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RESUMO 

 

Neste trabalho preliminar investiga-se a formação de família escrava, tendo como 

recorte espacial a Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, no período de 

1788 a 1805. Desta forma, tenta-se demonstrar se estes nubentes vislumbravam estratégias de 

mobilidade social, através do ato cerimonial. Introduzidos em uma sociedade escravocrata e 

altamente hierarquizada, fortemente guiada pelas normas do Antigo Regime, onde os sujeitos 

eram definidos pela cor\qualidade e atividade funcional que ocupavam, fazendo com que 

escravos e descendentes se encontrassem em grandes desvantagens, já que sua cor/qualidade 

não os favorecia perante as exigências das normas sociais. Isto não significa dizer que estes 

não tivessem ocupado espaços que, teoricamente, lhes foram negados.  Entre tantas formas de 

mobilidade social, o casamento legal oficializado pela Igreja apresenta-se como um mediador 

que podia lhes conferir mais respeitabilidade e alguns benefícios dentro da sociedade. Cogita-

se, que quando não imposto pelo senhor e sendo a escolha do parceiro como algo previamente 

pensado, seja ao que tange a cor\qualidade e estatuto jurídico e origem, estes elementos 

poderiam ser fundamentais e estratégicos no momento da escolha. 

Palavras-chaves: Santo Amaro; escravo; cor; casamento, mobilidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In this preliminary work investigates the slave family formation, taking as spatial 

cutting the Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, in the period 1788-

1805.  Thus, attempts to show whether these spouses envisioned social mobility strategies, 

through the ceremonial act. Introduced in a enslaver society and highly hierarchical, strongly 

guided by the rules of Antigo Regime, where subjects were defined by the color \ quality and 

functional activity they occupied,  making slaves and descendants were at a great 

disadvantage, since their color / quality not favored to the demands of social norms. This does 

not mean that they had not occupied spaces which, theoretically, were denied. Among the 

many forms of social mobility, the legal marriage officially by the Church presents itself as a 

mediator who could give them more respectability and some benefits within society. It is 

thought that when no forced for your lord and being the partner choice as something 

previously thought, is to respect the color \ quality and legal origin and status, these elements 

could be fundamental and strategic in choosing. 

Keywords: Santo Amaro; slave; color; marriage, social mobility. 
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INDODUÇÃO 

 

Os Estudos sobre a formação de família escrava e respectivamente de seus 

descendentes, na Bahia dos séculos XVIII e XIX, embora venha ganhando espaço na 

historiografia, muito ainda tem-se a desvelar, já que por muito tempo, tais sujeitos tinham 

sido marcados, só, o ser responsável pelo serviço braçal, recaindo sobre eles o dever da 

manutenção da economia colonial, e assim, sendo vistos através do olhar do homem “branco” 

como seres promíscuos e sem normas, despossuídos de nexos sociais e familiares
1
.  

 As produções historiográficas, que tinham como intenção analisar a formação e 

reprodução da família no Brasil colonial, estes, direcionavam o olhar à nomeada “família 

patriarcal”, menosprezando o cotidiano, relação de parentesco e as formas de mobilidade 

social das classes ou grupos menos favorecidos. Mas, em uma sociedade constituída 

principalmente pelo binômio senhor e escravo torna-se fundamental uma análise dos grupos 

de escravos, já que estes se fizeram importantes no contexto da formação do Brasil, chegando 

a constituir uma boa porcentagem populacional. 

As sociedades de Antigo Regime tinham como principal distinção a separação entre 

escravos e livres; fazendo com que os escravos e seus descendentes vivessem a margem dos 

direitos sociais, devidos o papel funciona previamente fixado que ocupavam e a cor/qualidade 

que carregavam. Embora inclusos em uma sociedade altamente estamental e hierárquica, uma 

possível mobilidade social era algo que poderia ser conquistado, como afirma Schwartz: “A 

fidalguia, ou, em termos mais genéricos, um status social mais elevado, não era na verdade 

algo inatingível. Apesar de a sociedade por ordens ter sido concebida em termos fixos e 

rígidos a mobilidade social era, sem dúvida, possível
2
”. 

E entre algumas possibilidades, o casamento poderia se apresentar como algo 

fortemente estratégico, tal ato, como vem demonstrando a historiografia poderia conceder aos 

indivíduos uma porta de aceitação e de melhor status na sociedade, e para um escravo 

determinado ato, poderia lhes trazer vantagens nas hierarquias das escravarias. Neste sentido, 

este trabalho, tem como objetivo analisar as estratégias dos casamentos de escravos para 

                                                             
1 SLENES, Robert W. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, 

Brasil Sudestes, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

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

Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 211. 
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assim, desvelar as possíveis formas de ajuda mútua, mobilidade e ascensão social que o 

casamento podia lhes possibilitar e consequentemente aos libertos e livres “de cor”. Como 

afirma Mattoso “[...] casar-se legalmente representa uma espécie de ascensão social para o 

casal mestiço ou negro, que assim fazendo assimila os valores do grupo branco dominante
3
.”  

Para almejar o objetivado, tomo como recorte local a freguesia de Nossa Senhora da 

Purificação de Santo Amaro, abrangendo o final do século XVIII para o início do século XIX, 

mais precisamente o ano de 1788-1805; tomando como fonte basilar, além da bibliografia 

especializada, os assentos de casamento da freguesia mencionada
4
. 

Para melhor compreensão do leitor, o primeiro capítulo, visa ter como foco uma 

discussão mais bibliográfica, enfocando as normas do Antigo Regime na colônia portuguesa, 

e assim, dando um respaldo maior à sociedade do Recôncavo baiano, tentando elucidar a 

importância do casamento legal, para esta determinada sociedade. 

 No primeiro momento, dedico-me a analisar os aspectos sociais e econômicos, no 

final do século XVIII e início do XIX, evidenciando o contexto que o torna especial, como 

por exemplo: resurgimento da economia baiana, aumento do tráfico negreiro e algumas 

revoltas. No segundo momento, elucido a importância do Recôncavo, especificamente de 

Santo Amaro, a escolha local, parte do principio dela se apresentar como uma das mais fortes 

regiões escravocrata e canavieira do Recôncavo baiano. No último momento, pretende-se 

demonstrar como o casamento era considerado significativo para uma boa aceitação pela 

sociedade, além de possibilitar ajuda mútua nos maus momentos e angariar alguma 

mobilidade social. O que acaba, talvez, influenciando escravos a aderirem esta prática.   

O segundo capítulo, tem como principal objetivo fazer uma discussão, das fontes 

primárias, os assentos de casamento de Nossa Senhora da Purificação. Enfocando nas análises 

dos documentos elementos como: a escolha dos parceiros por cor/qualidade, condição 

jurídica, lugar de origem, enfim, dados que possibilitarão desvelar se havia um padrão ou 

estratégia para uma possível mobilidade social. A metodologia utilizada foi a quantitativa e 

qualitativa, a partir de um banco de dados nominativo, que proporcionou além de perceber a 

                                                             
3  MATTOSO, Kátia M. de Queisós. Família e sociedade na Bahia do século XIX. São Paulo: Corrupio/ 

[Brasília]: CNPq, 1988, p, 71. 

 
4 Disponível no site: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-12099-

96?cc=1719212&wc=MMPG-VFC:459139653. Acessado 05/02/ 2012 às 16 horas. 

 

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-12099-96?cc=1719212&wc=MMPG-VFC:459139653
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18353-12099-96?cc=1719212&wc=MMPG-VFC:459139653
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incidência de escravos, foros e livres “de cor” que contraíram matrimônio possibilitou realizar 

o cruzamento das informações coletados nos assentos, percebendo a preferência da escolha 

dos nubentes, se eram endogamicas ou exogâmicas por cor, estado jurídico e origem.    

Para tentar compreender e se firmar a ideia das estruturas sociais deste período, 

partindo da importância do rito religioso na sociedade colonial e suas possíveis 

representatividades, em especial para escravos e libertos, torna-se inerente à pesquisa o estudo 

da mobilidade social, tomando como referencia o conceito de gênero formulado por Joan 

Scott
5
. Torna-se viável usar o conceito de gênero, como uma categoria útil de analise 

histórica, procurando estabelecer as relações de poder entre o masculino e o feminino. Tentar 

compreender o papel que o casamento tinha nesta sociedade é evidenciar o processo de 

relação de ambos os sexos, para assim contextualizar a representação deste rito, tanto para os 

senhores como para seus escravos. 

Outra abordagem teórica inerente à pesquisa é a história social. Com base no exposto 

por Hobsbawm
6
, a história social, tem como elemento o tempo cronológico, a história da 

sociedade humana em suas especificidades e inter-relações, permitindo ao pesquisador 

construir estruturas e comportamentos de famílias, de trajetórias e estrutura de parentesco. 

Relações históricas que são construídas através de lutas e conflitos. 

A intenção é compreender o papel atuante dos escravos e suas possíveis estratégias de 

ascensão e mobilidade social na colônia portuguesa, a partir dos registros matrimoniais. 

Percebe-se, que para um escravo ou liberto fazer parte de um ato religioso “dos brancos”, 

poderia representar uma das formas de facilitação e viabilizar algumas vantagens no “mundo 

dos livres”. 

 

 

 

 

                                                             
5
 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Tradução: Christine Rufino Dabat e 

Maria Betânia Ávila. 3ª ed. Recife: SOS Corpo, abril de 1996. 3º edição. 

 
6
 HOBSBAWM, Eric. Da História Social à História da Sociedade; Economias e Historiadores: II. In: 

________. Sobre Histórias: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. pp.83-105, 122-137. 
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Capítulo I- O SENTIDO DO CERIMONIAL PARA UMA SOCIEDADE REGIDA 

PELO ANTIGO REGIME 

 

1.1 ASPECTOS SOCIAIS E ECONOMICOS NO FINAL DO SÉCULO XVIII PARA O 

XIX. 

 

       O século XVIII apresentou-se, não só na Bahia, como um período atípico para a 

economia e sociedade brasileira. A grande economia de exportação da Bahia, que até então 

vivia seu apogeu, nos dez últimos anos do século XVII e as primeiras décadas do século 

XVIII, encontrava-se em declínio. Barickman evidencia nas palavras de um viajante, Luís 

Antônio de Oliveira, que preparava uma descrição da economia da Bahia, a verdadeira 

calamidade em que ela se encontrava. [...] “Segundo sua “descrição”, os meados do século 

XVIII haviam sido “calamitosos tempos” em que a agricultura de exportação da Bahia 

definhara em “infortúnios”, aproximando-se da “última ruína” e da “total aniquilação
7
”. Em 

contrapartida, a segunda metade deste século, apresenta-se com novas perspectivas para a 

economia baiana: “[...] Agora, tudo mudara. A agricultura restabelecera-se vigorosamente em 

apenas poucos anos. [...] a economia de exportação havia ingressado, ao que parecia, numa 

nova “época feliz
8
”. 

Mattoso
9
, ao analisar a conjuntura e sociedade no final do século XVIII, afirma: “[...] os 

dez últimos anos do século XVIII e os primeiros do século XIX apresentam-se como 

nitidamente favoráveis à economia baiana.
10

” Nas suas palavras, o devido ressurgimento da 

economia baiana, deve-se ao desenvolvimento da atividade agrícola, onde, ao invés de 

investir só na monocultura da cana de açúcar, outros produtos ganham destaque. Além do 

açúcar, grande mercadoria exportadora, o algodão e o fumo começaram a ser produzidos em 

alta escala, ela também ressalta que fatores internos e externos contribuíram para o 

ressurgimento da economia baiana
11

. 

Aos fatores externos que influenciaram no retorno da economia, Barickman menciona o 

processo da Revolução Industrial, onde, provavelmente provocou um aumento da necessidade 

dos produtos agrícolas exportados pelo Brasil. Outro fator teria sido as constantes guerras e 

                                                             
7 BARICKMAN, Bert, J. Um contra ponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-

1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 39. 
8
 Ibidem, p.49. 

9 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Da Revolução dos Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX: 

itinerário de uma historiadora. Salvador: Corrupio, 2004. 
10

 Ibidem, p.33. 
11

Ibidem, p. 33 
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revoluções que percorreram o final do século XVIII e início do XIX, o que resultou em preços 

mais altos nos produtos tropicais, facilitando a abertura de novos mercados para a exportação 

brasileira. Algo que talvez tenha contribuído de forma mais direta no renascimento da 

economia baiana, menciona Barickman, tenha sido a revolução de São Domingos, o atual 

Haiti, antes da década de 1790, São Domingos era a mais próspera das colônias de plantation 

da América
12

.  

Com as crises da economia do Haiti, João José Reis elucida que “[...] O Brasil e outros 

produtores de cana se beneficiaram com a saída desse formidável concorrente do mercado 

internacional
13

”, ressurgindo como grande potência. Assim como Mattoso, Barickman 

menciona a importância dos novos produtos na agricultura baiana e demonstra como o poder 

dos senhores, cada vez mais ia se afirmando nesta nova fase: 

[...] O comércio de açúcar e de produtos como fumo, o algodão e o café trouxe uma 

nova onda de prosperidade à Bahia no final do século XVIII. As oito décadas que se 

estendem de 1780 a 1860 viram o crescimento real da economia de exportação: o 

volume das exportações aumentou; também as receitas do comércio exterior. Os 

senhores de engenho que possuíam propriedades nos municípios em torno da baía de 

Todos os Santos e os negociantes sediados em Salvador que lidavam com o 

comércio de exportação gozavam de grande prestigio social; também exerciam 

grande influência política
14

. 

 

  

Mattoso, também reafirma o mencionado por Barickman, em relação ao prestígio dos 

senhores de engenhos: “[...] no final do século XVIII a imagem do senhor de engenho 

mantinha-se forte. E assim permaneceu por muito tempo, enquanto a atividade açucareira e o 

prestigio que ela conferia o conservavam no topo da escala social
15

”. 

 O cultivo dos gêneros alimentícios, na agricultura baiana, encontrava-se em pura 

efervescência, para corresponder ao fornecimento dos gêneros tropicais que se exigia no 

mercado interno e externo, cada vez mais era necessária a mão de obra escrava. Enquanto o 

senhor gozava de grande prestígio social, qual teria sido a condição do escravo? 

Com a expansão da economia no final do século XVIII, aumentou o número de 

engenhos e a produção de açúcar, Barickman, alude ao expressivo aumento da construção de 

engenhos, após o período de estagnação e declínio, mencionando “[...] o número de engenhos 

realmente aumentara, passando de 126 em meados da década de 1750 para 250 no fim do 

século XVIII.
16

” Escusado dizer que a mão de obra escrava cada vez mais ia sendo solicitada, 

                                                             
12

 BARICKMAN, op. cit., p.51. 
13

 REIS, João José. Recôncavo Rebelde: Revoltas escravas nos engenhos baianos. Salvador, BA: Cnpq, 1990, 

p. 100. 
14

 BARICKMAN, op. cit., p. 306. 
15

 MATTOSO Kátia M. de Queisós. Bahia, século XIX: uma província no império. 1988.  p. 595. 
16

 BARICKMAN, 2003, p.72. 
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havendo um grande número de importação da África. João José Reis realça que “[...] O 

crescimento da agricultura de exportação, por outro lado, foi feito às custas de uma 

intensificação do trabalho escravo e também às custas da produção de alimentos. O escravo 

do Recôncavo agora trabalhava mais e comia menos
17

”. 

Devido ao grande aumento da mão de obra escrava na economia, Schwartz ressalta 

que: “A população baiana cresceu consideravelmente durante a segunda metade do século 

XVIII. Salvador permaneceu o maior centro populacional, com mais de 50 mil habitantes em 

1808, [...] Também no Recôncavo houve acréscimo populacional.
18

” Já Lara
19

, com base nas 

anotações de Luiz dos Santos Vilhena, no final do século XVIII, vai um pouco mais além, nos 

dados demográficos que foi exposto por Schwartz, embora ressalte que os dados podem ser 

até um pouco exagerados, mas que não chegam a destoarem dos dados disponíveis para o 

período, “[...] a cidade de Salvador e as vilas do Recôncavo baiano (a região de maior 

densidade demográfica daquela capitania) somavam, naquela altura, cerca de 110 mil 

habitantes, “a terça parte [...] de brancos e índios, sendo as duas outras partes de negros e 

mulatos.
20

” 

De forma mais detalhada Lara, expõe: “[...] a cidade de Salvador, [...] o censo de 1775 

contou 35 253 habitantes, dos quais 36% eram brancos, 22,4% negros e mulatos livres e 

41,7% negros e mulatos escravos. Um censo de 1807, sem distinguir livres de escravos, 

somou 25 502 negros, 11 350 mulatos e apenas 14 260 (28%) brancos.
21

” Devidos os dados, 

tão expressivo, do aumento populacional na América portuguesa, não só na Bahia, ao longo 

do século XVIII, Lara, faz questão de mencionar os reais fatores para o determinado evento, 

corroborando ao que foi mencionado por Mattoso e Barickman, segundo ela: “[...] As 

explicações mais frequentes referem-se ao desenvolvimento da própria economia escravista, 

com o desenvolvimento do ouro, a incorporação de várias regiões do interior ao circuito 

exportador, a expansão da produção açucareira em novas áreas, e o consequente aumento do 

volume do tráfico negreiro.
22

 

 Esse novo momento que a economia baiana se encontrava, levava contentamento aos 

senhores devido os seus lucros e para os escravos, só havia descontentamento o que acabou 

acarretando em algumas revoltas. No finalzinho do século XVIII, além dos 
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descontentamentos por causa do aumento dos preços dos gêneros alimentícios, a constante 

vinda de novos africanos da África Ocidental e as influências dos ideais iluministas presentes 

nas colônias, juntamente com as revoluções, americana (1776) e francesa (1789), tornaram 

um estopim, para que eclodisse “Em 12 de agosto de 1798, vários boletins sediciosos [...] 

convidando a população baiana a rebelar-se
23

.” Esta rebelião denominada “revolta dos 

Alfaiates”, segundo Mattoso, fez com que fossem às ruas homens e mulheres pertencentes as 

categorias médias e baixas da população de Salvador
24

. Neste sentido, Mattoso ressalta que: 

[...] Desde 1787, a rápida e constante elevação dos preços dos produtos de 

exportação e de consumo havia criado um clima de prosperidade para as categorias 

sociais ligadas à produção e ao grande comércio. Contudo, para a maioria da 

população que vivia de jornais, esse clima de prosperidade teve efeitos negativos, 

uma vez que a alta generalizada de preços, principalmente dos preços de gêneros 

alimentícios, não fora acompanhada por uma consequente alta de salários. É, pois, 

no contexto de um profundo mal-estar social que se projeta a malograda revolta
25

. 

 

                Outro marco importante para a Bahia no final do século XVIII, além das revoltas e o 

aumento populacional de escravo, foi o declínio do ouro em Minas Gerais, fez com que 

houvesse uma retomada da população escrava para as atividades agrícolas no Recôncavo que 

se encontravam na região aurífera e com isso, Mattoso elucida que surge uma nova relação 

entre senhor e escravo no mercado de trabalho: 

[...] Entre 1779 e 1796, deu-se o renascimento econômico da Bahia com a retomada 

da atividade açucareira que havia permanecido estagnada durante grande parte do 

século XVIII. Este renascimento econômico apoiava-se sobre uma atividade agrícola 

a qual devia sua existência e prosperidade à presença de uma abundante mão de obra 

escrava. Parece-nos então plausível sustentar que esta retomada de atividade 

econômica no campo da agricultura tenha modificado a relação entre a oferta e a 

procura no mercado de trabalho. Tendo se tornado rara, a mão de obra escrava foi 

objeto de muito apreço por parte de seus senhores e possuidores
26

. 

 

Além das mudanças já mencionadas, que ocorreram na conjuntura baiana, Russell-

Wood
27

, também, além de elucidar uma nova dinâmica e mobilidade no Brasil do século 

XVIII, nas suas pesquisas ele constata que houve um aumento considerável da população 

livre de cor, em suas considerações, determinado evento foi um fenômeno social 

predominantemente do século XVIII, já que novas oportunidades econômicas estavam abertas 

aos escravos, para chegar à condição jurídica de libertos. O autor aponta dois motivos para 

determinado evento, primeiro foi a descoberta das jazidas minerais, que possibilitou a compra 

de alforria de muitos escravos, que foram provenientes das oportunidades, não só da 
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mineração, como também da agricultura e do comércio. O segundo fator, foi o aumento da 

urbanização e o surgimento de oportunidades econômicas e sociais, que até então não estava 

presente numa sociedade rural e patriarcal
28

. 

 Ao que tange as novas possibilidades de conquistas as alforrias no final do século 

XVIII, alude Lara
29

: 

 [...] Seja pelas possibilidades abertas para a acumulação de pecúlio, seja pela 

política de incentivo por parte dos senhores para manter disciplinados os seus 

escravos, as alforrias tornaram-se mais frequentes. Não para todos: as dificuldades 

eram maiores para os homens africanos do que para os crioulos e mais fáceis para as 

mulheres, sobretudo as vindas da África Ocidental e empregadas no pequeno 

comércio urbano
30

. 

 

A partir do exposto, constata-se que “[...] a segunda metade do século XVIII foi um 

período de amplas reorientações – de novos líderes, novas ideias sobre economia política e de 

um contexto em transformação
31

”.  Nessa conjuntura, de grandes desembarques do tráfico 

negreiro, como se encontraria a formação das famílias escravas, haveria uma interferência na 

proporção das relações matrimoniais com a chegada de novas africanos nos engenhos? 

Florentino e Góes
32

 ao mencionarem que, a formação de famílias escravas, seria um mediador 

para o estabelecimento da paz nas senzalas, conclui que a medida que chegavam novos 

africanos nos engenhos, havia a preocupação dos senhores na formação de novos casais. “[...] 

Conforme crescia o tamanho do plantel, e, portanto mais lucrativa era a empresa, maior a sua 

proximidade com o parentesco (sancionado ou não) e maior a própria efetivação destes 

laços
33

”.  

Adriana Reis, ao analisar o Engenho Aratu no Recôncavo baiano, também faz esta 

observação da proporção dos padrões de casamentos com a chegada dos africanos  na segunda 

metade do século XVIII, conclui que, ao que  parece  à medida que os escravos chegavam 

para a construção dos engenhos, sancionava-se os casamentos. Embasada também nas 

pesquisas de Sheila de Castro Faria no Campo dos Goytacazes ela dialoga: 

[...] ao contrário das abordagens tradicionais que relacionavam o tráfico à ausência 

de famílias escravas, na segunda metade do século XVIII, o aumento do número de 

cativos das maiores unidades não interferiu na “proporção das relações matrimonias 

entre cativos, demonstrando que a entrada de africanos  manteve o mesmo padrão de 

casamentos”. Portanto, para os grandes senhores, o casamento era “um dos pilares 
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da organização de trabalho”, ou seja, era importante “deixar os escravos no meio da 

parentela, para melhor fixá-los e controlá-los
34

.” 

 

Além da intencionalidade do senhor de criar ou manter a organização nas senzalas, o 

casamento seria, ao ver dos senhores, uma forma de integração dos escravos na sua nova 

civilização. Florentino e Góes, explicitam muito bem o mencionado: “[...] a sociedade 

escravista precisava integrar culturalmente a si os estrangeiros que fazia desembarcar em suas 

praias e o sacramento do matrimônio a isto se prestava. Civilização e humanização, diziam 

eles. Produção de escravos acrescentamos nós.
35

” 

E ao que tange a formação de família escrava, em Santo Amaro da Purificação, como 

se encontrava, nesta nova efervescência econômica e social, teriam os senhores aderido aos 

padrões mencionados, optando pela legitimação dos seus escravos, ou preferiram manter- lhos 

sem a legitimidade do casamento?  Pretende-se responder esta pergunta no próximo capítulo, 

em discussão com as fontes dos registros paroquiais, da freguesia Nossa Senhora de Santo 

Amaro da Purificação. Mas, algo importante a elucidar, é o mencionado por Castro Faria, em 

comparar seus resultados na região de Campo de Goytacazes com os resultados de Schwartz 

sobre algumas regiões do Recôncavo Baiano, levou-a perceber que “os tipos de produção, as 

localizações das áreas, o tamanho das unidades produtivas e o período [...] dependendo de 

determinadas combinações, influíam nas possibilidades de casamentos escravos.
36

” 

Recorro aos resultados de Schwartz, em suas pesquisas na paróquia de Purificação 

(Santo Amaro). Torna-se fundamental elucidar que as análises de suas pesquisas 

compreendem ao período de 1774 e 1788, sendo que o meu período, inicia a partir de 1788. 

Nos seus resultados, confirmou-se 62 casamentos envolvendo escravos, indicando padrões de 

endogamia. “[...] demonstra que havia uma forte tendência de indivíduos da África ocidental 

(Guiné) e do golfo de Benin ao casamento endogâmico, ou pelo menos ao enlace com 

cônjuges de sua própria região da África, quando não do mesmo grupo étnico.
37

“. 

Como sabemos a desproporção ente os sexos era muitas vezes um empecilho para se 

adquirir um parceiro, e em época como foi o caso do final do século XVIII para o inicio do 

XIX, com o ressurgimento da economia, a chegada de mão de obra masculina era muito maior 

que a feminina. Teria sido este período atípico ao analisado por Schwartz? Em suas palavras, 

ele menciona: 
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Os escravos nascidos no Brasil preferiam parceiros que também fossem brasileiros, 

embora também se casassem com africanos. A cor e o sexo parecem ter influenciado 

seus padrões de seleção entre os africanos de maneira não evidente. Crioulas 

casavam-se com negros brasileiros e às vezes com pardos, mas via de regra as de 

pele clara não desposavam negros, preferindo pardos
38

 

 

 Partindo das observações de Schwartz, pretende-se analisar se as transformações 

mencionadas na Bahia possibilitaram facilidades ou dificuldades para o casamento de 

escravos e estes consequentemente com livres e forros, o que partia da aceitação não só dos 

senhores, mas também da sociedade baiana e se houve estratégias de hierarquia por cor e 

estado jurídico na escolha dos parceiros.  

Percebe-se que este período é regado de fatores que o torna especial, um período que 

embora houvesse uma estratificação hierárquica, não estava impossibilitado de permitir 

alguma ascensão e mobilidade, concedendo ao indivíduo um papel de sujeito ativo e não 

apático às normas senhorias e sociais.  

 

 

1.2  RECÔNCAVO E AS ESPECIALIDADES DE SANTO AMARO 

 

Região mais densamente povoada da província e de grande poder econômico, sendo 

uma das mais prósperas regiões canavieira e escravocratas, assim se caracterizou o 

Recôncavo. Barickman menciona que devido sua localização, era possível um contato 

próximo e constante com Salvador e acesso fácil à baía de Todos os Santos, isso fez com que 

o Recôncavo tivesse uma distinção das demais áreas açucareiras
39

. Barickman também alude 

como o solo era favorável nesta região. “[...] os solos pesados do norte do Recôncavo, os 

massapés, eram ideais para o cultivo da cana-de-açúcar
40

.” 

Segundo as considerações de Schwartz, durante toda a existência de Salvador houve 

uma íntima ligação e dependência do Recôncavo, seja ao que concerne a alimentação, 

combustível e lugar ideal, que servia de porto para exportação dos produtos de grande 

produção como o açúcar, couro e fumo.
41

 Embora esta grande ligação fosse benéfica a ambas, 

Schwartz salienta que não deixava de haver distinções. “[...] Salvador representava a vida 

urbana e cosmopolita; o interior era perceptivelmente diferente: rústico, remoto, mas também 

aristocrático, ao menos na era colonial.
42

” 
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Além da grande importância econômica das regiões mencionadas que abraçavam a 

Baía de Todos os Santos, ela também impressionava vários viajantes pela sua beleza, o que 

não condizia  com sua hierarquia social. Nas palavras de João José Reis: 

Escondida por detrás dessa “vista magnífica” encontrava-se uma complexa e 

perversa hierarquia social baseada na escravidão. Os senhores de engenho 

eram proprietários e controlavam em seus aspectos essenciais os principais 

meios de produção da sociedade [...] representando a classe dominante por 

excelência.
43

 

 

Santo Amaro localiza-se nesse Recôncavo baiano, região de vários encantos e 

possuidora de uma estratificação hierárquica, econômica e social, pertencente a uma das 

grandes regiões de profícuo espaço de cosumo de escravos africanos e produção canavieira, 

característico pelas grandes produções de plantation mais tradicional do Brasil. Barickman 

elucida que o açúcar expandiu-se, no lado norte da baía, localidade esta que deu lugar aos 

primeiros engenhos, nas freguesias interioranas que se tornaram o centro da indústria 

açucareira baiana, como Santo Amaro.
44

  

De acordo com Schwartz, a partir da saturação das terras litorâneas, começou a haver 

uma valorização das áreas mais distantes da costa, o que dá início a vila de Santo Amaro
45

. 

 [...] A povoação tornou-se a vila de Santo Amaro em 1727. Sua localização, em meio 

a terras boas para a cultura de cana e no fim do trecho interiorano navegável do rio 

Sergipe, trazia-lhe vantagens especiais. Em 1575, Purificação sua paróquia central, 

incluía três diferentes zonas de engenhos. Patatiba, na margem sul do rio Sergipe, 

tinha nove engenhos, entre eles o Petinga, pertencente aos jesuítas, e o Sergipe do 

Conde. Do lado oposto do rio, no distrito de Subaé, havia mais cinco engenhos. Mais 

para o interior, próximo ao rio Tararipe, outros doze engenhos estavam instalados. [...] 

Em princípios do século XIX [...] Santo Amaro tinha quatro paróquias e 85 

engenhos
46

. 

 

 Carlos Ott, ao mencionar sobre o povoamento de Santo Amaro da Purificação, afirma 

que esta freguesia possuía maior extensão do que São Gonçalo, ocupando uma zona vasta 

desde o mar, que subia o rio Sergi, onde encontrava os rios Jacuípe e Pojuca.
47

 “No correr dos 

tempos os colonos subiram cada vez mais pelo rio Sergi, e em seguida no rio Sergi-mirim, no 

Subaé e no Pericora, todos afluente do Sergi; e onde se encontravam estes três afluentes, 

nasceu o maior povoado, a Vila e posterior cidade de St. Amaro da Purificação
48

”. 

 Percebe-se que Santo Amaro era uma importante freguesia açucareira, possuidora de 

85 engenhos. Sua localização em meio aos rios demonstra ser uma estratégia um tanto 
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articulada e planejada não só pelos colonizadores, mas também uma ação combinada pela 

Coroa e pela Igreja, o acesso a estes rios viabilizariam um melhor fluxo das mercadorias para 

os portos de Salvador. Andrade
49

, ao mencionar sobre as seis formações urbanas elevadas à 

vila, onde uma delas é St. Amaro evidencia que as construções destas vilas eram algo 

estratégico. 

[...] todas com localização estratégica junto à baía e com importantes portos 

marítimos ou fluviais que centralizavam a ocupação e viabilizavam o contato 

da área produtora com o porto exportador de Salvador. Mas que isso, essas 

nascentes formações urbanas se constituíam em chave para a ocupação, 

regulação e uso do território interrior, visto que, antecedendo a sua 

localização estratégica estavam engenhos, pousos, fazendas, capelas, 

freguesias e outras povoações que produziram [...] uma densa rede relativa 

aquele tempo e espaço; essas próprias vilas decorrem do ato político de 

emancipação de uma dessas povoações pré-existentes
50

. 

 

 Ao que foi exposto, vale elucidar a famosa frase de Schwartz: “[...] Santo Amaro e as 

paróquias em suas mediações foram o coração açucareiro e o berço da sociedade dos 

engenhos.
51

” 

Schwartz, ao analisar os dados de uma estimativa populacional da Bahia, por volta de 

1724, embora ressalte que os dados não sejam tão precisos, percebe que St. Amaro, devido ao 

grande número de engenhos, contava com uma grande proporção de mão de obra escrava. 

Demonstrando que das quatorze paróquias do Recôncavo que ele menciona, a estimativa 

populacional em St. Amaro de homens livres somava 950, ficando em terceiro em 

comparação as freguesias de Pitanga e Maragogipe; as mulheres livres eram 850, ficando 

também em terceiro pelas duas paróquias já mencionadas. Mas ao que tange a população 

escrava, ela é a maior possuidora neste período, contando com 4.152 escravos. Um total de 

6.024 habitantes e possuidora de 39 engenhos
52

.  

Outro dado importante que Schwartz menciona em relação às regiões do Recôncavo, 

em especial Santo Amaro é a distribuição de posse de escravos na Bahia, relacionando com os 

padrões de uso da terra na região. 

 Como seria de se esperar, os distritos meridionais do Recôncavo, ocupados 

principalmente com a agricultura de subsistência ou a produção de mandioca para os 

mercados locais, caracterizavam-se por plantéis pequenos, o que é refletido pelo 

número médio de cativos por plantel e pela relação entre a proporção de 

proprietários e a de escravos arrolados. O tamanho médio dos plantéis era 
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notavelmente menor em Jaguaripe e Maragogipe do que nas paróquias açucareiras 

de Santo Amaro e São Francisco.
53

” 

 

Percebe-se que Santo Amaro, tinha destaque também nas produções de agricultura de 

subsistência além do número de cativos, comparado a Jaguaripe e Maragogipe, regiões de 

representatividade na história do Recôncavo baiano.  

A Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, com base nas 

informações, dos autores mencionados, demonstra fatores plausíveis para sua análise, região 

fortemente marcada pelo uso generalizado da mão de obra escrava e no período do final do 

século XVIII a população escrava teve grande representatividade. Conforme as análises de 

Barickman, nos séculos XVIII e XIX, talvez, apenas um quinto da população do Recôncavo 

fosse branca. Tendo uma maioria da população formada, por africanos e pretos nascido no 

Brasil, que seriam os pardos, mulatos, cabras e crioulos
54

 e possuidora de uma grande 

economia de plantation. A partir das características mencionadas, Santo Amaro se apresenta 

como um importante recorte local, possibilitando algumas respostas a questionamentos que a 

historiografia vem apresentando, e assim, jogando luz à compreensão do processo da 

formação de família escrava na Bahia. 

 

1.3 O CASAMENTO LEGAL: uma pratica aderida por escravos e libertos 
 

 

 

“Casar-se significava buscar uma estabilidade familiar e um respeito social, 

fundamental, no caso dos homens brancos de qualquer crença, e estratégico, no caso 

de escravos, forros e mestiços. 
55

” 

   

 

A partir das considerações de Sheila Faria, percebe-se que o casamento poderia ter 

representatividade e significados diferentes aos sujeitos que decidiam sair da “irregularidade” 

e seguir os dogmas impostas pela Igreja Católica. Embora o ato cerimonial pudesse trazer 

possíveis vantagens aos determinados nubentes, nem por isso deixou de se apresentar como 

algo raro no período colonial, fazendo com que os indivíduos, independentes de sua condição 

jurídica, vivessem muitas vezes em concubinato, os que logravam ao casamento legal, muitas 

vezes vislumbrava questões econômicas ou sociais. 

Inicialmente, torna-se fundamental elucidar o sentido ou importância que era 

empregado ao casamento na sociedade da América portuguesa. Já é patente na historiografia 
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que uma das primeiras preocupações da Coroa portuguesa era povoar suas colônias, através 

do povoamento consolidava-se cada vez mais a posse do território. Tal método de certo modo, 

não condizia com algumas teses defendidas pela Igreja Católica, o número de casos ilícitos 

era bem maior do que a realização de matrimônios. Como afirma Vainfas: “ao menos nos 

primeiros tempos, ou ao iniciar-se a ocupação de novos espaços, o processo colonizatório 

concorria efetivamente para o afrouxamento das regras morais que a Igreja se esforçava em 

difundir
56

”. As faltas de mulheres brancas faziam com que os colonizadores cedessem às 

tentações carnais. Adriana Reis, embora faça em sua tese um panorama de alguns autores que 

defendem esta temática, Reis, não corrobora que a ausência de mulheres brancas tenha sido 

um fator determinante na escolha, ressaltando: 

 Desconfio da explicação que toma como referência o número reduzido de mulheres 

brancas, como se as mulheres de cor não fossem uma escolha, mas a necessidade de 

suprir uma ausência das brancas, as verdadeiramente desejadas. Bem, se essa 

explicação fosse verossímil, não sobrariam mulheres brancas descasadas, nem 

homens deixando suas brancas para ficarem com mulheres negras
57

. 

 

Já Freiyre
58

, citado por Vainfas, não só defende a ausência de mulheres brancas, como 

ainda destaca que vários fatores estavam favoráveis a determinada situação: 

Falta de preconceito e de mulheres brancas, fragilidade e subserviência do clero, 

interesses metropolitanos em povoar o Brasil e, principalmente, natural pendor 

lusitano para os prazeres carnais e “para o contato voluptuoso com mulheres 

exótica”, tudo isso estaria na base de nossa miscigenação, unindo os portugueses às 

índias, depois às negras, mulatas, cafuzas, quase sempre à margem da família 

legítima.
59

  

 

Mas algo patente entre os autores mencionados, é que a não aprovação da Igreja dos 

relacionamentos ilícitos, com as índias e posteriormente com as negras e suas descendentes, o 

povoamento se apresentava como uma grande contradição. Adriana Reis, menciona que 

começou a se pensar em formas para resolver a promiscuidade na colônia, foi onde o padre 

Manoel de Nóbrega, solicitou mulheres órfãs e pecadoras do Reino para se casarem com os 

homens portugueses.
60

 

Embora algumas inovações nos projetos de colonização da Igreja Católica, impondo as 

regras do sacramento sobre os costumes sociais e mesmo nas decisões individuais, com a 

implantação do casamento e repressão aos atos considerados pecaminosos, não se tornaram 

suficientes para que fossem seguidas. “[...] Se agiam com irreverência, se desde o século XVI 
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cuidavam logo de amancebar-se com quantas índias lhes topassem o caminho, não o faziam 

sem crises de consciência, portadores do sentimento de culpa que a Igreja insistia em difundir 

entre a massa de fiéis
61

”. Da mesma forma, os colonizadores agiram com as escravas 

africanas e suas descendentes, tratavam logo de amancebar. 

Isso serve como mediador para desconstruir o que por muito tempo as produções 

historiográficas e os olhares dos viajantes afirmavam, carregados de estereótipos racistas. 

Como Slenes afirma: “[...] 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.
62

” e que seus desregramentos 

morais influenciavam nos maus comportamentos da sociedade dominante, os homens 

“brancos”. A opção de manter um relacionamento instável para um escravo tornava-se mais 

plausível, devido às condições que lhes eram impostas pelo seu senhor e mesmo pelas 

exigências burocráticas
63

. 

Embora as dificuldades impostas para a realização do casamento legal, o que fez com 

que os casamentos, muitas vezes, não fossem algo comum entre os escravos, isso não 

significa, segundo Schwartz “[...] que eles não tivessem família ou que o parentesco não fosse 

importante em suas vidas.
64

” 

Isabel Reis, embora tenha concentrado suas pesquisas em uma região urbana, também 

constatou que na freguesia da Sé em Salvador, houve um pequeno número de uniões de 

cativos que se uniram de forma legal. No entanto, comprovou, através de trajetórias, muitas 

outras possibilidades de arranjos familiares, além das uniões sancionadas pela Igreja. A autora 

em suas pesquisas vai muito além do que os registros matrimoniais podem indicar, e percebe 

que as relações afetivas eram mais comuns, nem por isso menos importante
65

. 

Além das campanhas contra as uniões consensuais, o que diverge pelas exigências  

burocráticas para as uniões legais, havia uma preocupação da Igreja  entre os relacionamentos 

de diferentes etnias, os atos e ações da Igreja e mesmo da coroa não deixavam de ter imbuído 

a intenção da manutenção da “pureza de sangue,” deste o início da colonização, para ser nobre 
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tinha que ter o “sangue puro” [...] “O defeito de sangue” dos mestiços constituía evidências de 

que sua origem estava ligada a uma pessoa de “ínfima condição
66

”. Adriana Reis menciona 

que: 

[...] no século XVIII e início do XIX, a cor não era sinônimo de raça, muito menos 

as misturas eram chamadas genericamente de mestiçagem, miscigenação ou mesclas 

biológicas. Cor estava associada diretamente a qualidade e pureza de sangue, o que 

não significa que o termo mestiçagem, não possa ser utilizado.
67

  

 

Em uma sociedade com traços fortemente estamentais e hierárquicos, os casamentos 

realizados nas colônias eram uma forma de manutenção e (re) afirmação das propostas 

políticas e econômicas da corte e do Estado, o que se tornava importante para consolidar o 

poder da Igreja e também o poder político dos monarcas absolutistas. “O contrato matrimonial 

revelou-se assim um eficiente instrumento de hierarquização, utilizado pelos dominadores na 

afirmação do seu status e voltado contra os desclassificados como sinal de sua 

inadequação
68

”. 

 Praticar o casamento legal entre os nobres baianos era uma forma de manter não só a 

riqueza, mas também como forma de permanência de uma sociedade igualmente hierárquica e 

estratificada nos moldes da sociedade portuguesa.  Como Schwartz afirma, “[...] Os nobres 

asseguravam a manutenção e a continuidade de sua linhagem e família. [...] e da garantia do 

futuro através do planejamento de casamentos convenientes e de estratégias de transmissão de 

herança.
69

” 

As sociedades com sistema de Antigo Regime caracterizaram-se pelas distinções dos 

grupos sociais, e consequentemente pelas funções que ocupavam, cabia aos nobres definir as 

normas a serem seguidas. Embora no início da colonização portuguesa, a denominação de 

nobre fosse atrelada aos portugueses e seus descendentes, com o passar do tempo, nas 

colônias os senhores e imigrantes por serem possuidores de uma quantidade de escravos 

índios ou africanos, podiam desfrutar de uma vida de nobreza. Como Schwartz assegura 

“definia-se a nobreza por aquilo que a pessoa não fazia. Dedicar-se a trabalho braçal, ser dono 

de loja, artesão e outras ocupações “inferiores” era para os plebeus. Os nobres deviam viver 

sem recorrer a tais atividades”.
70

 Assim, como Schwartz, Guedes corrobora da mesma ideia: 

Em sociedade com traços estamentais, profundamente hierarquizadas, social 

e juridicamente, signos de deferência, acesso a cargos diversos, costumes, 
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direitos, privilégios, honrarias, isenções fiscais, exclusivismo, etc. expressam, 

ao mesmo tempo em que definem, a posição dos grupos sociais, em que, 

desde épocas medievais, o trabalho seria atributo de não nobres
71

. 

 

A hierarquização e estratificação da sociedade colonial era algo bem definido, entre 

brancos e negros, senhores e escravos. Mas com a mixagem das etnias, Lara, afirma que: “[...] 

a sociedade colonial não mais pode ser analisada a partir de binômio que opõe senhores e 

escravos, ou da oposição simples entre brancos e negros
72

.” Os sujeitos estabelecidos na 

América portuguesa estavam assentados em valores do Antigo Regime, começaram a ser 

distinguidos não só pela sua categoria de grupo social funcional, mas também a partir da 

percepção de uma hierarquia social baseada na cor/qualidade, destes novos grupos, a cor e as 

características físicas lhes atribuíam uma identidade. Como salienta Schwartz, as pessoas de 

cor estavam marcadas por duas grandes desvantagens: uma delas a cor, o que fazia com que 

fossem marcados pela ascendência africana, acarretando numa condição social inferior; e a 

outra era que os mestiços denunciavam uma instituição de ilegitimidade, pressupondo assim, 

que na época, uma pessoa branca não se casaria com uma pessoa de cor.
73

 Para Roberto 

Guedes, as “[...] “qualidades”, portanto, diferenciavam, hierarquizavam e classificavam os 

indivíduos e os grupos sociais a partir da origem e/ou do fenótipo e/ou da ascendência 

deles.
74

” 

Embora o Brasil colonial tenha sido uma sociedade escravista e fortemente marcada 

pelas distinções jurídicas entre escravos e livres, e onde a cor/qualidade eram fatores 

fortemente determinantes nas ocupações funcionais, isso não impediu que muitas leis e 

normas fossem burladas, camufladas e que os escravos, forros e mesmo os livres de cor 

buscassem forjar situações e formas de se adaptarem e serem melhores aceitos no mundo dos 

brancos.  Como Schwartz afirma, embora a população parda estivesse numa sociedade que a 

legislação fosse altamente discriminatória, não os impedia de tornar-se parcela importante em 

alguns ofícios.
75

 

Russell-Wood, ao analisar os negros e mulatos livres no Brasil, evidencia o 

mencionado por Schwartz. O primeiro, atenta que devido a escassez de homens brancos, as 

autoridades faziam vista grossa as características negróides quando não muito destacadas e 
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para a pele dos descendentes de africanos, para que não fosse muito escura para a  ocupação 

de alguns cargos públicos, mas Russell-Wood ressalta, que dependia da região e do cargo a 

ser ocupado. “[...] Seria inconcebível para um indivíduo de ascendência africana, por mais 

clara que fosse sua pele, sequer aspirar ao cargo de vereador
76

” Mattoso, ao analisar a 

hierarquia social da Bahia, chega às mesmas conclusões, mencionando que “[...] Grupos de 

homens de cor, tornados socialmente “brancos”, conseguiam ‘subir’ na sociedade, muito 

embora a legislação ditada pela Metrópole – como a que impedia o acesso de homens de cor 

ou cristãos-novos a certos cargos administrativos e militares - pretendessem impedir esta 

mobilidade
77

”. 

Para um sujeito do período colonial que tivesse sua ascendência ligada ao sistema 

escravista, embora se encontrasse em uma sociedade aberta, não quer dizer que a todo o 

momento, não criassem meios, forjassem situações, para tentar burlar as normas e leis 

aplicadas não só pelos nobres baianos e os seus senhores de engenhos, mas principalmente 

pela Igreja Católica possuidora de alto poder de persuasão nos comportamentos sociais. Mas é 

importante ressaltar o que expõe Kátia Mattoso: 

Os baianos, em sua maioria, tendem à isogamia e tanto mais quantas estruturas da 

sociedade somente são rígidas na aparência e os comportamentos não são contidos 

pela regras [...] É evidente que esta sociedade não é de modo algum trancada, que as 

barreiras de cor e fortuna, ou os interditos fixados pela Igreja em matéria de 

consanguinidade espiritual ou pelo sangue nem sempre são suficientes para impedir 

certas relações sexuais até mesmo certos casamentos
78

. 

 

Ao que foi exposto por Schwartz, Russell-Wood e Kátia Mattoso percebe-se que esta 

sociedade podia conceder mobilidade e certa ascensão à parcela da população que não era da 

classe dominante. Percebe-se que o interesse material nos relacionamentos, muitas vezes foi 

mais forte que os interesses morais para os nobres, possuindo objetivos concretos à sua 

condição social.  E para um escravo e seus descentes (libertos e livres de cor) que se 

encontravam numa situação considerada a mais degradante e por fazerem parte de uma nova 

conjuntura social, que não era a sua, e serem considerados promíscuos, não é por acaso que 

muitos acabaram cedendo aos dogmas religiosos, pensando em fatores também econômicos e, 

por que não dizer, uma forma de mobilidade hierárquica em seu próprio grupo ou na 

sociedade. 
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Sheila Faria evidência muito bem como os cerimoniais podia ter representatividade de 

conquista e reconhecimento perante a sociedade, nas suas palavras, ela menciona:  

[...] Participar de ritos e cerimoniais católicos, principalmente batismo e casamento, 

tornava-se fundamental, enquanto estratégia de preservação de espaços conquistados 

no cotidiano. Representava, mesmo para escravos, garantia de reconhecimento e de 

poder de barganha social. Sem estas condições, mínimas, os prejuízos seriam, sem 

dúvida, imensos
79

. 

 

Dessa maneira, qual teria sido o papel que as uniões estáveis, ou não, poderiam lhes 

conceder? Quais vantagens ou empecilhos, qual a posição do senhor e da sociedade nas 

relações familiares destes sujeitos? Questionamentos são variados, e creio não ser possível 

uma conclusão a todas. Neste momento se segue algumas considerações de produções 

historiográficas que analisaram a importância do casamento para estes sujeitos e neste sentido 

pretende-se evidenciar que a condição jurídica, cor e o estado jurídico eram fatores que 

poderiam ajudar ou atrapalhar no momento da escolha.  

Kátia Mattoso em sua obra Ser escravo no Brasil, ao discutir sobre a importância do 

casamento para o escravo, expõe que nem sempre o ato cerimonial trazia-lhes vantagens e o 

sentido de ajuda mutua, Já que os senhores muitas vezes os vendiam, separando pai, mãe e 

filhos, sem contar, segundo Mattoso que: “[...] Com frequência, a escolha da companheira do 

escravo que ele deseja “casar” é feita pelo senhor, certo de que a vida sexual do escravo nem 

sempre se expressava como ele o desejaria
80

”.  

Maria Beatriz Nizza da Silva menciona em seu livro História da família no Brasil 

Colonial, que as doutrinas da Igreja em relação aos casamentos dos escravos só foram 

formuladas, nas constituições primeiras do arcebispado da Bahia, impressa em 1720, dando o 

direito de pessoas escravas se casarem com pessoas cativas e livres e impedia que o seu 

senhor realizasse a venda de um dos conjugues
81

.   

O livro primeiro do Título 71 do número 303 das constituições primeiras do 

Arcebispado da Bahia evidencia o mencionado por Silva. 

Conforme a direito Divino,e humano os escravos, e escravas podem casar com 

outras pessoas captivas, ou livres, e seus senhores não lhes podem impedir o 

Matrimônio, nem o uso delle em tempo, e lugar conveniente, nem por esse respeito 

os podem tratar pior, nem vender para outros lugares remotos, para onde o outro por 

ser captivo, ou por ter outros lugares remotos, para onde o outro por ser captivo, ou 

por ter outro justo impedimento o não possa seguir, e fazendo o contrario peccão 

mortalmente, e tomão sobre suas consciências as culpas de seus escravos, que por 

este temor se deixão muitas vezes estar, e permanecer em estado de condenação.[...] 

nem depois de casados os venderão para partes remotas de fora, para onde suas 

mulheres por serem escravas, ou terem outro impedimento legitimo, os não possão 
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seguir. E declaremos, que posto que casem, ficarão escravos como de antes erão, e 

obrigados a todo o serviço de seu senhor.
82

 

 

 

Assim, como muitos nobres senhores não se importavam em viver em concubinato, 

algo que não condizia aos dogmas católicos, creio que muito menos, com base nas produções 

historiográficas, eles não deixariam de efetuar uma venda ou compra de escravos casados por 

remorso de estarem em estado de condenação pela Igreja. Para evitar a revolta da separação 

quando os escravos se encontravam casados, muitos senhores preferiam não cumprir os 

dogmas religiosos. Ou seja, como expõe Schwartz: “[...] O direito dos cativos de usufruírem 

do matrimônio, ou seja, de permanecerem juntos, é reconhecido, mas o direito do senhor de 

proteger sua propriedade também é mencionado. [...] no regime escravista brasileiro, este 

último em geral tinha precedência sobre o primeiro
83

.” 

Além das objeções impostas, pelo senhor e o sistema burocrático “[...] para se ter 

acesso à família, principalmente família legal, se tornava necessário possuir determinadas 

condições, que certamente, nem todos tinham
84

”. Mesmo assim, o casamento poderia se 

apresentar como um mediador de ajuda mútua, amenizando a maneira que os escravos 

africanos foram violentamente tirados da família e cultura, sendo obrigados a aderirem 

crenças e normas que não condiziam com as suas, criando estratégias e formulando uma nova 

identidade para melhor se adaptarem no mundo dos “brancos” ou no mundo da escravidão. 

Russel-wood menciona a importância que as uniões, poderiam exercer especificamente para 

estes sujeitos: 

Os escravos e os negros livres tinham necessidade real de mecanismos de 

ajuda mútua que lhes fornecessem força moral e física e até recursos 

financeiros, que só estavam disponíveis como resultados de um esforço 

coletivo. Só assim os negros foram capazes de lidar com os sofrimentos 

físicos e o desespero psicológico de um mundo que estaria além da 

capacidade de um só indivíduo. [...] a família era uma força protetora para os 

indivíduos de ascendência africana.
85

 

 

De acordo com Schwartz, devido a demografia da escravidão baiana, além das 

limitações institucionais de oportunidade e opção dos que foram expostos ao cativeiro, os 

escravos criam formas culturais e sociais na intenção de encontrarem consolo e apoio ao 

mundo hostil, em que se encontravam.
86

 Para Faria, casar-se na igreja, seguindo os dogmas 
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das classes dominantes, poderia garantir o mínimo de condições nas sociedades agrárias, além 

de uma melhor aceitação pela comunidade local, na qual se encontrava.
87

 “Casamentos e 

recasamentos legais orientavam a estabilidade. Dificilmente um homem ou mulher sozinha 

poderia sobreviver na zona rural. Buscar a estabilidade no matrimônio era a solução 

priorizada
88

”. 

Robert Slenes embora sua pesquisa tenha se concentrado em São Paulo, o que pode 

divergir em alguns resultados pelos pesquisadores mencionados, mas, algo que se torna 

comum entre eles, é o fato de questionarem o que levou os escravos a valorizarem o 

casamento. Nas suas conclusões Slenes alude as prováveis vantagens para a realização do 

casamento: 

Provavelmente algumas das vantagens do casamento para os escravos – e não as 

menos importantes – teriam sido as de ordem emocional e psicológica: o consolo de 

uma mão amiga, por exemplo, na luta para enfrentar privações e punições. A “mão 

amiga”, contudo, só atua de acordo com um determinado conceito de “consolo”, que 

necessariamente atribuía significados ao mundo externo; isto é, as vantagens 

emocionais e psicológicas que a família teria conferido aos escravos
89

.  

 

Maria Inês Côrtez de Oliveira em análise a alguns testamentos de livres de cor 

evidencia que o casamento, diferente de Slenes, não tinha só a preocupação com “o consolo 

de uma mão amiga” embora aparecesse como um acordo de amparo, olhando um para o outro 

nas horas difíceis, não deixava de ter imbuído interesses econômicos que lhes desse alguma 

vantagem ou garantia, “[...] O casamento rearfirmava-se, portanto, como uma troca de 

serviços que conferia sentido à união
90

”. Juliana Faria compartilha das mesmas conclusões de 

Oliveira, mencionando que:  

Desde pelo menos o século XVIII o casamento era um assunto familiar no Brasil que, 

quase sempre, envolvia interesses econômicos e sociais. Nesses arranjos, os bens 

apareciam como elementos fundamentais, inclusive na própria escolha do cônjuge. 

[...] Entre os grupos sociais mais pobres, em especial entre escravos e forros, havia 

mais liberdade na hora de encontrar os parceiros. Mas eles também não deixavam de 

levar em conta interesses socioeconômicos
91

. 

 

 

 

Já Cacilda Machado, nas pesquisas feitas em São José dos Pinhais-PR, no período do 

final do século XVIII para o XIX, constata que para os escravos e livres de cor, o casamento 

podia se apresentar como uma estratégia disponível socialmente para conquistar a liberdade, 
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não só para si, mas também para as próximas gerações, ainda que se tornassem participantes 

do processo da hierarquia social.
92

  

O casamento neste sentido, para escravos e libertos, tomaram as conotações dos 

nobres baianos, um arranjo familiar baseado em interesses socioeconômicos e/ ou políticos, 

refletindo o interesse dos grupos que estavam envolvidos. Reafirmando, com base na pouca 

proporção de casamentos mistos, que para os grupos pobres livres, havia questões outras que 

pesavam, além de suas vontades dos cônjuges, como por exemplo, o casamento entre uma 

mulher livre e um homem escravo, nas pesquisas de Machado, tornava-se mais comum, 

provavelmente porque a mulher sendo a escrava condenaria sua prole ao cativeiro. A tentativa 

de afastamento da escravidão, de sua futura geração, poderia ser um incentivador para tal 

escolha. O casamento, independente da cor e condição jurídica, era algo pensado como forma 

de garantia na sociedade
93

. 

De certa forma Adriana Dantas Reis
94

 corrobora as conclusões apresentadas acima. 

Para ela o casamento se apresenta como uma das formas mais bem sucedidas de mobilidade e 

ascensão social para o casal negro ou mestiço, que seguia os valores da classe dominante. 

Reis defende que a mobilidade social tem representatividade não só nas mudanças de 

hierarquia social, para os forros, por exemplo, a alforria poderia ser o primeiro passo para a 

entrada no mundo dos livres e o distanciamento do passado escravo para seus descendentes, e 

se estes tivessem o reconhecimento de filhos ilegítimos por parte de homens da elite, seria 

uma das formas mais fácil de uma ascensão social. 

Outra hipótese, interessante, mencionada por Reis era o sentido que o casamento legal 

podia ter para os escravos, para eles ter “[...] direito ao prazer e gozar de “certa” autonomia 

sobre mulher e prole, garantindo através de um ritual, de uma formalidade, era vivenciar 

experiências de masculinidade
95

” Já que muito pouco ele podia exercer o papel e o poder 

perante sua família. 
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Como já mencionado, em uma sociedade hierarquizada pela cor/qualidade dos 

escravos e seus descendentes que buscavam passar pelo processo de branqueamento, a origem 

e cor poderiam passar despercebidas. “[...] Desejosas de ascensão social, as mulheres brancas 

e mulatas optavam por filhos ainda mais claros, descartando uniões com homens de cor mais 

escura. O negro lembrava a África e a escravidão.
96

” 

Nem sempre na escolha de um parceiro, os escravos optavam pela negação de sua 

origem. Segundo Mattoso, era também por etnias que eles se organizavam “em juntas de 

alforria” para se adquirir a liberdade, e seria muito naturalmente que um africano encontrasse 

uma parceira, para criar um novo mundo, para reencontrar um pouco de sua África.
97

 

Nesta sociedade, as relações estabelecidas, principalmente para escravos e libertos 

poderia ser um meio para enfrentar as grandes desigualdades a que eram submetidos. Neste 

sentido, a historiografia indica que o casamento poderia ter grande representatividade, sendo 

uma forma de escravo, libertos e livres de cor se inserir na sociedade e se manterem nela, era 

a chance de adquirir um lugar de reconhecimento e distanciamento de um passado escravo. As 

relações conjugais, sancionadas ou não, poderia ser uma forma de assegurar a si e a sua 

família. Com base ao que foi exposto, no próximo capitulo, objetiva-se aprofundar a 

discussão dos mencionados autores, onde com os registros de casamento da Freguesa Nossa 

Senhora da Purificação de Santo Amaro tenta-se elucidar se havia algumas formas de 

estratégias nas escolhas dos nubentes, se davam preferência aos casamentos endogâmicos ou 

exogâmicos por etnia, cor e estado jurídico, atentando também para o papel do senhor neste 

ato religioso, nesta freguesia escravocrata, altamente marcada pela estratificação social. 
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CAPITULO II- O CASAMENTO COMO UMA FORMA DE MOBILIDADE SOCIAL 

NO MUNDO DOS LIVRES. 

 

2.1 CASAMENTOS NA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO 

 

“Os indivíduos de ascendência africana no Brasil colonial, fossem escravas ou 

libertos, negros ou mulatos, tinham de reconhecer que todas as normas que regiam a 

conduta comercial e social eram estabelecidas por uma minoria branca
98

”. 

 

 Como já explicitado no capítulo anterior, e com base na afirmação de Russel –Wood, 

escusado mencionar em qual condição degradante os indivíduos de descendência africana 

eram submetidos, lançados em uma sociedade, onde as normas e culturas e sociais não 

condiziam com as suas. Completamente marcados pela sua cor/ qualidade que não eram 

favoráveis às normas da elite portuguesa, eram altamente ingressos numa estrutura social que 

os colocavam em uma gradação hierárquica que não era privilegiada. 

 O que não se refere dizer, que não fossem enquadrados na sociedade e que não 

tivessem distinções também entre os seus, não só a cor/qualidade era um fator de distinção, ao 

ser considerado como africanos “bocais”, ou seja, o recém-chegado da África ou os “ladinos” 

os que adotaram a religião cristã e que já tinham sidos aculturados, era uma forma de 

gradação cultural havendo a distinção entre os que aqui já se encontravam e os que acabam de 

desembarcar, ocorrendo desta forma uma hierarquia que os diferenciava perante o olhar do 

homem “branco” e de seu próprio grupo. Como elucida Schwartz: “(...) eram essencialmente 

graduações culturais para demarcar os que se encontravam dentro e fora da sociedade. Ao se 

tornarem parte da sociedade, indígenas e africanos podiam simplesmente ser situada na 

hierarquia existente, em novas categorias e em posições definidas pela cor.
99

” 

  A condição jurídica dos indivíduos na sociedade portuguesa era composta pelos 

livres, libertos e escravos, uma sociedade que embora estabelecesse lugares já demarcados e 

fosse guiada por uma estrutura social rígida, as adaptações, relações e conflitos, talvez fossem 

um mediador que possibilitassem certa mobilidade social e aproximação de um mundo que 

não era seu. Russel –Wood  aponta a importância e condição destes sujeitos na sociedade. 

Os libertos de ascendência africana eram importantes como intermediário no 

mercado negro de alimentos, que era uma característica muito visível do Brasil 

colonial. A pessoa de cor livre perdia a proteção de uma família rica mas tinha, em 

relação ao escravo, a vantagem da maior mobilidade e da independência 

financeira
100

.   

                                                             
98 RUSSEL – Wood, 2005, p.85 
99 SCHWARTZ, 1988, p. 212 
100 RUSSEL- WOOD, op.cit, p.91. 



34 
 

 

 

A condição do livre de cor, embora não contasse com a proteção de um senhor, não há 

dúvida que seria uma condição almejada pelos escravos, possuir mobilidade lhes 

possibilitavam autonomia de decisão e escolha. Embora os grupos dos mestiços ou pessoas de 

cor, sempre fossem vistos com maus olhos pela sociedade, indignos de confiança, segundo 

Schwartz: “a legislação discriminatória não impedia a população parda de crescer e tornar-se 

parcela importante das categorias dos artesãos, trabalhadores assalariados e pequenos 

agricultores
101

”. Estes ocupavam uma posição almejada que os colocavam em uma condição 

melhor do que aos dos escravos e forros. No entanto Parés aponta que, no corpo da sociedade, 

ambos os grupos não deixavam de serem coagidos. “Mas, simultaneamente, nessa seara das 

identidades havia limites, e 

tanto africanos como crioulos estavam fortemente coagidos pela estrutura social, pelas 

identidades impostas de fora pelo estamento social hegemônico
102

. 

Embora os crioulos livres fossem coagidos, eles possuíam um lugar de status em 

comparação ao do escravo, como ressalta Parés. “As pessoas de cor livres podiam sofrer com 

incapacidades legais e ultrajes, estar sujeitas a coerção legal e ilegal e ser tratados com 

desprezo, mas seu status era infinitivamente melhor que o dos cativos
103

”.  Como já exposto 

no capítulo anterior o casamento legal, poderia conceder a estes indivíduos não só um 

companheiro como forma de ajuda mútua, mas poderiam lhes conceder uma forma de 

aceitação ao mundo dos livres e talvez certa mobilidade social. Já que, sua posição na 

sociedade colonial estava ligada a categoria funcional, condição jurídica e pela sua cor/ 

qualidade, casar-se de forma estratégica poderia viabilizar algumas alterações na posição que 

ocupava se não para si para as gerações futuras. (...) um mulato ou uma pessoa de pele não 

muito escura tinha mais possibilidade de ser assimilado pelo “mundo branco” do que um 

negro.
104

” 

Partir destas premissas dará um norte na análise dos assentos de casamento de Nossa 

Senhora da Purificação, atentando no primeiro momento, para as escolhas por condição 

jurídica e cor dos nubentes, tentando perceber nas entre linhas se as escolhas era algo 

estratégico. Levar em conta o contexto social e econômico da época, e em se tratando de uma 

sociedade escravocrata, o contexto da escravidão e o comércio do tráfico de escravos, cogita-

se viabilizar um melhor entendimento para os padrões dos casamentos.  
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Tal contexto viabilizará perceber, se houve uma igualdade ou disparidade nos dados 

em relação a outras regiões na proporção e escolhas dos parceiros. Outra questão é, se o final 

do século XVIII para o início do XIX apresentou-se como um período de singularidade para a 

sociedade baiana com o ressurgimento da economia. Através dos dados coletados na freguesia 

da Purificação, leva-nos a crer que a conjuntura tanto econômica quanto social parece ter 

contribuído para os resultados que serão apresentados nas análises dos assentos de casamento.  

Percebe-se que houve neste período, um aumento significativo da mão de obra escrava 

na Bahia. Em parte, isso justifica a grande presença de escravos se casando em Nossa Senhora 

da Purificação. Fazendo com que surja desta forma, em relação ao papel do senhor, outros 

questionamentos no envolvimento do casamento dos escravos, ponto que discutirei mais a 

frente. A partir das uniões formais entre escravos, libertos e livres no período de 20 de junho 

de 1788 a 30 de novembro de 1805, pode-se constatar que foram celebrados 595 casamentos 

entre escravos, forros e livres. Desse total de casamento, tem-se 522 escravos (258 escravas e 

264 escravos) contraindo matrimônio, 84 forros (47 forras e 37 forros) e 584 livres (290 

mulheres livres e 294 homens livres)
105

 e há um casamento que os dados encontram-se 

ilegíveis
106

. Ver gráfico 1
107

 

Com base nas considerações de Sheila Faria
108

 e dos dados apresentados, pode ser que 

determinado evento, com a constante entrada de estrangeiros fosse algo necessário para a 

manutenção da ordem e do processo de guerra e paz, tornando-se um sistema balizador para a 

manutenção do domínio dos senhores na senzala e ao que parece, as uniões familiares se 

prestava a isso. A efetivação dos relacionamentos possuíam variados sentidos e valores, sendo 

um deles encontrar a paz nas senzalas. Faria  afirma: 

Da busca do equilíbrio entre esta entrada no seio da escravaria – a guerra – e a 

criação de laços de parentescos – a paz – dependeria do bom andamento do sistema. 

Os ganhos eram auferidos tanto pelos senhores, pois os escravos se manteriam 

ocupados em suas divergências internas e não se mobilizariam contra a casa- grande, 

quando pelos escravos, que poderiam construir, mesmo de maneira precária, laços 

afetivos e solidariedades necessárias à sobrevivência
109

. 

Com base na proporção dos casamentos de escravos em relação aos dos livres e forros, 

Santo Amaro, apresenta-se como uma região, que assim como muitas outras desconstrói a 

ideia de escravos como sujeitos promíscuos, independente de ter sido uma imposição 

senhorial, a eles eram permitido a efetivação dos laços matrimoniais. 
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Gráfico 1 

 

                           

 

 

Difícil mensurar se o casamento tinha significados semelhantes no sistema escravista, 

tanto para senhores quanto para escravos, livres de “cor” e forros, mas algo que se torna 

patente, é perceber que este ato podia lhes trazer algumas garantias. Como elucida Isabel Reis 

em análise a história da liberta Domingas e do escravo Jacob, em Muritiba cidade do 

Recôncavo baiano: 

 [...] Que, para além das motivações afetivas. Os laços de família cresciam em 

importância para indivíduos que experimentaram uma trajetória de vida 

profundamente marcada pela subjugação, exploração e falta de oportunidade. 

Independentemente do estatuto jurídico dos indivíduos, se a união matrimonial era 

consensual ou legitimada, fazer parte de uma família fazia muita diferença, pois 

podia ser garantia de amparo nos momentos de necessidade
110

. 

 

 Isabel Reis concentrou seus estudos na freguesia da Sé em Salvador, compreendendo 

a década de 1801-1888. Ela constatou que de um total de 3.139, casamentos, apenas 27, 84% 

ocorreu entre escravos e seus descendentes, equivalente 874 casamentos, fazendo-a afirmar 

que o numero de casamentos de escravos comparado aos de libertos e livres não foi tão 

significativo
111

. Já em Santo Amaro da purificação, os dados são mais relevantes, se 

comparado ao tempo e as proporções entre os casamentos de escravos e livres, como expõe o 

gráfico 1, houve apenas 9% ou seja 64 casamentos a mais de livres em relação aos dos 

escravos. O que possibilita afirmar que foi bastante expressivo o número de escravos que 

sacramentaram suas uniões conjugais.  

 Torna-se importante ressaltar que Purificação no período analisado, chegou a 

apresentar uma oscilação significativa na quantidade de casamentos de escravos em relação 
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aos de livres. De 1788-1801, constatou-se um número maior de escravos do que livres 

casando, talvez tal oscilação no aumento dos casamentos tenha abrangido um período de 

grande desembarque de escravos no Recôncavo, foi constatado 446 (50%) envolvendo 

escravos e 389 (43%) de livres, depois de 1801, começou a haver uma queda no número de 

escravos casando. Nas pesquisas de Schwartz que também correspondeu a freguesia de 

Purificação, como já elucidado, compreendendo o período anterior a 1788, ele constatou 

apenas 62 casamentos envolvendo escravos, em 14 anos.
112

 

Já Sheila Faria, nas regiões do Sudoeste do Brasil, encontra resultados satisfatórios 

para a união de escravos, o que a faz afirma que “em particular nas zonas tipicamente 

agrárias,” facilitava o alto número de cativos casando, geralmente segundo a mesma, regiões 

próximas a portos dificultavam este tipo de relação
113

. Em parte, as conclusões apresentada 

por Sheila Faria, não se aplicam a Purificação, já que está freguesia encontrava-se em uma 

região portuária e mesmo assim, mostra um grande número de escravos casando, percebe-se 

que nem sempre determinadas conclusões de uma região se aplicam a todas, é provável que o 

período ou outros aspectos da estrutura social e econômica tenham interferido em relação aos 

dados. 

  Adriana Reis, não muito diferente de Faria, na Freguesia Nossa Senhora do Ó de 

Paripe, no período de 1775-1827, durante 52 anos contabilizou 353 casamentos, 154 

envolveram escravos enquanto dos livres 138 e 20 forros, uma porcentagem de escravos 

visivelmente alta
114

. Embora Reis tenha encontrado um número maior de escravos casando do 

que livres, se for levado em conta o intervalo de tempo, Santo Amaro evidencia, que seja de 

parte dos senhores ou dos nubentes uma grande preocupação de legitimar as uniões, 

desvelando também que esta região era composta de uma grande população escrava, em 

apenas 17 anos foram realizados 522 casamentos envolvendo escravos. Como menciona 

Adriana Reis: “sabemos que Iguape, Santo Amaro e São Francisco do Conde, por exemplo, 

são freguesias com uma quantidade muito superior de escravos e engenhos do que Paripe”. 

A partir do mapa de estimativa populacional das freguesias da capitania baiana, 

disponível no projeto Resgate, pode se confirmar o mencionado. Santo Amaro no ano de 

1780, contava com 7104 pessoas, já em Paripe, só foram contabilizados 1362
115

. Como já 

mencionado, com base nas análises de Schwartz, as estimativas populacional do ano de 1724, 
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Purificação contabilizou um total de 6.024 habitantes, sendo que dos homens livres somavam 

950 e das mulheres 850, já a população escrava, em comparação a outras freguesias era maior 

possuidora com 4.152 escravos
116

. Sei que através dos dados populacionais referentes aos 

anos de 1724 e 1780 se comparado ao número de 522 casamentos envolvendo escravo em 

Purificação, torna-se um número pequeno, mas se comparado ao número de livres e forros 

casando, percebe-se a importância que tinha este ato para os escravos ou mesmo para seus 

senhores. 

Ao que tange ao porcentual de casamentos coletados através dos registros de 

casamentos de Santo Amaro, estes discordam com a apresentação de Schwartz sobre o 

contexto geral de casamentos da sociedade brasileira, não é algo que se aplica a Purificação, 

pelo menos, no período estudado. 

(...) Estudos têm demonstrado que, embora a taxa geral de ilegitimidade no Brasil 

fosse alta, entre escravos ela era ainda mais elevada. O estudo de Marcílio sobre São 

Paulo entre 1745 e 1845 revela que 39% da população livre nasceu fora de uniões 

sancionadas pela igreja. Em vila Rica, em 1804, 52% da população livre e mais de 

98% dos escravos eram filhos ilegítimos. Outros indícios sugerem esse mesmo 

padrão. Klein mostrou que em São Paulo, em 1800, a proporção de não-casados 

entre os escravos adultos era maior que a entre brancos e pessoas de cor livres. A 

análise de Slenes sobre a população cativa brasileira em 1872 revela que, embora 

27,3% das mulheres livres fossem formalmente casadas, entre essa porcentagem era 

de apenas 9%
117

.  

Schwartz comenta que devida às constituições Primeiras do Arcebispado criada em 

Lisboa, tinha um conjunto de regras em relação aos casamentos de escravos, alguns senhores 

se negaram a realizar matrimônios
118

, sendo uma das suas explicações para justificar o baixo 

número de casamentos escravos. Ao que parece não foi o caso de Purificação, pelo menos no 

período aqui analisado, já que tantos escravos se casavam parece não haver uma grande 

preocupação dos senhores com as regras que eram impostas. 

 

 2.2 CASAMENTOS ENDOGÂMICOS E EXOGÂMICOS POR ESTATUTO 

JURIDICO NA FREGUESIA DE SANTO AMARO 
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Para o recém-chegado da África, se manter em seu grupo étnico ou com alguém que 

tivesse um passado escravo tinha grande significação, era uma forma de estar mais próximo 

de sua origem, embora recriminado, era mais fácil manter suas culturas e crenças. Talvez isso 

justifique tamanha concentração étnica em algumas regiões, embora o tráfico e os senhores 

fossem grandes detentores de determinada decisão, o que não implica dizer que não houvesse 

estratégias entre os escravos. Como afirma Faria “[...] a legalização dos matrimônios seria, 

então, uma das estratégias possíveis para tentar fazer com que os senhores respeitassem seus 

grupos familiares. Os africanos, habilmente, utilizavam o código social e ritual do homem 

branco para ter condições de estabilizar sua organização familiar.”
119

 Já para um livre “de 

cor” e  forro casar com alguém do mesmo estatuto jurídico ou superior  era uma forma de 

assegurar sua liberdade e se distanciar de um passado ligado a escravidão.  Ao que parece, 

mesmo que fosse algo estratégico para um escravo casar-se com alguém livre ou forra, não 

era algo que estava sempre ao seu alcance, escravas e escravos tinham mais dificuldade para 

encontrar um conjugue livre Russel-Wood, menciona que [...] Em sua maior parte, escravos 

desposavam escravas
120

. A escolha endogâmica por estatuto jurídico, para os escravos, podia 

ser uma preferência senhorial ou da própria consequência do tráfico negreiro, mas já para um 

forro ou livre o que poderia tê-los influenciado a determinada escolha? 

Dos 595 casamentos em Purificação, 546 ocorreram com indivíduos com a mesma 

condição jurídica. Destes, 244 (45%) aconteceram entre escravos, 22 (4%) entre forros e dos 

livres formam contabilizados 280 (51%)
121

. Ver gráfico 2
122

.  Vale elucidar, que os 

considerados como livres, nos assentos analisados, não vem registrada sua condição jurídica, 

levando a crer como expõe Faria: “Só nos casos de alforria, ou seja, os que viveram alguma 

vez como escravos havia referência à origem [...] Pra os demais, nunca tendo sido escravos, a 

declaração sobre antepassados cativos tornava-se acessória e, é claro omitida
123

”. Ou ainda, de 

acordo com Isabel Reis, a não indicação do estatuto jurídico pode indicar que faziam 

referência a um negro livre ou liberto, pois se fossem cativos este dado não deixaria de ser 

mencionado juntamente com o nome do seu senhor
124

. 

Um dos casos interessantes que achei nos assentos de casamento que expõe o 

mencionado por Isabel Reis, foi o caso da nubente Benedita Pereira, mulher de nação jeje e 
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negra, casando com Francisco Xavier de Jesus, homem pardo. Se uniram em matrimônio no 

dia 20 de junho de 1798
125

. Ao que parece Benedita é uma mulher liberta, por não haver 

informação do seu estado jurídico e o nome de seu senhor, a possibilidade de ser uma mulher 

livre devido a conjuntura da época parece um pouco impossível. Já Francisco deve ser um 

livre de cor ou liberto. 

Pelos dados apresentados no gráfico 2, constata-se uma grande prevalência nas 

escolhas por parceiros do mesmo estado jurídico, o que não exclui uma análise nas escolhas 

por exogamia. Dos matrimônios realizados entre pessoas de estados jurídicos diferente, foram 

contabilizados 49 casamentos, dados um tanto simplórios se comparados à proporção de 

casamentos, cinco foram realizados entre escrava e livre, nove entre escrava e forro, quatro 

entre livre e escravo, seis entre livre e forro, dezesseis entre forra e escravo e nove entre forra 

e livre. 

 

Gráfico 2 

         

 

Constata-se que o número de forras que se casam com cativos foi maior, dezesseis 

forras se casam com escravos, dos forros, só nove casa-se com cativas.  Caso que converge 

com os resultados apresentados por Schwartz em Purificação, o autor também constatou, no 

período de 1774-88, um número significativo de casamento de escravos com forros. “Na 

paróquia de Purificação, 21% dos casamentos envolvendo escravos (treze de 63) incluíam um 
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conjugue forro. O padrão predominante era de maridos escravos e mulheres forras [...] 

Aparecem casos ocasionais de maridos livres desposando cativas
126

.”  

Surpreendente perceber que embora raros, houve casamentos de cativos com livres, 

assim, como constatou Schwartz, numa época que a distancia de laços escravistas era o 

almejado. A quantidade de casamentos de livres com cativos tanto para o homem quanto para 

a mulher cativa foram bem semelhantes, quatro escravas e cinco escravos, casavam-se com 

livres.  

De acordo com os números apresentados no gráfico 2, evidencia-se que um pequeno 

número de forros aderiam ao casamento. Segundo as pesquisas de Sheila Faria, isso se 

justifica pelo fato de “alforriados tinham mais dificuldades para encontrar parceiros do que os 

livres e os “pardos livres”, já que sua condição, muito próxima ainda do mundo escravo.
127

” 

ou segundo a mesma, pelo fato das pessoas alforriadas se casarem mais tarde após a alforria. 

De certa forma esses dados divergem com os resultados de Juliana Faria,
128

 em cruzamento 

dos registros de casamento e alforria na Freguesia do Sacramento (RJ) século XIX, embora 

ressalte que não possa tirar conclusões mais precisas sobre o tempo de alforria e o casamento 

ela constata “que esses africanos forros não esperavam muito para se unir na Igreja. Em boa 

parte dos casos, o intervalo era de apenas poucos meses ou até dias.
129

” Ao que demonstra os 

resultados nos assentos de casamento de Purificação, pode ser que pela pequena porcentagem 

de casamento de libertos, a justificativa mais plausível seja a apresentada por Sheila Faria ou 

mesmo pelo fato dos senhores não concederem com frequência a alforria a seus escravos, o 

que ocasionou em um pequeno número de escravos casando e o fato das libertas serem quase 

o dobro do que os libertos casando, seja pelo fato das mulheres serem bem mais sucedidas no 

comércio e na aquisição de pecúlios, além de serem mais disputadas para casarem. 

No que tange aos casamentos mistos. Porque um forro casaria com uma escrava? De 

certo modo fica fácil compreender os casamentos de forros com forro/livre, como já 

mencionado casar-se poderia representar uma estabilidade familiar ou mesmo um respeito 

social, casar-se com alguém do seu mesmo estado jurídico ou superior era uma maior garantia 

de atingir sucesso econômico e social, mas para um forro ou livre casar-se com uma escrava, 

embora ela muitas vezes pudesse ter mais pecúlio que ele, estaria condenando sua prole ao 
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cativeiro, já que filhos de escravas teriam o mesmo estatuto jurídico da mãe. Machado
130

 em 

análise aos padrões de casamentos na freguesia de São José dos Pinhais (PR) pôde constatar, 

assim como em Purificação, que as uniões entre escravos e libertas é a maior incidência de 

casamentos mistos (das 83 uniões entre escravos e livres, em 45 o conjugue escravo era do 

sexo masculino).  

Parés na região de Cachoeira, Recôncavo baiano, também constatou, assim como 

Machado e Schwartz, que os arranjos entre forro e escravo, não era algo incomum, 

contabilizando 20% (24 casos de 119). Uma das justificativas apresentadas por Parés seria a 

ausência de mulheres na população escrava, fazendo com que os homens tivessem como 

única opção, encontrar mulheres forras na vizinhança
131

. Já Machado, tira conclusões de que 

as mulheres forras se dispunham a casar com um cativo, porque sendo a mulher a cativa, isso 

faria com que o seu filho, assim como ela, estivesse condenado ao cativeiro
132

.  

 Em Purificação, nove forros efetivaram casamento com escravas, embora não muito 

significativo o que fez estes na condição de forro a formar família com alguém atrelado a 

condição escrava? Questionamento este, que também foi levantado por Faria e outros autores. 

Cogito que tenha havido entre eles algo mais que interesses a um parceiro ou ajuda material 

ou talvez fossem laços que foram construídos quando moravam na mesma propriedade, 

Sheila, na paróquia de São Salvador dos Campos de Goitacazes, entre os anos de 1733 e 

1802, nos seus resultados, 96 casamentos ocorreram entre escravas e homens livres/forros, 

chegando a porcentagem de 56,8%, o que ela considera bem significativo. Segundo Sheila, 

embora não tenha como apresentar nada de definitivo para tal evento, ela aponta algumas 

hipóteses: 1- Presença do amor ou de preferências sexuais fortes; 2-Talvez a mais provável 

para a maioria dos casos, seria o interesse de alguns homens, despossuídos, em ter acesso à 

terra dos donos das escravas; 3- Poderia ser a existência de um mercado matrimonial restrito, 

contando com uma pequena proporção de mulheres livres/forras e disponíveis para o 

casamento
133

.  

Outro motivo segundo Adriana Reis
134

 que teria influenciado sobre a escolha,  

concordando com Hebe Mattos, é que a mulher escrava seria uma ponte para as experiências 

para a liberdade, mas Reis acrescenta a isso que (...) “a escassez de mulheres escravas e sua 
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consequente valorização não estavam ligadas apenas à aquisição de melhores condições de 

sobrevivência e autonomia dentro do cativeiro. Ter acesso a uma mulher, através do 

casamento formal, era, também, um privilégio e um passo na ascensão dentro da hierarquia de 

gênero
135

.” 

Difícil estipular qual motivo apresentado se aplica em Purificação, já que só os 

registros cerimoniais limitam determinadas conclusões, mas concordo com Dantas, que ter 

acesso a uma mulher independente da condição de forra, livre ou escrava seria um 

representativo de status social e não descarto que além da escolha dos nubentes, se assim lhe 

fosse possível, tenha havido alguma interferência senhorial. Schwartz ressalta que: “Os laços 

matrimoniais entre escravos e forros obviamente violavam, em certa medida, a circunscrição 

da vida dos cativos pretendida por muitos senhores, mas podem ter servido a outros 

propósitos, tanto para cativos como para seus donos
136

” Conceder o casamento de uma 

escrava com um forro, poderia ser uma forma de evitar fugas futuras e consequentemente 

prejuízos para o senhor ou mesmo outros motivos que as fontes não permitem cogitar. 

Entre as relações efetivadas de escrava com forro em Purificação, há o casamento de 

Valério Joaquim de Santana, homem preto forro, com Igines M. dos Prazeres, ela uma escrava 

crioula que se uniram em matrimônio no dia 13 de junho de 1804
137

. Este caso deixa 

evidências que independente do estatuto jurídico ou dos ditames sociais e senhoriais não eram 

tão significativos como as motivações afetivas, fazer parte de uma família, assim como 

explicita Isabel Reis no caso de Domingas e Jacob, poderia ser um meio de garantia e de 

ajuda nos momentos difíceis. 

Outro caso mencionado por Adriana Reis é o caso do Capitão Barroso e Luzia Jeje, na 

Freguesia do Ó de Peripe, embora sua união fosse consensual e não legitimada, merece aqui 

ser mencionado. Ele um grande senhor respeitado e ela uma ex- escrava. Caso este que fugiu 

completamente às regras: estado jurídico, cor e posição sociais completamente diferentes
138

. 

Quais fatores poderiam ter levado um homem branco e reconhecido e com determinada 

patente de Capitão se expor contra estes padrões?  A ela foi uma forma de ter condições de 

sobrevivência e ter algo que muitos alforriados e escravos almejavam, uma porta de maior 

aceitação e ascensão na escala social, facilitando o seu “branqueamento” e de seus filhos, ter 
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filhos com um homem branco acarretariam novos valores e um distanciamento do passado 

escravo. 

Ao que parece, a união legal ou não estava imbuída de intenções, como o exposto por 

Isabel Reis
139

, com o caso de Domingas e Jacob, este ainda escravo via na liberta Domingas 

um meio de adquirir a tão sonhada liberdade. Da mesma forma o caso de Luzia com o Capitão 

Barroso, apresentado por Adriana Reis
140

, demonstra que a união com alguém de um estatuto 

Jurídico considerado superior, poderia trazer determinados benefícios, principalmente se nesta 

união estivesse atrelado o esquecimento de um passado escravo, como condição jurídica e cor. 

O caso de Luzia jeje evidencia como a partir de uma boa aquisição e aceitação, seu histórico 

escravo poderia ser mudado. 

  As pesquisas, só nos registros de casamento em Purificação de Santo Amaro, não 

possibilitam chegar a determinadas conclusões que foram apresentadas por Adriana Reis, 

Sheila Faria e Isabel Reis. Embora tragam elementos fundamentais para o que se objetiva, os 

assentos de casamento ainda deixam muitas lacunas, devido às informações fragmentadas, 

mas devido os resultados apresentado não descarto que muitas destas uniões mistas, tinham 

em vista angariar uma melhor posição na sociedade ou dentro dos próprios engenhos, ou 

mesmo a formação de família, também podia ser uma forma de resistência ao sistema 

escravista. 

2.3 ESCOLHAS ENDOGAMICA/EXOGAMICA DOS NUBENTES POR 

COR/ORIGEM  

 

Os sujeitos que viviam em uma sociedade embasada nas normas do Antigo Regime, 

além de serem marcados pela sua condição jurídica, a cor/qualidade era a primeira 

característica que alocavam os sujeitos na sociedade, definindo sua posição social e o papel 

funcional a ser ocupado. A apropriação de determinados cargos de comissário ou familiar 

eram direcionados a pessoas de “sangue puro,” que não tinham mesclas sanguíneas com 

negros, índios ou judeus, mas apesar das determinações da “limpeza de sangue” para a 

ocupação de cargos nas sociedades de Antigo Regime a  mudança na hierarquia social ou 

ocupação em determinados cargos  não era algo tão fechado no Brasil colonial, na falta dos 
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homens de “sangue puro”, fez com que os impuros chegaram a ocupar cargos, que na 

concepção da sociedade não lhes eram dignos.
141

.  

Tentar se relacionar com alguém que pudesse garantir para suas gerações futuras uma 

cor mais clara, poderia ser uma forma de estratégia aderida pelos escravos pela mudança na 

escala social. Como elucida Russell-Wodd, “Embora, sem dúvida, todos os escravos vissem o 

casamento com uma pessoa livre como forma de melhorar a condição social dos filhos, na 

verdade o grau de pigmentação era um dos principais fatores determinantes do grau de 

sucesso atingindo, assim como o sexo do escravo.
142

”  

Devida à importância dada à cor/qualidade que cada indivíduo possuía, faz-se 

necessário elucidar os padrões de escolha por cor e origem dos nubentes. Segundo as 

considerações de Russel-wodd, leva a crer que a pigmentação era algo pensado nas escolhas 

de um companheiro, vislumbrando em ocuparem uma posição melhor na sociedade. Também 

não descarto esta possibilidade, mas a tendência dos escravos africanos manterem-se casados 

com uma pessoa de sua mesma origem ou grupo étnico  parece como algo também 

estratégico, pelo menos é o que os registros apontam. Se a escolha não era feita a partir dos 

nubentes e sim do senhor, a preferência em manterem os escravos ligados pela mesma etnia 

demonstra que este poderia também ter determinados interesses, já que da mesma forma os 

escravos nascidos no Brasil, como os pardos e crioulos, pelos dados coletados se união em 

sua maioria com uma pessoa da sua mesma cor/origem. Desta forma, percebe-se que se 

manter unido ao mesmo grupo poderia lhes garantir certas vantagens.  

Schwartz, em suas análises nos registros de casamento em Purificação no período de 

1744-1788 e na Paróquia de Inhambupe entre 1750-1800 constatou uma grande preferência 

nos relacionamentos endogâmicos entre escravos africanos e os nascidos no Brasil, o que 

denota, segundo Schwartz, que para estes, era levado em consideração as origens, línguas e 

tradições comuns na hora da escolha dos parceiros
143

. Já para Russel-Wodd, fatores como a 

pigmentação da pele eram mais importantes. Embora haja certa divergência nas conclusões de 

Russel-Wodd e Schwartz, leva a crer que a escolha pela cor do parceiro e origem quando 

possível era algo pensado na escolha matrimonial, onde se via meios de angariar melhores 

meios de sobrevivência na sociedade.  
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Para Paiva a “dinâmica das mestiçagens”, estava além da mistura de dois grupos 

sociais ou dimensões culturais, foi também uma forma de negociação, sociabilidade, 

superposição e representação de “pureza”, o que acarretou também em vários conflitos. 

Ressaltando que esta dinâmica além das identificações gerou hierarquizações e distinções na 

sociedade colonial
144

. 

Na Bahia, assim como no Brasil colonial, registram-se várias nomenclaturas para 

definir as mesclas biológicas dos descendentes africanos. Das nomenclaturas apresentadas na 

historiografia, entre elas as pesquisas desenvolvidas por Adriana Reis, a partir das análises das 

fontes da Freguesia Nossa Senhora da Penha, em Salvador, nos registros de casamento e 

batismo, a autora constatou que quando não silencia a cor, as distinções mais comuns dos 

indivíduos encontradas faziam referências de: mulatos, cabras, pardos, crioulos e mestiços, já 

os termos preto e branco, foram constatado muito pouco
145

.  

As definições das cores encontradas em Purificação convergem com os resultados 

apresentado por Adriana Reis. Com relação à cor /qualidade dos nubentes, constatou-se que 

dos nascidos no Brasil há predominância dos crioulos que somam 160 indivíduos sendo os 

homens (78) e as mulheres (82). Em seguida ficam os pardos que representam a soma de 52 

dos quais (40) são homens e (9) são mulheres, por último são os cabras que em soma 

representam 17, sendo (4) homens e (8) mulheres. Dos casamentos dos nubentes que tiveram 

suas nações africanas declaradas, há a predominância dos Jeje e dos angolas, com 107 jeje (52 

homens e 55 mulheres) angola 83 (31 homens e 52 mulheres). Dos africanos, poucos vêm 

com a denominação da cor e quando há, a denominação utilizada é preto, há casos de forros 

que também constam, a cor preta, somando 34 sendo (19) homens e (15) mulheres. Há uma 

grande predominância de nubentes que não foi evidenciada a cor, o que creio que esta 

ausência não esteja, sempre, relacionada com alguém branco ou livre, já que apenas 4 

nubentes são declarados como brancos. Para 889 nubentes, de um total de 1.192 não a dados 

sobre a cor, onde destes, 362 percebe-se que são escravos já que apresenta nos registros o 

nome do seu senhor e muitas vezes seu lugar de origem
146

. Ver gráfico 3
147

. 

As categorias de nações africanas, além dos jejes e angolas que representavam a 

maioria, foram constatadas nos assentos: 43 Minas (23 homens e 32 mulheres), 31 Nagôs (18 

homens e 13 mulheres), 27 Gentio da Costa (15 homens e 12 mulheres), 19 Benguela (9 
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homens e 10 mulheres). Das nações apresentadas os da nação Guinê foi o que menos apareceu 

nos registros, apenas dois homens.  Parés nos inventários post-mortem do Recôncavo baiano 

entre os anos de 1750-1800 identificou um total de 31 etnônimios, para 1.400 escravos 

africanos, onde em sua maioria eram referidos por minas, jeje e nagô e outros poucos como os 

benguelas, calabar entre outros. Evidenciando que estes etnônimos eram expressões usadas, 

como forma de categoria construída pelos senhores e traficantes
148

·. 

Gráfico 3 

 

 

Cacilda Machado, na freguesia de São José dos Pinhais (PR), constatou que dos 

noivos livres, quase nunca os vigários anotavam a cor dos nubentes livres, mas o interessante 

é que ela pode observar, que dos 83 casamentos mistos ocorridos, 14 dos conjugues livres 

foram registrados como forros, o que denota uma ascendência africana, o que a fez cogitar 

que este número pode ser ainda maior, pois, dos oito registros dos casamentos mistos que foi 

feito a trajetória, apenas três faziam menção à cor ou condição jurídica e quando foi feito a 

ligação com outros documentos que constavam seus nomes, todos tinham a identificação de 

forros pardos ou pretos livres
149

. Pelas proporções apresentadas também em Purificação, da 

ausência da cor, já que boa parte de sua população era composta por escravos e seus 

descendentes, não descarto que esta ausência se resuma a sujeitos que tiveram suas origens 

sucumbidas pelos padrões sociais. Como elucida Machado, [...] no passado brasileiro, a 
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hierarquia e a posição social estavam manifestas na cor e que havia a tendência de designar 

uma só cor a todo o grupo familiar
150

. 

As distinções em pardos, crioulos e cabras fez com que houvesse a formação de 

hierarquização de grupos, e assim, criando entre eles certas distinções de posição social,  

afirmando entre eles a cor/qualidade como única coisa em comum, distanciando sua relação 

com um passado escravo. Adriana Reis, afirma que: “ser pardo na Bahia, entre o século XVIII 

e início do XIX, era fazer parte de um grupo mais ou menos definido de pessoa livres que 

pretendiam manter espaços conquistados e abrir outros que os distanciassem cada vez mais da 

escravidão
151

”.  

Os documentos como mencionado nem sempre explicitam a que grupo os sujeitos 

pertenciam, haja vista, que a denominação da cor/qualidade variava a partir da forma que 

eram vistos e da posição social que ocupavam, além de depender também de quem registrava. 

Adriana Reis explicita o mencionado, em cruzamento dos documentos de Luzia que se uniu 

de forma ilícita com o capitão Barroso e de seus filhos, constatou que: “No testamento de 

Sutério, que ele não se auto definiu como pardo, a sua mãe deixou de ser uma ex-escrava jeje, 

para se tornar apenas Luzia Gomes de Azevedo. Da mesma forma, os irmãos de Sutério 

perderam suas referência como pardos.
152

” Um dos casos de Santo Amaro, se assemelha a 

ausência da cor constatada por Adriana Reis, onde, Antônio Ferreira de Sá e Maria Iginacia, 

embora desse a entender que os dois são livres e brancos pela ausência da cor, a mãe do 

nubente é crioula. Já que segundo Sheila: “[...] “pardo” era a terceira geração de africanos, 

pois “pretos” indicativo de origem africana, tinham filhos “crioulos”, que se tornavam, por 

sua vez pais de “pardos
153

””. Pelas características definida por Sheila Faria, 

consequentemente o nubente seria pardo, coisa que o documento não deixa explicito, como 

pode ser analisado: 

“Se casaram em face da Igreja solenemente de palavras Antônio Ferreira de Sá e Maria 

Iginacia filha legítima de Francisco das Neves e sua mulher Barbara Maria e o contraente 

filho natural de Rita crioula ambos naturais desta freguesia
154

”  
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Embora nem sempre os documentos mencionassem a cor/qualidade dos nubentes, 

permitem evidenciar uma forte tendência endogâmica. A pesar das divergências que 

aconteciam na sociedade colonial, principalmente entre escravos africanos e seus 

descendentes, como elucida Parés, ao traçar um breve histórico da grande animosidade 

existente entre os grupos, que está documentada deste o século XVII e persistiu até o século 

XIX, o mesmo expõe que apesar das divergências havia também solidariedade entre eles, os 

laços de parentesco e casamento era o principal meio de  aproximá-los
155

. 

Nicolau Pares, afirma que: 

Os laços de parentesco e casamento (envolvendo cônjugues crioulos e africanos), 

[...] determinavam vínculos importantíssimos, que neutralizavam a “tradição da 

discórdia”. Através das redes sociais criadas pelos casamentos e da instituição do 

compadrio, os referentes africanos eram transmitido para as novas gerações, mas 

também pela mesma descendência os africanos se enraizavam na nova terra e se 

afastavam mais um pouco da África
156

. 

Pelo exposto por Pares, leva a crer que, a animosidade e identidade construídas  

podem ter sidos fatores basilares para a escolha de um parceiro, pois, através dos dados 

percebe-se que africanos uniam-se mais a africanos e crioulos a outros crioulos e pardos a 

pardas. Ressaltando, quando a estes era permitido o direito da escolha. Ver tabela
157

 

    Tabela 1(*) 

 

 

  

 

 

 

(*) Os nubentes declarados como africanos na tabela é uma forma de generalizar os africanos de nação: jeje, 

angola, benguela, mina, nagôs, guine e os G. da Costa 

Maria Inês de Oliveira
158

em análise aos testamentos que compreende o período 1790-

1850 pôde encontrar, assim como em Purificação, uma forte tendência endogâmica entre os 
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africanos, sendo raros os casamentos de africanos com crioulos ou pardos. Para a autora tal 

representação seria uma forma de silenciosa resistência. Da mesma forma que Oliveira, 

também constatei um número maior de africanas e crioulas que se união a pardos e brancos, já 

em relação aos africanos houve a completa ausência de mulheres crioulas e brancas que se 

uniram com africanos ou pardos, como expõe a tabela a cima. Para Slenes, isso se justifica 

devido a alta proporção masculina, juntamente com a maior tamanho de fogo/posse, que 

possibilitavam uma escolha bem maior de potenciais de maridos
159

.  

No que tange a escolha dos nubentes declarados como brancos, constatei: 4 homens  

brancos casando, sendo dois deles declarados como portugueses: um casou-se com uma 

crioula livre e o outro com uma crioula forra. Os nubentes brancos nascidos no Brasil, um 

casou com uma crioula forra e o outro com uma cabra escrava. Já da parte das nubentes, 

nenhuma mulher foi declarada como branca
160

. Justificando assim, o mencionado por Mattoso 

que “Brancos e mulatos que viviam com negras preferiam as crioulas, isto é as nascidas no 

país
161

.” A autora também menciona a preferência de mulheres brancas ou mulatas por peles 

mais claras, tendo estas, repugnância pela pele mais escura
162

. De certa forma, os dados 

disponíveis na tabela apontam para as considerações de Mattoso, mas em contra partida, das 

setenta e cinco mulheres crioulas declaradas como escravas, dezoito destas crioulas se uniram 

a escravos africanos, o que denota a união com alguém com cor de pele mais escura que a sua. 

O que nos faz deduzir, que para estas nubentes o casamento poderia ter outros significados ou 

então, determinada opção poderia ter sido algo imposto pelo seu senhor, já que muitas 

crioulas eram escravas.   

Como o caso de Manoel e Luiza, ambos são escravos de Gaspar de Araújo Azevedo 

Gomes de Sá, que se uniram em matrimônio no dia 16 de maio de 1798. Luiza é uma escrava 

crioula, já o nubente Manoel, ele é declarado de nação jeje
163

. Ao que parece, nem sempre, era 

possível para um escravo, se assim desejasse, manter seus laços distantes de um passado 

escravo. 

Isabel Reis em suas análises, evidência que os documentos quando mencionavam a cor 

dos conjugues, demonstra também um número maior de homens brancos se casando com 

mulheres de cor, além de uma forte tendência endogâmica, pois pardos e pretos na maioria 
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das vezes se união ente si, constatando uma grande endogamia por origem, onde africanos 

uniam-se a africanos e crioulos a crioulas. E mesmo os africanos que faziam parte de um 

grupo étnico minoritário, fizeram opção por africanos de outras etnias
164

. Como exposto na 

tabela acima, percebe-se que em Purificação, também constata o mencionado por Isabel Reis, 

crioulos quase nunca se unia com africanos, da mesma forma os africanos em sua maioria 

davam preferência em unir-se com alguém da sua etnia. Para Oliveira, determinada escolha se 

justifica por que: [...] mesmo de nações diferentes, desde que não fossem tradicionalmente 

rivais, os africanos identificavam-se muito mais e tinham maiores condições de se adaptarem 

entre si, do que com crioulos, mulatos ou brancos.
165

” 

Já segundo as considerações de Schwartz, embora ele concorde que os escravos 

nascidos no Brasil preferissem parceiros de sua mesma origem, o autor ressalta que estes 

também se uniam aos africanos, tal ato, fez com que ele mencione: “A cor e o sexo parecem 

ter influenciado seus padrões de seleção entre os africanos de maneira não evidente. Crioulas 

casam-se com negros brasileiros e às vezes com pardos, mas via de regra as de pele clara não 

desposavam negros, preferindo os pardos.
166

” Os resultados obtidos pelo autor, o faz afirmar, 

que as hierarquias raciais impostas na sociedade, acabou sendo um elemento de escolha, onde 

os oprimidos adotaram a ideologia do opressor
167

. Os dados encontrados pelo autor dialogam 

com as informações aqui apresentadas, como exposto na tabela acima, as mulheres de peles 

mais claras preferiam homens de mesma cor ou mais claras que as suas, mas acrescentaria as 

considerações de Schwartz, que além de adotar a ideologia do opressor, o contexto social do 

Antigo Regime já tinha lugares pré estabelecidos  e a cor dos indivíduos se prestava a isso. 

 É patente na historiografia apresentada, que os sujeitos do período colonial estavam 

marcados pela cor/qualidade que carregavam, como, seu tipo de sangue e os fatores fenótipos, 

ou seja, características que eram visíveis à sociedade. Paiva
168

 elucida que estes elementos 

eram fundamentais para diferenciar e hierarquizar a posição dos sujeitos na sociedade, mas da 

mesma forma esta sociedade não se mostrava tão fechada. Podendo haver uma mudança na 

escala de hierarquia social, principalmente se esta mudança estivesse ligada a fatores 

econômicos, Adriana Reis
169

 defende que seria possível um progressivo esquecimento da 

cor/qualidade, onde foi constatado no caso de Luzia jeje e de seus filhos. Da mesma forma 
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não descarto que em Purificação muitos sujeitos que foram marcados por um passado escravo, 

não só na documentação, mas principalmente ao ver da sociedade, tenham sido vistos e 

registradas suas cores conforme sua progressão econômica. Ser visto e aceito como uma 

pessoa “branca” era o almejado por toda sociedade colonial e a ausência da cor nos registros 

de casamento poderia se apresentar como primeiro passo para um distanciamento de uma vida 

marcada pelo estigma escravo, para si e sua família. 

 

2.4  PRESENÇAS SIGINIFICATIVA DE ESCRAVOS NO CASAMENTO LEGAL: 

uma condição unicamente senhorial? 

 

Devido ao grande número de escravos que vêm se apresentando nos assentos de 

casamento como nubentes, em especial em Purificação de Santo Amaro, determinado fato, 

tem levantado várias discussões a cerca da temática, e neste sentido, ora a formação de família 

escrava aparece como forma de conquista e resistência dos mesmos, ora como controle social 

dos senhores, já que para os senhores manterem os escravos com laços familiares construídos 

seria uma maneira de evitar futuras fugas e revoltas mantendo a ordem nas senzalas. Defender 

a ideia que os escravos eram submetidos a escolha unicamente senhorial, nas escolhas dos 

parceiros, é desconsiderar que estes sujeitos  eram possuidores de desejos e aspirações e 

destituídos de vontades próprias. Manter os escravos em união de forma indesejada, Slenes 

elucidar que, determinada ação senhorial poderia lhes trazer efeito contrário ao esperado. 

Afinal, é difícil acreditar que uma política de casamento forçados, sem base alguma 

nos desejos dos trabalhadores, pudesse ser eficaz; ao invés de promover a 

reprodução, a disciplina e a (aparente) submissão, uma tal política provavelmente 

teria efeito contrário. A hipótese mais provável, portanto, é a de que o interesse dos 

donos no casamento escravo tenha se traduzido numa política de encorajar os 

cativos a procurarem uniões formais, deixando a escolha aos casais, mas reservando 

ao senhor o direito “paternalista” de seguir, persuadir, pressionar, e finalmente 

aprovar ou vetar os nomes escolhidos
170

. 

É provável que os escravos tivessem formas de negociar e desposar do parceiro 

desejado, mas em contra partida os senhores não reconheciam esta conquista, para eles era 

uma forma de concessão ou generosidade paternal. Faria nos resultados encontrados na 

freguesia Nossa Senhora das Neves, pela grande proporção de casamentos legítimos dos 

escravos tira conclusões que: “Por necessidade, ou não, ficou patente que estes grandes 
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proprietários não só permitiam como incentivavam o casamento legal de seus escravos, e 

tinham nesta relação um dos pilares da organização do trabalho
171

”  

Adriana Reis, ao tomar como referência os registros de casamento e batismo da 

Freguesia de Nossa Senhora de Ó de Paripe, tira as mesmas conclusões apresentadas por 

Faria, para Reis o Capitão Barroso, um dos senhores de escravos presente em sua pesquisa, 

não só estimulava como planejava a efetivação matrimonial entre seus escravos, dando 

preferência as uniões endogamicas, como forma de controle da escravaria, Reis chega a 

cogitar que determinadas uniões eram realizadas logo após a chegada dos escravos ao 

engenho, fossem eles africanos ou mesmo crioulos. É possível que em Purificação tenha 

ocorrido a mesma coisa, já que muitos senhores efetivavam a união de escravos de forma 

coletiva ou em dias muitos próximos, o que leva a cogitar que tratavam de escravos recém 

chegados. 

Roberto Guedes também ao tratar deste assunto aponta, embasado nos relatos dos 

viajantes, evidências que para senhores da alta sociedade, ter escravos que tiveram acesso ao 

casamento “[...] expressava um dos signos de ostentação, prestigio e poder senhoriais, sendo 

descente e de bom tom ter cativos casados
172

”  

Independente da intenção do senhor fosse pela a manutenção da paz nos engenhos ou 

pelo prestigio e ostentação, Purificação, apresenta dados de casamento que, se não responde a 

determinados questionamentos, no mínimo mostram dados que somado a outras pesquisas, 

levantam algumas hipótese para a relação de senhor e escravo nas escolhas dos nubentes. 

Nos casamentos que envolviam escravos em Purificação, alguns senhores chamaram 

atenção. Entre eles está o do Tenente Coronel Francisco Borges de Barros, um dos senhores 

que mais realizou casamento. Em apenas sete meses ele realizou 14 casamentos em três 

sessões e também o que mais realizou casamento coletivo. Do dia 24 a 30 de junho de 1798, 

foram consumados cinco casamentos, um no dia 24, dois no dia 29 e dois no dia 30, destes 

nenhum dos nubentes tiveram sua cor e origem declaradas. Já no dia 01 de dezembro do 

mesmo ano, foi realizado o maior número de casamento coletivo, oito casais, a maioria era de 

casais que envolviam escravos da mesma nação, observando um número maior de casamentos 

endogâmicos: cinco eram Jeje com Jeje, 1crioula com crioulo, 1 crioulo com Jeje e 1 Angola 
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com crioula. Na terceira sessão, no dia 07 e 14 de janeiro de 1799, a realização do casamento 

de dois casais, sendo um entre pardo e cabra e outro, não traz referência a cor e origem
173

. 

Entre 1789-1795, em seis anos José Pires de Carvalho Albuquerque, realizou 13  

casamentos, sendo que dois deles foram realizados entre seus escravos e forros. Assim como 

o Coronel Francisco, houve um número significativo de casamentos, sete deles endogamicos, 

por cor/origem: dois deles entre crioulos, dois entre escravos da nação jeje, um entre Gentio 

da Guinê, um entre benguelas e o outro entre nação da Costa e seis exogamicos: mina e 

angola, crioula forra e jeje, crioulo e angola, nagô e angola, jeje e angola e uma forra com 

escravo crioulo
174

. 

Caetano Moreira Ferreira, assim como os demais, na maioria das relações efetivadas 

entre seus escravos constatou o casamento endogâmico. Entre 1791- 1796, foram realizados 

oito casamentos, sendo que cinco deles foram consumados do dia 10 de julho a 31 de julho de 

1791. Os casamentos de quatro casais foram efetivados de forma coletiva, dois no dia 14 de 

agosto de 1791 e dois no dia 07 de fevereiro de 1796, dos casamentos endogâmicos somam-se 

seis, sendo cinco destas uniões entre escravos da nação mina e o outro entre angolas. Já os 

exogâmicos, foram realizados entre uma mina com angola, um crioulo e angola e um casal 

que não trás referência da cor/origem
175

. 

Nos três casos dos senhores analisados, percebe-se a presença do casamento coletivo, 

ou então em datas muito próximas. Para Slenes, os senhores se utilizavam disso como forma 

estratégica de tornar o uso do tempo mais eficiente, o autor também sugere que a nupcialidade 

escrava tinha para os senhores um significado que ia além de um simples lucro advinda da 

reprodução dos seus escravos
176

. Os senhores poderiam sim opinar ou até mesmo obrigarem 

seus cativos na hora da escolha, mas os escravos tinham os seus métodos para que tais 

pretensões não fossem sempre consumadas, acho que o grande número de casamentos 

endogâmicos não foi uma escolha só senhorial. Russell-Wodd expõe que: “Os escravos 

tomavam medidas conscientes para impedir que os donos aumentassem suas posses pela 

reprodução do cativeiro. Para evitar colocar a família inteira sob os caprichos de um só dono, 

os escravos escolhiam como esposas negras que pertencessem a outro proprietário.
177

” 

                                                             
173

Livros de Assentos de casamento, Nossa Senhora da Purificação, 1798-1799, p. 79 v., 80, 83. 
174

 Ibidem, p. 03, 03v., 7v., 18, 23, 27, 32v., 33v. 34. 
175 Assentos de Casamento Nossa Senhora da Purificação, 1791-1796, p. 16, 16v., 17, 17v., 48. 
176 SLENES, 1999, p.93. 
177

 RUSSEL-WOOD, 2005, p. 265. 



55 
 

 

Devida à pequena proporção de casamentos de escravos de senhores diferentes, parece 

que em Purificação, o método mencionado por Russell Wood aplicado pelos escravos não foi 

tão expressivo, já que apenas quatro uniões foram realizados entre escravos de proprietários 

diferentes. Guedes também em Porto Feliz constatou que de 1.222 casamentos em que ambos 

os cônjuges eram escravos, apenas em oito os noivos pertenciam a senhores diferentes
178

. 

Adriana Reis encontrou uma proporção pouco significativa, apenas 06 casamento de escravos 

de senhores diferentes e 113 entre escravos do mesmo senhor.
179

. 

Da mesma forma Schwartz menciona que em diversas análises de registros de 

casamento, óbito e principalmente de casamento, não encontrou uniões de escravos de 

senhores diferente, desta forma Schwartz, aponta os prováveis motivos que levaram os 

senhores à devida pratica, parecendo algo tão comum entre eles
180

. 

Não é difícil imaginar as complicações que podiam surgir quando esse tipo de união 

ocorria: residências diferentes, separação forçada, conflitos sobre tratamento 

humano e direitos de propriedade. Tais casamentos apresentavam problemas 

concretos para os escravos bem como para os senhores, mas dado o desequilíbrio na 

razão entre os sexos em muitas das propriedades do Recôncavo, os cativos que 

desejassem encontrar companheiros sem dúvida teriam aceito os problemas na falta 

de alternativas. (SCHWARTZ, 1889, p.313) 

Neste caso, ter os dois escravos nubentes sobre sua guarda era uma forma de contornar 

melhor as coisas, diante de tais situações, percebe-se que para o senhor não tinha vantagens a 

prática de casamento de senhores diferentes. Apesar da pouca quantidade de casamentos de 

senhores diferentes, em certo sentido, percebe-se que as normas senhoriais poderiam ser um 

pouco maleáveis, como demonstrado no gráfico 2, houve um número maior de escravos 

casando com um forro ou livre , chegando a somar 34. Como o senhor José Pires de Carvalho 

que efetivou o casamento de dois de seus escravos com forros. 

Sei que só as fontes analisadas dos assentos de casamento não permitem afirmar com 

veemência ou determinar padrões adotados pela sociedade colonial na escolha dos seus 

parceiros. Mas, algo realmente claro no processo dos estudos das fontes e da bibliografia 

especializada em formação de família escrava, é afirmar, que embora os senhores, a Igreja ou 

mesmo a sociedade tendessem a ditar regras nos relacionamentos, nada se tornava tão rígido, 

embora senhores não permitissem o casamento de escravos de senhores diferentes e a 

sociedade recriminasse o relacionamento de nubentes com padrões jurídicos diferentes, há 

casos presentes na historiografia, assim como em Purificação, que fugiram as regras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho que se desenvolveu em análise aos assentos de casamento, de 

Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro, se apresentou no decorrer da pesquisa, como 

algo surpreendente e revelador. Inicialmente objetivava-se, principalmente, os estudo de 

casamento dos libertos, mas estes se mostraram de forma simplória e os escravos foram se 

apresentando de forma constante e majoritária nos documentos,  no percurso da pesquisa 

novos questionamentos e com ela novas respostas foram se apresentando, fazendo-se afirmar 

o mencionado por Faria: “os registros paroquiais podem nos dar mais respostas do que 

obtivemos até hoje
181

”. 

As análises desenvolvidas fez perceber um novo sujeito, que estava distante do 

conceito de promiscuidade e sem normas morais e sociais, que por muito tempo foi 

empregado a quem tinha suas raízes escravas. Escravos e forros, sujeitos que eram tratados à 

margem da sociedade por serem marcados pela cor/qualidade e condição que carregavam, 

criaram formas de serem melhores vistos e aceitos e a base familiar além da ajuda mútua era 

um dos principais mediadores para se chegar ao objetivado, nesta sociedade hierarquizada e 

estatificada. 

Com base nos resultados que os assentos de casamento de Purificação foram 

apresentando, fez-se necessário uma compreensão do contexto social e econômico da época 

estudada. Neste sentido, o primeiro capítulo, com base nas produções historiográficas, tentou-

se demonstrar como a Bahia estava passando por um momento de grande efervescência 

econômica e social. Outro ponto foi perceber as especificidades de Purificação de Santo 

Amaro, uma freguesia fortemente escravocrata e canavieira do Recôncavo, como ela vem 

sendo constantemente aludida por Schwartz e Barickman, pela sua importância no contexto 

econômico e social do Recôncavo baiano. Por último, o primeiro capítulo dedicou-se a trazer 

uma breve análise do sentido do casamento para a sociedade do Antigo Regime, não só para 

os escravos e seus descendentes, mas também para os homens livres, mostrando-se, assim, 

que as uniões legais eram muitas vezes algo estratégico independente da cor, condição 

jurídica e origem dos indivíduos. 

O segundo capítulo revela os resultados obtidos na análise das fontes, com o paralelo 

de pesquisas em outras regiões, só assim para perceber as singularidades da região estudada. 

                                                             
181

 FARIA, 1988, 440. 



57 
 

 

O que fez emergir através de uma análise quantitativa, as preferências e predominâncias das 

escolhas conjugais. Constatou-se em Purificação um número altamente significativo de 

casamentos, embora não se tenha um número consistente da população, mas devido a outras 

pesquisas em outras regiões, percebe-se que independente do estatuto jurídico o casamento 

era algo fortemente praticado, foram contabilizados 595 casamentos legais, envolvendo 

escravos, libertos e livres, destes foi possível perceber que na maioria os nubentes optavam ou 

eram levados a casarem com alguém do mesmo estado jurídico, cor e origem. 

Já que boa parte dos casamentos foi realizada entre escravos, cogita-se que devido ao 

ressurgimento da economia e o aumento do tráfego negreiro, fez com que os escravos 

aparecessem de forma significativa nos assentos, o que de certa forma leva a crer que os 

senhores podiam exercer forte influência no ato da escolha, mas que também preferiam 

manter os grupos que tinham ligações afins, escravos quase nunca se casavam com alguém de 

outra etnia. Infelizmente, para afirmar determinada hipótese, faz-se necessário um cruzamento 

destes dados com outras fontes. 

Embora uma análise preliminar, onde ainda se mantenha várias lacunas, este trabalho 

possibilitou perceber que as escolhas matrimoniais era algo pensado. A escolha pela 

permanência no mesmo grupo étnico e social ou mesmo fazer parte de outro, se assim fosse 

permitido, demonstra-se como forma de conquista de espaços de liberdade e possíveis 

mobilidade e ascensão para si e para as gerações futuras. Pode-se perceber também, que 

embora a sociedade, em si, fosse regida pela lei da metrópole portuguesa, os estudos 

realizados por Sheila Faria, Adriana Reis e Schwartz, entre outros, demonstraram que cada 

região acabava tendo suas singularidades e especificidades, seja aos comportamentos sociais, 

o número de escravarias, número de engenho e estratégias para a escolha dos nubentes.  

Apesar de Schwartz no livro “Segredos Internos” tenha pesquisado a freguesia  aqui 

analisada, constata-se que embora algumas semelhanças nos resultados, Purificação no 

período aqui estudada se mostrou com novas singularidades, em especial ao que tange a 

proporção de casamentos escravos, desconstruindo a ideia de Schwartz que no Brasil e em 

especial em Purificação a ilegitimidade  na formação de uniões escravas  fossem elevadas. 
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