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Resumo 

 

O presente trabalho discute as escolhas matrimoniais dos escravos, libertos e livres de 

cor, como forma de mobilidade social, em Santiago de Iguape no período de 1806 a 

1830. Imersos em uma sociedade escravocrata de Antigo Regime, rigidamente 

estratificada, que definia a posição dos indivíduos a partir da sua cor/qualidade e da 

atividade funcional que desempenhavam, esses diversos sujeitos conseguiram 

conquistar espaços que teoricamente não lhes era permitido. Uma das formas existentes 

de conquistar e assegurar esses lugares era através do casamento oficializado pela 

Igreja, que conferia aos casados uma maior respeitabilidade no interior do grupo que 

faziam parte. A identificação da cor/qualidade era um dos principais parâmetros para a 

classificação dessas pessoas em categorias previamente definidas que poderiam apontar 

de que forma esses indivíduos estavam inseridos na sociedade, e na maioria das vezes 

definia uma hierarquia social. Assim, o casamento é visto como uma forma de se 

consolidar nessa sociedade, a escolha do parceiro analisada como algo previamente 

pensado, e a cor/qualidade, bem como o estatuto jurídico dos indivíduos como 

parâmetro para essa decisão. 

 

Palavras – chaves: escolhas matrimoniais; Antigo Regime; mobilidade social; 

cor/qualidade; estatuto jurídico; casamento. 
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ABSTRACT 

 

This paper discusses the slaves‘ marriage choices, freedmen and free of color as a 

means of social mobility, in Santiago de Iguape the period 1806-1830. Immersed in a 

rigidly stratified, slave society of the Old Regime that defined the position of 

individuals from their color/quality and functional activity they performed, these 

subjects were able to gain many spaces that theoretically were not allowed to. One of 

the existing ways to conquer and secure these places was the wedding officiated by the 

Church, which gave the married greater respectability within the group who were part. 

The identification of the color/quality was one of the main parameters for the 

classification of people into previously defined categories that could point to how these 

individuals were integrated into society, and most often defined a social hierarchy. 

Thus, marriage is seen as a way to consolidate this society, the choice of partner 

analyzed as something previously thought, and color/quality as well as the legal status 

of individuals as a parameter for this decision. 

 

Key - words: marriage choices; Old Regime; social mobility, color / quality; legal 

status; wedding. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade colonial brasileira se formou e organizou assentada na mão-de-obra 

escrava. Mas além da importância econômica da atividade desempenhada por esses 

indivíduos para a manutenção da economia local, a relação estabelecida entre os 

diferentes grupos sociais, as tensões, resistências, e formas encontradas de ajustar esses 

indivíduos no seio dessa sociedade considerada de Antigo Regime, se revela muito mais 

tensa e rica do que se havia cogitado. 

Uma sociedade de Antigo Regime é caracterizada pela distinção dos grupos 

sociais de acordo com as suas categorias funcionais, é uma sociedade organizada por 

ordens ou estados. A nobreza, que eram os portugueses e seus descentes, dominava a 

sociedade e era o grupo que definia os padrões de comportamento a serem seguidos. 

Como Schwartz afirma, definia-se a nobreza por aquilo que as pessoas não faziam. O 

trabalho braçal e artesanal era algo indigno, considerados trabalhos inferiores
1
. 

A principal distinção do Brasil colonial/imperial era a separação entre escravos e 

livres. Mas, essa foi uma sociedade que encontrou formas de se adaptar e absorver não 

só os frutos econômicos, mas as modificações sociais ocasionadas pela inserção dos 

indivíduos negros na sociedade (que poderiam ser escravos, libertos ou livres), que 

forjavam situações, resistências e formas de se adaptar ao grupo branco dominante. 

Como Schwartz
2

 afirma, mesmo sendo uma sociedade hierárquica com posições 

definidas para cada grupo social, a mobilidade era possível. Nessa sociedade estamental, 

Guedes afirma que as relações estabelecidas (de solidariedade e familiar) representavam 

a base essencial para a alocação social, e mesmo aspectos de ordem moral 

influenciavam a posição dos sujeitos nessa comunidade.  

É nessa sociedade estratificada que surge a figura de Feliciano Godinho, um pardo 

forro que será discutido mais a frente, mas que conseguiu definir sua posição, sair da 

                                                           
1
 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.210. 
2
 Ibidem, p.211. 
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condição da escravo e tornar-se o maior escravista não branco da região
3

. 

Provavelmente essa ascensão social é fruto de relações de solidariedade estabelecidas 

durante o período de cativeiro. 

No presente trabalho, o casamento é pensado como um tipo de relação, de acordo 

mútuo, estabelecido como forma de garantir uma posição melhor na sociedade, direitos 

de herança e solidariedade mútua. Para tanto, utilizou-se como fonte os assentos de 

casamento da freguesia de Santiago de Iguape no período de 1806-1830
4
, a intenção ao 

utilizar esse tipo de documentação é fazer, através de uma análise quantitativa, uma 

relação entre a cor/qualidade dos nubentes, sua condição jurídica, e a possível escolha 

do parceiro a partir dessas características. 

O conceito de cor/qualidade é utilizado como forma de demonstrar a posição que 

esses indivíduos ocupavam na sociedade, afinal as classificações desses sujeitos de 

acordo com as características físicas pessoais e funcionais os colocavam em 

determinados lugares previamente fixados que definiam a possibilidade de acesso aos 

bens. 

Para entender os resultados da pesquisa faz-se necessário situar o leitor no tempo 

e espaço, dessa forma o primeiro capítulo se propõe a explicar a freguesia de Santiago 

de Iguape. Definir o porque da escolha dessa localidade, apontando que esta era a 

principal freguesia açucareira do Recôncavo baiano mas, sobretudo discutindo suas 

especificidades, ou seja, as características que ao longo do tempo fizeram com que essa 

freguesia se tornasse tão importante para o cenário baiano colonial. 

O censo de 1835 e as diversas rebeliões escravas ocorridas no Iguape são 

utilizadas como forma de estabelecer de que maneiraesta freguesia estava organizada, 

seu tamanho e quantidade de engenhos, bem como ressaltar as especificidades dessa 

sociedade, berço de uma série de revoluções ao longo do século XIX. 

O segundo capítulo é a discussão do resultado da pesquisa com os assentos de 

casamento disponíveis em https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-

23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579, a metodologia utilizada foi a análise quantitativa 

                                                           
3
 BARICKMAN, B. J. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do Recôncavo 

baiano em 1835. Afro-Ásia, 29/30 (2003), 79-132, p.94 
4

 Disponíveis no site https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-

23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579, acessados dia 10/10/2013 as 21:00 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579


12 
 

a partir da criação de um banco de dados nominativos que possibilitou o cruzamento das 

informações. Com a análise dos registros de casamento pode-se perceber a incidência dessa 

instituição na sociedade analisada, a proporção de escravos, livres de cor e libertos que 

contraíram o matrimônio e escolha do seu parceiro, bem como sua condição social, além da sua 

cor/qualidade. 

A intenção é retratar através da análise desses documentos, os excluídos da 

sociedade colonial, com foco nos escravos, libertos e livres de cor, apontando-os 

enquanto agentes históricos, capazes de reelaborar os significados sociais e políticos da 

conjuntura que estavam inseridos. Infelizmente um grande período não será 

contemplado nessa análise, a década de 1820 foi suprimida das fontes, que seguem uma 

ordem cronológica até 1819, e nas páginas seguintes já inicia o período de 1830, com 

uma série de casamentos coletivos de escravos, africanos em sua grande maioria, 

pertencentes a Dona Maria de São Jozé
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Disponível em https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73682-39?cc=2177272&wc=M97Y-

PJ3:n271177579, acessado dia 10/12/2013 as 21:00. 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73682-39?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73682-39?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
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Capítulo I – SANTIAGO DE IGUAPE: UM ESTUDO DE CASO. 

 

A província da Bahia era uma das mais prósperas zonas açucareiras das Américas, 

como afirma João José Reis
6
. Nas suas palavras,―os engenhos de açúcar, movidos pela 

mão-de-obra escrava, estavam, sobretudo no Recôncavo, região fértil e úmida que 

abraça a Bahia de Todos os Santos‖
7
. Santiago de Iguape localiza-se nesse Recôncavo 

baiano, uma das regiões da agricultura de plantation mais tradicionais do Brasil. No 

início do século XIX os engenhos baianos forneciam mais da metade de todo o açúcar 

exportado. Os primeiros engenhos no Iguape foram construídos no final do século XVI. 

De acordo com Barickman 

Santiago do Iguape, por sua vez, representa sob muitos aspectos uma 

freguesia ideal para testar os argumentos sobre a estrutura e 

composição da casa-grande como unidade doméstica. A freguesia, que 

fazia parte do município de Cachoeira, situava-se próximo da foz do 

rio Paraguaçu, na margem oeste da baía de Todos os Santos, e a mais 

ou menos 60 km de Salvador. Localizava-se, portanto, em pleno 

Recôncavo baiano. Junto com a Zona da Mata pernambucana, o 

Recôncavo destacava-se como uma das regiões da agricultura de 

plantation mais antigas e mais importantes do Brasil. A produção de 

açúcar no Recôncavo remontava a meados do século XVI; e, no início 

do século XIX, os engenhos da região forneciam talvez a terça parte 

de todo o açúcar exportado pelo Brasil.12 Nessa época, Santiago do 

Iguape, onde os primeiros engenhos foram construídos no final do 

século XVI, já era conhecido como uma das freguesias açucareiras 

mais ricas e mais produtivas da Bahia
8
 

 

Schwartz
9
 afirma que data de 1563 a criação da paróquia de Santiago de Iguape, 

no recôncavo baiano. Tal fato ocorreu com o desenvolvimento de povoados fixos no 

recôncavo e o reconhecimento da Igreja através da criação de paróquias distintas. De 

acordo com o autor, a elite da região se formaria a partir do cultivo da cana que seria 

                                                           
6
 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês, 1835. São Paulo, SP: 

Brasiliense, 1986. 
7
 Ibidem, p.89 

8
 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 

1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.86. 
9
 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988 
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combinado com as atividades da lavoura de fumo e pecuária. Para Barickman
10

 a 

população total da região era 7.410 moradores, sendo 54% escrava. 

 Santiago de Iguape era uma importante freguesia açucareira – com mais de doze 

engenhos – e uma das áreas mais tradicionais da agricultura de plantation do Brasil. 

Segundo ele, esta freguesia se transformou na vitrine da indústria açucareira baiana, 

devido à fertilidade das suas terras. Segundo Vilhena, os engenhos do Iguape produziam 

―o melhor açúcar do Recôncavo‖.Nas palavras de Barickman 

O número de escravos empregados por esses 15 proprietários variava 

consideravelmente – desde 47 no engenho do Meio a 250 no engenho 

da Praia. Não obstante, dos 15 senhores de engenho, todos menos dois 

possuíam pelo menos 65 escravos; cinco mantinham mais de 100 

trabalhadores cativos em suas propriedades. A média era de 125,4 

escravos por engenho [...] enquanto tão-somente 15% dos engenhos 

em Santo Amaro e São Francisco do Conde tinham mais de 99 

trabalhadores cativos, oito – ou mais da metade – dos 15 engenhos do 

Iguape contavam com cem ou mais escravos. [...] Assim, pelos 

padrões do Brasil do fim do período colonial e da primeira metade do 

século XIX, os 15 engenhos do Iguape destacavam-se como grandes 

propriedades açucareiras.
11

 

 

Com base no censo de 1835, Barickman
12

 afirma que de 1780 a 1835 o tamanho 

dos planteis de escravos de alguns engenhos na região mais do que duplicou. O que é 

demonstrado a partir da visão dos observadores da época,que afirmavam que a região do 

Iguape se constituía em uma freguesia densamente povoada e bem cultivada devido aos 

seus numerosos engenhos e fazendas de cana e à sua grande população escrava. 

As áreas produtoras de cana-de-açúcar nessa freguesia consistiam em grandes 

extensões de terras. Ainda de acordo com este autor, a grande quantidade de pequenos 

lavradores de cana, revela que os senhores de engenho de Santiago de Iguape possuíam 

mais terras disponíveis do que podiam usar o que é comprovado pela grande extensão 

dos engenhos, mesmo depois das divisões por herança. Esses pequenos produtores 

geralmente estavam subordinados à estrutura dos engenhos e a seus donos, seja para 

beneficiar sua matéria-prima, ou como agregados no seu território. Nas suas palavras 

                                                           
10

 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 

1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.88. 
11

 BARICKMAN, B. J. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do Recôncavo 

baiano em 1835. Afro-Ásia, 29/30 (2003), 79-132, p.89-90 
12

 Ibidem 
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―[...] em meados do século XIX, os senhores de engenho do Iguape [...] conservavam 

um quase-monopólio sobre a propriedade de terra em sua freguesia.‖ 
13

. 

Esses lavradores distinguiam-se dos demais moradores do Iguape, por causa do 

seu estatuto enquanto homens solteiros, mas também pela sua cor 

ou, na linguagem do censo, a ―qualidade‖– distinguia-os da maioria 

dos habitantes livres da freguesia. Embora os pardos e pretos livres e 

libertos compusessem, por ampla margem, a maior parte dos 

moradores não-escravos do Iguape, os 37 senhores de engenho e 

lavradores abastados eram, com uma única exceção, brancos, ou pelo 

menos assim classificados no censo. A exceção era Francisco Marinho 

e Aragão, um pardo livre e lavrador de cana que possuía 15 escravos. 
14

 

 

O mencionado censo registrou que em 1835 estavam funcionando no Iguape 21 

engenhos, com uma força de trabalho de cerca de 123 escravos, o que os colocava entre 

os maiores da Bahia e do Brasil
15

. A população de Santiago de Iguape era composta por 

alguns pequenos agricultores, que em geral eram roceiros, lavradores de mandioca ou 

lidavam com a lavoura
16

. No início do século XIX eles representavam uma classe em 

ascensão, que poderia e almejava transformar-se em senhores de engenho, e era 

composta basicamente por agregados da casa-grande, em sua maioria parentes do 

senhor, ou protegidos deste, mas que raramente possuíam direito de propriedade. 

Schwartz
17

afirma que essa era uma sociedade extremamente heterogênea.  

O foco de análise do estudo de Barickman
18

é a composição dos fogos desta 

freguesia, revelando que a idéia de casa-grande, com dezenas de agregados e parentes, 

não se aplicava ao Iguape, onde a grande maioria das sedes dos engenhos era habitada 

por apenas uma pessoa, o administrador deste. Tal conclusão aproxima o Iguape de 

                                                           
13

 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 

1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 196. 
14

BARICKMAN, B. J. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do Recôncavo 

baiano em 1835. Afro-Ásia, 29/30 (2003), 79-132, p. 93 
15

 Ibidem, p.84 
16

 Ibidem, p.88. 
17

 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
18

BARICKMAN, B. J. E se a casa-grande não fosse tão grande? Uma freguesia açucareira do Recôncavo 

baiano em 1835. Afro-Ásia, 29/30 (2003), 79-132 
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outras regiões estudadas, nas quais a média de habitantes por fogos também era 

reduzida
19

. 

Em meados do XIX esse grupo de lavradores era bem mais complexo, pois 

abrangia vários pretos e pardos livres. 44% de todos os chefes de fogosda lavoura eram 

não-brancos e, entre estes, existiam 5 forros. Além dos senhores de engenho, dos 

lavradores de cana, o censo arrolou mais de 200 fogos chefiados por pequenos 

agricultores, roceiros que utilizavam as terras dos engenhos para cultivar gêneros de 

subsistência e eram denominados ―lavradores de mandioca‖ e ―roceiros‖
20

. 

A população local durante o período do censo com 7.410 moradores era 54% 

escrava e 8% branca, sendo majoritariamente composta por pretos, pardos e cabras, 

estes poderiam ser livres ou libertos, mas o segundo estava em maioria. 95% dos fogos 

pertenciam a pequenos agricultores, pescadores, costureiras, lavradores de cana de 

poucos recursos e artesãos, que foram classificados na maioria das vezes como pretos 

livres e pardos. Os senhores de engenho e lavradores abastados eram majoritariamente 

brancos
21

. 

Assim como acontecia em outras regiões, a posse de escravos não era 

exclusividade dos ―brancos‖,pois pretos e pardos livres também eram proprietários de 

escravos, o que representava uma forma de prosperidade
22

. Apesar disso, de acordo com 

Barickman, os pretos e pardos, que compunham 80% da população livre em Santiago de 

Iguape, tinham pouco acesso às camadas mais altas, o que aponta que nesse território 

havia pouca mobilidade e uma restrição de acesso à propriedade da terra
23

.Ainda de 

acordo com esse estudo, o tipo mais comum de unidade doméstica era a estrutura 

nuclear, composta por um casal, com ou sem filhos, ou de um viúvo ou viúva com 

filhos. Nesta unidade, poderia haver a presença de outros dependentes livres, 

aparentados ou não.  

Apesar da afirmação de Barickman acerca da mobilidade social em Santiago de 

Iguape, pode-se afirmar que a sociedade baiana não possuía uma estrutura 
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completamente rígida. Como Schwartzafirma, havia na Bahia uma flexibilidade por 

ordens e uma adaptabilidade a novas categorias e situações sociais
24

. De acordo com 

ele, a sociedade baiana era escravocrata, pois organizava sua economia e modo de vida 

em torno dessa instituição, ainda que tenha adaptado essa forma de trabalho e a 

formação da população de origem mestiça aos princípios portugueses de organização 

social
25

. Ele alega que um tipo peculiar de organização social se desenvolveu a partir do 

modo de vida e das dualidades existentes, criando formas de organização flexíveis e 

compatíveis às diferenciações sociais existentes. Nas suas palavras, essa 

foi uma sociedade de múltiplas hierarquias de honra e apreço, de 

várias categorias de mão-de-obra, de complexas divisões de cor e de 

diversas formas de mobilidade e mudança: contudo, foi também uma 

sociedade com fortes tendências a reduzir complexidades a dualismos 

de contraste – senhor/escravo, fidalgo/plebeu, católico/pagão – e a 

conciliar as múltiplas hierarquias entre si, de modo que a graduação, a 

classe, a cor e a condição social de cada indivíduo tendessem a 

convergir
26

. 

 A sociedade baiana escravocrata estava assentada sobre a dualidade da relação 

livre/escravo, pessoa/objeto, sobre, portanto, a distinção legal entre essas duas 

condições sociais. Ser escravo era a situação mais degradante, pois estes não possuíam 

personalidade jurídica,sobrenomes, eram considerados promíscuos e ganhavam 

conotações que beiravam à barbárie. Como afirma Slenes
27

, havia a convicção plena de 

que a cultura africana não permitia que os brancos colocassem freios na incivilidade dos 

africanos que eram desregrados moral e sexualmente. 

Essa última característica foi a responsável pela negação da existência de 

umainstituição familiar aos cativos. Afirmava-se que esta inexistia e o fato de que ela 

desempenhava função essencial na organização e comportamento dos cativos era 

ignorado. Na Bahia, os filhos de brancos com ameríndios, os mamelucos e caboclos, 

viviam em condições bem melhores que os negros ou mulatos, contra quem pesava o 

estigma da escravidão, como expõe Schwartz
28

. A cor da pele remetia invariavelmente à 
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instituição escravista. Schwartz afirma que as pessoas de cor possuíam dupla 

desvantagem: a cor da pele mais escura indicava a ascendência africana e, assim, uma 

condição social inferior; além disso, denunciavam a possibilidade de ilegitimidade, pois 

se presumia que um branco não se casaria com uma negra
29

.  

 As concepções tradicionalistas da historiografia brasileira – essencialmente 

patriarcalistas – acerca da família cativa e da passividade destes frente à dominação 

senhorial – tendo Gilberto Freire como expoente – foram suplantadas por pesquisas 

posteriores. Estas trazem as tensões existentes entre senhores e escravos e os acordos 

estabelecidos entre as partes para facilitar o dia-a-dia no interior dos engenhos.  

A formação da família entre os cativos ora aparece como conquista, ora como 

estratégia do controle senhorial sobre estes, posto que uma família formada no interior 

do engenho poderia significar uma maior submissão, já que estes teriam que proteger 

seus entes, o que diminuiria as fugas e insurreições. Esta segunda concepção reflete a 

incapacidade de se considerar que esses cativos tinham desejos e aspirações próprias, 

que eram capazes de decidir o que era melhor para as suas vidas, o que só ratifica o 

paternalismo da historiografia brasileira acerca do tema. 

 Robert W. Slenes, afirma que a concepção clássica sobre a família escrava 

tratava da vida familiar e sexual destes como uma patologia social. De acordo com esta 

visão, a instituição escravocrata havia desestruturado esses indivíduos a tal ponto que 

eles se tornaram seres ―perdidos uns para os outros em decorrência da destruição de 

suas normas familiares, e portanto sem vontade ‘política’ conseqüente [...]‖
30

.Diante 

disso, ele afirma que 

os estereótipos correntes sobre a família escrava, portanto, não 

retratariam a ‗quebra‘ da cultura de origem e a falta de assimilação da 

cultua dominante, mas um processo de adaptação criativa à 

adversidade baseada em preceitos da própria cultura africana. [...] as 

tradições africanas [...] teriam fornecido recursos culturais que 

possibilitassem uma adaptação viável ao escravismo.
31 

A mesma idéia de adaptabilidade ao mundo do branco é defendida por Mattoso, 

quando ela afirma que os cativos e libertos desenvolveram técnicas parapraticar os 
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hábitos da cultura dominante sem abandonar as suas raízes, o que era essencial para a 

assimilação desses na sociedade ―branca‖
32

.  

Assim, eles viveriam em dois mundos: o africano adaptado à Bahia e o europeu, 

necessário à ascensão econômica e social. O casamento nos moldes católicos se 

enquadraria nessa categoria, uma instituição branca que permite ao liberto, além do 

consolo de um companheiro nas horas difíceis, da possibilidade de inserir-se na 

sociedade e nela manter uma situação digna e reconhecida por todos, interessavam-se 

sobretudo pela possibilidade de aumentar sua área de influência entre o grupo que 

convivia, de aumentar o controle sobre o seu dia-a-dia o que lhe dava a possibilidade de 

conquistar certas finalidades materiais e culturais
33

. 

De acordo com Faria, casar-se nos moldes católicos, nos padrões dominantes 

aceitos pela sociedade escravista colonial, garantiria o mínimo de condições de 

sobrevivência nas sociedades agrárias
34

. O casamento significaria uma facilidade na 

inserção dos forros no mundo dominante, além de representar uma garantia de 

sobrevivência e uma parceria, seja no âmbito econômico, aumentando a renda da 

família, ou pessoal, garantindo a existência de um parceiro nos momentos difíceis, 

como afirma Mattoso
35

. 

De acordo com Slenes, 

Até alguns anos atrás os estudos sobre o cativeiro no Brasil tendiam a 

descrever as práticas sexuais e a vida familiar dos escravos como 

evidências de uma ―patologia social‖ – de uma falta de normas e 

nexos sociais –, que impossibilitasse não apenas a aglutinação das 

pessoas na vida privada, mas também uma ação coletiva e ―política‖ 

conseqüente.
36
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Assim, o seu trabalho ―tenta pesar na balança os diversos significados da família 

cativa, que, ao promover autonomia e a dependência do escravo, era a um só tempo 

abalo e arrimo para o escravismo‖.
37

 

Faria retrata a necessidade e importância do casamento para os libertos quando 

discute a dificuldade enfrentada para se contrair o matrimônio sacramentado pela Igreja, 

e afirma que estabelecer uma família, e sagrar-se no matrimônio, era essencial para a 

economia e estabilidade de uma unidade doméstica nas zonas agrárias
38

. Essa 

concepção converge com a afirmação de Mattoso
39

, que o casamento era uma forma de 

ajuda mútua e solidariedade entre os libertos, que este era uma forma de melhoria na 

qualidade de vida. 

Cacilda Machadodefende que, para os escravos e livres de cor, o casamento era 

uma das estratégias disponíveis e socialmente aceitas para conquistar a liberdade para si 

e para as próximas gerações, ainda que, para isso eles se tornassem participantes e 

reprodutores das hierarquias sociais
40

. O casamento seria um arranjo familiar baseado 

em interesses socioeconômicos e/ou político, pois refletia os interesses dos grupos 

sociais envolvidos.  

Ela argumenta que o casamento era algo pensado, que este era uma forma de 

garantir-se na sociedade, a partir da possível escolha do parceiro de acordo com a cor da 

pele e da condição jurídica ocupada por este
41

. Dessa forma, os casamentos mistos 

seriam pouco numerosos, porque mesmo essa parcela menos favorecida, que engloba os 

escravos, libertos e livres de cor, escolhia o seu parceiro a partir da posição que este 

ocupava, como uma forma de garantir a liberdade para si e seus descendentes. 
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Para Adriana Reis
42

, o casamento era uma das formas mais bem sucedidas de 

mobilidade social, e significavauma experiência de liberdade no interior do cativeiro. A 

mobilidade social é entendida não só pela mudança na hierarquia social, mas também 

pelo viés intragrupal. Nesta perspectiva, são considerados fatores além dos ganhos 

econômicos como meio de elevação social, o que garante que esta não deve ser 

confundida apenas com o enriquecimento financeiro, mas deve ser considerada como a 

mudança de grupo social ou, no caso dos libertos, a permanência no mundo dos livres e 

possível inserção no mundo dos brancos, como afirma Guedes
43

. Pode-se afirmar que 

existiam diversas formas de mobilidade social. Para os forros, por exemplo, a ascensão 

poderia ser a manutenção da sua condição de liberto, para seus descendentes seria o 

progressivo distanciamento de um passado escravo. 

Nessa sociedade, as relações estabelecidas representavam a base essencial para a 

alocação social. O matrimônio era considerado uma importante condição para a (re) 

inserção dos ex-escravos no mundo dos brancos. A mobilidade social se iniciava no 

acesso à alforria e, a família e as relações estabelecidas eram essenciais para a conquista 

da liberdade. O acesso à alforria – seja através da sua compraouaco por benefício – já 

pode ser considerado uma forma de mobilidade, pois houve uma progressão na 

categoria social do indivíduo
44

. 

De acordo com Lago,  

a família escrava contribuiu de maneira decisiva para a criação de uma 

comunidade escrava unida por experiências, valores e memórias 

compartilhadas. Por meio da família, formava-se a base para os 

escravos conduzirem a vida com referenciais culturais próprios de 

matriz africana, o que, por sua vez, colaborava para congregar os 

escravos politicamente em seus conflitos cotidianos com a casa-

grande.
45
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É válido ressaltar que, como dito inicialmente, a sociedade baiana se assentava na 

dualidade livre/escravo, e o estigma da escravidão permaneceria sobre os libertos, ainda 

que estes fossem considerados juridicamente livres. Uma forma de ratificar isso é a 

permanência da denominação ―forro‖ou liberto nos documentos. De acordo com 

Mattoso, o ex-escravo sempre receberia a denominação da sua condição nos 

documentos, independente do grau de riqueza que tivesse acumulado
46

, o que é 

contraposto por Adriana Reis
47

, que defende um progressivo esquecimento da 

cor/qualidade do indivíduo de acordo com a posição social que conseguisse conquistar, 

sobretudo através do desenvolvimento econômico. 

Na análise dos registros de casamento de Santiago de Iguape no período estudado, 

surge um caso que se contrapõe a afirmação de Adriana Reis. Feliciano Rodrigues 

Godinho era umpardo forro, casado e morador da Freguesia de Santiago de Iguapeque, 

no dia 01 de novembro de 1807 casou quatro de seus escravos: Joaquim e Narcisa, 

ambos de nação nagô; Antonio e Maria Joanna, ele de nação angola, ela nagô, na capela 

de Nossa Senhora de Guadalupe, no Engenho Campina
48

. 

Ele era casado com Antônia Francisca Marinho, e em 1831 possuíam 15 escravos, 

o que o coloca numa situação econômica bem favorável e, de acordo com Barickman, 

ele e seu filho FranciscoMarinho e Aragão, um pardo livre, eram os escravistas não-

brancos mais ricos da freguesia
49

. Apesar disso, a condição de forro esteve presente, em 

toda documentação disponível a seu respeito.Não há como afirmar se Godinho é um 

caso isolado, ou se em Santiago de Iguape a cor/qualidade do sujeito era mais 

importante que a sua posição social e econômica, mas o caso torna-se no mínimo 

curioso, visto que mesmo sendo considerado o escravista não-branco mais rico da 

freguesia, sua cor/qualidade e condição jurídica não deixa de ser retratada. 

De acordo com Russell-Wood, no século XVIII houve um expressivo aumento 

numérico de pessoas de cor livres na Bahia. Os meios pelos quais esses negros 

poderiam obter sua liberdade eram idênticos fossem eles escravos―negros‖ ou mulatos. 
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A prática mais comum era o pecúlio, uma espécie de economia feita com a finalidade de 

comprar a alforria. Pesquisas apontam que o número de libertos nos centros urbanos era 

significativamente maior do que nas áreas rurais
50

. Tal fato pode ter ocorrido devido às 

diversas possibilidades de acúmulo de pecúlio nessas localidades graças a variedade de 

serviços que os negros desempenhavam.  

A distinção legal entre escravos e libertos era menos clarado que a oposição entre 

os brancos e as pessoas de cor – fossem elas livres, libertas ou escravas – na sociedade 

baiana. Ainda que o negro tivesse se tornado liberto, ele iria continuar desempenhando 

as mesmas funções de um escravo. Nas sociedades de plantation, os libertos poderiam 

até continuar residindo no engenho do seu ex-senhor, usufruindo algum direito que 

tenha conquistado durante o período de cativeiro. Um desses direitos, que faziam os ex-

escravos permanecerem no território que representou a sua prisão, era a conquista das 

roças. Pois como Isabel Reis afirma 

É sabido que a pobreza e a falta de oportunidades marcaram a 

experiência de vida da maioria dos negros residentes na zona 

rural ou no espaço urbano. Quando cativos, não foi raro que os 

proprietários rurais permitissem que eles, nos dias de 

descanso, cultivassem alguns gêneros para o próprio sustento 

e de suas famílias, o que reduzia a responsabilidade e 

despesas senhoriais para com a sustentação dos seus 

escravos51 

 
Estas eram pedaços de terra ―cedidos‖ pelos senhores para os escravos, livres de 

cor ou libertos plantarem e criarem animais por conta própria, em retribuição 

ofereceriam ao dono da propriedade sua força de trabalho em dias determinados, ou 

pagariam impostos pelo uso da terra. O direito a um dia de descanso na semana era 

protegido legalmente, mas nem todos os senhores cumpriam essa disposição legal. Tal 

fato foi fruto de inúmeros conflitos ao longo dos séculos na Bahia escravista. 

Esses conflitos ocorriam como forma de garantir direitos e brigar por eles. João 

Reis
52

aponta uma série de conflitos ocorridos no Recôncavo baiano durante o século 
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XIX, muitos deles ocorridos no Iguape. Esses conflitos e as alterações climáticas podem 

ter afetado diretamente as relações pessoais e a organização social nessa localidade.  

Em 1814 ocorre uma revolta em que os escravos pretendiam tomar a Bahia. 

Santiago de Iguape foi atacada em março desse ano, por ser uma região que concentrava 

grandes engenhos de açúcar
53

. O plano dessa revolta era se agruparem no Engenho da 

Ponta
54

para depois tomar de assalto Maragogipe. Nesse mesmo local, em 1809, o 

Intendente Manoel Ferreira da Camara, casava quatro casais de escravosafricanos
55

. 

Em 1827, ocorre outra revolta no Iguape
56

, desta vez no engenho Vitória, 

localidade que, em 1810, era propriedade de Pedro Rodrigues Bandeira
57

. Até 1811, ele 

casara 12 escravos na sua propriedade, todos africanos
58

. E onde Miguel Vieira de 

Souza, casado e morador no engenho do Buraco casa dois escravos de nação angola em 

1810
59

. 

Em setembro de 1828 Santiago de Iguape é novamente invadida por revoltosos. 

De acordo com João Reis, nesse período, existiam 68% de trabalhadores escravos para 

10% de proprietários nessa região. A revolta se inicia no engenho Novo, que era 

propriedade do Coronel Rodrigo Antonio Falcão. Nesse levante, os escravos 

incendiaram todas as senzalas e se voltaram à casa-grande para saquear e atacar os 

senhores. Saquearam a casa do padre Francisco Borja Santos, capelão e lavrador desse 

engenho
60

 

Os revoltosos contaram com a ajuda de escravos de outras propriedades que 

assaltaram os engenhos Acutinga, Campina e o engenho da Cruz, e mataram três 

escravos e um feitor do Campina, quatro libertos e uns escravos no engenho da Cruz e 

                                                           
53

 Ibidem, p.86 
54

 Esse engenho era propriedade do Brigadeiro Felisberto Caldeira Brant Pontes, o Marquês de 

Barbacena, uma das maiores propriedades do Iguape, e onde Dona Brites Margarida da Camara Chaves, 

residente desse mesmo engenho, casa-se com o Douto Luis Fernando D‘alvarenga em 1810 
55

 Disponível em https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73973-

25?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579, acessado em 10/12/13 
56

 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos males, 1835. São Paulo, SP: 

Brasiliense, 1986, p.106 
57

 Além deste engenho, ele possuía os engenhos Buraco e Conceição, também no Iguape. Retratado por 

João José Reis como um riquíssimo comerciante, traficante e armador (REIS, 2003, p.106) 
58

 Ibidem 
59

 Ibidem 
60

 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos males, 1835. São Paulo, SP: 

Brasiliense, 1986, p.106. 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73973-25?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73973-25?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579


25 
 

um carpinteiro e um ferreiro, libertos que trabalhavam temporariamente no Acutinga
61

. 

Mas esse levante, como os outros, não obteve êxito, segundo Reis, a causa do insucesso 

desses levantes era a rivalidade entre africanos e crioulos, sendo que, no Iguape, a 

maioria eram africanos, sobretudo os recém-chegados de África
62

 

É a partir da dualidade negro/branco que João Reisestrutura sua análise da 

sociedade baiana, afirmando que qualquer análise política, social ou econômica da 

Bahia do século XIX deve levar em conta o fato de que as relações senhor - escravo 

eram a matriz estruturante da sociedade e economia baianas
63

. Mas ressalta que tal fato 

não permite estudar essa sociedade sem levar em conta a presença e ação dos outros 

grupos sociais. 

A diversidade de origens seria a marca do comportamento político diferenciado 

dos segmentos na sociedade baiana. João Reis classifica os nascidos no Brasil da 

seguinte forma: negro era o que se chamava de crioulo; cabra era o mestiço de mulato 

com crioulo; mulato seria o pardo, aquele que estava mais próximo do mundo branco; e 

os brancos eram os portugueses e seus descendentes, geralmente aqueles mais 

prestigiados nessa sociedade
64

. 

De acordo com Paiva, a cor/qualidade era uma categoria utilizada como forma de 

distinção das formas do corpo, seu exterior. Utilizado para designar os indivíduos que 

não eram nem nobres nem ―clarus‖. As qualidades diferenciavam e hierarquizavam 

indivíduos e grupos sociais a partir da origem e/ou fenótipo, e/ou ascendência destes. As 

condições jurídicas dos indivíduos eram três: livres, escravos e forros, apesar dessas 

estruturas não serem rígidas nem completamente definidas
65

. De acordo com ele 

Isabel Reis fez um estudo dos assentos de casamentos da Freguesia da Sé em 

Salvador, entre 1801 e 1888, onde pôde observar ―[…] as uniões formais não apenas 

entre escravizados, como também entre negros libertos e livres, analisando as 

preferências na escolha de parceiros, a endogamia por cor, origem, estatuto jurídico 
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[…]‖. Ela revela um índice bem mais elevado de uniões legítimas entre brancos, e 

afirma que com a suspensão do comércio transatlântico de escravos, houve uma queda 

no número de casamentos entre os cativos
66

.  

Ainda de acordo com a autora, a grande maioria dos documentos em que estava 

relacionada a cor dos cônjuges mostra que mais da metade eram pardos e existiram mais 

homens brancos se casando com mulheres negras do que o inverso, além de uma forte 

tendência endogâmica na escolha dos parceiros, pois pardos e pretos casaram-se, na 

maioria da vezes, entre si. Seus dados revelam também uma forte tendência à 

endogamia por origem, em que africanos casavam-se com africanos e crioulos com 

crioulos. Mesmo os africanos de origem minoritária casavam-se com africanos de outras 

etnias
67

. 

Sua análise converge com a observação de Mattoso, em que esta afirma, a partir 

da análise de 471 testamentos, que os libertos casavam-se preferencialmente com 

mulheres da mesma cor, o que denota ―fidelidade do forro ao seu mundo‖, e supõe que 

o processo de embranquecimento tem início verdadeiramente na geração seguinte. Com 

relação à endogamia por origem ela afirma que esta estratégia matrimonial está presente 

tanto nas uniões legais quanto nas naturais, e poderia definir estratégias de casamento 

dentro do grupo social de origem, que se caracteriza por uma proibição de se casar com 

alguém de fora do grupo, o que poderia representar uma forma de resistência à 

aculturação imposta
68

. 

Machado realizou estudo semelhante para São José dos Pinhais, no Paraná
69

·. 

Nessa localidade, ela pôde observar que, no cômputo geral, predominaram os 

casamentos entre escravos e livres ou forros e, assim como Reis, a predominância era de 

matrimônios entre cativos e libertas, o que a faz chegar à conclusão de que os 

casamentos e concubinatos de escravos e de livres de cor eram atos políticos. 

No capítulo seguinte serão analisados os dados e comparados com os estudos 

recentes que utilizam os assentos de casamento como fonte. A intenção é definir as 
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especificidades de Santiago de Iguape quando comparado a outras freguesias. As 

principais bibliografias de análise serão os estudos de Isabel Reis
70

, Adriana Reis
71

 e 

Cacilda Machado
72

. 
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CAPÍTULO II – COR/QUALIDADE E CONDIÇÕES JURÍDICAS NOS 

ASSENTOS DE CASAMENTO, 1806-1830 

 

Como evidenciado no capítulo anterior, o uso do termo qualidade está associado 

às características que o indivíduo apresenta em seu exterior, ou seja, suas características 

físicas, e seria representativo da posição que este ocupava na sociedade que era de 

acordo com os grupos sociais que os sujeitos pertenciam e sua origem e/ou fenótipo
73

, o 

que definia sua posição na sociedade escravista colonial e concomitantemente o acesso 

a privilégios dentro desta. 

 As condições jurídicas que estavam associadas a um indivíduo eram três: livre, 

escravo e forro. A circulação e convivência dessas ordens na mesma sociedade 

proporcionaram formas de adaptabilidade, onde as técnicas, práticas, crenças, discursos 

e representações foram apropriados e ressignificados entre os diversos grupos sociais. 

Essa sociedade por ordens foi concebida em termos rígidos de estrutura, mas a 

mobilidade social era possível. As múltiplas hierarquias do Brasil colonial foram 

fundamentadas em graduações por ordens, baseada na diferenciação de cor e cultura.
74

 

A distinção inicial que se fazia entre brancos e negros era a definição destes em 

―boçais‖, os recém-chegados da África e, portanto escravos, e os ―ladinos‖ que eram 

aqueles que já haviam se adaptado ao modo de vida imposto, que adotaram a religião 

cristã e aprenderam o idioma. Assim ―ao se tornarem parte da sociedade, indígenas e 

africanos podiam simplesmente ser situados na hierarquia existente, em novas 

categorias e em posições sociais definidas pela cor‖
75

 

Esses sujeitos eram absorvidos pela ordem social e ocupavam lugares previamente 

fixados que eram determinados através da sua cor e da sua categoria funcional. Ou seja, 

o que determinaria a posição desses indivíduos nessa sociedade era a cor da sua pele e 

traços físicos, bem como o tipo de trabalho que desempenhavam, estando relegado aos 

trabalhadores braçais uma posição inferior. Assim, desenvolveram-se na Bahia as 
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designações/classificações: ―[...] mulato, cabra (mestiço de índio e negro), pardo 

(mulato mais claro) e preto‖ 
76

.  

As pessoas de cor livres formavam um grupo heterogêneo, que tinha na 

cor/qualidade o único ponto em comum, haja vista que era essa classificação que 

determinava sua posição na sociedade, como dito anteriormente. A graduação dessa 

categoria criou um sistema de estados, mas o sistema de alforrias tornou a classificação 

dos indivíduos de cor ainda mais complexa, assim como o nascimento de indivíduos 

mestiços, que criaram novas categorias sociais. Nas palavras de Schwartz  

Se todos os negros tivessem sido escravos e todos os cativos 

permanecido cativos, a situação brasileira poderia ter-se ajustado com 

pouquíssimas alterações aos princípios tradicionais de organização 

social. a complexidade originou-se da alforria de escravos e do 

nascimento de indivíduos mestiços, alguns nascidos livres e outros, 

escravos, estes últimos sendo favorecidos no processo da manumissão. 

Esses indivíduos criaram novas categorias sociais que precisaram ser 

ajustadas à hierarquia social.
77

 

Considerando-se as distinções da sociedade escravocrata, aos brancos estaria 

associada a ideia de liberdade e situavam-se normalmente no topo das classificações 

sociais e possibilidades de trabalho e acesso a bens. Às pessoas de cor estava associada 

a ideia da escravidão, sobretudo aos pretos, considerados indivíduos sem especialização 

profissional, que geralmente encontravam-se na base das classificações.  

Assim, as classificações determinaram-se através da estratificação ocorrida no 

interior dos engenhos, que de acordo com Schwartz
78

, representavam o espelho da 

sociedade brasileira, pois as hierarquias definidas por causa do trabalho e dos bens 

originários deste definia a classificação social, haja vista que os europeus ficariam com 

a propriedade e o poder de mando, os cativos africanos e crioulos com o trabalho 

forçado, e os brancos mais pobres e pessoas de cor livres desempenhavam as funções 

artesanais ou administrativas. 

Nicolau Parés
79

estudando o processo de crioulização define os crioulos como o 

grupo de indivíduos negros descendentes de africanos, mas nascidos no Brasil. Esse 
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termo denotava a cor negra, mas afastava essas pessoas dos seus ascendentes africanos. 

De acordo com a sua concepção este se define como o momento de assimilação e 

reprodução da cultura dominante pelos recém chegados. Ou seja, a forma que os recém 

chegados iriam interpretar, absorver e repassar as organizações sociais, culturais e 

econômicas que já estavam impostas na sociedade colonial. Significa também o 

progressivo crescimento da população negra não africana na colônia. Nas suas palavras 

A crioulização, portanto, conota a idéia de hibridação e síntese 

cultural, quando não de assimilação às práticas e valores dominantes 

já estabelecidos. Ela se expressava pela adoção de novas formas de 

pensar e atuar, novas formas de falar e significar, novas instituições e 

novas identidades coletivas mais genéricas e abrangentes. Todavia, a 

chegada de novos africanos — dependendo do seu peso demográfico, 

da sua homogeneidade étnica, das características da sua cultura e, às 

vezes, até da idiossincrasia carismática dos seus líderes — podia 

exercer influência e modificar aspectos da cultura crioula local, 

dando-se, nesse caso, um processo inverso de ―boçalização‖ ou 

―africanização‖
80

 

Além dos crioulos, Nicolau Parés
81

 afirma que na construção de identidades 

coletivas, a crioulização também teria acontecido na denominação dos grupos étnicos 

africanos. Estes utilizavam categorias de diferenciação que passavam da teoria e se 

refletiam nas práticas do dia a dia, havendo tensões entre os diferentes grupos africanos, 

denominados como mina, angola, jeje ou nagô. Segundo o autor esses são ―termos 

guarda-chuva que designavam uma pluralidade de grupos heterogêneos que, contudo, 

guardavam certas afinidades lingüísticas e culturais‖
82

. Na explicação do autor 

Se, como insistem os autores ―afrocêntricos‖, uma das características 

das culturas do Novo Mundo foi a persistência e relevância das 

etnicidades africanas, a realidade baiana apresenta um paradoxo. Os 

africanos efetivamente recorriam a identidades coletivas 

diferenciadas, criando separatismo entre eles e também diante dos 

crioulos. Porém, na maioria dos casos, utilizavam-se categorias 

como mina, angola, jeje ou nagô, termos guarda-chuva que 

designavam uma pluralidade de grupos heterogêneos que, contudo, 

guardavam certas afinidades lingüísticas e culturais. Quer dizer, 

enquanto etnicidades criadas na dinâmica escravocrata atlântica, a 
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maioria das identidades ―africanas‖ utilizadas na Bahia eram já 

sinais de crioulização; de fato, eram novas etnicidades ―crioulas‖.
83

 

 

De acordo com Adriana Reis
84

, nos registros de casamentos e batismos, as 

classificações mais utilizadas são: pardos, crioulos, mulatos, cabras e mestiços, o termo 

branco e preto aparece pouquíssimo. Esses termos revelariam posições sociais definidas 

pela escravidão ou pela liberdade, sendo os livres de cor mais comumente identificados 

como pardos. Essa afirmação se estrutura a partir da análise das fontes da Freguesia da 

Penha de Itapagipe, em Salvador, no período de 1760-1830, e converge com os dados 

levantados a partir dos assentos de casamento de Santiago de Iguape no período de 

1806-1830, que registra de um total de 156 pardos, entre homens e mulheres, 88 livres, 

55 libertos e 13 escravos. 

A autora afirma que ser pardo na Bahia entre os séculos XVIII e XIX era 

participar de um grupo de pessoas livres que pretendiam manter a sua posição e espaços 

conquistados, distanciando-se progressivamente da escravidão. Sendo assim, quando 

aplicado a indivíduos livres representaria não só o distanciamento da instituição escrava, 

mas a afirmação de uma posição social definida e mais vantajosa que a dos escravos e 

forros. Mas apesar dessa definição, é válido ressaltar que a classificação a partir da 

cor/qualidade na Bahia é problemática, variam de acordo com a forma de se enxergar 

aquele individuo e, sobretudo a partir da posição que este ocupava na sociedade, pois há 

casos em que essas determinações foram suprimidas ao longo do tempo. 

 

2.1. Casamentos em Santiago de Iguape, 1806-1830 

Scheila de Castro Faria
85

afirmou que, o tráfico de escravos não estava relacionado 

à suposta falta de relações e formação da instituição da família legítima entre os 

africanos, pois a entrada destes manteve o mesmo padrão de casamentos na Freguesia 

da Sé, em Salvador. Dessa forma, o casamento era uma das formas de organização e 

manutenção da escravaria, fixando-os nos engenhos e melhor controlando-os.  
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Apesar disso, quando se refere aos baixos números de casamentos entre escravos, 

afirma que tal fato se alterava de acordo com a localidade estudada, sendo as regiões de 

comércio e próximas a portos as que representam os menores números de nupcialidade 

e legitimidade, além de na região do Recôncavo baiano isso acontecer devido a escolhas 

dos senhores que optavam por evitar se sujeitar a problemas ocasionados pela existência 

de famílias legais, que estavam relacionadosao aumento da possibilidade da 

interferência de terceiros, como a Igreja, na relação senhor-escravo. 

Hebe Mattosafirma que o casamento, legítimo ou não, além de um espaço 

privativo, possibilitava aos cativos o acesso às roças, o que lhes conferia maior 

liberdade com relação aos seus senhores. Ainda de acordo com a autora, as mulheres 

representavam a ponte de ligação entre a formação de uma família, poderiam facilitar a 

conquista e acesso a bens que os colocariam numa posição diferenciada dos demais 

parceiros de cativeiro e o casamento seria a forma pela qual muitos homens 

conseguiriam o capital necessário para angariar essas posições dentro em seu grupo.
86

 

Assim, a família escrava representaria o lugar de autonomia desses sujeitos, de 

modo a possibilitá-los angariar posições melhores dentro da sociedade na qual se 

encontravam, sobretudo como forma de distinção dos recém-chegados, o que já denota 

um distanciamento das antigas relações e uma possível relação de respeito estabelecido 

entre seus companheiros de cativeiro, ou seja, a constituição de uma família, o 

casamento nos moldes católicos, poderia representar para os nubentes cativos certo grau 

de autonomia e mobilidade dentro do seu contexto social. 

Isabel Reis afirma que 

a instituição do casamento tornava-se ainda mais importante 

para os libertos de origem africana, pois eram sempre 

relegados socialmente.36 Para João José Reis, além do 

casamento demonstrar o esforço do casal de libertos em 

buscar respeitabilidade no “mundo dos brancos”, questões 

mais estratégicas, relativas a direitos de herança, não devem 

ser descartadas dos planos daqueles que casavam, pois “a 

legalização de uniões conjugais entre africanos garantia que o 

cônjuge figurasse como herdeiro legítimo dos bens do casal”87 
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A partir do estudo das uniões formais entre escravos, libertos e livres na freguesia 

de Santiago de Iguape, no período de 1806-1830 pode-seconstatar que foram celebrados 

309 casamentos entre escravos, livres e libertos. Desse total de casamentos, tem-se 224 

escravos contraindo o matrimônio, 275 livres e 116 forros
88

. Ver gráfico 1
89

. 

Gráfico 1 

 

Desse total de 309 uniões, 102 aconteceram entre escravos (37%), 46 entre forros 

(16%) e 132 entre livres ou que não constavam sua condição jurídica (47%). De acordo 

com Isabel Reis
90

, essa falta de indicação do estatuto jurídico pode indicar que se 

tratava de negros livres ou libertos, pois se fossem escravos tal fato não deixaria de ser 

mencionado, junto com o nome do seu senhor. 

Isabel Reis
91

 ao analisar a Freguesia da Sé em Salvador nas décadas de 1801-

1888, observou que, de um total de 3.139 casamentos, apenas 27,84% ocorre entre 

escravos, o que representa um número de 874 casamentos. Assim, ela afirma que o 

número de nubentes cativos nesta freguesia foi pequeno se comparado ao número de 
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libertos e negros livres. Comparando-se os dados apresentados pela autora, sobretudo 

sua conclusão, pode-se afirmar que em Santiago de Iguape a proporção de casamentos 

entre cativos é grande, posto que a diferença entre escravos e livresconstitua-se em 30 

uniões, pouco menos de 10% do total. 

Através dos dados relacionados e da proporção de casamentos em Santiago de 

Iguape, pode-se afirmar que esta freguesia segue a hipótese levantada por Isabel Reis, 

quando ela afirma que na zona rural era mais freqüente que os senhores casassem os 

seus cativos, mesmo em celebrações coletivas
92

. 

A proporção de escravos casando em Santiago de Iguape revelou-se maior do que 

a encontrada por Isabel Reis na Freguesia da Sé
93

, provavelmente pelo fato de que a 

quantidade de escravos da zona rural era maior que na zona urbana, levando-se em 

consideração o fato de estarem concentradas nessas regiões rurais, e no Iguape 

especialmente, a maior quantidade de engenhos moentes e correntes, que eram 

considerados os maiores da Bahia. 

 

2.2. Endogamia/exogamia por cor/origem em Santiago de Iguape 

Com relação à cor/qualidade dos nubentes observa-se que, entre os nascidos no 

Brasil há predominância dos pardos, que somam 153 indivíduos entre homens (71) e 

mulheres (82). Os crioulos representam o segundo grupo mais numeroso, com 75 almas, 

sendo 31 homens e 44 mulheres, e são seguidos pelos cabras com 18 pessoas, 9 homens 

e 9 mulheres. Entre os africanos, há predominância dos de nação Gege e Angola, com 

53 (27 homens e 26 mulheres) e 35 (16 homens e 19 mulheres) respectivamente. Para 

209 nubentes, de um total de 615, não há dados sobre a cor. Ver gráfico 2
94

. 

Ele aponta que Existiam 3 identificados como brancos, 5 assentos ilegíveis, 18 

cabras e os africanos das seguintes nações: 2 Benguelas, 9 cabindas, 3 onás, 4 aussás, 1 

lapa, 1 benin, 5 vissas, 1 preta, 53 angolas, 24 nagôs e 14 da costa da mina. Dessa 
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forma, nos assentos em que aparece a cor/qualidade, os africanos contabilizados juntos 

somam a maioria dos que se casaram. 

Gráfico 2 

 

A cor do parceiro e a endogamia por origem revelam a escolha matrimonial 

pensada de modo a garantir e/ou facilitar meios de sobrevivência na sociedade, 

sobretudo entre os escravos nascidos no Brasil e os libertos africanos. Esse processo de 

escolha do cônjuge se faz notar, pois no geral, quase sempre africanos uniram-se a 

africanos, crioulos a crioulos e pardos a pardos. A cor conferia aos libertos e mestiços 

livres, identidade de grupo. No Brasil se desenvolveu diversas classificações, na Bahia 

as mais comuns eram as distinções por cor, como mulato, cabra, pardo e preto. 

Parésressalta as divergências que ocorriam no seio da sociedade colonial, sobretudo 

entre os cativos, afirmando que havia uma separação conflitante e competitiva entre 

africanos e crioulos, a diferenciação entre os negros vindo da Guiné e os negros da terra, 

que tinha mais autonomia e acesso a concessões que os africanos
95

. 

Assim, mesmo existindo diferenças profundas entre as comunidades africanas, 

que estavam agrupadas em categorias generalizantes, a diferenciação cultural entre os 

crioulos e os africanos, nascidos no Brasil e estrangeiro, respectivamente, se torna muito 
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mais latente. Essa animosidade, somada a identificação que cada grupo possuía pode ter 

definido as escolhas matrimoniais entre os cativos – quando a estes era facultado o 

direito de escolha – e a endogamia por cor que se registra em Santiago de Iguape. 

Cacilda Machado desenvolve estudo semelhante para São José dos Pinhais, em 

sua análise, no período de tempo que compreende de 1757 a 1888, existiram 148 

casamentos de cativos, desses mais da metade envolvem uma pessoa livre ou liberta.  

Tal padrão também foi encontrado por Schwartz
96

 na paróquia da Purificação – 

BA. Há o registro de 62 casamentos envolvendo escravos entre 1774-1788 que indicam 

endogamia, tanto entre os nascidos no Brasil, quanto entre os africanos, que escolhiam 

para cônjuge alguém de um grupo étnico próximo ou da mesma região, revelando a 

importância das línguas e tradições comuns entre escravos africanos na hora da escolha 

do parceiro. 

Entre os brasileiros, como dito anteriormente há uma predominância de 

casamento entre indivíduos de mesma cor/qualidade, pois pardos casam-se entre si, 

representando 67 uniões de 83 envolvendo pardos de ambos os sexos, ou seja, 81% dos 

pardos casaram-se entre si, conforme representado no gráfico abaixo
97

.  

De acordo com Adriana Reis 

a denominação pardo, a depender do registro, pode definir estratos 

intermediários entre os crioulos livres, mais próximos da escravidão, e 

os ―sem cor‖, muitos desses, aí sim, provavelmente mestiços que 

ascenderam socialmente. O fato de existirem alguns brancos nos 

documentos reforça a hipótese de que os ―sem cor‖ podem ser, em 

grande medida, pessoas ―de cor‖ em mobilidade social.
98

 

 

Gráfico 3 
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Os outros 14 assentos dividem-se em: 2 casamentos entre pardo e cabra; 6 

casamentos entre um pardo e uma sem identificação de cor; 7 casamentos entre pardo e 

crioula; e um com uma preta gege. Além da endogamia acentuada entre os pardos, 

observa-se que do total de 308 casamentos, 224 casais casaram-se com parceiros da 

mesma cor/qualidade. 

De acordo com Schwartz
99

, a endogamia entre pardos e crioulos revela a 

existência de uma hierarquia segundo a cor. Entre os nubentes africanos, nota-se uma 

forte tendência à endogamia, posto que a grande maioria casou-se com indivíduos da 

mesma nação, mas nos registros analisados existiram 5 sessões de casamentos coletivos 

onde se observa uma maior exogamia, pois no geral escravos africanos casaram-se, ou 

foram casados, com indivíduos de etnias diferentes. Em pesquisa realizada por Robert 

Slenes na cidade de Campinas, ele aponta a participação ativa dos senhores na escolha 
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dos cônjuges dos seus cativos, o que não significa uma imposição forçada, mas o 

incentivo, a insinuação e persuasão que a prática paternalista lhe concedia
100

. 

Sobre os crioulos Izabel Reis afirma 

A experiência de vida familiar do crioulo de primeira geração 

quase sempre era diferenciada daqueles das gerações 

seguintes; ela comumente se dava no seio da comunidade 

africana de seus pais. O crioulo de primeira geração nascia, 

crescia, se socializava, aprendia os ensinamentos e os 

comportamentos culturais oriundos dos membros da 

comunidade africana, se afeiçoava a ela e por isto não era raro 

a edificação de relacionamentos afetivos e familiares entre os 

seus membros. E se se tratasse de negros libertos ou livres, 

esta interação se dava de forma ainda mais efetiva.101 

 
Sobre os casamentos coletivos Slenes afirma que os senhores utilizavam disso 

como forma de tornar o uso do tempo mais eficiente, o que impedia a perca de grandes 

períodos de trabalho. Em Campinas ele pôde observar que a maioria dos casamentos 

ocorria na cidade, nas igrejas matrizes, e não nas zonas rurais
102

, diferente do que 

acontece em Santiago de Iguape, onde não apenas os casamentos coletivos e de cativos 

são realizados nas capelas dos engenhos, mas de casais de diversas posições sociais
103

. 

Durante o período estudado ocorrem 5 sessões de casamentos coletivos, os casais 

são escravos africanos, e em poucos casos ocorre endogamia por cor.Em 21 de maio de 

1809, o Intendente Manoel Ferreira da Camara, homem casado, casa 4 casais de 

escravos sendo todas as mulheres crioulas, um homem de nação gege, dois da costa da 

mina e um benguela
104

. 

Pedro Rodrigues Bandeira é o que mais realiza casamentos coletivos, são três 

sessões no intervalo de mais ou menos um ano. Em 10 de julho de 1810 ele casa 6 
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casais de escravos, todos africanos, com exceção de uma crioula que se casa com um 

gege. Desses 12 indivíduos, observa-se casamento exogamico para 5 casais, a união 

endogamica acontece entre dois escravos de nação angola
105

. Esse mesmo senhor, em 

11 de agosto de 1811 realiza o casamento de 4 casais, nesses novamente observa-se a 

predominância de africanos, e um único casamento endogamico entre angolas
106

.  

Em 06 de julho de 1812 novamente 6 casais de escravos africanos se casam, mas 

nesse há 3 casamentos endogamicos, entre angolas, geges e o último encontra-se 

ilegível. Pedro Rodrigues Bandeira era dono dos Engenhos Vitória, Conceição e 

Buraco, é neste último que as duas primeiras sessões de casamento ocorreram, na capela 

do próprio engenho, a última em 1812 o arquivo encontra-se parcialmente ilegível
107

. 

Em 23 de fevereiro de 1832 Dona Maria de São Jozé casa 11 casais de africanos, 

desses indivíduos, 6 uniões acontecem entre escravos de origem diferente
108

. Vale 

ressaltar que os casamentos dos escravos de Dona Maria de São Jozé, mesmo 

acontecendo na mesma data, possuem assentos separados, diferenciando-os de todos os 

outros casamentos coletivos que foram registrados em um único assento. 

Adriana Reis aponta que esses casamentos coletivos poderiam se tratar de 

escravos recém chegados da África, haja vista que na sua análise, após a compra do 

Engenho Aratu e compra de novos escravos, o casamento entre estes, sobretudo 

africanos, cresce consideravelmente.
109

 É possível que em Santiago de Iguape tenha 

ocorrido a mesma coisa, haja vista que a grande maioria das sessões de casamentos 

acontecem entre escravos africanos, e prevalece a exogamia. 
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2.3. Endogamia/exogamia por estatuto jurídico 

Dos matrimônios realizados entre pessoas de estatutos jurídicos diferentes, pode-

se observar que em um total de 26 casamentos, 8 foram realizados entre libertos e 

escravas, 1 foi realizado entre um liberto e uma livre, 10 foram realizados entre cativos 

e libertas, 4 foram realizados entre livres e escravas e 3 entre livres e libertas, não houve 

registro de casamento entre escravo e livre. Ver gráfico 3
110

 

Gráfico 3 

 

O número de libertas que se casaram com cativos é um pouco maior do que o de 

libertos que se casaram com escravas, 10 e 8 respectivamente. Em contrapartida há 4 

casamentos entre homens livres e mulheres cativas, mas não há casamentos entre 

mulheres livres e homens cativos, o que novamente contesta Isabel Reisquando ela 

afirma que o número de homens cativos que se casaram com mulheres livres é muito 

maior
111

. Ver gráfico 4
112

 

                                                           
110

Livro de assentos de casamento, Santiago de Iguape 1806-1857, disponível em 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-

PJ3:n271177579, acessado dia 10/12/2013, as 21:00 
111

 Ibidem 

Forro e escrava 
31% 

Forro e livre 
4% 

Escravo e forra 
38% 

Escravo e livre 
0% 

Livre e escrava 
15% 

Livre e forra 
12% 

Nubentes com estatuto jurídico diferente 
Santiago de Iguape, 1806-1830 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-73501-23?cc=2177272&wc=M97Y-PJ3:n271177579


41 
 

Gráfico 4 

 

Adriana Reis defende que esse fato de existir uma maior quantidade de libertas se 

casando com cativos pode ser um indício de que eram essas mulheres, provavelmente, 

quem beneficiava os homens em situação legal inferior, casar-se com uma liberta 

poderia fornecer a este a possibilidade de alcançar os bens que ela já conquistou, a 

acesso às terras dos seus senhores e uma proximidade maior com a possibilidade de 

liberdade
113

. A falta de registros de casamentos entre mulheres livres e homens cativos 

confirma a hipótese de que essas mulheres eram a ponte entre o passado escravo e o 

progressivo distanciamento deste, revelando que elas poderiam ser as responsáveis pela 

mobilidade dos seus descendentes. Ver gráfico 5
114
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Gráfico 5 

 

Mattoso afirma que, a partir da análise de 471 testamentos, os libertos casavam-

se preferencialmente com mulheres da mesma cor, o que denota ―fidelidade do forro ao 

seu mundo‖
115

, e supõe que o processo de embranquecimento social tem início 

verdadeiramente na geração seguinte, já que ao filho do liberto não se pergunta nem a 

sua origem, ou a cor da sua pele. Com relação à endogamia por origem a autora afirma 

que esta estratégia matrimonial está presente tanto nas uniões legais quanto nas naturais, 

e poderia definir estratégias de casamento dentro do grupo social de origem, que se 

caracteriza por uma proibição de se casar com alguém de fora do grupo, o que poderia 

representar uma forma de resistência à aculturação imposta. 

  Machado
116

 realizou estudo semelhante para São José dos Pinhais, no Paraná. 

Nessa localidade ela pôde observar que no cômputo geral, predominaram os casamentos 

entre escravos e livres ou forros, e assim como Isabel Reis
117

, a predominância era de 

matrimônios entre cativos e libertas, assim como em Santiago de Iguape. O que pode 

levar à conclusão de que os casamentos e concubinatos de escravos e de livres de cor 
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eram sim atos políticos, pensados de forma a facilitar o acesso e a permanência desses 

indivíduos no mundo dos livres. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho utiliza documentos paroquiais como fonte de pesquisa, de 

acordo com Le Goff (1984), ao se falar sobre a revolução documental fez emergir, na 

escrita da história, documentos além daqueles que exaltavam os grandes homens e 

acontecimentos, que retratavam uma história que ignorava as negociações e conflitos 

existentes entre os diferentes grupos sociais que compõem uma sociedade e ressaltava a 

história política, diplomática e militar. Desenvolve-se a análise de documentos que se 

interessam por todos os homens, e ―o registro paroquial, em que são assinalados, por 

paróquia, os nascimentos, os matrimônios, e as mortes, marca a entrada na história das 

massas dormentes, e inaugura a era da documentação de massa‖
118

. 

Para a compreensão desse estudo, faz-se necessária duas ponderações: a primeira 

de que o casamento foi analisado neste trabalho como forma de ascensão social, sendo 

apresentado apenas o viés econômico e prático dessas escolhas. É válido ressaltar, que 

as questões do coração não podem ser descartadas, afinal, o que fez o Capitão estudado 

por Adriana Reis
119

 manter-se casado, ainda que naturalmente, com Luzia por tanto 

tempo, contrariando as crenças generalizadas da promiscuidade das africanas? Não há 

como afirmar apenas pelos assentos de casamento que as decisões por casar-se eram 

meramente econômicas ou completamente emocionais. Quero crer que existiu um 

equilíbrio entre as duas condições. 

A segunda ponderação se refere ao fato de que esse primeiro levantamento de 

dados, analisando unicamente assentos matrimoniais, pode suprimir a complexidade das 

relações estabelecidas nesse território, relações essas que foram estudadas tão bem por 

Walter Fraga Filho
120

, analisando as atitudes escravas, suas revoltas como forma de 

resistência à imposição dos senhores, à interferência destes na sua vida diária, tentando 

reduzir ao máximo a relação desigual de exploração.  

A sociedade escravocrata não pode ser analisada de modo unilateral, onde a 

dominação dos senhores sobre a massa escrava era inexorável e extremamente violenta, 

e a exploração atingia seu ápice. A interferência dos senhores na relação íntima e, 
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sobretudo no dia-a-dia dos escravos não pode ser analisada de forma a colocar os 

escravos como seres passivos diante do sistema patriarcalista, como já foi afirmado. 

Eles tinham formas de interpretar o seu cotidiano e as relações de forças que se 

estabeleciam, suas atitudes devem ser pensadas nesse sentido, são resistências – 

silenciosas ou não – que provam que esses indivíduos conseguiam se adaptar ao sistema 

opressor, e dentro deste conquistar seus espaços de liberdade. 

Essa releitura surge a partir da análise dos escritos de Thompson, quando a 

historiografia que tratava da escravidão no Brasil é discutida. Tal releitura se 

desenvolve em contraposição à ideia defendida por Gilberto Freyre, que mostrava o 

escravismo como uma instituição benevolente, onde o sentimento patriarcal se sobrepõe 

às formas de dominação. Essa análise excluía os processos de construção da identidade 

escrava, as questões políticas que permeavam a vida nos engenhos, o que privilegiava a 

ótica senhorial e resultava na exclusão dos escravos
121

. 

A inclusão dos socialmente esquecidos, sobretudo os escravos, libertos e livres 

de cor, na escrita da história trás uma nova abordagem da relação senhor-escravo. Esta 

se define através da percepção de que as relações históricas são construídas através de 

um movimento dialético onde as lutas, conflitos e concessões são construídos por 

homens e mulheres através de uma rede pessoal de dominação e exploração.  

Dessa forma compreende-se que os escravos possuíam uma leitura própria do 

sistema patriarcalista, que lutavam e conquistavam pequenas e grandes vitórias, ainda 

que os senhores os considerassem ―coisas‖, seres anômalos incapazes de uma atitude 

política estruturada. A partir dessa análise, pode-se perceber as atitudes senhoriais de 

controle das escravarias como tentativa de manutenção da ordem, e as resistências e 

demandas escravas como um ato pensado de modo a diminuir os impactos do 

escravismo em sua vida cotidiana. 
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