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RESUMO 

 

 O presente estudo tem por objetivo contribuir, a partir do tripé história, memória 

e trajetória, para a investigação das memórias da escravidão e da experiência de 

escravizado/as e egressos/as do cativeiro na região de Feira de Santana, tendo como 

enfoque privilegiado a comunidade Matinha dos Pretos e a antiga Fazenda Candeal, a 

partir de documentação proveniente de acervos do Judiciário, cartoriais e entrevistas 

realizadas com moradores/as das localidades de Candeal e Matinha, no atual distrito de 

Matinha. 

 

Palavras-chave: Memórias da Escravidão; Trajetórias de Vida; Fontes Históricas; Feira de 

Santana (BA). 



 

ABSTRACT 

 

The present study is focused on using history, memoir and life’s trajectories 

research methods for learning from the memoirs of slavery and the experience of being 

a former captive slave from Feira de Santana region, specially the slaves from Matinha 

dos Pretos and Candeal Farm communities, by means of both reading of the judicial 

documents and notaries public archives and interviewing residents from these locations, 

the current District of Matinha. 

 

 

Keywords: Memories of Slavery; Trajectories of Life, Historical Sources, Feira de 

Santana (BA). 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia da pesquisa com a comunidade surgiu a partir das inquietações 

provocadas pelas conversas com a minha avó materna, moradora da localidade de 

Candeal II, no atual distrito de Matinha, que me contava sobre uma epidemia de peste 

bubônica - tratada por ela como “Peste do Jacu” –  ocorrida na localidade de Jacu, 

pertencente ao distrito de Matinha.   Sua família morava na localidade, recordava que a 

peste tinha matado muitas pessoas, e que esta teria ocorrido no ano do seu nascimento, 

1922, mais precisamente ao longo da gravidez de sua mãe e que, por isto, sua avó teria 

proibido sua mãe de receber visitas para que não fosse transmitida a epidemia para ela e 

o bebê.  Contava ainda que foi criada uma vala na comunidade para enterrar os mortos. 

Outro aspecto que muito me despertava a curiosidade era o nome que os mais velhos 

denominavam a comunidade de Matinha – “Matinha dos Pretos”- e quando questionava 

isso, recebia dela e do Sr. Lourenço, amigo da família, falecido em 2008, a simples 

resposta: “o nome é Matinha dos Pretos porque aqui só tem preto”. Em outras conversas 

com Sr. Lourenço ele nos falava que havia existido um “lugar de nego fugido” na 

comunidade.  

Ao entrar no curso de História da UEFS (Universidade Estadual de Feira de 

Santana) tomei conhecimento de trabalhos que haviam sido realizados acerca da história 

e memória da comunidade da Matinha. Fui convidada por Flaviane Ribeiro, então 

bolsista de Iniciação Científica do Projeto Itinerários da Memória, coordenado então 

pela Prof.ª Dr.ª Lucilene Reginaldo, a participar do projeto. A partir daí fui apresentada 

às possibilidades de pesquisa com a comunidade, tomando conhecimento da pesquisa 

realizada por Frederico Sento Sé, Memórias da Matinha, enquanto bolsista de Iniciação 

Científica da mesma instituição.   

No ano de 2010 tornei-me bolsista do PIBIC/CNPq-AF no programa de 

Iniciação Científica da UEFS com o plano de trabalho, “Memória e História Da 

Matinha: Memórias e Trajetórias de Vida da Comunidade Negra Rural de Matinha dos 

Pretos como fonte para a História da Escravidão em Feira de Santana”, sob orientação 

da Profª. Drª. Lucilene Reginaldo. A partir daí dei início à pesquisa, que consistia numa 

tentativa de contribuir para a historiografia da escravidão na região de Feira de Santana 

a partir da análise das trajetórias de vida dos/as escravizados/as da antiga Fazenda 

Candeal, ainda no século XIX e dos/as egressos da escravidão na região do atual distrito 
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de Matinha, utilizando para a isso a História Oral como metodologia principal por meio 

da coleta de informações provenientes de entrevistas realizadas pelos projetos 

Itinerários da Memória: comunidades negras rurais no Paraguaçu (Bahia 1880-1940)
1
 e 

pelo projeto Retratos da Matinha, do Museu Casa do Sertão/UEFS
2
. 

O presente trabalho é resultado da execução dos planos de trabalho História, 

Memória e Trajetórias: Matinha dos Pretos/Fazenda Candeal nas Fontes Judiciais e 

Cartoriais (1854-1950), executado entre 2011e 2012, orientado pela Profª Drª Lucilene 

Reginaldo e co-orientado pela Prof.ª Sharyse Piroupo do Amaral e Memória e História 

Da Matinha: Memórias e Trajetórias de Vida da Comunidade Negra Rural de Matinha 

dos Pretos como fonte para a História da Escravidão em Feira de Santana 

desenvolvido entre 2010 e 2011, orientado pela  Profª Drª Lucilene Reginaldo. Ambos 

planos de trabalho estavam vinculados ao Projeto Itinerários da Memória. 

Nesta pesquisa buscamos centrar a nossa atenção no tripé história, memória e 

trajetórias, onde com uso dos resultados atingidos na pesquisa anterior e na análise dos 

documentos provenientes de acervos do judiciário, foi possível ensaiar sobre as 

trajetórias de vida de egressos/as da escravidão na comunidade de Matinha e Fazenda 

Candeal. 

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando-se do acervo histórico do Poder 

Judiciário da Comarca de Feira de Santana, que se encontra disponível para a consulta 

de pesquisadores no Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade Estadual de 

Feira de Santana - CEDOC/UEFS
3
. Usamos ainda o material utilizado na execução dos 

planos de trabalho acima citados a fim de fazermos um cruzamento de informações. 

                                                           

1
Projeto no qual o plano de trabalho do qual essa pesquisa é resultante foi desenvolvido.  

2
Retratos da Matinha foi uma exposição idealizada em 2004 durante a filmagem de outra produção de 

Marcos Rabelo, o curta-metragem Cantos da Matinha, que registrou atividades de trabalhadores rurais da 

Matinha dos Pretos.  Neste trabalho foram realizadas entrevistas que estão disponíveis na Biblioteca 

Setorial Monsenhor Galvão, localizada no Museu Casa do Sertão na Universidade Estadual de Feira de 

Santana. 
3
O Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEDOC/UEFS) 

surgiu no ano de 1999 com a finalidade de reunir e disponibilizar documentos importantes para a 

investigação da história da cidade de Feira de Santana e região. Além de acervos orais e iconográficos, o 

CEDOC/UEFS tem a guarda da documentação judiciária cível, crime e cartorial da comarca da cidade, 

sendo este o maior acervo. O que possibilitou a guarda desta documentação foi o convênio firmado entre 

a Universidade Estadual de Feira de Santana e o Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária 

(IPRAJ/ Tribunal de Justiça da Bahia) permitindo a transferência para o CEDOC da documentação 

histórica da Comarca de Feira de Santana. A primeira transferência ocorreu em 2004 e, a partir de então, 

transferências subsequentes estão sendo realizadas. 
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Faz-se interessante para a realização da presente proposta de trabalho a 

metodologia da “ligação nominativa”, proposta por Robert Slenes (1985, 1996) e, mais 

recentemente utilizada por Walter Fraga Filho (2006). Ambos  cruzaram os nomes dos 

sujeitos encontrados em diferentes tipologias documentais a fim de traçar trajetórias de 

vida, individuais e familiares, dos escravizados/as e egressos/as do sistema escravista. 

Assim, a proposta metodológica do presente trabalho consiste na analise dos 

documentos acima citados e no cruzamento das informações neles existentes com o 

objetivo de reconstituir aspectos do cotidiano, das lutas sociais, e histórias de vida da 

comunidade de Matinha dos Pretos. 

Para a análise da memória da Matinha foram utilizadas entrevistas realizadas 

pelo projeto Retratos da Matinha, do Museu Casa do Sertão/UEFS
4
; outras concedidas 

a Frederico Sento Sé
5
; outras por mim realizadas, durante a vigência de plano de 

trabalho anterior, além de entrevistas cedida por outros pesquisadores
6
. Foi ainda 

utilizado um videodocumentário intitulado Cantos da Matinha, também feito pelo 

projeto Retratos da Matinha.
7
 

As entrevistas realizadas por nós foram orientadas por roteiros semiestruturados 

com perguntas relacionadas à trajetória de vida dos/as entrevistados, sobre a 

ascendência familiar, sobre a memória acerca da Fazenda Candeal e do tenente-coronel 

Antonio Alves
8
, bem como acerca das memórias da escravidão na região e da formação 

do povoado de Matinha. Após a realização da entrevista a mesma era transcrita e 

analisada a fim de retirar informações relevantes para o cruzamento das entrevistas entre 

si e, destas com as informações contidas nas fontes provenientes do Poder Judiciário. 

A partir das informações obtidas nas entrevistas analisadas direcionamo-nos ao 

APEB a fim de encontrar os inventários referentes à Fazenda Candeal
9
. Foram 

encontrados e fichados três inventários, estes se referiam a José Vitórino de Oliveira, 

datado de 1854/1878; João Justiniano Ferreira Bastos, datado de 1863/1878 e Elvira 

Bastos de Oliveira, realizado em 1882, documentação presente no APB. Foram 

                                                           

4
 Disponível na BSMG. 

5
 Bolsista de Iniciação Científica do Projeto Itinerários da Memória: Comunidades Negras Rurais no 

Paraguaçu (1880-1940) no período 2008/2009, com o plano de trabalho memórias da Matinha, sob 

orientação da Prof.ª Dr.ª Lucilene Reginaldo. 
6
 Trato especificamente da entrevista realizada com D. Ninha que me foi cedida por Elane Bastos de 

Souza. 
7
 Disponível na sala de multimeios da BCJC. 

8
 A preferência pela referência ao tenente-coronel Antonio Alves se dá por conta de este ter sido o mais 

recente proprietário da antiga fazenda Candeal, assim o mais presente na memória dos/as entrevistados/as. 
9
 Inventários citados anteriormente no trabalho de Sento Sé, 2009. 
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analisados também dois testamentos: o do tenente-coronel Antonio Alves de Freitas 

Borja, realizado em 1920 e o de Antonio Marinho Ferreira, datado de 1931; uma ação 

de usocapião, de Francisco Alves de Freitas, datada de 1943/1945 e um arrolamento de 

Joana Pereira das Virgens, do ano de 1924, esta documentação encontra-se disponível 

no CEDOC/UEFS referentes à região.  Ao analisar esses inventários dos proprietários 

da Fazenda Candeal, o objetivo principal foi identificar aspectos do cotidiano da 

Fazenda Candeal e dos/as trabalhadores/as dela.  

Analisamos ainda informações sobre a epidemia de peste bubônica ocorrida no 

povoado de Jacu, em 1920. Teria sido essa epidemia importante para a formação da 

atual comunidade de Matinha. A partir das informações obtidas nas entrevistas parti 

para a análise de jornais do período. Encontrei informações sobre a epidemia em 

algumas edições do Jornal Folha do Norte do ano de 1922
10

. Por fim, cruzei as 

informações obtidas a partir das entrevistas com as encontradas nos periódicos e a 

documentação proveniente do judiciário. 

O trabalho está estruturado em dois capítulos. No primeiro capítulo titulado O 

Lugar da Matinha na historiografia: escravidão, memórias e trajetórias, realizei uma 

revisão da abordagem historiográfica da escravidão no Brasil desde as primeiras 

produções sobre o tema até as produções recentes inauguradas na década de 1980, onde 

o/a escravizado/a passa a ser analisado a partir da sua condição de sujeito dentro do 

sistema escravista e não é mais levado em consideração apenas o seu estatuto jurídico 

de mercadoria/coisa. Foi feita ainda uma breve revisão sobre a produção historiográfica 

da escravidão na Bahia, sobre o conceito de quilombo e a proposta metodológica da 

História Oral para a análise da memória das localidades pesquisadas. Estabelecemos 

ainda um breve dialogo com a bibliografia existente acerca das comunidades de 

Matinha e Candeal. 

O segundo capítulo Escravidão, Quilombo e Memória: do Cotidiano Escravista 

da Fazenda Candeal à formação da Matinha centra-se nas informações obtidas acerca 

da localidade onde analiso as memórias da Fazenda Candeal, a documentação 

encontrada sobre a Fazenda Candeal nos arquivos do Poder Judiciário, as memórias da 

Matinha e ainda a “Peste do Jacu” e formação da Matinha atual e por fim uma breve 

discussão no que se refere às trajetórias de vida dos/as egressos/as do cativeiro na 

Matinha. 

                                                           

10
 Disponível na BSMG 
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O nosso objetivo, neste momento, não foi buscar nos registros históricos e na 

memória comprovações para a existência ou não de um quilombo denominado Matinha 

formado por cativos/as fugidos/as da fazenda Candeal, mas analisar as memórias dos/as 

moradores/as da região e a partir delas ir às fontes históricas e analisar as informações 

nelas contidas. Assim, a presente proposta de trabalho buscou contribuir para a recente 

historiografia da escravidão feirense, a partir da memória da escravidão na comunidade 

de Matinha, bem como da análise da diversa documentação existente sobre a localidade 

em acervos do judiciário. 
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CAPÍTULO 1  

O LUGAR DA MATINHA NA HISTORIOGRAFIA: 

ESCRAVIDÃO, MEMÓRIAS E TRAJETÓRIAS 

 

1.1. A produção historiográfica sobre a escravidão no Brasil 

 

As primeiras produções sobre o sistema escravista no Brasil, escritas ainda no 

período colonial, como A escravidão no Brasil, de Perdigão Malheiros, A economia 

cristã dos senhores no governo dos escravos, do jesuíta Jorge Benci e Cultura e 

opulência no Brasil, de André João Antonil já demonstravam aspectos importantes do 

cotidiano escravista e a importância da mão de obra cativa para a economia.  

Cabe destacar ainda as produções de abolicionistas como Joaquim Nabuco
11

, que 

defendia uma abolição da escravidão realizada pelas mãos dos abolicionistas, a quem, 

segundo ele, tinha sido delegada pelos/as escravizados/as e os/as nascidos após a lei de 

1871 (os chamados ventre-livres), a missão de libertá-los/as, mas esta seria uma 

delegação inconsciente, pois essas pessoas não tinham percepção do seu interesse nem 

meios de reivindicar os seus direitos. Nabuco defendia que a Abolição fosse feita a 

partir de uma negociação entre os donos de cativos/as e a elite política e social da época, 

desse modo o fim da escravidão seria, sobretudo, uma concessão dos senhores. 
12

  

Já a obra do médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues, Os Africanos no 

Brasil, versa sobre o que o autor define como “esfinge do nosso futuro — o problema ‘ 

O Negro’ no Brasil”
13

. O trabalho começa a ser escrito em 1890, imediato pós-Abolição 

e recente proclamação da República, a partir de ensaios escritos em atividades 

acadêmicas realizadas pelo médico enquanto professor da Faculdade de Medicina da 

Bahia. Sua obra se insere no contexto de busca de consolidação de um ideal de nação 

                                                           

11
NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1988.  

12
 NABUCO apud CHALHOUB, Sidney & SILVA, Fernando Teixeira da. “Sujeitos no imaginário 

acadêmico: escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980”. In:  Cadernos AEL:  

trabalhadores, leis e direitos. Campinas: UNICAMP/IFCH/AEL, v.14, n.26, 2009, p.17. 
13

RODRIGUES, Raimundo Nina. Os Africanos no Brasil. São Paulo/Brasília, Editora Nacional/ Editora 

da Universidade de Brasília, 1988 [1933]. In: Biblioteca Virtual. (p. 09) 
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para o país.
14

 A partir da abolição da escravidão inicia-se o processo de tentativa de 

controle da população egressa do cativeiro. 

Na Bahia as classes mais abastadas da recém implementada república, ansiosas 

pelo progresso aos moldes das grandes cidades europeias, uniram-se à setores da  

polícia e da justiça a fim de controlar os/as egressos/as do cativeiro, que agora 

perambulavam pelas cidades. A acusação de vadiagem tornou-se comumente 

direcionada a indivíduos que se recusavam a trabalhar nas lavouras de cana de açúcar, 

no caso do Recôncavo da Bahia, ou que buscavam alternativas de sobrevivência fora 

dos engenhos. Estes eram comumente enviados para Salvador e era solicitado pelos seus 

antigos senhores que fossem recrutados pelo exército.
15

 

Nesse momento, o discurso racialista brasileiro consolida-se, a partir da 

elaboração das teorias evolucionistas no século XIX, que defendiam que apenas as raças 

puras eram superiores. Nina Rodrigues em Os Africanos no Brasil, exalta os negros 

sudaneses islamizados como principais contribuintes para a formação cultural do país, a 

fim de demonstrar que a herança africana existente no Brasil se devia aos povos que ele 

considerava os mais civilizados da África
16

. 

A produção de Gilberto Freyre
17

 presta importante serviço à geração posterior de 

historiadores, pois na sua obra ele faz importante contribuição para a análise da história 

do país ao afirmar a importância do elemento negro para esta, além de ser o primeiro 

trabalho a utilizar-se da análise de fontes primárias. Na sua mais famosa obra Casa 

Grande e Senzala, Freyre trata a miscigenação como elemento enriquecedor da 

sociedade brasileira, aspecto considerado até então como algo negativo. A obra 

freyreana destaca-se pela exaltação da cordialidade em que, segundo ele, viviam 

senhores/as e escravizados/as, defendendo a existência de uma democracia racial na 

                                                           

14
 Sobre o processo de consolidação do ideal de nação na Primeira República ler CARVALHO, Jose 

Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 15ª reimpressão São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005; CARVALHO, Jose Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a 

Republica que não foi. 2ª. ed São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
15

 FRAGA FILHO, Walter. O 13 de maio e os dias seguintes. In: FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas 

da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). Campinas, SP: Editora UNICAMP, 

2006. 
16

 REGINALDO, Lucilene. “Uns três congos e alguns angolas” ou os outros africanos da Bahia. In: 

Revista História Unisinos, nº. 14(3): 257-265 Setembro/Dezembro 2010. 
17

 Autor de obras como Sobrados e Mocambos e Casa Grande e Senzala dentre outras, essa última 

destaca-se por ser uma das suas mais conhecidas obras, publicada em diversos idiomas.  
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sociedade brasileira, além de tratar a situação do povo negro no pós-Abolição 

enquantoconsequência direta do sistema escravista
18

. 

A partir da decada de 1970 a Escola Sociológica da USP traz uma abordagem 

antagônica à freyriana, questionando o mito da democracia racial. Entretanto,  tal 

abordagem  coisificava o indivíduo escravizado, entendido então apenas como uma peça 

da engrenagem que era o sistema escravista - este um mal necessário ao 

desenvolvimento econômico do Brasil -, assim os escravizados eram uma valiosa 

mercadoria, um mero bem de consumo. 

Durante as comemorações do centenário da abolição da escravidão surge um 

novo campo de abordagem, formado por historiadores/as de diferentes universidades 

brasileiras, com destaque para a UNICAMP, que buscaram analisar a experiência da 

escravidão pensando o/a escravizado/a enquanto sujeito, aquele/a que buscava diversas 

formas de resistência ou "brechas" do sistema escravista.  

O interesse em recolher narrativas sobre a escravidão começa no Brasil apenas 

nos fins do século XX, quando a maioria dos/as ex-cativos/as já estava morta. Perdeu-se 

a oportunidade de registrar, durante toda a primeira metade do século XX, a 

memória/depoimentos dos ex-escravizados/as sobre o período escravista. Embora na 

década de 1930 muito se escreveu sobre o negro no Brasil, mas o interesse pelos ex-

cativos/as e seus descendentes tornou-se expressivo apenas na década de 1980. 

Conforme tratam Mattos e Rios:  

 

As mais expressivas publicações de entrevistas com os ex-escravos 

brasileiros se fizeram na década de 1980, já próximo de se completar um 

século da abolição da escravidão. De certa forma, foi preciso desnaturalizar a 

noção de raça e a categoria ‘negro’ para valorizar as evidências de que a 

ampla maioria da população afrodescendente do país era nascida livre havia 

pelo menos mais de uma geração no momento da abolição do cativeiro. 

Desse modo, foi possível também separar analiticamente a questão histórica 

da inserção social dos últimos libertos e os processos de racialização e 

discriminação racial no país
19

.  

 

                                                           

18
 Uma análise importante da obra é feita por MELO, Alfredo César. Saudosismo e crítica social em Casa 

grande & senzala: a articulação de uma política da memória e de uma utopia. In: Estudos Avançados, nº. 

23 (67), 2009, p. 279-296. 
19

 RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no 

pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Pp. 30-31. 



23 

 

 

1.2. Historiografia da escravidão na Bahia: do recôncavo às portas do sertão 

 

Vale ressaltar a importância da mudança da visão acerca do/a escravizado/a 

proposta também na Bahia. Fase inaugurada pela historiadora Kátia Mattoso que traz 

uma nova abordagem sobre o quotidiano do escravizado em trabalhos como "A 

Propósito das Cartas de Alforria" e Ser Escravo no Brasil.
20

 

A obra de Walter Fraga Filho, Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos 

e libertos na Bahia, 1870-1910, através da metodologia da ligação nominativa por meio 

do cruzamento de fontes, analisa as trajetórias de escravizados/as e libertos/as dos 

engenhos do Recôncavo baiano. Nesse sentido, a análise de indícios presentes em 

processos-crimes, testamentos, inventários, documentos pessoais e jornais da época 

possibilitou ao autor compreender como os laços de solidariedade construídos durante o 

cativeiro foram preservados e ampliados no pós-abolição. Em seu trabalho Fraga 

destaca as expectativas dos/as libertos/as na busca pela autonomia. Assim, revela-nos 

que a possibilidade de possuir terras e distanciar-se das formas de sujeição inerentes à 

condição de escravizado/a contribuiu para que muitos libertos optassem em “migrar 

para outras localidades em busca de trabalho, ou para romper com os antigos vínculos 

que os ligavam à ex-senhores/as como uma forma de efetivar a liberdade”. Enfatizando 

como no Recôncavo baiano, no pós-Abolição, as ideias de liberdade e acesso à terra se 

fundiam na cabeça dos/as recém libertos/as, através da reivindicação pela posse das 

terras as quais alguns tinham direito ao cultivo para a subsistência no período 

escravista
21

. 

Embora os estudos sobre a escravidão baiana estejam concentrados 

majoritariamente na cidade de Salvador e no recôncavo do estado, surgem desde a 

década de 1990 significativos trabalhos enfocando a centralidade de Feira de Santana 

enquanto território de engenhos, concentrados em sua maioria na região de Humildes e 

Limoeiro, região da cidade com solo mais próximo ao encontrado no Recôncavo do 

estado
22

. 
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 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. - São Paulo. Brasiliense, 1982. MATTOSO, 

Kátia. A propósito das cartas de alforria “– Bahia, 1779 – 1850”. In: Anais da História, IV, 1972. 
21

FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia, 1870-

1910, Campinas, UNICAMP, 2006, p.28. 
22

 FREIRE, Luis Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra: agropecuária, escravidão e riqueza 

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana, UEFS Editora, 2011. 
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Rollie Poppino
23

 afirma que não foram os europeus os primeiros a fixarem 

moradia na gleba que se tornaria o município de Feira de Santana, ao chegarem, estes a 

encontraram habitada por índios Aimoré e Paiaiá. Além da presença em apreciável 

quantidade de negros/as nas vizinhanças da serra das Itapororocas e Orobó, 

descendentes de moradores/as de quilombos existentes no século dezessete, destruídos 

pelos criadores de gado. Tal afirmação traz à tona a participação negra na formação de 

Feira de Santana, bem como a existência de quilombos na região. 

A cidade de Feira de Santana teve sua história oficial constituída a partir da 

centralidade enquanto local de passagem de boiadas e vaqueiros. Desde o inicio da 

década de 1990 a cidade tem se ampliado enquanto objeto de trabalhos acadêmicos que 

buscam tratar da história da cidade e, por vezes da experiência da escravidão.
24

. Mais 

recentemente, a escravidão vem tomando maior importância nos estudos realizados por 

historiadores formados na UEFS
25

. 

Luis Cleber Freire
26

, analisou a construção das riquezas na cidade a partir do uso 

da mão de obra escravizada que se constituiu como forma de trabalho predominante nas 

fazendas de gado devido à prática da policultura que predominava na cidade. A 

privilegiada localização geográfica da cidade, “às portas do sertão” 
27

, possibilitava o 

desenvolvimento na cidade das mais diversificadas atividades agrícolas como o tabaco, 

a cana de açúcar, a algodão e a mandioca.
28

 Em Nem Tanto ao Mar, Nem Tanto à 

Terra
29

, Freire, trata especificamente da sociedade escravista feirense. No texto o autor 

faz uma análise panorâmica da escravidão na cidade, tendo como principal fonte, os 
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 POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Bahia: Editora Itapuã - Coleção Baiana, 1968. 

24
É possível destacar os seguintes trabalhos: ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do 

povoamento de Feira de Santana: um estudo de história colonial. Salvador. Dissertação de Mestrado, 

UFBA, 1990. LIMA, Zélia de Jesus. Lucas Evangelista: o Lucas da Feira: um estudo sobre a rebeldia 

escrava em Feira de Santana. Salvador. Dissertação de Mestrado, 1990. OLIVEIRA, Clóvis Frederico 

Ramaiana Moraes. De Empório a Princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-

1917). Dissertação de Mestrado. - Salvador: UFBA, 2000.  
25

 FREIRE, Op. Cit. NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro, E as mulheres da Terra de Lucas? Quotidiano e 

resistência de mulheres negras escravizadas (Feira de Santana, 1850-1888). TCC em Lic. em História, 

UEFS, Feira de Santana/BA, 2009. SENTO SÉ, Frederico Nascimento. Memórias da Matinha. TCC em 

Licenciatura em História, UEFS, Feira de Santana/ BA, 2009. JESUS, Yves Samara Santana de. Batismo 

de Africanos na Freguesia de São José das Itapororocas – Feira de Santana, 1785 -1826. TCC em Lic. 

em História, UEFS, Feira de Santana/BA, 2010. 
26

FREIRE, Idem. 
27

 A localização da cidade rendeu-lhe o apelido de “Princesa do Sertão”, lhe dado por Rui Barbosa em 

1919, em visita à cidade, ao perceber o nível dos negócios estabelecidos. Ao receber esse título feira 

elevar-se-ia à condição de cidade mais importante do interior do estado.  
28

 FREIRE Op. Cit. 
29

 O livro, publicado em 2012 pela editora UEFS, é fruto, revisado, da pesquisa feita pelo autor para a 

realização da dissertação de mestrado Nem Tanto ao Mar, Nem Tanto à Terra: agropecuária, escravidão 

e riqueza em Feira de Santana, 1850-1888. 
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inventários, que trazem diversificadas informações sobre os proprietários da cidade que 

entre terras, casas, fazendas, animais e outros bens, possuíam o mais valioso dos bens, 

o/a escravizado/a. Freire analisa 200 inventários de Feira de Santana, existentes no APB 

(Arquivo Público do Estado da Bahia) do período de 1850 a 1888, as últimas décadas da 

escravidão, além do Censo Demográfico de 1872 . Nos inventários analisados pelo autor 

foram encontradas informações sobre 2.665 cativos/as. Freire concluiu que a mão de 

obra escrava era utilizada majoritariamente na área rural, pois na então vila de 

Sant’Anna, a atividade predominante era o comércio, onde eram necessários/as 

poucos/as cativos/as. O autor presta importante serviço à historiografia da escravidão na 

cidade, pois indica as possíveis fontes para sua análise, onde se destaca o inventário, 

como importante fonte para este tipo de estudo.  

O trabalho de Flaviane Nascimento
30

 é um dos mais recentes sobre o tema, no 

qual a autora utiliza basicamente de fontes do Poder Judiciário disponíveis em arquivos 

como APEB, FDFB, CEDOC-UEFS, entre outros referentes à cidade de Feira de 

Santana. A autora utiliza-se do cruzamento dos dados obtidos a fim de identificar tal 

cidade não apenas enquanto território de intenso trânsito de gados, mas também como 

território de relevância no comércio de escravizados/as para atender a demanda regional 

e interprovincial, revelando assim a importância da cidade integrada às redes do tráfico 

interno, após 1850
31

, conforme descreve: “Feira de Santana foi fundamental no 

comércio regional de seres humanos, o que denota que a sua vocação comercial 

contemplava um leque diversificado de mercadorias”. A mesma busca relatar a partir da 

documentação analisada o quotidiano das mulheres escravizadas na região de Feira de 

Santana, bem como as estratégias de resistência à escravidão elaboradas por estas. 

Inserido no contexto das recentes pesquisas sobre a presença negra em Feira de 

Santana o presente trabalho busca, em dialogo com a historiografia da escravidão e com 

as propostas teórico metodológicas presentes nesses trabalhos, contribuir para a recente 

historiografia da escravidão e do pós abolição “às portas do sertão” baiano. 

1.3. O conceito de Quilombo: do histórico ao contemporâneo 
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 NASCIMENTO. Op. Cit. 

31
 A partir daí, com a proibição do trafico transatlântico, inicia-se um novo ciclo da exploração da mão de 

obra cativa no Brasil com a intensificação do tráfico interprovincial. 
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A formação de quilombos durante o sistema escravista era recorrente, pois a 

fuga era uma constante. O quilombo dos Palmares, talvez o mais estudado da história, 

durou em torno de um século e agrupava centenas de pessoas, escravizados/as 

fugidos/as e mesmo pessoas livres, tornou-se um modelo de quilombo. Conforme nos 

trata João José Reis: 

A formação de quilombos é aspecto da escravidão pouco estudado 

no Brasil. Menos ainda é a relação entre quilombos e a sociedade que os 

cercava. Embora os especialistas sobre o assunto já tenham chamado a 

atenção para o engano, predomina uma visão do quilombo que o coloca 

isolado no alto da serra, formado por centenas de escravos fugidos que se 

uniam para reconstruir uma vida africana em liberdade, ou seja, prevalece 

uma concepção “palmarina” do quilombo enquanto sociedade alternativa. 
32

 

 

O autor afirma que esse modelo não se aplica na maioria dos quilombos, que  

comumente formavam-se com poucos escravizados/as fugitivos/as e se estabeleciam 

próximos a cidades, povoações e fazendas e em alguns casos estabeleciam relações com 

a sociedade circundante  e mesmo contavam com a ajuda de coiteiros. 

Para senhores e governo, o problema maior estava em que na sua 

maioria os quilombos não existiam isolados, perdidos no alto das serras, 

distantes da sociedade escravista. Embora em lugares protegidos, os 

quilombolas amiúde viviam próximos a engenhos, fazendas, lavras, vilas e 

cidades. Mantinham redes de apoio e de interesses que envolviam escravos, 

negros livres e mesmo brancos, de quem recebiam informações sobre 

movimentos de tropas e outros assuntos estratégicos. Com essa gente eles 

trabalhavam, se acoitavam, negociavam alimentos, armas, munições e outros 

produtos; com escravos e libertos podiam manter laços afetivos, de 

parentesco, de amizade.
33

 

 

Após a abolição da escravidão o termo quilombo toma outro significado, a partir 

da formação de comunidade negras, tornando-se agora um espaço de morada e 

sobrevivência de famílias negras egressas do cativeiro, bem como de preservação de 

seus valores culturais. Estas comunidades tinham diferentes origens, algumas eram 

originadas dos quilombos formados pelas fugas ainda no sistema escravista, outras no 

pós-abolição a partir das diferentes formas de apropriação de terras pelos ex-cativos/as. 

Porém, essas comunidades somente passam a ser discutidas pelo Estado no ano do 

centenário da abolição, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, pois nela 

continha um artigo com as seguintes disposições: “Aos remanescentes das comunidades 
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 REIS, João José Reis. Escravos e  Coiteiros no Quilombo do Oitizeiro. Bahia, 1806. In: In: REIS, João 

José & GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). (1996). Liberdade por um fio. Histórias dos quilombos no 

Brasil. - São Paulo: Cia. das Letras. 
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dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os respectivos títulos.” 
34

 A partir daí inicia-se o 

debate em torno do que seria uma “comunidade remanescente de quilombo”. A fim de 

esclarecer o que significa o termo a Associação Brasileira de Antropologia elaborou um 

parecer em 1994. 

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 

resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 

biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 

estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a 

partir de moviemntos insurrecionais ou rebelados, mas sobretudo, consistem 

em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 

reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar.
35

 

 

Sandra Nívea Oliveira, em sua dissertação de mestrado
36

, discute a construção 

da identidade quilombola em Mangal e Barro Vermelho, no municipio de Paratinga, e o 

papel da escola nesta construção, comunidade que a autora define como quilombo 

contemporâneo a partir da definição acima. Ao pensar a memória escravista da 

comunidade a autora trata que há consenso sobre a relação da comunidade com a 

escravidão, mas que para alguns moradores ela é uma relação de pertencimento, 

inclusive familiar, enquanto para outros é uma relação indireta. Comumente os 

moradores mais jovens das comunidades quilombolas tem uma relação de 

pertencimento à memória de resistência à escravidão, enquanto os mais velhos buscam 

afastar-se dela.  

Isso traz a tona os silenciamentos sobre a escravidão, comuns nas comunidades 

quilombolas atuais, onde os mais novos buscam ressaltar essa memória, os mais velhos 

quanto não a ocultam de todo, buscam estabelecer distanciamentos a fim de demonstrar 

que eles não têm vinculo algum com o que relatam.  

 

1.4. Memória da escravidão: a História Oral como método 

A metodologia da História Oral é uma importante proposta teórico metodologica 

para rediscutir a memória da escravidão, pois traz a possibilidade de conhecer a história 

da escravidão a partir da voz dos próprios sujeitos egressos do cativeiro e seus 
                                                           

34
 Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Brasileira. In: AMARAL, 

Sharyse Piroupo. História do Negro no Brasil. Ministério da Educação. Secretária de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade; Salvador: Centro de Estudos Afro Orientais,2011. p. 38. 
35

SILVA apud AMARAL, p.39. 
36

 OLIVEIRA, Sandra Nívea Soares. De Mangazeiros a Quilombolas: Terra, Educação e Identidade em 

Mangal e Barro Vermelho. Dissertação de Mestrado em Educação, UNEB, Salvador, Bahia, 2006.  
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descendentes, trazendo uma visão da escravidão que não consta nos registros oficiais. 

Conforme Verena Alberti, a História Oral surge no início do século XX numa 

perspectiva dita militante, buscando dar voz aos sujeitos da história, contrapondo-se à 

história oficial escrita a partir de documentação arquivística. Naquele momento, para se 

contrapor ao discurso oficial/escrito, o discurso oral era validado como verdade 

absoluta.  

Na década de 1950, com a institucionalização dos estudos africanos nos Estados 

Unidos, os estudos da História Oral passam a ter relevância por ser a única metodologia 

possível para o estudo de algumas sociedades africanas. Na década de 1960 ela começa 

a se academicizar com o surgimento da Oral History Review, da estadunidense Oral 

History Association, fundada em 1966, e a revista Oral History da Oral History Society 

britânica
37

. Chegando ao Brasil em 1975, com o I Curso Nacional de História. A autora 

nos adverte ainda: 

Reconhecer os paradigmas que estão na base da História oral não 

implica renunciar a sua capacidade de ampliar o conhecimento sobre o 

passado. Ao contrário, saber em que lugar nos situamos ao trabalhar com 

determinada metodologia ajuda a melhor aproveitar o seu potencial. Uma das 

principais vantagens da História oral deriva justamente do fascínio da 

experiência vivida pelo entrevistado, que torna o passado mais concreto e faz 

da entrevista um veículo bastante atraente de divulgação de informações 

sobre o que aconteceu. Esse mérito reforça a responsabilidade e o rigor de 

quem colhe, interpreta e divulga entrevistas, pois é preciso ter claro que a 

entrevista não é um “retrato” do passado.
38

 

A autora analisa como o trabalho com a História Oral demonstra como em 

algumas situações a memória é objeto de contínua negociação. Para ela a memória é 

essencial a um grupo, pois está atrelada à construção de sua identidade.  Logo, mesmo 

as disputas em torno da memória são importantes para compreender a identidade de um 

grupo, ou sociedade
39

. 

                                                           

37
 Sobre a institucionalização dos estudos africanos nos Estados Unidos disserta o historiador Roquinaldo 

Ferreira em seu artigo A institucionalização dos Estudos Africanos nos Estados Unidos: advento, 

consolidação e transformações. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 30, nº 59, p. 73-90 – 

2010. Cabe ressaltar ainda a importância antropólogo belga Jan Vansina, com diversos importantes 

trabalhos sobre a tradição oral africana, dentre os quais cabe destacar o seu artigo A tradição oral e sua 

metodologia
 
. In: KI-ZERBO. Joseph (org.). História geral da África, I: Metodologia e pré-história da 

África – 2ª ed. rev. – Brasília : UNESCO, 2010. Cabe ainda destacar os importantes trabalhos de Amadou 

Hampaté Bâ, sobre a tradição oral africana, como o artigo A tradição viva. In: KI-ZERBO. Joseph (org.). 

História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África – 2ª ed. rev. – Brasília: UNESCO, 2010 
38

 ALBERTI, Verena. Fontes Orais: Histórias Dentro da História, p.170. In: PINSKY, Carla Bassanezi 

(organizadora). Fontes Históricas – São Paulo: Contexto, 2005. 
39

 Idem. 



29 

 

 

Segundo Joutard, a memória tem ligação afetiva direta com o passado, pode ser 

antes de tudo, memória individual, passível de esquecimento e seletividade, onde o que 

não é interessante/importante é esquecido/ocultado. E ainda memória ocultação onde se 

tende a embelezar o passado, neste caso, negar a memória da escravidão, na tentativa de 

evitar a associação com o que a história oficial mostrou sobre o escravizado, o escravo 

coisa/propriedade de outrem
40

. 

O trabalho de Mattos e Rios nos forneceu importantes dicas metodológicas 

acerca trabalho com comunidades negras rurais de egressos do cativeiro. As autoras 

utilizaram diferentes metodologias para o desenvolvimento do trabalho. Foram elas: o 

uso de roteiro basicamente genealógico, baseado no método usado pela Antropologia. A 

narrativa tinha seu fio condutor nas relações de parentesco; perguntas concentradas 

tematicamente na existência de uma memória do cativeiro e nas experiências dos 

entrevistados no imediato pós-abolição; ou ainda entrevistar três gerações de uma 

mesma família.  

Essa última metodologia mostrou-se interessante para a realização do presente 

trabalho, posto que no caso da Matinha, comumente os mais velhos negam qualquer 

vínculo familiar com o período da escravidão, já os mais novos – em especial quando 

têm um maior grau de instrução, geralmente influenciados pelos movimentos 

sociais/sindicais e o movimento negro – falam enfaticamente do pertecimento a 

comunidade à memória da escravidão, como é o caso de um jovem morador da 

Matinha
41

 que afirma: “Eu estou também investigando, mas a gente pode ter certeza 

que a Matinha foi refúgio de escravos (...) e é isso que o povo tem que saber, tem que 

saber de onde veio”.
42

 

 

1.5. A Fazenda Candeal e a Matinha: escravidão, quilombo e memória 

 

É na proposta de compreensão do lugar do escravizado enquanto sujeito 

inaugurada na década de 1980, bem como na proposta de afirmação da presença negra 

                                                           

40
JOUTARD, Philipe. Reconciliar História e Memória? In: Revista da FAEEBA. Educação e 

Contemporaneidade, Salvador, v.14, nº 23, p. 205-212, jan/jun, 2005. 
41

 Galdino, conhecido como Guda é um dos lideres do grupo de samba de roda local Quixabeira da 

Matinha e também da Associação Cultural Coleirinho da Bahia, nome dado em memória à seu pai, que 

fora o fundador do grupo, falecido no ano de 2005. 
42

 Trecho da entrevista concedida por Galdino Oliveira à Frederico Sento Sé. In: SENTO SÉ. Op. Cit. p. 

28. 
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em Feira de Santana que o presente trabalho busca inserir-se a partir da investigação 

acerca da presença escrava na região do atual distrito de Matinha. 

 

FIGURA 1 – MAPA DO DISTRITO DE MATINHA
43

 

 

A comunidade de Matinha dos Pretos, conforme relatos dos moradores da 

região, surgiu a partir da Fazenda Candeal, propriedade registrada em nome de José 

Vitórino de Oliveira, conforme informa inventário por morte deste em 1854. A sua 

viúva, Maria Alvina de Oliveira casou-se pela segunda vez com João Justiniano Ferreira 

Bastos, sua filha Elvira Bastos de Oliveira, casou-se com Antônio Alves de Freitas 

Borja, que por ser o mais recente proprietário da fazenda e ter um filho de mesmo nome, 

Dr. Antônio Alves de Freitas Borja, se faz mais presente nas memórias da 

comunidade.
44

 

A Matinha torna-se um dos distritos da cidade de Feira de Santana no ano de 

2008, após a realização de um plebiscito na localidade, esta localizada a cerca de 14 km 

                                                           

43
 Este mapa, como o que está colocado na próxima página  me foi gentilmente cedido por Elane B. de 

Souza, ambos foram utilizados na sua dissertação de mestrado Terra, Território, Quilombo: à luz do 

povoado Matinha dos Pretos – BA. Salvador, UFBA, 2011. Ambos estão respectivamente nas páginas 17 

e 67 do seu trabalho. 
44

 Informações provenientes do cruzamento realizado com a seguinte documentação: APEB. 

Classificação: 1/192/336/05; 08/3421/01; 01/238/440/08. CEDOC. Classificação: 06/169/2646 – Antonio 

Alves de Freitas. 
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do centro de Feira de Santana. Englobando diversas comunidades da região, entre estas 

a ainda denominada de Fazenda Candeal, subdividida entre Candeal I e II, localizada na 

região, onde segundo os moradores, foram as terras da Fazenda Candeal. 

Segundo relato dos moradores mais velhos da região de Matinha, escravos da 

fazenda Candeal fugiram e formaram um quilombo nas proximidades desta, numa mata 

densa e fechada, pórem pequena, daí o nome de Matinha. Demonstrando assim a 

possibilidade de existência de um quilombo na região. 

FIGURA 2 – MAPA DE COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS IDENTIFICADAS 

EM FEIRA DE SANTANA 

 

Na base de dados do projeto GeografAR
45

, as comunidades Matinha e Candeal 

encontram-se identificadas enquanto Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Porém 

as comunidades não são reconhecidas como quilombolas pela Fundação Palmares, 

responsável pela certificação e reconhecimento de comunidades quilombolas no Brasil.  
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Elane Bastos de Souza
46

 em sua dissertação de mestrado define a atual 

comunidade de Matinha enquanto quilombo contemporâneo. A autora baseia na 

afirmação de Maria Ângela do Nascimento
47

. Conforme demonstra o trecho abaixo: 

Um olhar sobre a história de Feira de Santana permite compreender que o 

processo de escravização e seus desdobramentos possibilitaram a formação 

de um campesinato negro no decorrer do século XIX e XX, e culminou com a 

constituição das CNRQs
48

, contexto no qual, certamente, se insere o povoado 

de Matinha dos Pretos. Estudos sobre a área, aliados aos relatos orais e a 

documentos históricos evidenciam o fato de que esta comunidade vivenciou 

uma experiência de resistência à escravização, possibilitando, assim, a 

formação de um quilombo histórico e a permanência de um quilombo 

contemporâneo. 

Maria Ângela Nascimento (1997 p.32) demonstra a veracidade desse 

processo ao afirmar que: “Comumente as/os negras/os escravizados se 

revoltavam com a sua condição de escravizados ora colocando cobras dentro 

das botas, sob as camas, colchões e cobertas de seus senhores, ora fugindo, 

escondendo-se numa área de mata cerrada, porém pequena, a matinha”, daí o 

nome Matinha dos Pretos. 

À medida que estes escravizados se fixavam ao redor da Pequena Mata, as 

relações entre si e com aquele espaço iam, cotidianamente se estabelecendo, a 

partir da construção dos laços de parentesco e de pertencimento àquela terra, 

constituindo, deste modo, as formas de trabalho, a situação fundiária, os 

conflitos e sociabilidades, aspectos que contribuem para a afirmação de uma 

identidade quilombola, presente nos relatos dos moradores.
49

 

 

Frederico Sento Sé
50

, assim como Souza, define a comunidade de Matinha 

enquanto quilombo contemporâneo, conforme trecho abaixo:  

 

A Comunidade de remanescentes de quilombo da Matinha dos 

Pretos é fruto de uma das principais formas de resistência à sociedade 

escravista, que predominou no Brasil de 1535 até a sua abolição oficial em 

1888, que foi o aquilombamento.
51

 

  

A partir das propostas teórico-metodológicas que nos foram apresentadas pelos 

autores discutidos no presente capítulo, dentre as quais destacamos a História Oral e a 

Metodologia da Ligação Nominativa, além do breve dialogo com a bibliografia acerca 

da historiografia da escravidão em seus aspectos gerais e locais, sobre o conceito de 

quilombo e a bibliografia existente sobre a Matinha partiremos agora a uma analise 

                                                           

46
SOUZA, Elane Bastos. Terra, Território, Quilombo: à luz do povoado Matinha dos Pretos – BA. 

Salvador, UFBA, 2011. 
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 NASCIMENTO, Maria Ângela Alves do. As práticas populares de cura no povoado de Matinha dos 

Pretos-BA. Tese de Doutorado, USP,Ribeirão Preto/ São Paulo, 1997. 
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 SENTO SÉ, Op. Cit, 2009.  
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mais pormenorizada dos dados encontrados em acervos judiciários e periódicos tendo a 

memória dos moradores/as da região como guia para a análise.
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CAPÍTULO 2  

ESCRAVIDÃO, QUILOMBO, EPIDEMIA: DO 

COTIDIANO ESCRAVISTA NA FAZENDA CANDEAL À 

FORMAÇÃO DA MATINHA 

 

2.1. MEMÓRIAS DA FAZENDA CANDEAL 

 

Na memória dos moradores da região, acerca da Fazenda Candeal, emergem 

narrativas sobre aspectos de resistência ao sistema escravista como colocar cobras 

dentro das botas, sob as camas, colchões e cobertas de seus senhores; ou fugindo e 

escondendo-se numa área de mata cerrada e pequena, a matinha, daí a provável origem 

do nome Matinha dos Pretos
52

. O que teria ocasionado a formação de um quilombo na 

localidade denominado à época de “matinha dos pretos” por estar localizado em uma 

área de mata densa, porém pequena. Segundo relatos de moradores esse quilombo era 

localizado dentro da propriedade do Sr. Antônio Alves. Assim, segundo a tradição oral 

da região a formação da comunidade de Matinha remonta ao período da escravidão e à 

resistência a esta. 

A atual comunidade de Fazenda Candeal, subdividida em I e II, faz parte do 

distrito de Matinha e compreende a região em que, segundo os moradores mais velhos, 

foram as terras antes pertencentes a Antônio Alves de Freitas Borja e aos seus herdeiros 

legítimos e naturais.  

Elane Bastos de Souza, nos fala sobre a abordagem que Eurico Alves 

Boaventura faz sobre a fazenda Candeal e seu proprietário: 

 

A fazenda Candeal também é mencionada na obra clássica de Eurico 

Alves Boaventura, intitulada, “Fidalgos e Vaqueiros”. Nesse trabalho, o autor 

trata da construção da identidade sertaneja em algumas cidades baianas, 

explicitando esse processo no Agreste Baiano, especificamente em Feira de 

Santana. (...) 

O autor evidencia o “prestigio social” do qual gozava o proprietário 

da “Casa-da-fazenda”Candeal, possivelmente um latifúndio, e que se traduzia 

no domínio e apropriação por parte da tradicional família Alves sobre aquele 

território. Desta forma, a concentração de um número razoável de africanos 

escravizados associados a sua utilização, enquanto mão de obra, possibilitou, 
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certamente, a formação de núcleos de escravizados e escravizadas refugiados, 

ou seja, os primeiros quilombolas da Matinha dos Pretos ( SENTO SÉ, 

2009).
53

 

 

A partir deste trecho a autora evidência a imponência do tenente-coronel 

Antônio Alves, temido pelos moradores da região e considerado por alguns dos 

entrevistados como um homem mal, proprietário de escravos. Conforme enfatiza, o Sr. 

João Miúdo
54

: 

Era. Era como é que disse... Era ele que era o chefe. O dono dos 

escravos. Era rico. Era aquilo que ele fizesse. Por exemplo, se tivesse um cara 

que matasse e entrasse na fazenda dele ninguém tirava não. 

 

Mas os entrevistados mais velhos referem-se a Arthur Alves, filho natural do 

tenente-coronel Antônio Alves
55

, como o antigo proprietário das terras onde moram, ou 

ainda Manoel Portugal, protagonista de uma disputa pela posse das terras da região na 

década de 1960 e que aparece como testamenteiro de Antônio Alves em seu testamento 

do ano de 1920. Os moradores afirmam que eram arrendatários de Arthur Alves e que 

pagavam anualmente pelo uso da terra.  Conforme enfatiza o Sr. João Miúdo: 

 Pagava em dinheiro, pagava em dinheiro... era de ano em ano, a 

gente ia lá e levava a quantidade de dinheiro e ele dava o recibo a gente... O 

que cobrava o arrendamento. Pagamos arrendamento a dois...dois donos (...) 

o primeiro foi Arthur, que era o dono do terreno, que ele mandava a gente 

trabalhar no terreno, plantar lavoura e coisa...plantar lavoura e plantar 

arvoredo. 

D. Daria Lima afirmou sobre Arthur Alves: 

Ele morava no São José. Então os pais deles morrendo, e eles foi 

quem ficaram por conta né, e tinha essa terrama toda aqui, aí ele mandava 

cada um fazer sua roça. E aí...cada um fez sua roça, pagava...de primeiro, nos 

primeiro quando entrou logo... Pagava dia de trabalho, e daí por diante 

ninguém não pagou mais nada, ficamos todo mundo morando aqui. Ficou 

todo mundo morando aqui através dele, que ele mandava fazer a roça, ‘no 

lugar que você quiser fazer sua roça vá fazer’, e a gente fazia. Cada um faz 

sua roça, foi assim.
56
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Alguns moradores da comunidade de Candeal, por mim entrevistados, homens e 

mulheres, declararam não serem nascidos na localidade e terem ido morar na 

comunidade na condição de arrendatários
57

 de Arthur Alves. 

Já os moradores da comunidade de Matinha, quando não tinham parentes na 

comunidade de Candeal, afirmavam não saber informações sobre a existência da 

Fazenda Candeal, ou mesmo sobre Antonio Alves. 

D. Púqueria
58

, moradora da Matinha, que afirma ser neta do tenente-coronel 

Antonio Alves, ao ser perguntada sobre a sobre a presença de trabalhadores 

escravizados na região responde:  

Não sei se aqui tinha. Deve ter né, porque aqui o povo chama de 

matinha dos pretos era porque disse que os pretos corriam praqui. Mas não 

era não porque o meu avô era quem tinha escravo aí no Candeal né. E... Não 

sei. (???) Não cuidava de escravo mais não. Cuidava daquele pessoal mais 

velho e ficavam trabalhando. Mas aqui na matinha eu não sei. O povo diz 

assim: que era porque aqui tinha muito preto e que foi escravo. Mas se era 

escravo eu não sei. Eu sei que o meu avô tinha escravo, mas se eu disser que 

alguma pessoa daqui foi escravo de meu avô eu tô mentindo (????) Naquele 

tempo, era no Candeal. Eu não alcancei a senzala. 

 

 

Em entrevista realizada com o Sr. Lourenço esse é enfático ao afirmar: 

Eu alcancei lá. Tinha umas cocheiras dos escravos comer e sair. E o 

cabo de turma dos escravos era o marido de uma parenta minha que era 

sobrinha de meu pai, chamada eremita Mané de Malu. E levava os escravos 

pra comer no cocho. A cocheira eu tava trabalhando no Candeal, que eu 

ganhava lá, trabalhava lá... Via eles comendo lá. Mas quando cheguei os 

escravos não tinha mais. Mas o cocho tinha lá que eu vi. 
59 

 

Assim, podemos perceber que é evidente na memória dos moradores a existência 

de escravidão na região e de uma relação pouco amistosa entre o proprietário da 

Fazenda Candeal e os trabalhadores escravizados desta. 
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 Não encontrei nenhum tipo de registro que comprove a condição de arrendatários dos moradores da 
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2.2.  A FAZENDA CANDEAL NOS ARQUIVOS DO PODER  JUDICIÁRIO 

 

Em seu trabalho Sento Sé
60

 nos informa sobre a Fazenda Candeal: 

Temos a Fazenda Candeal, que segundo a relação de bens descrita 

no inventário realizado no ano de 1854, em decorrência da morte de José 

Vitorino de Oliveira, então proprietário da mesma, contaria com 11 senzalas 

e 27 escravos
61

. A viúva de José Vitorino, Maria Alvina de Oliveira, casou-se 

pela segunda vez com João Vitorino Ferreira Bastos e este, ao morrer em 

1863, legou aos filhos a fazenda, contendo as mesmas 11 senzalas, mas um 

número inferior de escravos
62

. Um outro inventário datado de 1882, ano de 

falecimento de Elvira Bastos de Oliveira Borja, filha de João Vitorino e 

Maria Alvina, herdeira da Fazenda Candeal, indica a herança deixado para 

seus filhos a fazenda contendo agora somente 9 senzalas e 7 escravos.
63

 

A partir das informações obtidas na leitura de Sento Sé, dirigimo-nos ao APEB 

em busca destes inventários, a fim de identificar os escravizados da Fazenda Candeal. 

Os inventários estavam em grande parte danificados, o que dificultou a leitura de 

algumas informações, mas ainda assim, conseguimos retirar destes relevantes 

informações para a realização desta pesquisa
64

.  

Ao analisar o inventário em decorrência da morte do capitão José Vitórino de 

Oliveira, ocorrida no ano de 1854
65

, conseguimos identificar os/as escravizados/as da 

Fazenda que eram 25, sendo 15 homens e 10 mulheres, dos quinze escravos do sexo 

masculino apenas Manoel do Sul “já velho quebrado das virilhas” trabalhava no 

serviço doméstico, os demais se dividiam entre os serviços da rapa e da enxada. No 

inventário não aparece informação sobre a cor deste cativo o que nos induz a concluir 

que o termo do Sul pode denotar um pertencimento étnico desconhecido vinculado a 

alguma região ao Sul da Província ou mesmo do continente africano, esta ausência pode 

ainda demonstrar uma falta de interesse do avaliador em indicar esse pertencimento ou a 
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cor do cativo, qualidades que interessavam quando o escravizado ainda era um bem 

comercializável, não parecendo ser este o caso
66

. Observamos ainda que o valor dos 

escravizados/as era dado a partir de informações como cor/etnia, idade, condição de 

saúde e profissão.  

 

TABELA  01 -  CATIVOS DA FAZENDA DO SEXO MASCULINO  

(INCLUINDO AS CRIANÇAS) 

NOME COR IDADE PROFISSÃO/ 

SERVIÇO 

OBS: VALOR 

(em Réis) 

Faustino Cabra 45 anos Sapateiro De moléstia 600 mil  

Benedicto Crioulo Não 

informada 

Da Rapa  700 mil  

Thomas Crioulo Não 

informada 

Da Rapa  700 mil 

Manoel 

Paulo 

Crioulo Não 

informada 

Da Rapa  700 mil 

Marcolino  Cabra Não 

informada 

Da Enxada1 Doente do ar do 

vento 

500 mil 

Silvestre  Cabra Não 

Informada 

Da Rapa  800 mil 

Necácio Crioulo 50 e tantos Da Enxada2  450 mil 

Leandro  Crioulinho Não 

informada 

Da Rapa  800 mil  

Vidal Cabrinha Não 

informada 

Da Rapa  700 mil 

Leandro 

(ilegível) 

Crioulinho Não 

informada 

Da Enxada3  800 mil 

Vicente Pardinho Não 

informada 

Da Enxada4  800 mil 

Martins Pardinho 09 anos Não 

Informado 

 750 mil 

Manoel Cabrinha 06 anos Não 

Informado 

 500 mil 

Francisco 

Filho 

Cabrinha 04 anos Não 

Informado 

(filho provável 

da escrava 

Francisca) 

100 mil 

Manoel do 

Sul 

Não 

informada 

Já velho Do serviço 

doméstico 

Quebrado das 

virilhas 

100 mil 

 

Dentre os cativos menores de 10 anos do sexo masculino constavam Francisco 

cabrinha de 4 anos , avaliado em 100 mil réis, preço equivalente apenas ao escravo 
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mais velho da fazenda. Porém os outros dois - Martins pardinho de 09 anos e Manoel 

cabrinha de 06 anos -  estavam avaliados, em 750 mil réis e em 500 mil réis, 

respectivamente, demonstrando uma relação entre a aproximação da idade produtiva e o 

aumento do preço. Como é o caso de Vicente, avaliado em 800 mil réis, cuja idade não é 

informada, mas o termo “pardinho” denota a sua pouca idade e o fato de ser dedicado a 

enxada demonstra a existência de uma ocupação para si, além de Vidal cabrinha que 

dedicava-se ao serviço da rapa, serviço avaliado em 700 mil réis.  

Dedicavam-se aos serviços “da rapa” na fazenda ao todo 06 escravos: Vidal 

cabrinha acima citado; Benedicto de 30 anos, Thomas e Manoel Paulo cujas idades não 

aparecem, ambos crioulos, avaliados em 700 mil réis cada. Além de Silvestre cabra de 

idade não informada e Leandro crioulinho de 14 anos, avaliados em 800 mil réis. 

Assim, pode-se inferir que os escravos dedicados ao serviço “da rapa” eram 

majoritariamente homens, posto que apenas uma mulher dedicava-se a este. Ao analisar 

os 6 cativos do sexo masculino dedicados ao serviço - embora apenas apareça a idade de 

2 deles, 1 é classificado como cabrinha denotando assim a pouca idade – pode-se 

observar que e este trabalho era dado preferencialmente a escravos/as mais moços. 

Assim, possivelmente “a rapa” referida no inventário é a raspagem do couro do gado.
67

 

Este era provavelmente um trabalho valorizado nas regiões de policultura, posto que o 

valor dos escravizados/as dedicados a este serviço variava de 700 a 800 mil réis, mesmo 

no caso da única mulher dedica a tal serviço que estava avaliada em 700 mil réis. 

Ainda sobre os escravos homens, 04 deles dedicavam-se ao serviço da enxada. 

Leandro crioulinho cuja idade não aparece, avaliado em 800 mil réis; Necácio crioulo 

de 40 anos, avaliado em 450 mil réis; Silvestre cabra, de idade não indicada, avaliado 

em 800 mil réis; Marcolino cabra cuja idade não aparece, avaliado em 500 mil réis e 

Benedicto crioulo de 30 anos, avaliado em 700 mil réis. Neste serviço aparecem apenas 

homens entre 30 e 40 anos e com valores que variam entre 500 mil réis e 800 mil réis. 

As mulheres eram em sua maioria dedicadas aos serviços domésticos, Vicência 

cabra, já velha, avaliada em 300 mil réis e Francisca crioula de 40 e tantos anos, 

avaliada em 400 mil réis, além das duas únicas mulatas da fazenda, Justina de 14 anos, 

avaliada em 900 mil réis, a escrava mais cara da fazenda e também mais nova, e Maria 

de 30 anos, avaliada em 650 mil réis, que valia mais que o único escravo especializado 

da fazenda, Faustino cabra, que era sapateiro, de 45 anos e avaliado na quantia de 600 
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mil réis. Havia ainda, Apolinária cabra “um pouco velha”, dedicada à lavoura, avaliada 

em 450 mil réis e Rita cabra, dedicada ao serviço “da rapa”
68

 avaliada em 700 mil réis, 

cuja idade não é mencionada. Existiam na fazenda três escravas crianças: Vicência 

filha
69

 de 4 anos, cuja cor não aparece, avaliada em 350 réis; Honorata crioula de 3 

anos avaliada também em 350 mil réis; e Maria cabrinha de 8 anos, avaliada em 630 

mil réis.  

TABELA  02 -  CATIVAS DA FAZENDA DO SEXO FEMININO  

(INCLUINDO AS CRIANÇAS) 

NOME 

 

COR IDADE PROFISSÃO/ 

SERVIÇO 

OBS: VALOR 

(em Réis) 

Vicência Cabra Já velha Serviço 

Doméstico 

 300 mil  

Francisca Crioula 40 e tantos 

anos 

Serviço 

Doméstico 

 400 mil  

Rita Cabra Não 

informada 

Da Rapa  700 mil 

Honorata Crioulinha 03 anos   350 mil 

Maria Mulata 30 anos Serviço 

Doméstico 

 650 mil 

Justina Mulata 14 anos Serviço 

Doméstico 

 900 mil 

Rita Crioula Já velha Não 

informada 

Adoentada 250 mil 

Apolinária Cabra Um pouco 

velha 

Da Lavoura  450 mil  

Maria Cabrinha 08 anos   630 mil 

 

Faz-se referência ainda a 11 senzalas cobertas de telhas avaliadas em 165 mil 

réis, que pelo número de cativos, 25, indicam a possível existências de famílias escravas 

na fazenda
70

. A presença significativa de crianças cativas, nascidas na fazenda (cabras, 

crioulas e pardas), juntamente com esse padrão de senzalas individuais, é  

demonstrativo de uma forma de reposição de mão-de-obra presente em locais 

produtores de gêneros alimentícios, com uma economia não voltada para exportação, o 
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 O serviço “da rapa” nas fazendas de policultura do sertão baiano era caracterizado ou pela raspagem 

da mandioca, serviço que não exige grande força física ou da raspagem do couro do gado, este exige mais 

força. 
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 Possível filha da escrava Vicência mais velha. Nesse inventário é mais difícil a identificação da filiação 

dos escravos/as, fato que torna-se comum após a instituição da matricula obrigatória de cativos. 
70

 Cabe citar o pioneirismo do historiador Robert Slenes ao dissertar sobre a família escrava em sua obra 

Na Senzala Uma Flor – Esperanças e recordações na Formação da Família Escrava. Brasil Sudeste, 

Século XIX, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999. 
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que não impede de entendermos isso também como uma conquista escrava.
71

 A análise 

desse inventário permite-nos esquadrinhar um perfil da Fazenda à época, enquadrada no 

que Freire defende como tipo de propriedade predominante na região de Feira de 

Santana, baseada na policultura e na criação de gado, sustentadas com o trabalho 

escravo.
72

 

  O segundo inventário analisado
73

, devido a sua pouca legibilidade, me forneceu 

poucas informações, nenhuma delas acerca dos escravos da fazenda. Nele, João 

Justiniano reconheceu ter tido quatro filhos com Maria Alvina de Oliveira, duas 

falecidas e Elvira e Filintho
74

. Deixou a quantia de quinhentos mil réis para ser dada a 

Honório Ferreira Bastos, filho de Filismina de tal, entregue em caso de sua maioridade 

apenas por seu testamenteiro ou inventariante, apenas se este demonstrasse de sua “boa 

índole”, caso contrário essa quantia seria dada aos seus dois filhos Elvira e Filintho ou 

suas descendências. 

Partimos então ao terceiro inventário de morte de Elvira Bastos de Oliveira 

Borja
75

, filha de Maria Alvina de Oliveira e João Justiniano Ferreira Bastos. Elvira 

casou-se com Antonio Alves de Freitas Borja, tendo com ele três filhos: Hilda, Esther e 

Antonio. A fazenda contava com apenas 7 escravos
76

: Thomas preto, 55 anos, avaliado 

em 250 mil réis, capaz de todo serviço, da lavoura; Manoel Paulo preto, 50 anos, 

avaliado em 300 mil réis; Fernando preto, avaliado em 900 mil réis; Epifanio fulo, 

avaliado em 900 mil réis; Veridiana fula, 11 anos, capaz de todo serviço, da lavoura, 

avaliada em 700 mil réis, filha de Justina, escrava de outro domínio; Avelina fula, 11 

anos, avaliada em 700 mil réis, da lavoura, filha de Faustina, escrava de outro domínio; 

Julita fula avaliada em 700 mil réis. Pode-se perceber o decréscimo no número de 

escravos, possivelmente ocasionado pela partilha da herança entre os herdeiros
77

. Pode-
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 A esse respeito ver Sharyse Amaral, Um pé calçado, outro no chão: liberdade e escravidão em 

Sergipe. Salvador: EDUFBA; Aracaju: Editora Diário Oficial, 2012. Pp.46-49. Ver também SLENES, op. 

Cit., pp.197-200. 
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 FREIRE, Op. Cit.  
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 Inventário de João Justiniano Ferreira Bastos a Quiteria Florescia dos Anjos, 1863/1878 – 290 folhas 

(incompleto).  APEB. Classificação: 08/3421/01 
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 Possivelmente o proeminente Desembargador Filinto Bastos. 
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 Inventário de Elvira Bastos de Oliveira Borja a Antonio Alves de Freitas Borja. Período: 1882 – 26 

páginas. APEB. Classificação: 01/238/440/08. 
76

 As informações sobre os/as escravos Thomaz, Manuel Paulo, Veridiana e Avelina constam da 

matrícula de escravos feita por Antonio Alves em 02 de agosto de 1872. O inventário estava pouco 

legível, não consegui identificar aspectos mais específicos destes/as escravos no inventário, mas 

verifiquei que estes/as permaneciam enquanto escravizados/as até aquele momento. Assim a referencia a 

idade destes/as é do ano de 1872 e não de 1882. 
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 Plano de trabalho aprovado no edital PIBIC/UEFS 2011 com o Título: História, Memória e Trajetórias: 
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se verificar que os escravos Thomas e Manoel Paulo, permanecem na Fazenda, agora já 

velhos, com 55 e 50 anos respectivamente. Ambos têm seu preço reduzido de 700 mil 

réis para 250 e 300 respectivamente, mudam da categoria crioulo para a categoria preto 

e passam de escravos da rapa a escravos da lavoura, sendo Thomas, caracterizado 

enquanto capaz de qualquer serviço. 

Essa documentação nos permitiu analisar aspectos da realidade da fazenda 

policultora escravista denominada Fazenda Candeal, percebendo a diminuição gradativa 

do número de escravos da fazenda, fator que pode ser associado a inúmeros fatores 

como: as constantes secas enfrentadas pela região; o trafico interprovincial; as leis 

abolicionistas iniciadas em 1845 que passam a abrir possibilidades de liberdade pelas 

vias oficiais aos escravos ou mesmo a fuga, esta última presente na memória de 

moradores da região sobre a formação da comunidade de Matinha. 

 

2.3. MEMÓRIAS DA MATINHA 

A formação da Matinha é creditada ora ao quilombo histórico existente nas 

terras da fazenda Candeal, ora ao fincamento do cruzeiro a partir do qual se formou a 

igreja em torno da qual se formou posteriormente o pequeno vilarejo que atualmente é a  

sede do distrito. 

Sobre a formação da Matinha contemporânea, Sento Sé ao analisar um 

arrolamento no qual o tenente-coronel Antônio Alves vende, no ano de 1913, parte da 

sua propriedade a Adolfo Ferreira da Silva, propriedade que recebeu o nome de Matinha 

e que, conforme trecho do documento transcrito, limitava-se ao sul com a Fazenda 

Candeal. A partir desta análise, Sento Sé afirma que: 

...a divisão da Fazenda Candeal entre seus herdeiros, e sua 

fragmentação em lotes menores, seja como herança, seja para venda (...), 

provavelmente, teria sido a forma como a Matinha moderna surgiria.
78

 

 

 

D. Antonia em sua entrevista fala: É Matinha dos Pretos. (...) Agora os pretos eu 

não sei de onde eram. Os pretos foram caçados aqui mesmo. Os pretos eram daqui 

mesmo que eles botaram o nome Matinha dos Pretos.
79

 

___________________________________ 

Matinha dos Pretos/Fazenda Candeal nas Fontes Judiciárias  e Cartoriais (1854-1950), vinculado ao 

projeto Itinerários da Memória: Comunidades Negras Rurais do Paraguaçu (Feira 1880-1940), sob 

orientação da Prof.ª Dr.ª Lucilene Reginaldo. 
78

SENTO SÉ, Op. Cit, p. 20.  
79

 D. Antonia faleceu em meados do ano de 2010. Utilizo aqui também a entrevista realizada pelo projeto 
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 D. Daria é enfática ao afirmar não ter memórias sobre o período da escravidão. 

Não, isso aí eu não alcancei não, eu via o povo falar desse cativeiro, 

mas eu não alcancei não, esse cativeiro eu não alcei não, eu via o povo falar 

desse cativeiro que tinha... Que teve, mas eu não alcancei não, eu não 

alcancei não. Do cativeiro eu não sei contar não.
80

 

 

O Sr. João Miúdo enfatiza: 

Hum, que teve escravo do coronel Antonio Alves. Agora dos meus 

pais, meus parentes num teve nenhum que fosse agregado dele não. O meu 

avô Andre Lima era muito conhecido desse pessoal do Candeal, mas num 

chegou a ser escravo não. (...) Teve sim, teve escravo que esses filhos dele 

tudo era com as escravas, mas eu não sei o nome de nenhuma, que eu não 

alcancei, eu não sei se meu pai alcançou (entre risos).
81

 

 

Esta afirmação demonstra que possivelmente o proprietário da fazenda Candeal, 

o tenente-coronel Antônio Alves teve filhos com as suas escravas, informação 

importante para guiar-me nos passos dados pela investigação, sobre o que falarei um 

pouco mais adiante. 

A moradora da Matinha, Maria das Virgens Alves de Almeida, conhecida como 

D. Ninha, que na época da entrevista possuía 55 anos, liderança comunitária da região, 

ao ser questionada sobre o motivo pelo qual a comunidade era chamada de Matinha dos 

Pretos afirma: 

Fazenda Matinha dos Pretos. Até quando eu estudei (...) todos os 

documentos antigos todos você acharia fazenda Matinha dos Pretos só tem 

preto as pessoas que você via assim na Matinha com a cor mais clarinha é 

porque veio de fora, veio de algum lugar, se você vê que não tem essa cor é 

por que casou com alguém da Matinha e ficou diferente, mas tinha essa cor 

aqui ó é negro mesmo o nome Matinha. Segundo minha avó meu avô e outras 

pessoas aqui foi o seguinte o nome Matinha foi um nome histórico um nome 

assim que a gente gosta desse nome. Quando foi a emancipação pra distrito a 

gente brigou pra permanecer esse nome pra que não mudasse esse nome por 

que segundo as histórias os mais velhos contavam por que aí a fazenda 

Candeal era uma fazenda muito grande e aí tinha engenho de escravo aí tinha 

senzala tinha engenho de escravos tinha muita coisa e aí. A Matinha é 

chamada por que era uma mata mas não era uma mata grande e por a mata 

não ser grande chamava Matinha por que significa mata pequena e quando os 

escravos começaram a se rebelar contra os patrões contra os senhores pela 

opressão que eles sofriam vinha muito escravo da África eles compravam aí 

eles se rebelava e fugiam corria, atravessava e se escondia nessa mata na 

Matinha a Matinha foi quilombo de escravos o pessoal corria pra tentar 

escapar e se escondia daí foi de onde veio essa descendência de negros que 

foi os diversos povos que veio da África e tinha escravos aí que corria pra se 

livrar, meu avô dizia que quando encontrava jararaca na bota do patrão, 

colocava a coral debaixo do lençol da madame eles estavam com raiva botava 

a cobra na cama da madame, revoltava pra quando deitasse mordesse pra 

___________________________________ 

Retratos da Matinha, realizada em 21/07/2007.  
80

 Entrevista realizada por mim em 03/02/2012. 
81

 Entrevista realizada por mim em 30/05/2011, grifos meus. 
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matar e foi formando daí o quilombo aí a origem da Matinha que foi um 

antigo quilombo.
82

 

 

A moradora ainda traz as informações a seguir sobre a memória da escravidão na 

região: 

Muitos nem sabem dessa historia, é de lamentar que muitos nem 

sabem dessa história lembro que quando eu era nova  meu avô contava a 

história bonita  contava a história de uma escravo chamado Pamateu, cantava 

musica do Pamateu  que disse que era ousado num era mole.  

(...)  

Aí tudo ele contava. A história do Candeal da escravidão, desses 

engenhos toda como eu tava falando uma vez eu tive a oportunidade de ter 

uma só que eu facilitei tinha um documento da fazenda Candeal com a cadeia 

sucessória o nome da senzala, o nome de escravo, nome de escravo falou dos 

escravos que foi comprado um documento muito bonito aí depois eu facilitei 

era pra ter tirado uma xérox e facilitei é que tinha alguém em Feira de 

Santana com esse dossiê. Tinha a cadeia sucessória da fazenda Candeal era 

um documento que tratava da cadeia sucessória, tratava da questão da morte 

eu vi na mão de um certo advogado isso aqui é um livro e passei batido. Tem 

muitas pessoas que não sabem a historia de Matinha que não sabem como 

Matinha começou... 

 

Pode-se perceber que aqueles/as moradores/as que nasceram na região e que 

possivelmente são descendentes de escravizados/as, como nos casos de D. Antonia, D. 

Daria e o Sr. João Miúdo, são enfáticos/as ao afirmar não terem ligação familiar ou não 

saberem informações acerca da escravidão na região. Já o Sr. Lourenço – que segundo 

os/as moradores/as era o conhecido “historiador” da localidade, era quem sabia contar 

tudo sobre a história da região – afirma com bastante tranquilidade que a comunidade 

fora sim território de escravizados/as. D. Puqueria, descendente dos donos da Fazenda 

Candeal ocupa também posição de relativo conforto ao falar que a comunidade teve sim 

escravizados/as, que seu avô Antonio Alves era o proprietários destes
83

. 

Percebe-se também que são os/as moradores/as mais antigos/as os que enfatizam 

a inexistência de memória acerca da escravidão. Os/as mais jovens  e/ou pessoas que 

tem algum tipo de relação com os movimentos sociais afirmam ter conhecimento sobre 

o passado escravista da localidade e mesmo empenham-se pelo reconhecimento da 

comunidade enquanto remanescente de quilombo, como são os casos de D. Ninha, 

conforme exposto acima, e o caso de Galdino Oliveira:
84
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 Utilizo aqui a entrevista realizada por Elane Bastos de Souza, durante a elaboração da sua dissertação 

de mestrado. A data da entrevista não foi informada. 
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 Negar a ligação familiar com o passado escravista é um fenômeno identificado em trabalhos anteriores, 

como o de Mattos e Lugão (2005) acima citado.  
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 Galdino, conhecido como Guda é um dos líderes do grupo de Samba de Roda Quixabeira da Matinha, 
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Eu acho que isso aí vai ser uma luta que a gente vai lutar pra ganhar 

esse reconhecimento, que até então só a Fundação Palmares dá esse 

reconhecimento. A Associação tá aí pra buscar esse reconhecimento. Eu e a 

Associação percebemos que temos nos reconhecer enquanto quilombolas pra 

buscar o reconhecimento das pessoas de fora. Pois a gente tá perdendo 

muitos direitos por não termos ainda esse reconhecimento. E pretendo 

trabalhar junto com a escola e a população pra nos reconhecermos enquanto 

quilombolas.
85

 

 

Demonstrando assim o interresse dos moradores mais jovens da localidade em 

reconhecer o passado escravista e principalmente a resistência à escravidão na 

comunidade para que possam acessar os direitos pertinentes às comunidades negras 

rurais egressas do cativeiro. 

Ainda no tocante as memórias das origens da Matinha, vale mencionar o 

“fincamento” do Cruzeiro, que segundo a memória dos moradores resulta de uma 

promessa por parte de uma moradora da localidade de Matinha, que faz uma promessa a 

São Roque, quando da epidemia de peste bubônica ocorrida no povoado de Jacú. 

 

 

2.4. A “PESTE DO JACÚ” E A FORMAÇÃO DA ATUAL COMUNIDADE DE 

MATINHA 

 

O processo de urbanização nas grandes cidades brasileiras inicia-se ainda no 

século XIX, quando da chegada da Família Real portuguesa no Brasil, no caso do Rio 

de Janeiro em especial. Porém a urbanização torna-se norma no país em fins do século 

XIX, quando da proclamação da república. 

No Rio de Janeiro, o processo de urbanização caracterizou-se pela tentativa de 

controle da população pobre, formada em sua maioria por negros egressos do cativeiro, 

que habitava os cortiços, considerados como locais fétidos, proliferadores de doenças 

como febre amarela, peste bubônica, dentre outras. Sobre o tema trata Sidney 

Chalhoub
86

 no livro Cidade Febril, no qual o autor analisa o processo de destruição dos 

cortiços do centro da cidade, por serem estes considerados locais de habitação de 

“classes perigosas”, leia-se negros egressos do cativeiro, prostitutas, gente sem emprego 

___________________________________ 

um dos fundadores do grupo. 
85

 Entrevista realizada por mim em 26/05/2011. 
86

 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo, SP: 

Companhia das Letras, 2006. 
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fixo, dentre outros. A retirada do cortiço tinha por objetivo higienizar a cidade, abrindo 

as portas para a modernização/urbanização do centro da cidade, local onde a partir daí 

deveriam estar as grandes casas comerciais e o centro administrativo do Brasil. 

Cabe destacar a resistência da população pobre do Rio de Janeiro, destacando-se 

a recusa à vacina obrigatória como resposta à política do prefeito da cidade então, 

Pereira Passos, denominada de “bota a baixo”, que consistiu na derrubada de cortiços e 

casarões habitados por pobres.
87

 

Em São Paulo, assim como no Rio , o processo de urbanização caracterizou-se 

pela tentativa de controlar as populações pobres. Sobre o tema tratam Boris Fausto
88

 e 

Margareth Rago
89

. Onde os autores tratam do cotidiano conflitante do trabalhador, da 

tentativa de normatizar a vida destes em todos os espaços, conforme trata Rago
90

, no lar 

– responsabilidade da mulher, em torno da qual no período elabora-se um discurso 

normatizador
91

; no trabalho/a fábrica, onde o trabalhador devia manter a higiene, local 

em que durante o período houve uma mudança estrutural para aderir ao modelo 

moderno de fábrica; no botequim, local de sociabilidade dos homens pobre e 

trabalhadores, onde comumente ocorriam conflitos pela busca de garantia dos seus 

espaços de trabalho. 

Na cidade de Salvador o processo de urbanização/modernizador tinha como 

principal entrave o elemento negro da sociedade, pois este com práticas consideradas 

pelo Estado enquanto criminosas e incivilizadas, como a capoeira e o candomblé. 

Conforme trata Nina Rodrigues, ao falar da intervenção policial nos candomblés: 

 
O texto da nossa Constituição política12 é claro e terminante. A 

todos os habitantes deste país, ela garante plena liberdade de consciência e de 

culto. O Código Penal da República qualifica os crimes de violência contra a 

liberdade de cultos e marca-lhes a penalidade. 

Em que direito se baseia, pois, a constante intervenção da polícia na 

abusiva violação dos templos ou terreiros africanos, na destruição dos seus 

ídolos e imagens, na prisão, sem formalidades legais, dos país de terreiro e 

diretores de candomblés?
92
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Surge nesse momento a legislação de repressão à vadiagem, inserida numa 

ideologia de “desafricanização das ruas”, de retirar da cidade os seus “ares de mulata 

velha”
93

 . 

Na cidade de Feira de Santana o processo de urbanização/modernização das ruas 

se dá em um período compreendido entre as décadas de 1930 e 1940, em que o alvo da 

política era o antigo morador do campo que trazia consigo os hábitos rurais.
94

 Porém, já 

na década de 1920, em consonância com o pensamento higienizador vigente na época, 

percebe-se a presença dessas políticas em na cidade, quando do processo de combate à 

epidemias de peste bubônica em localidades rurais da cidade.  

Há na memória local a existência de uma epidemia de peste bubônica em 1922 

na localidade de Jacú, pertencente ao atual de distrito de Matinha, que culminou na 

promessa de uma moradora da região a São Roque, que se a epidemia não se alastrasse 

até a comunidade de Matinha esta mandaria fazer um cruzeiro em sua homenagem;  não 

chegando a epidemia até a localidade, a moradora, identificada na memória local por D. 

Antônia, cumpriu com a sua promessa, o que levou à seqüente fundação da capela da 

Matinha e a construção de casas aos redores, dando origem à atual comunidade de 

Matinha, sede do distrito de mesmo nome. 

São Roque é considerado o santo protetor dos doentes, pois teria dedicado toda a 

sua vida a cuidar dos doentes, alem da fama de que por onde passava a peste 

desaparecia como que a correr dele.
95

 Sincreticamente o santo é associado ao orixá do 

candomblé e umbanda Omulu ou Abaluaê, o orixá responsável pelo controle das 

doenças,  segundo o seu mito ele teria perdido uma perna, o seu verdadeiro nome, 

Xapanã, é proibido tanto no candomblé como na umbanda pois, conforme crença dos 

96
seus adeptos, pode atrair doenças.Obaluaê é a forma jovem de Xapanã, enquanto 
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Omulu é a sua forma velha.
97

 O orixá teria perdido uma das pernas No caso da escolha 

do santo a quem foi feita a promessa pela moradora da localidade esta é associada à 

SãoRoque, os moradores não fazem qualquer tipo de referencia a elementos de 

sincretismo religioso ou mesmo pertencimento oculto ao candomblé e a umbanda. 

Onildo David
98

 ao analisar a epidemia de cólera morbo ocorrida na cidade de 

Salvador em meados da década de 1850, fala do papel da Comissão de Higiene, mesma 

comissão de higiene relatada no jornal Folha do Norte como responsável pelo combate 

à epidemia de peste bubônica ocorrida na localidade de Jacu na década de 1920.  

O jornal Folha do Norte de 1922
99

 traz matérias sobre a peste bubônica, que 

afetou a população do arraial de Jacú, pertencente então à freguesia de São José das 

Itapororocas, aquela atualmente pertencente ao distrito de Matinha, o jornal traz 

algumas notícias sobre “casos suspeitos” e sobre a atuação do governo no combate à 

doença na cidade.  Conforme notícia veiculada no jornal do dia 09 de fevereiro de 1922: 

 Peste Bubônica? 

Tendo apparecido casos suspeitos da peste bobônica [sic] nos 

arraiais de Jacú e s. Vicente, deste município, o Sr.cel. Intendente municipal 

telegraphou hontem ao governo do Estado pedindo providências. 

 

Em edição inicial do mês de março – 04 de março de 1922 – o jornal traz 

informações sobre o decréscimo da peste no arraial do Jacú “Graças ao esforço 

intelligente e bem orientado da comissão que o governo estadual incumbiu de 

combater, no arraial do Jacú, a peste bubonica, vai ela decrescendo ali.”. O jornal traz, 

em edições dos meses seguintes, instruções sobre como combater a doença e sobre o seu 

enfrentamento pelo governo. 

A edição de 05 de agosto do mesmo ano apresenta como matéria de capa do 

jornal, na coluna de título “Commentarios”, o texto intitulado “ Sobre a peste negra”. 

Neste artigo são apresentadas informações sobre a ocorrência da doença em diversos 

locais do país, do estado e nas localidades da vizinhança: 

Agora pesa accentuadamente o enfortunio sobre o municipio de 

Feira de Sant’Anna, graças á irrupção do mal leva no lugarejo denominado 

Jacú, a certa distancia da formosa cidade sertaneja. Além da Feira, lugares 

outros de grande importância agrícola, pecuária e commercial, estão 

ameaçadas pela tremenda desgraça. São elles: São Vicente, Santa Barbara, 

Tanquinho, Almas, Bonfim, para citar apenas os de maior valor no referido 
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município. Isso, sem esquecer que em pontos dos convizinhos municípios de 

Riachão e Serrinha, simultaneamente, varios casos de peste se tem verificado. 

Destarte, prevê-se a provavel descida do mal ao Reconcavo e sua ascenção 

aos sertões, de que a Feira é um dos pórticos. 

 

A notícia parece ter a intenção de distanciar a epidemia da cidade de Feira de 

Santana, então em processo de urbanização emergente, quando refere-se ao povoado de 

Jacú como “lugarejo denominado Jacú, a certa distancia da formosa cidade sertaneja”, 

denotando assim o compromisso político do jornal com a civilização da cidade, 

colocando a epidemia enquanto  problema típico da zona rural, embora ao citar outras 

localidades vítimas da epidemia tenta mostrar que não apenas  a “Princesa do Sertão”
100

 

fora vítima de tamanha desgraça. 

A mesma edição mostra ainda a importância da Igreja enquanto responsável e/ou 

parceira no “saneamento rural” ao afirmar que “o bom padre, para o nosso caipira 

está acima do medico, da policia, da lei: é creatura sagrada”. Ao mesmo tempo, o 

jornal, através da veiculação dessas informações, tenta trazer a imagem da cidade 

enquanto local de pessoas civilizadas e que já não direcionam suas ações a partir da 

Igreja, ao contrário do morador da zona rural, que precisa da Igreja, ou do citadino para 

instruí-lo sobre as práticas de higienização. O jornal denota isso ao afirmar que o 

citadino deve instruir o “matuto” e ainda que o citadino, neste caso o padre, deve 

realizar essa instrução por meio verbal, pois esse é o único meio possível, criticando 

assim o alto índice de analfabetismo dos moradores do campo. 

Na edição de 07 de outubro, o Dr. Pedro Américo, traz a primeira de uma série 

de reportagens sobre a peste. Na capa do jornal a reportagem de título “A peste – I” 

trazia informações à população sobre a doença. Série da qual foram encontradas apenas 

duas edições, as de número I e III. Nessas reportagens era explicado o modo de 

contágio, como fora descoberta a doença e as formas de evitar o contágio da peste, que 

segundo o jornal não se transmitia apenas por ratos, mas gatos, preás, mocos e urubus. 

Informando:  

Determinada por um microbio, em forma de bacilo, que em 1894 

Yersiu e Kitasato descobriram em Hong-Kong, a peste é uma moléstia 

infectuosa que se caracteriza pela inflammação dos glauglions lymphaticos, 

constituindo bubões por abcessos, por symptomas pneumônicos e algumas 

vezes por hemorrhagias. 
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Segundo o jornal, o primeiro caso da doença na Bahia foi detectado em 1903, 

pelo Dr. João Américo Garcez Fróes. Na terceira edição da série o Dr. Pedro Américo 

concluiu dizendo: 

Com este assumpto damos aos nossos leitores uma noção scientifica 

da peste e esperamos que cada qual empregue os meios prophylaticos já 

divulgados, afim de que se evite o mal que nos ameaça. Guerra aos animais 

vehiculadores dos insetos e guerra aos insetos portadores e transmissores do 

microbio. 

 

 

Em edição de 28 de agosto, o jornal traz uma carta do chefe do serviço sanitário 

da cidade, informando sobre a melhora nas condições sanitárias “em toda zona 

pestosa”, sem que tivessem sido registrados casos nos dias antecedentes. Assim, pode-

se perceber que as idéias higienizadoras propagandeadas em Feira de Santana tinham 

como alvo preferencial o pobre e neste caso, morador da zona rural. 

A entrevistada Daria Lima falou sobre a epidemia e o fincamento do cruzeiro: 

 

O cruzeiro da matinha, eu me lembro que foi uma promessa que 

finada Antonia fez, ela fez uma promessa de que se... Se a doença não 

passasse do riacho pra cá que ela plantava um cruzeiro e ficava celebrando 

uma missa todo ano de agosto, pra São Roque. Então Deus ajudou que a 

doença não passou do riacho pra cá ela mandou... Esse cruzeiro veio de lá 

daquela serra, tu num vê aquela serra de lá (gesto em direção à sua esquerda). 

(...) Aquela... Esse cruzeiro veio de lá, num carro de boi, me lembro, veio 

num carro de boi, assentaram... E a primeira missa que ela celebrou foi dentro 

de casa, numa casa grande que ela tinha ali do lado, desse lado ali, desse lado 

assim que é do povo do finado Anísio, tu sabe? A casa dela era ali, ela 

celebrou uma missa ali, dentro do... Dentro de casa e aí Deus ajudou que fez 

um cruzeiro, ficou celebrando missa ali, botava esteira pra fazer uma coberta 

assim e ficou celebrando missa, depois o povo de finada Mônica mais os 

meninos de finado Pedro Nolácio, os povos mais velhos juntaram, reuniram 

tudo e... E fez a capela né. E construiu a capela ali naquele lugar, aquela 

capela foi construída assim. Depois trocaram a imagem de São Roque, botou 

dentro da capela.
101

 

 

O Sr. João Miúdo falou-nos sobre o processo de formação da atual sede do 

distrito de Matinha. 

Eh... E Antonia fez a promessa, botou o cruzeiro, assim que botou o 

cruzeiro alguns que quis fazer casa foi se encontrando, fazendo casa, aqueles 

povos que tinham terreno no lugar, por exemplo os parentes foi chegando e 

fazendo casa. Rodeando de... de casa e aí andou, hoje já é distrito. 

 

D. Ninha fez ainda as seguintes afirmações: 

...tem um lugar aí abaixo da Matinha, chamado Jacu (...) disse que 

teve uma doença no Jacu teve uma peste, a peste bubônica que morreu tanta 

gente que tinha como enterrar enterrou muita gente no meio dos cascos e 
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passava trazia todo esse povo que morria pra enterrar cá no São José que em 

São José tinha cemitério e foi a coisa piorando caindo gente, morrendo gente 

então o pai da minha mãe  Antonia, o Macário, e uma outra mulher chamada 

Antonia da Matinha que foi a tia de Lourenço, já vi falar Lourenço da 

Matinha, Lourenço da Matinha é uma pessoa muito falada morreu tem faz 

dois anos agora em maio que ele faleceu uma historia muito bonita da 

Matinha essa Antonia da Matinha foi quem criou ele como se fosse a mãe 

dele antigamente não tinha esse negócio de carro não dava pegava o caixão 

botava dois paus, atravessava assim botava o caixão assim amarrava o caixão 

e ...e quatro homens vinham e colocava nas costas. (...) Se cansasse botava no 

chão se tivesse mais gente trocava (...) e aí era tanta gente que não dava mais 

conta aí disse que essa Antônia fez um voto a Deus e pediu que se essa peste 

bubônica não que tinha no Jacu que tava matando tanta gente no Jacu que se 

ela não atingisse a Matinha, não passasse atingisse o lado da Matinha, que ela 

ia fincar um Cruzeiro e aí com o tempo a peste ficou por lá mesmo aí plantou 

o cruzeiro por lá mesmo e com o tempo implantou e com o tempo ela 

implantou esse Cruzeiro na Matinha e depois essa igrejinha diz que foi um 

voto que ela fez.
102

 

 

 Sento Sé, no trabalho já citado considera a epidemia, e o consequente 

“fincamento” do cruzeiro, como um dos marcos históricos da memória da fundação da 

comunidade de Matinha, sede do atual distrito de Matinha.  Assim, podemos perceber 

através dos depoimentos analisados que na memória dos moradores da região a 

formação da atual comunidade de Matinha é nitidamente vinculada ao fincamento do 

cruzeiro, um episódio religioso que demonstra a fé da moradora da localidade que  

inclusive, para esse fim, fez uma doação de terras , propiciando a posterior construção 

da igreja por ter a sua promessa a São Roque atendida. Enquanto o quilombo é 

enfatizado enquanto algo estanque em tempos passados, e que não tem qualquer vínculo 

com a maioria dos moradores entrevistados. 

 

 

2.5. TRAJETÓRIAS DE VIDA DOS/AS EGRESSOS/AS DO CATIVEIRO  NA 

MATINHA  

 

Antonio Alves de Freitas Borja em seu testamento faz as seguintes afirmações:  

 

 Declaro que sou filho legitimo de Francisco Alves de Borja e Rita 

Maria de Freitas, já falecidos, e natural da freguesia de Nossa Senhora dos 

Humildes, neste Estado da Bahia. 

Declaro que fui casado com Elvira Bastos de Freitas Borja, tendo do 

meu casamento Hilda, que falleceu em tenra idade, Esther, que foi casada 

com Dr. Agnello Ribeiro de Macedo e falleceu deixando vários filhos e Dr. 
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Antonio Bastos de Freitas Borja, professor cathedrático da Faculdade de 

Medicina da cidade de Salvador, da Bahia.  

Declaro que já reconheci como meus filhos havidos de Avelina 

Maria de Jesus – Lúcia Alves Freitas Rego, casada com Francisco Affonso 

do Rego, Davina Alves Campos, casada com Euriculo Alves Campos, 

Andrelina, casada com Urbano Vieira, Mario Alves de Freitas, Iderlina Alves 

de Freitas casada com Tiburcio Nunes de Almeida, ambos já falecidos 

deixando três filhos e Francisco Alves de Freitas. 

Declaro mais que na forma do Art. 357 do Código Civil Brasileiro, 

reconheço como meus filhos, havidos de Veridiana Bastos de Oliveira, 

mulher solteira, Romualdo Alves de Freitas, Aureliano Alves de Freitas, 

Erico Alves de Freitas, José Alves de Freitas, Faustina Alves de Freitas, 

Maria Jonas Alves de Freitas e Joanna Alves de Freitas e havidos de Julita 

Maria de Jesus, também solteira, Affonso Alves de Freitas, Arthur Alves de 

Freitas, Lucilo Alves de Freitas, Rosa Alves de Freitas, Francisca Alves de 

Freitas e Paula Alves de Freitas. 

 

TABELA 3 – CASAMENTOS/FILHOS DE ANTÔNIO ALVES DE FREITAS BORJA 

 

Filhos do Casamento com 

Elvira Bastos de Freitas 

Borja 

 Hilda (falecida) 

 Esther, foi casada com Dr. Agnello Ribeiro de Macedo 

e faleceu deixando vários filhos 

 Dr. Antonio Bastos de Freitas Borja, professor 

cathedrático da Faculdade de Medicina da cidade de 

Salvador. 

Filhos com Avelina Maria 

de Jesus 

 Lúcia Alves Freitas Rego, casada com Francisco 

Affonso do Rego 

 Davina Alves Campos, casada com Euriculo Alves 

Campos 

  Andrelina, casada com Urbano Vieira, Mario Alves de 

Freitas 

  Iderlina Alves de Freitas casada com Tiburcio Nunes 

de Almeida, ambos já falecidos deixando três filhos  

  Francisco Alves de Freitas. 

Filhos com Veridiana 

Bastos de Oliveira, 

reconhecidos no testamento, 

conforme Art. 357 do 

Código Civil Brasileiro.  

 Romualdo Alves de Freitas 

 Aureliano Alves de Freitas 

  Erico Alves de Freitas 

  José Alves de Freitas 

  Faustina Alves de Freitas 

  Maria Jonas Alves de Freitas  

 Joanna Alves de Freitas 

Filhos com Julita Maria de 

Jesus, reconhecidos no 

testamento, conforme Art. 

357 do Código Civil 

Brasileiro 

 Affonso Alves de Freitas 

 Arthur Alves de Freitas 

 Lucilo Alves de Freitas 

 Rosa Alves de Freitas 

 Francisca Alves de Freitas 

 Paula Alves de Freitas. 
 

Ao analisar o testamento, percebemos que o que afirma o Sr. João Miúdo - ao 

dizer que o tenente-coronel Antonio Alves teve filhos com suas escravas - 
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possivelmente ocorreu, posto que os nomes das três mulheres com as quais ele afirma 

ter tido seus 18 filhos naturais são os mesmos nomes das três escravas que aparecem no 

inventário de 1882: Veridiana, Avelina e Julita.  

A existência dos sobrenomes de Veridiana, Avelina e Julita é indicativo de que 

no momento da escrita do testamento, em 1920, essas já eram libertas. Também em 

relação aos sobrenomes chama a atenção o fato de nenhuma das mulheres com quem 

teve filhos ter recebido o sobrenome do senhor e pai dos filhos na passagem da 

escravidão para liberdade, algo que era bastante comum em diferentes contextos 

escravistas no Brasil, a adoção do sobrenome senhorial. Neste caso, por terem filhos 

com o ex-senhor, talvez a adoção do sobrenome senhorial insinuasse um 

comprometimento que Antonio Alves de Freitas Borja não queria. Entretanto, o mesmo 

não ocorreu no caso do reconhecimento da paternidade, pois todos os seus filhos 

herdaram dois de seus sobrenomes: Alves de Freitas.  

No testamento o reconhecimento da paternidade parece ter sido acompanhado de 

uma preocupação de Antonio Borja em mostrar que havia encaminhado os seus filhos. 

O que é perceptível na demonstração dos casamentos dos mesmos, ao invés de uniões 

consensuais, comuns nas classes baixas e, principalmente, no meio rural. 

 Analisamos um arrolamento em decorrência da morte de Joanna Pereira das 

Virgens, casada com Macário Pereira de Almeida, no ano de 1924, em que a arrolada 

deixa uma pequena posse de terra em “Matinha” a seu marido e seus filhos. Analisei 

ainda o testamento de Antonio Marinho Ferreira, datado do ano de 1931, em que este 

declara residir na freguesia de São José das Itapororocas, em sua fazenda denominada 

“Matinha”. Há ainda um arrolamento, em decorrência da morte de Adolfo Ferreira da 

Silva, em que a mesma propriedade foi comprada de Antonio Alves. Adolpho Ferreira 

da Silva aparece entre os filhos de Antonio Marinho Ferreira no testamento deste.  

Encontramos ainda uma ação de usucapião
103

 onde Francisco Alves de Freitas e 

sua esposa Maria Vieira de Freitas, entre 1943 e 1945, solicitam a posse legal da 

propriedade “Rancho Alegre”, deixada pelo seu pai, o tenente-coronel Antonio Alves. 

Francisco, conforme trecho do testamento transcrito acima, era filho natural de Antonio 

Alves com Avelina Maria de Jesus e afirmava ter recebido a propriedade enquanto 

herança do seu pai e que ali morava a mais de trinta anos. São testemunhas na ação 
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Martiniano Pereira; Firmino Marques Cerqueira; Francisco Afonso do Rego, casado 

com Lúcia Alves Freitas Rego, também filha de Antonio Alves com Avelina Maria de 

Jesus e Artur Alves de Freitas, filho de Antonio Alves com Julita Maria de Jesus. O 

contestante oficial é Elmino de Borja Macedo, irmão de Agnelo Ribeiro de Macedo, 

para quem segundo os contestantes as terras foram vendidas pelos herdeiros legítimos 

de Antonio Alves. 

 Ao serem ouvidos, os contestantes afirmaram que as terras de Antonio Alves, 

cujo testamento data de 1920, foram deixadas para os seus herdeiros legítimos e que os 

filhos ilegítimos
104

 teriam recebido sua parte em dinheiro e Francisco já havia recebido 

sua parte conforme consta em inventário de Antonio Alves
105

. Afirmaram ainda que 

Francisco trabalhara na fazenda na condição de vaqueiro. Porém as partes acabam por 

desistir da ação por conta, segundo eles, da demora na conclusão da mesma. 

Segundo a memória dos moradores, Francisco Afonso e Arthur Alves eram os 

proprietários da fazenda Candeal, conforme trecho de entrevista do Sr. João Miúdo: 

Então o que disse que era dono, chama Noel, que não morreu ainda, 

Noel era dono também, quer dizer que esse terreno aqui é do coronel Antonio 

Alves, mas a gente não tava... Porque os filhos de Antonio Alves, esses filhos 

que ele tem aí nenhum herdou nada de Antonio Alves não, o terreno era de 

dois filhos que Antonio Alves tinha, (...) Estudou em salvador. Esses dois 

filhos. Eles chamavam que eram filhos do casal. Era filho do casal, era dono 

do terreno todo, esses outros que diz que tinha terreno aqui, só foi Chico... 

Era Chico e Arthur, esses compraram, pra ter o terreno, compraram. Que era 

o marido de Lúcia, Chico era o marido de Lucia, que Lucia é que era a filha. 

 

Há ainda na memória dos moradores da região um conflito havido na década de 

1960, ocasionado por conta da posse da terra, que acabou por ocasionar a morte de um 

morador da região: Joaquim. 

Sobre os conflitos acerca da posse da terra na região o entrevistado Dionísio 

Pereira afirma: 

Isso foi mais direto os moradores de Candeal, mas não significa 

dizer que não teve participação dos moradores de Matinha. Porque tinham 

pessoas que moravam no povoado de Matinha e, no entanto trabalhavam aqui 

e essas pessoas participaram de maneira direta. Então é por isso que eu te 

digo que a maioria claro foi de moradores daqui, mas não deixa de ter  

pessoas também de Matinha que participaram por conta de não ter um local 

para trabalhar, esse foi o fato. Vale se dizer que não foi apenas chegou pra 

ocupar a terra, já existia...a terra já  tava ocupada, houve uma resistência para 

não ocupar. Isso é bom que fique bem frisado, porque uma coisa é você 

chegar e ocupar e outra coisa é você já ser posseiro há muitos anos. Aí chega 

alguém dizendo que é dono daquela terra, só dizendo que é dono. Então o que 

                                                           

104
Termo usado pelos contestantes para referir-se aos filhos naturais de Antônio Alves 

105
 Infelizmente ainda não encontramos o inventário post-mortem de Antônio Alves de Freitas Borja.. 



55 

 

 

é que houve aí por parte de nós moradores, tanto faz eu que sou bem mais 

novo como também os meus antepassados, então houve uma resistência em 

não sair da terra. Porque o meio que tinha para sobreviver, para sustentar a 

família era essa terra, entendeu. Então isso eu gostaria que ficasse bem 

registrado, que houve uma resistência e não houve assim uma tomada de 

posse, mas houve uma resistência para não deixar a posse.
106

 

 

O Sr. João Miúdo conta-nos acerca do conflito: 

A gente ia pagar arrendamento lá, oxe, aqueles que dizia que queria, 

dizendo que tava certo e tava se afundando. Foi quando eles acharam lugar de 

notificar a gente. Aqueles que pagavam, iam pagar achando que tava fazendo 

o bem, mas tava fazendo o mal pra a gente mesmo, aqueles que pagavam 

porque quem não pagava ficou livre. Não foi notificado pra sair. (...) 

Pagava... Pagava o arrendamento e fui notificado... Pra sair. Ainda 

mesmo depois do...do que a gente já sabia que tava ganha a questão ainda 

demorou  ainda pra eu começar a trabalhar de novo, porque eu não deixei de 

trabalhar não, dizendo eles que podia plantar roça a vontade, mas não era pra 

plantar mais. Aí os advogados orientavam a gente que podia plantar. Eles 

diziam: “plante, pode plantar, agora não diga a eles que tão plantando. Pode 

plantar tudo que quiser plantar, lavoura e arvoredo, tudo que quiserem 

plantar, pode plantar”. O advogado da gente, agora o advogado deles não, o 

tal do Noel, falou com a gente que eles tinham doze advogados. Eta droga... 

Pra perder não precisa tanto! 

Botou trator em alguns lugares, quando eles botaram trator lá em 

Rogaciano, os posseiros. Juntou muita gente, inclusive eu tava também... No 

meio, porque qualquer coisa eu tava rente com o povo... E aí chamaram 

Joaquim que Joaquim... Foi notificado? Acho que foi. Porque no dia que eles 

vieram pegar Joaquim, que a polícia veio... era pra derrubar a casa de (...) aí a 

polícia veio, pegaram todos eles. Joaquim, Gavião e José... E Martiniano meu 

filho, Martiniano era de menor ainda.  

 

 

Não foi encontrada nenhuma documentação que permitisse uma análise mais 

pormenorizada acerca desse episódio ocorrido na década de 1960. Esse conflito emerge 

constantemente na narrativa dos moradores mais antigos da região sempre que ocorre 

algum tipo de questionamento acerca da posse da terra. O que demonstra que hoje as 

comunidades de Matinha e Candeal não passam pelos problemas que a maior parte das 

comunidades quilombolas referentes ao direito à propriedade da terra porque tiveram 

que lutar pela posse da terra em tempos em que se valiam simplesmente do fato de 

serem trabalhadores rurais e de sempre habitarem aquela terra, para criar os mecanismos 

para nela permanecerem.  

Assim, podemos perceber que nas comunidades de Matinha e Candeal atuais os 

conflitos estão apenas no âmbito da memória de formação da comunidade, pois ao 

longo da maior parte do século XX os egressos do cativeiro naquela região tiveram que 
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lutar pela posse da terra e por condições de permanência nela. O que pode servir de 

explicação para o fato de os moradores mais velhos da comunidade não reivindicarem a 

condição de comunidade quilombola por parte, pois antes mesmo da Constituição de 

1988, eles lutaram para garantir a propriedade da terra onde habitam. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Alguns moradores creditam a formação do atual povoado ao quilombo histórico 

formando nas terras da Fazenda Candeal, que por serem tão extensas permitiam que os 

escravos ficassem escondidos dentro da sua propriedade em mata cerrada e pequena, daí 

o nome Matinha. Outros creditam a formação da comunidade ao fincamento do 

cruzeiro, na década de 1920, memória recorrente na fala dos moradores. Sobre este 

tema, nos deteremos com mais detalhes logo adiante. Enquanto os registros do 

judiciário fazem referência à localidade de Matinha em 1924 - registro do arrolamento 

em decorrência da morte de Joanna Pereira das Virgens, casada com Macário Pereira de 

Almeida, e que deixa a sua posse de terra para este e seus filhos -, o Sr. Macário aparece 

na  memória de alguns moradores enquanto um dos doadores das terras para a fundação 

da atual sede do distrito de Matinha. Ou ainda a informação de que o Sr. Antonio 

Marinho Ferreira morava, no ano de 1903, em sua fazenda denominada Matinha.  

Percebe-se assim, as disputas em torno da memória da fundação da comunidade, 

enquanto jovens militantes, como Guda,
107

 buscam enfatizar o passado escravista a fim 

de obter acesso aos direitos pertinentes aos moradores de comunidades remanescentes 

de quilombos. Os mais velhos, que vem na posse da terra a liberdade, buscam enfatizar 

o conflito havido na década de 1960 com Manoel Portugal, testamenteiro de Antonio 

Alves em 1920, que resultou na morte de um morador, o Sr. Joaquim Pereira dos 

Santos, a fim de demonstrar que a luta deles, que como afirma Sr. João Miúdo ao 

afirmar: “eu não lembro de historia nenhuma da Matinha. A história era trabalhar e 

colher, trabalhar e colher, feijão, milho, mandioca...a lavoura da gente.”
108

 . Deixando 

assim explícito que para ele não há necessidade de recorrer à memória da escravidão, 

pois a liberdade era a posse de terra sem a necessidade de pagar arrendamento a Arthur 

Alves, filho de Antonio Alves e herdeiro de grande parte das terras em que os 

moradores da comunidade de Candeal hoje residem. Portanto, o conflito gerou o direito 
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liberdade. 
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à posse da terra definitiva pelos moradores da região, através da luta sindical. Logo, 

para eles já não tem sentido um reconhecimento enquanto quilombo, posto que eles já 

têm garantida a posse da terra. 

A realização da presente pesquisa buscou contribuir para a história das 

populações negras em Feira de Santana, através da busca da visibilidade da memória 

dos/as moradores/as das localidades de Candeal e Matinha. As entrevistas com 

membros destas duas comunidades permitiram analisar aspectos da memória coletiva 

local que relacionam a formação da comunidade com o período da escravidão, a partir 

da resistência a esta com a formação do quilombo “Matinha dos Pretos”. Estas, junto à 

leitura de bibliografia já existente sobre a localidade, foram fundamentais para que ao 

buscar as informações sobre a comunidade nos arquivos do Judiciário e nos periódicos, 

tivéssemos perguntas a fazer a esta documentação. Perguntas que em sua maioria não 

foram respondidas, mas que serviram para construir um caminho teórico-metodológico 

no trato com as fontes sobre o tema e que levaram a outros caminhos, que pretendo 

percorrer em pesquisa futura. 

Foi possível perceber as complexidades em torno da formação da memória da 

comunidade que, conforme o cruzamento de fontes tem diferentes “marcos históricos” 

fundamentais para a sua formação. Assim, infere-se que a comunidade da Matinha 

contemporânea pode não ter vínculo com o quilombo histórico, o que não significa dizer 

que a comunidade não possa ser vista como uma comunidade quilombola, em sua 

conceituação atual. Mas, que as evidentes disputas em torno da memória da localidade 

denotam a maneira como se dá a apropriação do passado da comunidade por parte dos 

moradores a partir de variantes como faixa etária, relação com a propriedade da terra, 

interesse religioso, etc.. 

Iniciamos aqui uma busca, ainda que árdua e tardia, da memória acerca da 

escravidão na Fazenda Candeal, a partir da análise, às vezes superficial (devido à 

dificuldade de encontrar fontes), das características do trabalho escravo empreendido na 

fazenda e dos laços familiares estabelecidos entre os pertencentes ao contexto da 

Fazenda Candeal de ontem, com os atores sociais das atuais comunidades de Matinha e 

Candeal. 

Assim, o presente trabalho percorreu, através de diferentes tipologias 

documentais e guiado pela memória de moradores/as da região, os diversos caminhos 

que levaram à formação da atual Matinha. Explorando aspectos do cotidiano e das 

trajetórias de vida dos/as moradores/as da localidade, a fim de contribuir para a 
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historiografia da escravidão e das populações descendentes dos/as escravizados/as em 

Feira de Santana. 
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FICHA DE LEITURA DOS INVENTÁRIOS 

 

NOME 

_______________________________________________________________________ 

FILIAÇÃO_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE___________________________________ 

MORTE___/____/____    AUTUAÇÃO_____/____/_____          

CONCLUSÃO____/____/____  

 

 

HERDEIROS 

(nome e parentesco) 

BENS MÓVEIS, 

IMÓVEIS E 

SEMOVENTES 

 

VALORES 
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ESCRAVOS 

 

NOME SEXO 

 

IDADE ETNIA/COR PROFISSÃO OBS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Monte – mor_________________________ 

 


