sistema escravista não anularam as experiências cotidianas e familiares dos 

cativos. Vale ressaltar, os outros grupos étnicos que tiveram um número expressivo de 

mães solteiras. Conforme a tabela a seguir: 

 

Proporção de pais africanos (1785-1826) 

Nomeação Nº % 

Mãe africana 73 83,9 

Pai africano 14 16,1 

Total 87 100 

Fonte: Livros de batismo de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas 

 

Proporção de pais crioulos (1797 -1826) 

Nomeação N°    % 

Mãe 

crioula 

111  91,7% 

Pai crioulo 10  8,3% 

Total 121   100 

Fonte: Livros de batismo de escravos na Freguesia de São José das Itapororocas. 

 

Na linha interpretativa sobre família negra, o trabalho de Maria Vasconcellos 

(2002) fundamenta-se no referencial analítico da Região Sudeste e no século XIX, o não 
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reconhecimento do nome do pai
30

 foi uma constante nos apadrinhamentos de crianças 

escravas. Ela expôs que: “A não indicação do nome dos pais, nesses casos, representaria 

ou o desconhecimento do nome desses pelas mães, ou fato destas não poderem indicá-

los, apontando para o fato de serem as crianças” prole bastarda dos senhores casados, ou 

de seus parentes” (p.165). Na mesma linha de análise, o trabalho de Maria Inês Oliveira 

sobre os laços de família e a escolha dos parceiros entre os africanos na Bahia,  afirma a 

existência de ligações sociais endogâmicos de uma parcela dos cativos recém - 

chegados da África. Nesta perspectiva da recriação de redes de sociabilidade, a ausência 

dos nomes dos pais nos batizados de africanos nas freguesias baianas era um dado 

constante. Como observava, em  Oliveira (1992): “Sem dúvida a escravidão teria sido o 

fator decisivo para o baixo índice de casamentos entre as africanas libertas, visto que na 

maior parte dos casos a alforria só se lhes tornava possível em idade relativamente 

avançada, após terem seus filhos em cativeiro.” (p.182.) 

Assim, nos anos 90, a historiografia ratifica a ausência do pai nos 

apadrinhamentos, sendo que, a certificação da falta do pai encontra-se na análise feita 

por Kátia Mattoso
31

 na década de 30, não anulando a importância da família escrava
32

 

mesmo não configurada aos moldes ocidentais e brancos. 

Na análise de Machado e Florentino no seu trabalho “Famílias e Mercado: 

Tipologias Parentais de acordo ao grau de afastamento do mercado de cativos (Século 

XIX, os autores analisam os padrões de organização familiar em diferentes escravarias, 

focalizando as discussões de como o padrão econômico desenvolvidos nos plantéis 

rurais examinados poderiam aproximar e/ou afastar os núcleos familiares da Região 

Sudeste. Com isso, eles concluem sua perspectiva interpretativa, afirmando que os 

plantéis serviam para constituir as famílias escravas
33

. O padrão de relacionamentos 

fechados era uma variante na Bahia, porém, na Freguesia de São José Itapororocas os 

                                                             
30  A presença maior materna do que a paterna na vida da criança escravas porque o estatuto da mãe que 

garante o do filho. (REIS, 2001). 
31

 Kátia Mattoso (1990) afirma que; a ausência do laço afetivo do pai da criança escrava poderia ser 

substituída pela comunidade. Na análise feita pela autora sobre as ações da comunidade, foram as 

seguintes: “A comunidade negra o toma a si, tanto mais facilmente quanto a idade do aprendizado do 

trabalho corresponde de modo perfeito à da iniciação dos meninos na sociedade africana. (p.130).  
32

 A importância dos laços parentais no mundo escravista possibilitava uma proteção e uma rede maior de 

solidariedades. Segundo Graham (2006): “Ter parentes era importante na variante escrava dessa cultura 

que localizava e validava a identidade de uma pessoa dentro da família, Os que não tinham laços 

familiares não eram membros plenos da sociedade e permaneciam mais vulneráveis ao desgaste das 

dificuldades cotidianas do que cercados pela presença protetora da família.” (p.58) 
33

 “A família escrava é o lócus primordial de contínua produção e reprodução da cultura negra no seu 

tempo. (FLORENTINO & MACHADO, 2000, p.69). 



41 
 

 
 

casamentos inter-étnicos tiveram características marcantes no período de 1797-1805. 

Esse período revela um número maior de mães africanas solteiras e escravas na 

comunidade agrestina. Na região de Feira de Santana, os casamentos eram mistos entre 

os diversos grupos étnicos e/ou sem especificação da cor. Conforme explicita Oliveira, 

ao relatar as outras preferências de relacionamento dos africanos: 

“Esse comportamento característico das diversas “nações” africanas na 

Bahia, não impediu o desenvolvimento de outros tipos de relações como com 

os crioulos, por exemplo, que participavam da comunidade de seus pais, mas 

também com pardos e mesmo com brancos. No entanto, os africanos 

procuravam de preferência viver entre os seus a integrarem-se na sociedade 

baiana, que por seu turno nunca lhes facilitara esta tarefa, protegida pelos 

preconceitos que alimentavam a hostilidade em relação àqueles 

“estrangeiros”. ”(OLIVEIRA, 1992, p.193). 

 

Tal panorama conjuntural da Freguesia de São José das Itapororocas no período 

de 1785-1826 encontra-se um alto número de mães africanas solteiras em decorrência 

de um baixo índice de pais africanos solteiros, de certa forma, quase inexistente. 

Os casamentos endogâmicos
34

 eram raros, pois, havia uma predominância na 

região de mães solteiras. Talvez a preponderância de mães africanas solteiras pudesse 

ter sido devido à grande importação de escravos em relação às escravas na região
35

 

quando verificamos a proporção numérica das mães de procedência étnica variadas, 

vemos que entre 1821-1826. De certa forma, existiu na Freguesia de São José das 

Itapororocas uma desproporção dos sexos a partir das informações levantadas nos 

assentos batismais dos livros 6B, 7B e 8B.  

 

Condição Jurídica dos Africanos Batizados (1797 - 1826)  

 

                                                             
34

 Casamentos ou uniões com indivíduos da mesma origem. Destaca-se que os africanos recém-chegados 

preferiam efetivarem uniões com pessoas da mesma nação ou com pessoas que possuíam nomes da 

mesma descendência. 
35

 Essa afirmava das desproporções dos sexos nas escravarias é notável nas obras e artigos lidos sobre a 

formação da família escrava. Na linha interpretativa de Graham, existem outras interpretações referentes à 

demografia escrava. Como expôs nesta assertiva: “Eles sustentam que desequilíbrio persistente entre os 

números de escravos machos e fêmeas – em geral, mais homens do que mulheres, devido à maior oferta 

de homens no tráfico africano, pois as mulheres na África eram mais valiosas demais para serem vendidas 

– prejudicavam a possibilidade de os escravos formarem famílias e explica a suposta baixa taxa de 

matrimônio entre os escravos. Pensando bem, parece um argumento estranhamente ingênuo que assume o 

ponto de vista masculino, não o das mulheres: é evidente que elas tinham uma ampla escolha de homens 

disponíveis. A escassez de possíveis esposas escravas pode ser a razão do celibato dos cativos, ou de se 

unirem a não-escravas, mas não explica o comportamento das cativas. (p.59) 
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Condição 

Jurídica 

Nº % 

Escravos 102 88,6% 

Libertos 2           1,8% 

Sem 

Identificação 

11 9,6% 

Total 115 100% 

Fonte: Livros de batismos de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas 

 

Daí se conclui a importância do entendimento da formação familiar escrava. As 

famílias nucleares dos cativos estavam inseridas no contexto final do mercado de 

escravos e na afirmação do parentesco. A família escrava é, pois, uma forma de 

organização comunitária cativa singular e mantedora da cultura negra ao longo do 

tempo. Neste caso, os laços de compadrio não se desvinculam do estudo da família 

escrava. E para, compreender as formas associativas da Freguesia de São José da 

Itapororocas, precisamos interpretar as estratégias utilizadas pelos cativos africanos na 

escolha dos padrinhos. 

A escolha de padrinhos e madrinhas esteve sempre presente nas redes sociais 

elaboradas pelos escravizados na Freguesia de São José das Itapororocas. Os batizados 

de africanos analisados são perceptíveis o alto número de padrinhos livres em relação 

aos padrinhos escravos. A escolha das comadres e dos compadres era carregada de 

obrigações espirituais e materiais com os seus afilhados. O trabalho de Brügger (2004), 

analisado a Freguesia de São João Del Rei em Minas Gerais, afirma a existência na 

localidade de um grande número de padrinhos livres, como expôs neste trecho: 

 

“A opção preferencial por padrinhos livres indica a intenção dos cativos de 

estabelecer, através do compadrio, alianças “para cima”. Afinal, o padrinho, 

segundo a própria doutrina católica, constituía-se em um segundo pai, em um 

com-padre: ou seja, a pretensão de que esta divisão pudesse ser feita com 

homens situados num patamar superior e que pudessem dispor de mais 

recursos – não só financeiros, mas também políticos e de prestígio – para o 

“cuidado” dos afilhados. ”(p.6) 
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A Freguesia de São José das Itapororocas, no período de 1797-1805, foi marcada 

por um alto índice madrinhas livre em detrimento de madrinhas escravas e libertas. 

Nesse mesmo período, na pia batismal da região encontram-se padrinhos livres, ou seja, 

a figura do padrinho nos batizados era considerada mais importante do que as 

madrinhas.  Na região agrestina, independente da condição jurídica dos batizados, a 

presença de padrinhos da mesma freguesia era mais freqüente. Os apadrinhamentos 

ocorridos na Freguesia de São José das Itapororocas (1797-1826) mostram a circulação 

dos cativos africanos e de outros grupos étnicos pelas freguesias vizinhas. As freguesias 

mais freqüentes nas rotatividades dos escravizados/as são estas: São Gonçalo, 

Tiquaruçu, Santo Amaro, Água Fria, Vila Agua e Rio Fundo. A circulação dos cativos 

pelas freguesias da região mostra outra modalidade preferencial nas escolhas dos 

padrinhos entre os escravos e libertos
36

. As escolhas dos padrinhos se estendiam para 

fora do cativeiro. Vale ressaltar, certa predominância na Freguesia de São José das 

Itapororocas de padrinhos ligados aos proprietários de escravos/as, alguns padres 

padrinhos e donos de escravos, capitão e tenentes no papel de padrinhos dos cativos. No 

processo de análise dos batismos de africanos não encontrei casos de padrinhos brancos 

e nem santos católicos, quando houve a ausência dos padrinhos no ato do batismo. 

Sobre as escolhas do padrinho, um caso raro de batizado de africano: a escrava Maria, 

adulta da nação Hauça, sem especificação dos nomes dos pais, teve como seus 

padrinhos o Capitão José da Costa Vitória e Alexandre José. Este é um caso curioso, 

porque na ausência da madrinha, esta foi substituída por outro padrinho. Os motivos da 

ausência da madrinha não são expostos nos livros paroquiais analisados. Nesta 

perspectiva, a escolha do padrinho era feita dentro e fora do cativeiro. Schwartz dá uma 

afirmativa sobre as estratégias na escolha dos padrinhos pelos cativos (2001): 

 

“O processo pelo qual os padrinhos eram escolhidos pelos escravos ou pelos 

senhores permanece desconhecido. É certo que havia variações que deixavam 

a iniciativa, às vezes, nas dos senhores. Embora certos padrões de seleção 

parecessem um tanto constantes, como a escolha de outros escravos para 

padrinhos de africanos recém-chegados e um preferência entre certos povos 

africanos por padrinhos de sua própria nação, as variantes dos padrões de 

seleção com o passar do seu tempo indicam mudanças na dinâmica das 

relações entre senhor e escravo, nas posturas com relação à comunidade 

escrava, e no valor dado ao incentivo e ao aumento da família escrava em 

suas dimensões rituais, bem como jurídicas e consangüíneas.” (SCHWARTZ, 

p.286). 
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 Para a Bahia, GUDEMAN E SCHWARTZ resumem “que os escravos eram apadrinhados tanto por 

escravos como por livres.” (1998, p.46). 
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 No livro 6B (1785-1793) encontra-se uma maior expressividade de batizados 

adultos africanos A maior ocorrência de escravos adultos batizados estaria ligada a um 

aumento da fluência do tráfico de cativos na região. Na perspectiva interpretativa de 

Vasconcellos, a autora expôs sobre os batismos de africanos adultos no Rio de Janeiro: 

“O batismo para o adulto conferia-lhe um nome cristão e o iniciava no 

cristianismo. Daí, vinham os padrinhos e madrinhas, estas últimas mais 

ausentes que os primeiros, respectivamente em quinze e trinta cerimônias 

Ambos tenderam a ser, gradativamente, indivíduos conhecedores das 

angústias e expectativas do cativeiro, além de serem, geralmente da mesma 

propriedade do batizando, o que resultava da facilidade por parte do 

proprietário de dispor de cativos para tal. Mas, talvez, fosse intenção dos 

proprietários aproximar o recém-chegado dos” irmãos” de destino, 

conferindo-lhe um anfitrião, alguém que poderia auxiliá-lo em seu doloroso 

processo de adaptação, de transformação em escravo”.(p.159) 

 

Além de ser tão expressivo o número de escravos adultos que receberam o 

batismo na localidade, eles não representavam a maior parcela da população residente 

no povoado de São José das Itapororocas. Na mesma linha interpretativa, Oliveira 

afirma que no compadrio de libertos, o batizado ocorria na fase adulta e de forma 

coletiva. A autora afirma que: 

 

“Entretanto, é importante atentarmos para o fato de que a maioria dos libertos 

teria recebido o batismo em grupo, na idade adulta, ainda nos primeiros 

tempos de seu cativeiro, recebendo por padrinhos pessoas desconhecidas, 

escolhidas provavelmente pelos senhores, pelos seus prepostos ou pelos 

próprios párocos. Seria compreensível que em tais condições as relações 

entre os escravos e seus padrinhos não tenham se transformado em vínculos 

mais profundos senão para uns poucos africanos. (1992, p.185). 

 

Em segundo lugar veio à preferência pelos libertos, com a liderança de padrinhos 

livres. Justifica-se tal escolha à proteção que poderia oferecer o padrinho livre que 

responderia com maior certeza a essa proteção que a madrinha livre. A preferência por 

padrinhos escravos foi mínima, mostrando mais uma vez, que a comunidade escrava em 

São José da Itapororocas preferiu estabelecer laços de compadrio entre a população 

escrava e livre. Além desses padrões de escolhas de padrinhos, vale ressaltar, alguns 

padrinhos brancos
37

 nos batizados de escravos sertanejos, ou seja, esse apadrinhamento 

                                                             
37

 Brügger (2004) constata a presença de padrinhos brancos em São João Del Rei, vejamos: “Sempre 

houve padrinhos cativos e libertos de escravos. No entanto, esta determinação é indicio de uma 
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reafirma as estruturas de poder presentes na sociedade escravista. Na Freguesia de São 

José das Itapororocas existiu uma hierarquização dos proprietários e seus familiares 

apadrinhavam os cativos.   

O trabalho de Schwartz (2001), Abrindo a roda da família: Compadrio e 

escravidão em Curitiba e na Bahia. O autor aponta as preferências pelos padrinhos 

livres no Recôncavo Baiano – Santiago de Iguape. Conforme o resumiu: 

 

“O processo pelo qual os padrinhos eram escolhidos pelos escravos ou pelos 

senhores permanece desconhecido. É certo que havia variações que deixavam 

a iniciativa, ás vezes, nas mãos do escravo, e, outras vezes, na dos senhores. 

Embora certos padrões de seleção parecessem um tanto constantes, como a 

escolha de outros escravos para os padrinhos dos africanos recém-chegados e 

uma preferência por certos povos africanos por padrinhos de sua própria 

“nação”, as variantes dos padrões de seleção com o passar do tempo indicam 

mudanças na dinâmica das relações entre senhor e escravo, nas posturas com 

relação à comunidade escrava, e no valor dado ao incentivo e ao aumento da 

família escrava em suas dimensões rituais, bem como jurídicas e 

consangüíneas. ”(p.286). 

 

As alianças dos cativos africanos poderiam ser de variadas formas associativas, no 

qual, resultassem alternativas prováveis de sua libertação. Ao explicitar as diferenças da 

escolha dos padrinhos, à ótica dos cativos modificam ou se assemelhavam a depender 

da região. Cada região do país tinha sua especificidade econômica, política e étnica, ou 

seja, as variações das escolhas dependiam das normas e regras de cada escravaria. Na 

Freguesia de São José das Itapororocas, no processo de intensificação dos laços de 

parentesco, as madrinhas quase não apareciam no ato do batismo e quando apareciam 

eram livres e escravas. Vejamos a tabela que demonstra a mínima quantidade de 

africanos presentes na pia batismal na condição de padrinhos. 

 

Idades dos africanos batizados na Freguesia de São José das Itapororocas 

(1785 -1826). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
preocupação de controle senhorial que, se não impôs totalmente os padrinhos brancos aos cativos, pode 

ter estimulado esta preferência entre a escravaria.” 
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Africanos N° % 

Crianças 6 6% 

Adultos 48 48% 

Sem especificação da 

idade 

46 46% 

Total 100 100% 

Fonte: Livro de batismo de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas (1785 -1826). 

 

Padrinhos africanos de batizados africanos (1797 -1826) 

 

Padrinhos 

africanos 

    Nº     % 

Homens 12 54,5 

Mulheres      10 45,5 

Total      22 100 

Fonte: Livro de batismo de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas. 

 

Ainda referente à escolha dos padrinhos, na perspectiva de Brügger, às 

perspectivas dos cativos eram muito nítidas, seja porque era uma aliança com 

“benfeitores” que poderiam ser re-significadas almejando as manumissões
38

. A intenção 

da criação das redes espirituais com os compadres, concluímos neste trecho: 

 

“Era, provavelmente, a partir deste parentesco simbólico que afilhados e suas 

famílias, de todos os grupos sociais, geravam expectativas em relação aos 

padrinhos, sobretudo no que diz respeito à proteção de seus parentes rituais. 

Daí a escolha freqüente de padrinhos mais bem situados na hierarquia social 

e que, portanto, disporiam também de mais recursos, não só econômicos, 

                                                             
38 Schwartz (2001) analisa as alforrias na Bahia (1648-1745) e contata na sua análise que as cartas de 

liberdade não significavam afastamento total das obrigações com o senhor A concessão de uma carta de 

alforria, quer gratuita quer paga, não isentava o liberto de todas as obrigações para com o ex-senhor. As 

emancipações podiam ser concedidas e, durante o período estudado, houve tais concessões. Em 

comparação, entretanto, as emancipações representavam menos de vinte por cento da amostra. (p.206).  
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para proteger seus afilhados, inclusive, no caso dos cativos, facilitando-lhes o 

acesso à alforria. (2004, p.19) 

  

Essas relações promoviam fortes laços entre padrinhos e afilhados. Os laços de 

compadrio mantiveram as ligações espirituais e parentais, ao mesmo tempo em que, 

promoveu o respeito do afilhado com o padrinho. Neste caso, os laços de batismo da 

Freguesia de São José das Itapororocas resultavam em aproximações sociais entre 

livres, forros e escravos no território sertanejo propiciando novas práticas cotidianas dos 

cativos africanos e crioulos.  

 

(3) Quais são as ÁFRICAS que aparecem nos batizados da Freguesia de São 

José das Itapororocas? 

 

A complexidade do mundo escravista permitiu uma variada composição social na 

sociedade sertaneja. A variedade populacional presente na Freguesia de São José das 

Itapororocas foi beneficiada pelos grupos étnicos africanos. Neste processo de formação 

populacional, quais são as Áfricas que constituíram o cenário da sociedade sertaneja? 

No sertão de Feira de Santana, os grupos étnicos marcantes na formação da sociedade 

foram os seguintes: Angolas, Geges
39

 e Nagôs
40

. Os Geges e Nagôs pertenciam os 

negros africanos pertencentes à África Ocidental e os Angolas pertenciam à África 

Centro - Ocidentais. As nações com menor expressão numérica presentes no seio da 

sociedade feirense foram às seguintes: Guiné, Benguela e Callabar. Nesta perspectiva, 

as divisões dos negros africanos em nações foram provenientes do tráfico negreiro
41

. 

Como destaca Reis neste trecho: 

No Brasil, viraram todos nagôs, identidade à qual se amoldaram sem 

esquecer origens mais específicas. Na maioria das vezes as irmandades se 

formavam em torno das identidades africanas mais amplas, criadas na 

diáspora, mas havia exceções. Os nagôs do reino de Ketu, por exemplo, 

reuniam-se na igreja da Barroquinha em torno da irmandade do Senhor dos 

                                                             
39

 Segundo Reis, os jejes eram originários das seguintes regiões africanas: Na geopolítica do tráfico, todos 

os povos tutelados pelos Fon do antigo Daomé __ daomés, marris, ewes __ eram assimilados ao termo 

jeje. Mas se para o escrivão da devassa "jeje" bastava, este termo não bastava para o africano. (REIS, 

1996, p.18) 
40

 O alto contingente de nagôs na Bahia foi devido à intensificação do tráfico atlântico na África 

Ocidental. Segundo Reis (2008): “A grande maioria dos cativos desembarcados na Bahia era nagô, como 

em meados do século também seria nagô a maioria dos libertos, potenciais compradores.” (p.296) 
41

 Segundo Slenes: “os africanos no Brasil viam suas ligações com seu continente de origem 

constantemente renovado pelo tráfico.” (p.56). 
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Martírios e, mais tarde, da devoção de Nossa Senhora da Boa Morte, 

designação que evoca a relevância dos rituais fúnebres para seus fundadores. 

(REIS, 1996, p5-6). 

 

 

Vale ressaltar que na multiplicidade de grupos étnicos africanos presentes na 

Freguesia de São José das Itapororocas, os minas tiveram certa expressividade na 

composição social da localidade. Na análise interpretativa de Reis, o autor enuncia no 

seu trabalho a origem dos negros Minas no Continente Africano: 

 

“Essa designação “étnica” (mina) incluía numerosos grupos originários da 

costa ocidental africana, notadamente aqueles sob a égide do antigo reino do 

Daomé, mas não somente eles. Eram escravos exportados através de portos 

como Ajudá, Jaquin, Grand Popo, Porto Novo e outros. Os jejes e nagôs 

podiam estar incluídos sob o guarda-chuva mina, mesmo na Bahia, onde 

viriam a se afirmar tão solidamente como grupos étnicos específicos, o que 

aconteceria a partir do final do século XVIII, quando os jejes e sobretudo os 

nagôs inundariam o mercado escravo baiano.”(REIS, 1996, p.9). 

 

 

Neste contexto de inserção de africanos de variados grupos étnicos no Brasil, 

podemos perceber as redes sociais estabelecidas por eles, destacando-se, o batismo de 

africanos. O batismo de escravos africanos na Bahia é considerado uma recriação de 

laços de solidariedade africana, ou seja, são proteções espirituais nas maiores das vezes 

privilegiando as suas compatibilidades étnicas herdadas do Continente Africano. A 

solidariedade africana abordada no texto é referente às novas redes sociais formados nas 

localidades brasileiras. Os laços sociais dos africanos não eram construídos no Novo 

Mundo, eles eram reelaborados. Como Slenes alude nesta citação: “Ao mesmo tempo 

em que as vias de acesso à nova sociedade provavelmente não lhes pareciam muito 

abertas, os africanos no Brasil viam suas ligações com seu continente constantemente 

renovadas pelo tráfico.” (1991-1992 p.56). Vejamos a tabela a seguir referente às 

nações presentes na localidade de Feira de Santana: 

 

Grupos Africanos na Freguesia de São José das Itapororocas (1797 -1826) 

 

Procedência 

Étnica /Cor 

Números % 

Angola  68 6,8% 

Nagô 36 3,6% 
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Gege       75 7,5% 

Mina       22 2,2 % 

Callabar 1 0,01% 

Aussá 2 0,02% 

Congo 5 0,05% 

Africana 3 0,03% 

Guiné 1 0,01% 

Benguela 1 0,01% 

Sem procedência 

étnica/cor 

918 91,8% 

Total  100% 

Fonte: Livro de Batismo de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas. 

 

Sobre a interpretação concebida por Reis sobre os batismos de Africanos na Bahia 

e as redes de solidariedade entre os africanos e crioulos no século XIX, vejamos neste 

trecho: 

“O batismo, nesse caso, podia funcionar como um mecanismo de 

reafirmação, quando não da criação , da solidariedade africana. Dessa rede de 

solidariedade também faziam parte os pais, e, sobretudo as mães africanas 

dos afilhados crioulos. Não se deve igualmente deixar de fora dessa rede às 

comadres crioulas de Domingos, pois através dele passavam elas também a 

fazer parte do círculo africano, se não já o fizessem de outra forma, o 

candomblé inclusive.” (REIS, 2008, p.275) 

 

A diversidade étnica dos povos africanos marcava as comunidades negras tanto na 

organização social como na inserção e compreensão do processo de luta de resistência 

ao processo escravista no final do século XVIII e XIX. Foram encontradas no universo 

dos grupos étnicos da comunidade escravista sertaneja, populações cativas 

miscigenadas, e neste aspecto, as etnias mais presentes foram às seguintes: pardos/as, 

preto/as
42

, cabras, inclui-se nesta multiplicidade étnica, os batizandos, pais, padrinhos, 

mães imprimindo num modo particular de associações étnico-racial. Vejamos a tabela 

referente à proporção de homens e mulheres africanas batizadas na Freguesia de São 

José das Itapororocas. 

                                                             
42

 Fraga (2006): O “termo” preto poderia ser utilizado como sinônimo de ex-escravo. Em muitos casos, a 

cor aparece como marca distintiva da condição pregressa do indivíduo. Aqui, condição escrava e racial 

confundiam-se. ”(p.303). 
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Africanos batizados na Freguesia de São José das Itapororocas (1797 - 1826) 

Nomeação Nº     % 

Mulheres africanas 51   42,5 

Homens africanos 69   57,5 

Total 120   100 

Fonte: Livros de batismo de escravos da Freguesia de São José das Itapororocas. 

 

Mattoso (1988) expôs sobre a falta dos pais africanos na pia batismal: 

“Quanto foram os escravos vindos crianças da África, não sabemos; no 

entanto, sabemos que, já na idade adulta, quando interrogados sobre a sua 

filiação ,vários dentre eles confessaram não se lembrar do nome de seus pais. 

Como que a violência que foram arrancados dos seus meios, o esforço em 

adaptar-se num novo ambiente, tivesse obscurecidos toda e qualquer 

memória.” (p.7). 

 

De todo modo, os casos analisados revelam a importância dos laços de nação dos 

escravos com seus proprietários, como estratégias de unidade étnica dentro das 

escravarias. Os autores contemporâneos que trabalham com a temática da presença de 

africanos na Bahia focalizam suas discussões das redes sociais constituídas por esse 

grupo social. A união identirária é marcante para os africanos livres. Esse grupo social 

utiliza-se de todas as alianças possíveis para manter uma proximidade entre a população 

negra cativa e forra na Bahia. As condições de moradia em Salvador foram também um 

fator favorável à articulação da comunidade africana, propiciando ao mesmo tempo a 

reunião de escravos e libertos da mesma nação num mesmo espaço residencial e o 

desenvolvimento de relações de vizinhanças com o que habitavam nas proximidades. 

Os escravos evidentemente espalhavam-se por todas as freguesias da cidade, morando 

ou não nas residências senhoriais, e pelas vizinhanças, quando não sob o mesmo teto. 

(OLIVEIRA, 1992, p.189).  A historiografia da escravidão comprova que os africanos 

livres buscavam alianças com escravos da mesma nação e eram mais sensíveis as 

mazelas do sistema escravista do que os crioulos libertos e livres. Na análise de Mattoso 

(1981): 
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“O africano nascido livre é mais sensível aos males da escravidão do que o 

crioulo, a quem a instituição parece muito natural. Divergência fundamental 

que explica as animosidades entre africanos e crioulos. O africano liberto está 

mais próximo dos escravos, mais solidário com sua antiga comunidade. Além 

dessa manumissão; que ele oferece facilmente ao seu escravo, o africano tem 

todo um comportamento de fraternidade ativa diante do conjunto grupo 

escravo. (p.12). 

 

Tais categorias associativas de africanos tecem relações e organização social 

particularidades, aos que chegaram e nasceram no território brasileiro. Seguindo uma 

linha discursiva contemporânea, Maria Inês de Oliveira (1992), expôs que: 

 

“Os motivos que levavam um africano liberto a adquiri escravos entre os de 

sua própria “nação” estavam ligadas as escolhas pessoais, mas, também as 

limitações existentes no mercado quanto à variedade de suas regiões de 

origem, não restando ao comprador muitas opções neste sentido, 

especialmente na praça de Salvador. Ao nível das escolhas pessoais, um 

escravo da mesma nação representava para o africano algumas vantagens. Em 

primeiro lugar, não havendo a barreira lingüística, era possível aos libertos 

adquirir um “escravo novo”, cujo preço era bem mais acessível do que o de 

um ladino, e começar imediatamente a usufruir do produto do seu trabalho, 

especialmente no caso das “ganhadeiras”, que adquiriam escravas para 

trabalhem ao seu lado. ”(p.188). 

 

As alianças criadas pelos africanos podem ser consideradas uma forma de 

reconstrução dos laços de nação perdidos durante o tráfico negreiro ou nos plantéis de 

escravos. Na região agrestina, entretanto, as ligações interétnicas são freqüentes e, 

aparentemente mais importantes, do que os laços étnicos reconhecidos nas regiões de 

grande aglomeração africana. Na complexidade do território pluriétnico da região 

agrestina, marcado por uma população africana minoritária, os laços mais estendidos 

parecem ter sido mais estratégicos para a experiência coletiva da comunidade africana. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A proposta do mapeamento dessas fontes é desvendar a história da Escravidão em 

Feira de Santana, e a região agrestina que representa,aparece pontualmente na história 

da escravidão na Bahia. Limitada até recentemente à capital e ao Recôncavo. Para além 

das questões políticas e da centralidade da vida acadêmica, acreditamos que o 

desconhecimento das fontes colaborou muito para a realização deste trabalho. A partir 

da catalogação das informações dos assentos batismais foi possível compreender os 

agrupamentos sociais e simbólicos presentes nas escolhas individuais e grupais dos 

escravos durante os apadrinhamentos de africanos. No tocante, as relações de 

sociabilidades, o batismo de escravos na Freguesia de São José das Itapororocas, em 

meados do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, atestaram a presença 

de africanos na composição social da região. Nesse sentido, o trabalho faz uma 

abordagem na perspectiva dos estudos sobre o tráfico africano e a presença africana no 

agreste, no período, bem como o estudo da sociabilidade escrava na perspectiva das 

reelaborações étnicas. Percebe-se, portanto, que as relações sociais são estruturadas 

também pelo batismo. E muitas relações de apadrinhamento se tornaram duradouras e 

mesmo foram reforçadas. Dessa forma, o apadrinhamento servia para consolidar uma 

solidariedade étnica. Portanto, o batismo cristão, em vez de apagar e fazer esquecer o 

passado da África serviu para unir os cativos que puderam se reconhecer como parentes 

espirituais no outro lado do Atlântico. 

Acreditamos, portanto, a ação investigativa as fontes eclesiásticas, quase 

totalmente inexploradas na região, possam impulsionar novas frentes de investigação 

sobre a história da escravidão no agreste baiano. Assim sendo, construí o presente 

trabalho a partir de duas premissas, ou seja, o estudo cronológico sobre a escravidão no 

Sertão Baiano e o batismo de africanos na Freguesia de São José das Itapororocas nos 

séculos XVIII e XIX.  

Diante de tal complexidade e diversidade das relações sociais no período 

escravista em Feira de Santana, o texto foi construído para afirmar que os sujeitos 

escravizados do Sertão Baiano moldavam e reelaboravam suas práticas cotidianas, por 

entender, que as construções de laços de solidariedade e afetivos seriam fundamentais 

para a sua sobrevivência nas escravarias. 
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Para tanto, elenquei por meio de uma abordagem histórica as modificações 

ocorridas na sociedade Imperial com a chegada dos trabalhadores africanos no Brasil, 

apontando possibilidades de pesquisa com os resultados das análises das fontes. A 

leitura e fichamento sistemático dos livros de batismo do período de 1785-1826 

serviram como base para o trabalho, que apesar das distinções e especificidades do 

compadrio de escravos em Feira de Santana, além de uma crescente modificação das 

relações sociais entre senhores e escravos destacado em cada livro, não anulou, os 

conflitos de direitos entre esses segmentos sociais.  

Essas e outras histórias de africanos trazidos para a região agrestina, de certa 

forma, é um estudo inédito. As comprovações da existência de africanos na região de 

Feira de Santana trazem importantes evidências, de que, além das alianças feitas com os 

forros e livres, não descartava a probabilidade de contatos com grupos étnicos da 

mesma origem lembrando o lugar de onde vieram. Os registros paroquiais propõem o 

entendimento sobre a importância dos batismos para os cativos traficados e os crioulos 

(nascidos no Brasil) na apropriação do primeiro Sacramento pela Igreja. Neste sentido, 

as complexidades dos laços de compadrio criados na sociedade colonial, permitem, de 

um lado, o estudo do paternalismo, mas, também de outros significados étnicos com os 

apadrinhamentos de africanos na Freguesia de São José das Itapororocas. 

Por fim, os livros de batismos além de afirmar a existência de africanos na pia 

batismal no século XVIII e XIX, sugerem outras perspectivas interpretativas como as 

questões religiosas, os mecanismos de dominação, até as identidades étnicas que se 

firmavam nos arranjos familiares que contribuíram para a construção e (re) elaboração 

das identidades étnicas da população afro-brasileira. 
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