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RESUMO 

 

O Movimento Negro no Brasil foi se desenvolvendo e ganhando força desde o início da 

Primeira República, suas pautas estavam voltadas, em grande parte, a integração do negro na 

sociedade, sua ressignificação e valorização na história. Através do processo de luta 

estabelecido pelo Movimento Negro, as questões identitárias e de negritude foram sendo 

construídas, buscando transformações acerca da imagem do negro. Dentre essas 

transformações é dado destaque nessa pesquisa a questão da resistência negra e o valor 

atribuído a ela. A partir dessa questão o presente trabalho tem como objetivo fazer uma 

discussão a respeito da construção identitária de ícone de resistência negra na figura de Lucas 

da Feira. Esse personagem feirense, com uma história instigante, cercada por polêmicas que 

até os dias de hoje permeia o imaginário da cidade de feira de Santana. Lucas da Feira foi um 

escravo que viveu durante os anos de 1807 até 1849, assim como quase todos os negros 

daquele período, ele também estava sujeito ao sistema escravista que vigorava na época, por 

um tempo foi escravo na fazenda do Padre José Alves Franco. Lucas teve sua história 

marcada ao fugir da fazenda onde era escravizado e logo depois montar um grupo com outros 

escravos fugidos, grupo esse que ficou conhecido na região de Feira de Santana por seus 

diversos crimes, dentre eles, assaltos a tropeiros, saques, assassinatos, entre outros. O tempo 

passou e Lucas da Feira ficou conhecido como vilão, um marginal que não merecia ser 

lembrado, porém com o passar do tempo novas discussões foram sendo feitas a respeito de 

Lucas da Feira, novas interpretações surgiram e o vilão passou a ser considerado um herói, 

por alguns grupos, o salteador violento acaba se transformando no escravo fugido que resistiu 

ao sistema imposto. A partir dessas novas interpretações, a pesquisa propõe pensar os arranjos 

que contribuíram para essa ressignificação, analisando os discursos referente a esse 

personagem e como esses discursos foram sendo resinificados ao longo do tempo.  Trazendo 

uma abordagem do Movimento Negro no Brasil, para tentar analisar como os ideais de luta 

desse Movimento contribuíram na construção de uma nova imagem a respeito do personagem 

Lucas da Feira. 

 

 

 

Palavras-Chaves: Movimento negro, Lucas da Feira, resistência, identidade, Feira de 

Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Black Movement in Brazil was developing and gaining strength from the beginning of 

the First Republic, its proposals were directed, in large part, the integration of the black in the 

society, its resignification and valorization in the history. Through the process of struggle 

established by the Black Movement, the issues of identity and blackness were being 

constructed, seeking transformations about the image of the black man. Among these 

transformations is highlighted in this research the issue of black resistance and the value 

attributed to it. From this question, the present work aims to make a discussion about the 

identity construction of black resistance icon in the figure of Lucas da Feira. This feirense 

character, with an instigating history, surrounded by controversies that until today permeates 

the imaginary of the city of Feira de Santana. Lucas da Feira was a slave who lived during the 

years 1807 to 1849, as well as almost all the blacks of that period, he was also subject to the 

slave system that was in force at the time, for a while was a slave in the farm of the priest José 

Alves Franco. Lucas had his marked history when fleeing of the farm where it was enslaved 

and soon after, to set up a group with other fugitive slaves, group that was known in the 

region of Feira de Santana by its diverse crimes, among them, assaults to troop drivers, 

looting, murders, among others. Time passed and Lucas da Feira became known as a villain, a 

fringe who did not deserve to be remembered, but with the passage of time new discussions 

were being made about Lucas da Feira, new interpretations emerged and the villain came to 

be considered a hero , by some groups, the violent robber eventually becomes the escaped 

slave who resisted the imposed system. From these new interpretations, the research proposes 

to think the arrangements that contributed to this re-signification, analyzing the discourses 

related to this character and how these discourses were being reignified over time. Bringing 

an approach to the Black Movement in Brazil, to try to analyze how the ideals of struggle of 

this Movement contributed to the construction of a new image about the character Lucas da 

Feira. 

 

 

Keywords: Black Movement, Lucas da Feira, resistance, identity, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em relação ao Brasil, nos deparamos com um país, que por sua vez, foi colonizado por 

europeus e que durante muito tempo foi marcado pelo sistema escravocrata. O sistema 

colonial começou no século XVI e prevaleceu até o século XIX. As relações de poder 

existentes passavam pela classe dominante, brancos de elite e a classe dominada, ‘índios’ e 

negros escravizados trazidos do continente africano. Estima-se que cerca de quatro milhões de 

africanos foram trazidos para servirem de mão-de-obra escrava no país.
1
 a influência africana 

no Brasil foi bastante significativa, os escravos eram responsáveis pela produção econômica 

do país, tendo em vista suas funções primordiais nos engenhos de açúcar e na agricultura. A 

funcionalidade do escravo estava ligada diretamente ao trabalho, estes, não eram considerados 

cidadãos, sua imagem era objetificada, tendo condições de vida totalmente precárias, seu 

cotidiano era completamente oposto ao modo de vida da elite e dos benefícios da qual ela 

desfrutava. Mesmo após a almejada abolição da escravatura em 13 de maio de 1988, os 

negros, em sua maioria, não puderam desfrutar de uma condição de vida melhor, não tiveram 

benefícios sociais e nem foram integrados na sociedade. 

 Em Feira de Santana a situação não foi diferente, o sistema escravista vigorou na 

região desde meados do século XVII. Feira de Santana é um município do interior da Bahia, 

possui o mais importante entroncamento rodoviário do norte/nordeste e exerce uma 

significativa influência comercial no país. Marcada por uma rica cultura, a cidade é cercada 

por personagens que constroem sua história e permeiam o imaginário do seu povo. Dentre 

esses personagens iremos dar destaque, nessa pesquisa, ao escravo Lucas da Feira, 

personagem este, que traz consigo uma história forte, cercada de controvérsias, despertando 

no discurso da sociedade feirense uma espécie de dicotomia, ou seja, por um lado denominam 

Lucas como um vilão e em contrapartida, como um herói. Lucas da Feira foi um escravo, que 

nasceu por volta de 1807 na fazenda saco de limão, na região de São José dos Itapororocas, 

conhecida hoje como a região de Feira de Santana. Lucas foi um escravo, que posteriormente 

fugiu da fazenda onde vivia e junto com mais alguns escravos fugidos formou um bando, e 

por quase vinte anos agiu como um fora da lei, cometendo diveros assaltos e crimes, ficando 

conhecido como um facínora que aterrorizou a região. Por aproximadamente dois séculos o 

escravo Lucas se manteve presente no cenário cultural e no imaginário feirense, como um dos 

personagens mais polêmicos e intrigantes da cidade. Sua imagem sempre atrelada à vilania, 

                                                           
1
BOTOSSO, Tatiana Cavalcante de Oliveira. Racismo no Brasil. São Paulo, 2012, p.01-02. 
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um salteador que despertou a ira de muitos poderosos de sua época, ultrapassou seu tempo e 

se estabeleceu na história da cidade. Porém com o passar dos anos a imagem a respeito de 

Lucas vem sendo transformada, esse personagem vai ganhando uma nova configuração, a de 

herói da resistência escrava, um sujeito que contrariou sua condição de escravo e resistiu ao 

sistema imposto. Lucas agora vira, para determinados sujeitos, um ícone de resistência a ser 

lembrado e homenageado. 

Para além da dicotomia existente, que aponta Lucas sendo herói ou vilão, a presente 

pesquisa pensa como essa ideia do escravo Lucas, ligada ao conceito de resistência, foi 

construída e os motivos que levam a ressignificação e valorização desse personagem. A 

pesquisa propõe discutir e apontar essa construção de valorização da resistência negra em uma 

perspectiva voltada a influência dos ideais levantados pelo Movimento Negro ao longo do 

século XX, tendo como objetivo a análise desse sujeito e como se desenvolveu a 

representatação de ícone da resistência negra em Feira de Santana. 

O primeiro capítulo “A construção do movimento negro no Brasil: busca por 

identidade, um breve resumo.” tem como objetivo, trazer uma breve discussão bibliográfica, 

apontando como se deu o processo de construção do movimento negro no Brasil, destacando 

seus principais grupos e ideias, as lutas ideológicas e políticas que tais grupos realizaram, 

dando ênfase na questão da busca pela identidade e representatividade negra, que foi uma das 

pautas que ganhou uma importância significativa nas lutas travadas por tais grupos. Em 

seguida o capítulo discorre sobre a história de Feira de Santana, trazendo aspectos de sua 

origem, desenvolvimento e a formação de grupos políticos e culturais negros que perpassam 

pela propagação da luta e discussão das questões raciais. 

  No capítulo 2 “Quem foi Lucas da Feira?” se propõe trazer uma abordagem, 

baseando-se nas leituras bibliográficas já existentes, sobre quem foi Lucas da Feira, 

apontando sua história e características de como a imagem desse sujeito foi propagada na 

sociedade feirense, tratando especificamente da trajetória do escravo e seu período como 

fugitivo, que durante mais de um século foi considerado um salteador, extremamente violento, 

um facínora que aterrorizou por um bom tempo Feira de Santana e região. Foi discutido o 

imaginário das autoridades e parte da sociedade feirense no que se refere a questão do negro e 

principalmente a construção figurativa de Lucas, tratando assim, da imagem construída do 

escravo salteador ao longo do século XX, utilizando-se de jornais, para perceber como esse 

discurso foi se fortalecendo e/ou modificando com o tempo. 

No capítulo 3, “Lucas, por que te chamam de ladrão?”: as novas reverberações da 

imagem de Lucas. É apontado os novos discursos que surgiram sobre o escravo Lucas, 
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trazendo a ideia de mudança da imagem do escravo salteador para um herói negro, 

desenvolvida devido às novas lutas por direitos e busca por identidade dos grupos do 

movimento negro, onde o resgate e as reinterpretações da história de Lucas e de outros 

sujeitos negros e escravos vão ganhando importância e acabam mitificando-se com o passar 

do tempo. Foram abordadas as novas visões e produções feitas sobre Lucas, utilizando dos 

jornais, revistas, cordéis, músicas, peças de teatro, para exemplificar esse novo olhar sobre o 

famoso escravo. É analisado a discussão referente a dualidade existente na sociedade feirense 

a respeito de Lucas, onde muitos defendem este como um ícone de resistência negra que 

merece homenagem e outros defendem com afinco que Lucas foi um facínora que “merece o 

limbo da história”
2
. Feira de Santana torna-se a terra de Lucas para alguns. Para outros, tal 

denominação jamais deveria ser mencionada, pois ligar a imagem da cidade a um “bandido” é 

motivo de vergonha. Defendemos, nessa pesquisa, que através do surgimento das lutas do 

Movimento Negro é que começam a surgir os novos discursos a respeito de Lucas, 

descontruindo a imagem de bandido e dando a este título de justiceiro e resistente do sistema 

escravista. O discurso de Lucas como um herói da resistência negra, o nome a ser lembrado, a 

história a ser resgatada e que vai ganhando mais força através das mudanças históricas ao logo 

do tempo, sendo que esta vive em constantes transformações como aponta a autora Ismênia 

Martins “tal qual a memória, a identidade é uma construção social também sujeita a 

redefinições no tempo. Ambas podem ser negociadas e estão expostas a rearrumações, 

questionamentos e disputas.”
3
 

No que se refere ao tratamento das fontes, buscou-se averiguar os jornais, O 

Município, Tribuna feirense, Folha do Norte e o Feira Hoje. Foram analisadas as reportagens 

que abordaram Lucas da Feira, e através dessas reportagens, tentamos perceber os discursos 

que foram feitos sobre ele, as permanências e rupturas ao longo do tempo e como as 

representações acerca desse personagem es discursos e qual o grau de importância que os 

jornais deram a Lucas da Feira. Além dos jornais, buscamos analisar revistas, músicas, 

cordéis, peça de teatro, blogs, entrevistas, entre outras produções que de certa forma 

abordaram Lucas da Feira. Foram averiguados o caráter dos discursos proferidos, se 

colocaram Lucas em uma perspectiva de bandido violento, ou de um escravo que não se 

                                                           
2
 CRUZ, Batista. Feira pode viver sem o busto de Lucas. In: OLIVEIRA, Dimas. Blog Demais. Feira de 

Santana-BA, 2007. Disponível em: < http://oliveiradimas.blogspot.com.br/2007/11/feira-pode-viver-sem-o-

busto-de-lucas.html> Acesso em: 10 jul. 2016. 
3
 MARTINS, Ismênia de Lima. História e ensino de História: memória e identidade sociais. In: Ensino de 

história: Sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro, 2004. p. 18. 
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sujeitou a sua condição. E baseando-se nesses discursos propôs-se perceber se houveram 

mudanças no discurso ao longo do tempo e quais as justificativas para tais mudanças. 
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1 A CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL: BUSCA POR IDENTIDADE, 

UM BREVE RESUMO 
 
“Eu sei, eu sei que sou um pedaço d’África 

pendurado na noite do meu povo. Do fundo das 

senzalas de outros tem posse levanta o clamor dos 

meus avós que tiveram seus sonhos esmagados sob o 

peso de cangas e libambos amando, ao longe, o sol 

das liberdades.” 

(Eduardo de Oliveira) 

 

 No alvorecer do ano de 1888, mais especificamente em 13 de maio, teve fim 

formalmente o sistema escravista que vigorou no Brasil desde o século XVI, pode-se dizer 

que essa significativa data, envolta de diversas questões políticas e econômicas, relacionadas 

aos movimentos abolicionistas e principalmente de resistência negra, começa a mostrar seus 

primeiros indícios por volta de 1850 com a lei Eusébio de Queirós
4
 que pôs fim ao tráfico de 

escravos no Brasil. O fim do tráfico decretado pela Inglaterra teve início em meados de 1807,
5
 

e foi um marco inicial que refletiu na abolição da escravatura em todos os países que 

mantinham esse sistema, e em relação ao Brasil não foi diferente, a proibição deste e a 

pressão inglesa afetou as estruturas do comércio escravocrata, pois agora havia a 

impossibilidade de trazer novos escravos para repor os que aqui estavam (sendo que o índice 

de mortalidade negra no Brasil era grande, devido a más condições de vida a qual 

enfrentavam) gerando assim um famigerado comércio interno entre o nordeste e o sul do país, 

com o objetivo de suprir as necessidades de mão-de-obra escrava de cada região.
6
 Mesmo 

conseguindo burlar por algum tempo a fiscalização da Inglaterra, em 1850 com a lei Eusébio 

de queirós, referida acima, pois fim completamente ao tráfico negreiro. 

Aliado ao fim do comércio escravo, os movimentos abolicionistas tiveram um papel 

importante na luta a favor do fim da escravidão, constituídos de diversos grupos formados por 

estudantes universitários, intelectuais, alguns homens de classe média, políticos e jornalistas 

(este último era caracterizado por negros e mestiços que utilizavam-se da imprensa da época 

para protestar e expor a indignação em relação ao sistema escravista)
7
 o movimento teve um 

papel fundamental em atividades que propunham a abolição, criando a Confederação 

                                                           
4
 MENEZES, J.M. Ferraz de; Abolição no Brasil: a construção da liberdade. HISTEDBR On-line, Campinas, 

n.36, dez. 2009, p.30. Disponível em: < http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/36/art07_36.pdf>. 

Acesso em: 30 maio 2017. 
5
 Ibid, p.85. 

6 Uma reconstituição da história. Edição comemorativa dos 120 anos da Lei Áurea – Jornal do Senado, ano 

XIV, nº 2.801/172, maio 2009, p.2. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/arquivos_ 

jornal/arquivosPdf/encarte_abolicao.pdf>. Acesso em: 31 de jan. 2017. 
7
 BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Para uma história do negro no Brasil. Rio de Janeiro, p.35. 
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abolicionista em meados de 1860 e apresentando em 1876 um manifesto a Assembleia Geral 

legislativa que repudiava o sistema escravista
8
. Através desse movimento surgiram leis como: 

lei do ventre livre e a lei do sexagenário que também marcou os primeiros passos para a 

libertação completa dos escravos, sendo a primeira promulgada em 1871 e estabelecia que os 

filhos de mulheres escravas nascidos a partir desta data seriam considerados livres, e a 

segunda lei que foi aprovada em 1885 decretava que os escravos a partir da idade de 60 anos 

conseguiriam a liberdade.
9
 Apesar de sabermos que essas leis de fato não foram totalmente 

benéficas para os negros, pois não garantiram nenhum respaldo a estes libertos, não me 

aprofundarei nessa discussão especifica a respeito da funcionalidade dessas leis pois não cabe 

ao objetivo do trabalho. 

Vale salientar que durante todo o período escravocrata que vigorou no Brasil, os 

negros resistiram constantemente à condição imposta. Essa resistência podia assumir variadas 

formas: como o banzo
10

, os suicídios, homicídios dos senhores e as fugas. Com tais artifícios 

os escravos sempre procuraram formas para resistir e se libertar da dominação e essas 

diversas maneiras constituíram um dos principais fatores para a abolição da escravatura. 

Destacavam-se ainda as várias rebeliões de escravos, que fugiam das fazendas e formavam 

grupos que conhecemos hoje como os quilombos. Dentre estes o mais conhecido veio a ser o 

de Palmares, tendo seu líder, conhecido como Zumbi dos Palmares, como uma das figuras 

mais emblemáticas da resistência negra, desde então, marcando assim a resistência escrava 

como um dos principais fenômenos que levaram a abolição da escravatura. 

Todos esses fatores exemplificados acima, associadas às mudanças econômicas e às 

pressões internacionais, criaram as condições que culminaram na assinatura da Lei Áurea, que 

por sua vez, se configurava em um evento simbólico, do já não sustentável sistema 

escravocrata. A lei assim, oficializava o que já era eminente e insustentável. Seu advento, 

contudo, põe fim formalmente ao sistema, depois de séculos da escravidão.  

Acabava a escravidão e a Primeira República (1889-1930) surgia com a queda da 

monarquia. A estrutura de mão-de-obra já não se constituía, na maioria dos casos, da escrava, 

o pós abolição era de fato um período de grandes mudanças políticas e sociais. Porém, até que 

ponto essas mudanças interferiram diretamente na vida e no cotidiano desses indivíduos 

                                                           
8
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recém libertos? Apesar da liberdade formal, o tempo se encarregou de mostrar o outro lado da 

abolição. Os negros não puderam desfrutar de uma condição de vida melhor, eles não tiveram 

benefícios sociais e nem foram integrados na sociedade. Há uma reorganização no cenário 

social da época e os negros passavam por um processo de mudança no cotidiano, apesar da 

nova conquista precisava-se de uma reestruturação que abarcasse suas necessidades, 

indivíduos que antes eram objetificados tornavam se agora (ou pelo menos deveriam se 

tornar) sujeitos integrantes da sociedade, com direitos e deveres de um cidadão comum. 

Porém o que acabou ocorrendo foi um processo de marginalização e descriminação que 

fizeram com que os negros libertos não conseguissem ingressar na sociedade, sendo assim 

subalternizados, com pouquíssima expectativa de ascensão social. É o que registra Costa, por 

exemplo, ao apontar as dificuldades que os negros enfrentaram para conseguir empregos e 

melhoria das condições de vida nas cidades: 

 

As novas oportunidades foram aproveitadas pelos imigrantes. Os ex-

escravos, marcados pelo legado da escravidão, não conseguiram, salvo raras 

exceções, competir com o estrangeiro no mercado de trabalho, e a maioria 

continuou como trabalhador de enxada, num estilo de vida semelhante ao de 

outrora. Alguns, atraídos pela miragem da cidade, aglomeraram-se nos 

núcleos urbanos, onde passaram a viver de expedientes, incumbindo-se das 

tarefas mais subalternas.
11

  

 

A partir dessas questões de marginalização e subalternidade, apontadas pela autora 

podemos entender que a formação do cenário social brasileiro foi estabelecida através de uma 

evidente disparidade da elite branca, economicamente favorecida, para com os negros pobres 

e sem expectativa de vida. Esse desenrolar das diferenças sociais foi uma característica muito 

presente no período republicano, aos negros cabiam os trabalhos braçais, os serviços tidos 

como inferiores, a tão almejada liberdade se transformava agora em uma busca incessante por 

emprego e algo que de certa forma pudesse contribuir para a sobrevivência. Da escravidão, 

que por sua vez era uma forma de trabalho, à liberdade enlaçada ao cabo da enxada, sem 

direito a educação nem sequer ao básico para sobreviver, como aponta Costa, os negros não 

estavam habituados as condições da nova forma de trabalho, e portanto isso vai, em muitos 

casos, contribuir para que estes desenvolvam comportamentos marginais,
12

 as discrepâncias 

sociais que não possibilitaram condições para ascender socialmente estabeleceram a forma de 

vida dos negros na primeira república. 
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O século XIX trouxe consigo discussões referentes às teorias raciais, o 

desenvolvimento das ciências sociais, mais especificamente a antropologia, trazia novos 

estudos que perpassavam as ideias de supremacia racial de determinados povos e a divisão 

destes em raças, categorizadas como inferiores e superiores
13

. O conceito de raça era posto em 

voga, as análises fenotípicas determinavam a condição do individuo na sociedade, vários 

teóricos defendiam a ideia da supremacia da raça branca e colocavam a raça negroide como 

inferior e propícia a questões de trabalhos físicos aliada, graças ao uso da ideia de darwinismo 

social
14

, à questão de subalternidade, ou seja, os negros estariam predispostos a serem 

dominados pelos povos brancos.  

O racismo cientifico, assim denominado posteriormente, se estabeleceu na Europa 

servindo de justificativa para as ideias imperialistas de dominação do continente africano e 

propagando o preconceito e a ideia de inferiorização do negro, esse discurso reverberou no 

Brasil e se fortaleceu no período republicano, Dantas e Santos apontam que os discursos 

racistas considerados como ciência na época, chegaram no  Brasil, e foram propagados  pelos 

museus, institutos históricos, faculdades de direito e medicina, ganhando força e se 

estabelecendo na sociedade, consolidando o preconceito, discriminações, exclusão e as 

disparidades sociais que eram impostas às populações afrodescendentes
15

. Nesse emaranhado 

de problemas no qual estavam inseridos, parecia que a solução viria da união, ou seja, juntos 

seriam mais fortes para assim travar a luta contra esse sistema segregacionista e buscarem 

meios que promovessem a mudança desse cenário lastimável da época. 

Foi assim que ainda na Primeira República começaram a surgir movimentos de 

revoltas negras que iam contra o sistema da época. Silva e Dantas destacam a Revolta da 

vacina, a Guerra de Canudos e a Revolta da Chibata como movimentos de protestos da 

população negra contra as condições de vida que lhes eram impostas, dando ênfase ao papel 

atuante nas lutas populares no período da Primeira República e destacando que de forma 

alguma os negros foram passivos nesse processo.
16

 Tanto os movimentos de lutas populares 

quanto os movimentos de associações de negros criadas no período inicial da República 
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tiveram uma significativa importância para o processo de adesão do negro na sociedade. As 

diversas organizações sociais que surgiram nesse período contribuíram para fortalecer e 

propagar os ideais de luta negro a favor de uma melhor condição de vida e o desejo pela 

ascensão social. Veremos um pouco mais sobre algumas delas. 

Antes, porém, é preciso ter em mente que pensar em movimento negro é ter a ideia de 

uma organização de pessoas que imbuídas de um mesmo propósito se unem para juntas 

discutirem, protestarem e buscar soluções acerca de sua posição social e política na sociedade, 

ao se depararem com um sistema totalmente estruturado que lhes fornecem a exclusão e 

desvalorização de suas práticas culturais e até mesmo de sua própria imagem, sem condições 

assistenciais que lhes forneçam uma mudança nesse cenário racista. O movimento negro, 

portanto, surge como o grito de uma população injustiçada, buscando com determinação 

reparos sociais e resgatando a valorização identitária negra.
17

 Nessa perspectiva, é certo que 

ao considerarmos a organização dos sujeitos negros em prol da busca por uma condição de 

vida melhor e a resistência contra o sistema que os oprimia e desvalorizava, teremos que 

lembrar dos Quilombos e de todas as lutas de resistência que aconteceram no período da 

escravidão, bem como de  todas as expressões religiosas e artísticas que os negros 

desenvolveram. Porém, abordaremos aqui nesse primeiro momento, apenas o movimento 

negro como organizações políticas, de grupos fundados e desenvolvidos com esse caráter e 

que, por sua vez, tiveram um papel fundamental para visibilidade das causas negras e de sua 

identidade. 

Denunciar a tão cruel realidade cotidiana do negro no Brasil, demostrar as mazelas 

sociais enfrentadas por estes, protestar contra o racismo e exigir direitos por parte das 

autoridades da época era a função principal da conhecida Imprensa Negra, que surgiu ainda 

no século XIX com o Jornal chamado “O Homem de Côr” (1833) e com o passar do tempo 

foi ganhando força através dos jornais A Pátria (1899), O Combate (1912), A Liberdade 

(1918) entre outros
18

, que foram fundamentais para o processo de busca por identidade negra 

e luta por mais espaço político e social. De acordo com Domingues, esses jornais: 

 

[...] enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a população negra no 

âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma 

tribuna privilegiada para se pensar em soluções concretas para o problema 

do racismo na sociedade brasileira. Além disso, as páginas desses periódicos 

constituíram veículos de denúncia do regime de “segregação racial” que 

incidia em várias cidades do país, impedindo o negro de ingressar ou 
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freqüentar determinados hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes, 

orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, além de algumas 

escolas, ruas e praças públicas. Nesta etapa, o movimento negro organizado 

era desprovido de caráter explicitamente político, com um programa 

definido e projeto ideológico mais amplo.
19

 

  

Além da Imprensa Negra, Domingues destaca que surgiram nesse período diversas 

associações negras, a exemplo do Clube 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), do Centro 

Libertário dos Homens de Cor (1903), da Sociedade Propugnadora 13 de maio (1906), do 

Centro Cultural Henrique Dias (1908), da Sociedade União Cívica dos Homens de Cor 

(1915), da Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917) e do Centro da Federação dos 

Homens de Cor
20

. Porém o autor não dá destaque a essas associações, ele pontua que tais 

grupos possuíam um caráter voltado à recreação e a cultura de sujeitos negros, muito deles 

trabalhadores, mas não deixa claro se tais associações obtinham uma expressão política ativa, 

como no caso da Imprensa Negra, que como foi pontuado acima, tinha uma função política 

mais expressiva de denuncia racial.  

Finda-se a Primeira República, e este momento se estabelece como um período de 

grande importância para as organizações negras, que ganham um caráter político mais 

intenso. O movimento negro no Brasil ganha força, grupos como Frente Negra Brasileira - 

FNB (1931), União dos Homens de Cor - UHC (1943), Teatro Experimental do Negro – TEM 

(1944), Centro de Cultura e Arte Negra – CECAN (1972), Grupo Palmares (1971), Instituto 

de Pesquisa das Culturas Negras – IPCN (1976), Movimento Negro Unificado – MNU 

(1978), Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial – MUCDR (1978), entre 

outros
21

, surgem no cenário sócio político do país legitimando e dando mais ênfase à luta 

negra. Com o advento dessas organizações são estabelecidas pautas que ajudam a fortalecer o 

discurso por igualdades de direitos e oportunidades para a camada negra brasileira, a busca 

pela identidade, autoafirmação cultural, pela valorização dos seus costumes e o resgate da 

etnicidade ganham evidência. 

Dentre os grupos pioneiros merece destaque a “Frente Negra Brasileira”, fruto do 

antigo Centro Cívico Palmares
22

. Sendo considerado um dos grupos mais importantes do 

movimento negro, essa associação que surgiu em São Paulo por volta de 1931 trouxe 

discussões que perpassavam pelas questões de raça e da significação do negro no país, 
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defendendo a inclusão deste na sociedade e a garantia dos direitos sociais, principalmente no 

que toca a educação. Nesse sentido, segundo Velasco, “a FNB chegou a criar escolas para 

alfabetização de crianças, jovens e adultos sócios, o objetivo primordial era estimular o 

ingresso dos negros nas escolas superiores do saber em todos os níveis”
23

 Os seus integrantes 

acreditavam que os negros mantinham uma condição de vida desfavorável pelo simples fato 

da carência instrutiva que foi relegado a estes, e através da conquista da educação o negro iria 

ganhar respaldo na busca por uma condição de vida melhor
24

. Assim, a FNB em seu estatuto 

deixa claro os objetivos da associação, destacando: 

 

Art.1º – Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o 

Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da Gente Negra 

Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da 

sua atividade material e moral no passado e para reivindicação de seus 

direitos sociais e políticos, atuais, na Comunhão Brasileira. 

Art. 3º- A Frente Negra Brasileira como força social visa à elevação moral, 

intelectual, artística, técnica, profissional e física; proteção e defesa social, 

jurídica, econômica e do trabalho da Gente Negra
25

. 

 

Fica claro a intenção sócio-política da FNB: a militância nas questões da visibilidade 

negra, tornando-se assim, em 1936, partido político, tendo seu fim em 1937 (devido ao 

período de repressão às organizações negras por parte do governo Vargas). O impacto dessa 

organização foi fundamental para a visibilidade das questões raciais no Brasil, de modo que, 

nas palavras de Domingues a “FNB foi expressão da capacidade de união e luta da ‘população 

de cor’ na década de 1930, além da integração e ascensão social do indivíduo na sociedade.”
26

 

Tanto Domingues quanto Velasco destacam a importância da Frente Negra brasileira, 

porém esses autores não se atentaram para a questão do discurso da Democracia racial que 

reverberou nesse período. De fato, para Antônio Guimarães, a FNB atuou, a princípio, como 

uma propagadora desse discurso, pelo fato de defender que a ascensão social do povo negro e 

considerar que através da educação os negros conseguiriam superar as diferenças sociais, e 

essas diferenças estariam relacionadas somente ao campo econômico.
 27

  

Partindo dessa discussão de democracia racial, podemos perceber que esse conceito 

não estava somente no pensamento das camadas mulatas e brancas de elite do Brasil, mesmo 

com a origem dos movimentos negros, podemos ver que no início essa ideia ainda estava 
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intrínseca no pensamento desses indivíduos negros. Guimarães aponta que esse pensamento 

só vai se diferenciar a partir de 1945, com a nova onda de democratização que possibilitou o, 

surgimento de novas organizações do Movimento Negro
28

, que passam a trazer um novo 

panorama da situação do negro no país. 

Surgindo em 1943, na cidade de Porto Alegre, o grupo União dos Homens de Cor – 

UHC veio trazer novamente ao cenário brasileiro os grupos de movimento negro, já que no 

período do governo Vargas tais grupos foram impedidos de exercer seus protestos e funções 

sociais por um período de seis anos. Esse grupo tinha como objetivo principal, segundo 

Domingues, “elevar o nível econômico, e intelectual das pessoas de cor em todo o território 

nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país”
29

. Assim 

como a FNB, a UHC visava a assistência voltada a educação, dando ênfase também as 

questões de moradia, além de defender o discurso contra a discriminação racial, promovia a 

valorização social e moral do negro, combatendo ferrenhamente as ideias do racismo 

científico, objetivando a inserção do negro nas questões políticas nacionais.
30

 

Outra organização negra de destaque e grande influencia foi o Teatro Experimental do 

Negro (TEN), surgido no Rio de Janeiro, em 1944, tendo como fundador Abdias do 

Nascimento. A TEN nasceu como uma instituição voltada para promover atividades sócio 

culturais, dando espaço para a sociedade negra, porém ganhou poder político através das 

publicações de jornais próprios e fundando o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro, 

além de organizar o I Congresso do Negro Brasileiro
31

 lutando, assim como os outros grupos, 

contra a discriminação racial latente no Brasil, O movimento foi importante para a 

valorização da arte e cultura negra. Nesse sentido, afirma Nascimento: 

 

O TEN visava a estabelecer o teatro, espelho e resumo da peripécia 

existencial humana, como um fórum de idéias, debates, propostas, e ação 

visando à transformação das estruturas de dominação, opressão e exploração 

raciais implícitas na sociedade brasileira dominante, nos campos de sua 

cultura, economia, educação, política, meios de comunicação, justiça.
32

  

 

O período de ditadura civil-militar se instaurou no Brasil em 1964 e a partir desse 

momento tentou-se calar e impedir as ações dos movimentos negros. A repressão a qualquer 
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grupo que fosse de contra alguma ideia do governo eram intensa, fazendo com que estes 

ficassem imobilizados por anos, até que, a partir de 1978, um pouco antes de findar o golpe 

civil-militar, a uma reorganização no cenário social brasileiro, no que toca aos grupos negros, 

movimentos como o Centro de Cultura e Arte Negra – CECAN, o Grupo Palmares, Instituto 

de Pesquisa das Culturas Negras – IPCN, Movimento Negro Unificado – MNU ressurgem e 

marcam positivamente o cenário militante pelas causas negras no país, dando seu primeiro 

passo, após anos de repressão, através do ato público que repudiava qualquer forma de 

descriminação racial, sobre esse ato Domingues aponta: 

 

[..] a primeira atividade da nova organização foi um ato público em repúdio 

à discriminação racial sofrida por quatro jovens no Clube de Regatas Tietê e 

em protesto à morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador e pai de família 

negro, torturado até a morte no 44º Distrito de Guainases. O ato público foi 

realizado no dia 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal em 

São Paulo, reunindo cerca de 2 mil pessoas, e “considerado pelo MUCDR 

como o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o 

racismo”.40 O evento recebeu moções de apoio de alguns estados, inclusive 

de várias associações negras cariocas: Escola de Samba Quilombo, 

Renascença Clube, Núcleo Negro Socialista, Centro de Estudos Brasil-

África (CEBA) e o IPCN.
33

 

 

É nesse período e através dessa nova organização do movimento negro que as 

questões de identidade ganham força, o resgate pelos valores étnicos e culturais são latentes, o 

discurso no que se refere ao resgate pela ancestralidade africana, os costumes e valores 

culturais começam a se fortalecer nesse período, em relação a esse discurso Domingues 

destaca: 

[...] O movimento negro organizado “africanizou-se”. A partir daquele 

instante, as lides contra o racismo tinham como uma das premissas a 

promoção de uma identidade étnica específica do negro. O discurso tanto da 

negritude quanto do resgate das raízes ancestrais norteou o comportamento 

da militância. Houve a incorporação do padrão de beleza, da indumentária e 

da culinária africana.
34

 

 

Surge em 1971, na cidade de Porto Alegre, o Grupo Palmares. Este aparece com a 

finalidade de resgatar a etnicidade dos povos negros trazendo a toma a discussão referente ao 

orgulho de ser negro e com a proposta de encorajar o negro nas questões de lutas políticas-

sociais e resgatar a valorização de datas comemorativas no que se refere aos personagens 

negros, além de sugerir a mudança do 13 de maio como o dia da consciência negra para 20 de 
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novembro
35

, que se configurou como o dia da morte de Zumbi, um grande personagem da 

história de luta e resistência negra contra a escravidão. Estas foram ações importantíssimas 

para uma nova construção da imagem do negro na sociedade, a exemplo disto podemos citar a 

defesa por uma reorganização historiográfica brasileira, mostrando que os negros não foram 

passivos no processo de escravidão, exaltando nomes como o de Zumbi dos Palmares e 

valorizando todas as tentativas de resistência negra que se desenvolveram no período 

escravocrata. 

Já em 1978 é criado em São Paulo o Movimento Negro Unificado, e este tem como 

principal pauta a luta contra o racismo e a discriminação racial. Trata-se de um movimento 

marxista engajado no combate ao capitalismo, mas assim como os grupos anteriores, o MNU 

busca a valorização da cultura e da identidade negra, além de ressignificar a história do negro 

no Brasil, o termo negro é adotado como um símbolo de orgulho e a luta pelo ensino da 

história da África nas escolas marcou esse movimento
36

. A respeito do MNU Domingues 

destaca: 

 

O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do 

país, porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a 

luta de todos os grupos e organizações anti-racistas em escala nacional
37

 

 

Pode-se perceber que o movimento negro no Brasil ganhou força ao longo do tempo e 

o quanto este foi e ainda é uma importante ferramenta no combate ao racismo e na busca por 

melhorias de vida para a sociedade negra, seja na esfera econômica, educacional ou de busca 

pela identidade. As organizações lutaram para colocar o negro em destaque, dando-lhe voz e 

fazendo com que esta seja latente, evidenciando todos os problemas a que estes foram 

predispostos e que, por sua vez, os colocaram a margem da sociedade, tendo sua cultura e sua 

etnicidade marginalizadas. 

Vimos que o Movimento Negro no Brasil estabeleceu seu processo de luta desde o 

início da primeira república e ganhou mais força ao longo da segunda república, tendo a 

princípio um caráter voltado às questões de integração do negro na sociedade, com forte luta 

pela educação e alfabetização negra, passando, ao longo do tempo, a buscar também, não só 

essa integração, mas a valorização do negro e sua cultura, construindo sua identidade e 

ressignificando sua história. Ao apresentar a trajetória do Movimento Negro nesse capítulo, 
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foram pontuados diversos grupos e os vários aspectos de seus objetivos, porém, nesse 

momento vale retomar e salientar, os já citados acima, Grupo Palmares (1971) e Movimento 

Negro Unificado (1978). O primeiro tinha como objetivo trazer a luta pelo resgate a 

etinicidade negra e a proposta de mudança do dia da consciência negra para o 20 de novembro 

(data da morte de Zumbi dos Palmares, considerado um símbolo de herói da resistência 

escrava) dando destaque para a valorização da resistência negra/escrava. Já o segundo 

buscava a ressignificação da história do negro, seja no âmbito social, como no educacional, 

trazendo o ensino de história da África para as escolas e a valorização do termo negro como 

um símbolo de orgulho. 

Pode-se perceber que a questão voltada à ressignificação do negro e a valorização 

deste como sujeito ativo no processo de resistência ganha bastante força a partir dos discursos 

do Grupo Palmares e do Movimento Negro Unificado. É a partir dessa questão que se 

pretende discutir nessa pesquisa a ideia de resistência negra, ou seja, analisar através dessa 

nova configuração a respeito das transformações sofridas na história do negro no Brasil, como 

o Movimento Negro foi fundamental para a construção de uma nova imagem, tanto do negro 

enquanto escravizado no período colonial, quanto do negro pós-abolição até os dias de hoje. 

Mas antes de qualquer coisa, não podemos deixar de pontuar a respeito da história de Feira de 

Santana, analisar os sujeitos que a compõe e como se desenvolve o contexto negro feirense, e 

se este contribuiu de alguma forma para essa mudança, a fim de, posteriormente, entender 

como a imagem construída a respeito de Lucas da Feira e como essa foi sendo moldada. 

 

1.1 FEIRA TAMBÉM É NEGRA: REFLEXOS DO MOVIMENTO NEGRO EM FEIRA DE 

SANTANA 

 

A origem de Feira de Sant’Anna remonta por volta do século XVIII com a fazenda 

Santana dos Olhos D’agua dos proprietários Domingos Barbosa e Ana Brandoa, que a 

princípio servia também de abrigo para tropeiros, viajantes que por ali passavam e se 

estabeleciam. Em 1833, graças à essas crescentes movimentações, a fazenda ganha status de 

vila, onde se formou uma pequena feira, gerando importantes relações comerciais que 

contribuíram para o crescimento da região.
38

 A Sant’ Anna dos olhos D’agua vai se 

desenvolvendo e torna-se a cidade de Feira de Santana que hoje é considerada a segunda 
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maior cidade do estado, com população estimada, segundo o IBGE, em 627.477
39

 habitantes, 

é marcada pela forte influência comercial, sendo um grande entreposto e tendo o mais 

importante entroncamento rodoviário do norte/nordeste.  

Em relação a demografia feirense atualmente, com base no censo de 2012, 

aproximadamente 21,3% da população é considerada branca, 60,7% parda e 16,9% negra
40

. 

Mas para pensarmos em população negra em Feira temos que nos remeter a sua origem no 

período em que a região foi desbravada e povoada pelos Peixoto Viegas, que trouxeram os 

primeiros escravos para a região.  

Bem antes de se tornar a vila de Sant’Anna, as terras que hoje compõem Feira de 

Santana pertenceram a família Viegas, que se estabeleceram na região. João Peixoto Viegas 

era um judeu, que se converteu ao catolicismo e por volta de 1616 saiu de Salvador e veio 

para o interior da Bahia em busca de novas terras. Chegando à região conhecida como 

Itapororocas, Viegas se instalou e construiu sua fazenda, que aos poucos foi crescendo e 

conquistando mais terras, até que em 1659 ele vem a falecer e sua família acaba tendo que 

vender a maior parte de suas propriedades. A partir dai surge a figura do casal Domingos 

Barbosa e Ana Brandoa, que compraram uma parte dessa terra e construíram o que depois se 

tornaria vila de Sant’Anna.
41

 

A presença de escravos na região de Feira de Santana se deu desde a época de Peixoto 

Viegas, que segundo Freire, trouxe para a região uma boa quantidade de escravos e gado, que 

com o passar do tempo cresceu significativamente. O território de Feira de Santana já possuía 

uma presença escrava desde muito cedo através de Viegas (século XVII), já em 1835, Freire 

vai apontar que haviam na região cerca de 4.518 escravos, que representavam 30,2%
42

 da 

população, sendo a principal mão-de-obra local, exercendo funções nas áreas da agricultura e 

agropecuária.
43

  

 

Em Feira de Santana os escravos atuaram nos serviços da lavoura de cana-

de-açúcar, tabaco, algodão e em diversas atividades que giravam no entorno 

das fazendas de gado, como a pecuária, a lavoura de mandioca e outros 

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

nos trabalhos domésticos das residências, e em serviços auxiliares do 

comércio, como o de carregadores.
44
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Como podemos ver, Feira de Santana possui a influência da negritude desde o período 

de sua origem. A presença escrava/negra constituiu o cenário populacional da região e 

contribuiu para o desenvolvimento de dois aspectos que consideramos de extrema importância 

no que diz respeito à cidade, que são: seu desenvolvimento econômico e cultural. A seguir 

veremos mais sobre esses dois pontos. 

Como foi dito acima, Feira de Santana atualmente é o mais importante entroncamento 

rodoviário do norte/nordeste e sua influência é caracterizada por ser um grande entreposto 

comercial, mas não é de hoje que a cidade possui essas características. Já no início do século 

XVIII a agropecuária foi o que marcou o comércio local, as plantações de açúcar, tabaco, 

mandioca, algodão junto com a criação/venda de gado
45

 fizeram de Feira de Santana a 

referência comercial que conhecemos hoje.  

Feira de Santana como vimos, cresceu a partir do desenvolvimento da feirinha que foi 

estabelecida no local, dando origem ao nome da cidade, e por estar localizada em uma região 

favorável, com rotas de acesso as demais regiões, Feira recebia a passagem de tropeiros e 

viajantes que traziam gado, e aos poucos foram se estabelecendo no local e expandindo-o. A 

pecuária, nesse período, foi a base da economia feirense. Através dessa atividade a região 

passou a ser movimentada, havendo criações de estradas que ao longo do tempo transforam a 

região no mais importante entroncamento do interior baiano.
46

  

Feira de Santana possui uma presença populacional de negros bastante expressiva, as 

marcas de negritude estão presente na cultura e na identidade feirense, contudo não é uma 

tarefa fácil pensar em movimento negro como um movimento político, ou institucionalizado, 

da mesma maneira que foi constituído em outros lugares do Brasil (como foi demonstrado no 

tópico acima, com riqueza de bibliografia), pois em se tratando de Feira de Santana há uma 

escassez de bibliografias sobre o tema que dificulta a análise desse processo na região. Então 

propõe-se analisar nessa pesquisa o movimento negro feirense em outra perspectiva, pretende-

se pensar através de uma abordagem de expressões e aspectos culturais regionais em uma 

visão de produção no campo ideológico, trazendo a produção artística como elemento difusor 

de conhecimento histórico e propagador desses discursos, tendo como base o conceito de 

movimento negro estabelecido por Joel Rufino, que diz: 
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Todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer 

tempo [aí compreendidas mesmo aquelas que visavam à autodefesa física e 

cultural do negro], fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. 

Entidades religiosas [como terreiros de candomblé, por exemplo], 

assistenciais [como as confrarias coloniais], recreativas [como “clubes de 

negros”], artísticas [como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, 

poesia], culturais [como os diversos “centros de pesquisa”] e políticas [como 

o Movimento Negro Unificado]; e ações de mobilização política, de protesto 

anti-discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de 

movimentos artísticos, literários e ‘folclóricos’ – toda essa complexa 

dinâmica, ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui 

movimento negro.
47

 

 

Partindo do pressuposto que movimento negro é toda expressão política, artística ou 

cultural praticada por indivíduos negros como forma de protesto, resistência e resgate da 

negritude, surge então uma maior possibilidade de análise desse movimento em Feira de 

Santana. Vê-se que o mesmo perpassa pelos aspectos culturais presentes na cidade, e estão 

completamente relacionados, não sendo possível analisar o processo de luta negro feirense 

dissociado das expressões artísticas regionais. Como foi dito acima, a cultura de Feira de 

Santana é diversificada e riquíssima, com presença de grupos e sujeitos importantes na 

formação desse aparato cultural, que revela através da arte os mais diversos costumes e 

pensamentos políticos, além de resgatar e propagar ideias e conceitos identitários de 

determinados grupos ou individuo. Dentre esses grupos, a pauta a respeito da valorização 

cultural afrodescendente ganha força e o significado de autoafirmação, o resgate da negritude, 

e o desejo por uma maior visibilidade do negro e sua herança cultural transmitem um caráter 

de militância, despertando e estabelecendo uma consciência identitária. 

Podemos citar diversas referências culturais de Feira de Santana que estão carregadas 

de simbologia e representatividade negra, a exemplo delas estão: A Micareta, que é o carnaval 

fora de época e é considerada uma das maiores festas populares do interior da Bahia; Os 

artistas, poetas (Aloisio Resende, Godofredo Filho) os grupos de teatro (Associação cultural 

Afro pop, blocos afro, afoxés e escolas de samba), de danças (Quixabeira da Matinha), dentre 

outros, que contribuem para a permanência da rica cultura da cidade.  

Esses aspectos culturais estão, por sua vez, interligados diretamente com a atuação de 

determinados grupos, em sua maioria negros que se utilizam desses meios para expressar e 

lutar por seus ideais de negritude e construir espaço na sociedade. É através desse contexto 

que a pesquisa propõe analisar os determinados grupos negros feirense. 
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1.1.1 Grupos do movimento negro feirense 

 

Ao falar de Movimento negro organizado em Feira de Santana percebemos uma 

carência em estudos acadêmicos que abordem tais grupos. No que se refere ao Movimento 

Negro organizado, podemos citar os grupos sociopolíticos de militância das causas negras 

como o Frente Negra Feirense (FRENEFE), a Rede de Mulheres Negras de Feira de Santana, 

o Núcleo de Estudantes Negras Negros da Uefs (NENNUEFS) e o Grupo Olhares Negros, 

responsável pelo movimento em busca da inclusão social da mulher negra em Feira de 

Santana e da valorização da cultura negra. Nomes como Ivannide Santa Bárbara e Lourdes 

Santana também não podem deixar de serem citados, pois ambas são militantes de grupos do 

Movimento Negro feirense, sendo a segunda líder do grupo Odungê - Núcleo, Cultural, 

Educacional e Social Quilombola de Feira de Santana (1987) que possui representatividade na 

luta pelo fortalecimento da cultura afro na cidade.  

Devido a essa escassez de estudos que abordem o Movimento Negro feirense 

institucionalizado, a pesquisa se propôs a pensar nas lutas sociais negras através dos 

instrumentos artísticos e culturais que englobam e constroem o cotidiano do povo negro na 

cidade. Da Micareta ao samba de roda, da religiosidade à arte, dos textos jornalísticos à 

literatura, já que a luta por permanência e valorização da negritude se fazem presentes nas 

vivências de um povo. 

Das manifestações culturais que estão relacionadas com as lutas de movimento negro e 

que possuem um caráter de permanência e ressignificação da cultura negra, a Micareta de 

Feira de Santana ganha destaque. Considerada uma das maiores festas do interior da Bahia, 

esta tem origem em 1937 e até hoje é um símbolo de manifestação popular e construção de 

identidade da região
48

. Em meados da década de 1980 surgem grupos de blocos afros em 

Feira de Santana e é no cenário da Micareta que eles expressam seus costumes e herança 

cultural africana como forma de resistência e liberdade. Grupos como Flor de Ijexá, 

Logumxé, Afoxé Pomba de Malê, Logun Edé, Filhos de Ogum, Marrumbaxetro, Estrela do 

Oriente, Odungê, Moçambique, Afro do Congo, Zenza, Afro Cultural Nelson Mandela, Feira 

África Axé, Afro acadêmicos de Feira, entre outros, propagam e afirmam os ideais culturais 

                                                           
48

 SILVA, Miranice, Moreira da. A micareta de Feira de Santana: suas origens e a construção de um sentido 

identitário. In: 5º Encontro Estadual de História ANPUH: História e Memórias: lugares, fronteiras, fazeres e 

políticas, 2010, Salvador. Anais do 5º Encontro Estadual de História ANPUH -BA. Salvador, 2010. 

Disponível em: < http://vencontro.anpuhba.org/anaisvencontro/M/Miranice_Moreira_da_Silva.pdf>. Acesso em: 

30 jan. 2017. Não paginado. 



 

26 
 

afrodescendentes, abrindo espaço para a cultura negra que, por muito tempo, foi 

marginalizada.
49

 

A micareta de Feira de Santana possui cerca de 30 entidades de matriz 

africana, que marcam presença com suas histórias de resistência, superação e 

celebração da vida. A diversidade de ritmo é garantida por blocos de samba, 

afoxés, bloco afro, percussão, reggae e demais elementos rítmicos que o 

continente negro legou para a sua diáspora.
50

  

 

Para entendermos a importância dos blocos afros na Micareta de Feira de Santana, é 

válido pontuar a questão a respeito do civilizado e incivilizado discutida por Miranice da 

Silva, na qual a autora vai apresentar o caráter de negação negra presente no carnaval
51

. A 

imagem do negro foi marginalizada e perseguida, havia o desejo de extinguir tudo que 

remetesse ao atraso, portanto, a população pobre e negra sofreu com a tentativa de desvincular 

a imagem do país à imagem da negritude. Os rituais religiosos e festivos afrodescendentes 

foram por muito tempo perseguidos, a cultura e os costumes dos negros foram considerados 

anti-civilizados pela classe dominante. 

Em Feira de Santana não foi diferente, como apontou Silva, a tentativa de 

desafricanização e separação entre civilizado e incivilizado se fez presente na história da 

Micareta. Foi através dos grupos de samba, e dos blocos afros que os negros encontraram 

maneiras para burlar esse sistema separatista e trazer sua cultura à tona, assim, os blocos afros 

não são apenas expressões culturais, mas também instrumentos de luta e resgate da negritude, 

que expressam e marcam positivamente os traços africanos, usando esse espaço não só para o 

entretenimento, mas também para lutar contra o racismo. 

 

Se por um lado as elites baianas desfrutavam o Carnaval em clubes 

reservados como o Fantoches da Euterpe e o Clube Carnavalesco Cruz 

Vermelha, as classes populares sempre encontraram formas de participação 

na festa. Os blocos afro são responsáveis pelo resgate da cultura africana e 

exibem, através da dança, da música e da indumentária, as contribuições das 

heranças negras para a formação da identidade brasileira.  Trazem consigo 

um forte viés político: a luta contra o preconceito e o racismo
52

  

 

A importância dos Afoxés (blocos carnavalescos afros) para a cidade de Feira de 

Santana é tão significativa que em 2010, os desfiles de Afoxés foi registrado como Patrimônio 
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Imaterial da Bahia
53

, garantindo a força simbólica de luta e construção de identidade negra em 

Feira e consolidando a função social que esses diversos grupos exercem, tanto na 

ressignificação do ser negro, como na resistência frente à discriminação existente no país. Os 

grupos Afros foram lutando por espaço e de certa forma, quebrando as barreiras sociais 

impostas nas festas populares de rua, a Micareta se tornou o lugar onde os Afoxés promoviam 

a valorização da beleza negra, a dança, as músicas, as vestimentas e a religiosidade africana 

que herdaram, se reafirmavam e por meio da cultura lutavam por valorização. 

 

A religiosidade e a musicalidade dos atabaques, agogôs e xequerês. Essas 

são as duas características principais dos afoxés, também chamados de 

“candomblés de rua”. Estas entidades carnavalescas são manifestações 

artístico-culturais que têm origem nos espaços sagrados da religiosidade 

negra, os terreiros de candomblé, com sua música ritualística, seus 

instrumentos próprios e suas vestimentas e danças. Com roupas coloridas 

fazendo referências aos orixás, cantigas em iorubá, instrumentos de 

percussão e danças no ritmo do ijexá, os afoxés são considerados as 

primeiras entidades negras a desfilarem no Carnaval. Assim como ocorre em 

rituais do candomblé, o ritmo é marcado por uma figura de destaque que 

incita o grupo puxando uma canção, com os demais respondendo 

prontamente.
54

  

 

Além dos blocos afros e Afoxés existentes em Feira de Santana, que são símbolos de 

ação social dos povos negros, vale abordar o grupo de samba de roda Quixabeira da Matinha, 

formado por trabalhadores rurais, que através da dança e da música expressam suas raízes 

afrodescendente. 

Criado em 1989, reunindo as comunidades quilombolas de trabalhadores rurais do 

Povoado da Matinha, esse grupo promove manifestação cultural e mantém a tradição do 

samba de roda.
55

 Essa comunidade tem um histórico de luta e resistência escravista e através 

do samba preserva aspectos culturais herdados dos antigos povos negros escravizados no 

local. A comunidade Matinha dos Pretos junto com o grupo Quixabeira da Matinha, 

constroem identidade e difundem a raiz quilombola, podendo ser considerados como uma 

organização social de luta e resistência de extrema importância no contexto feirense e que 

leva o patrimônio imaterial da Bahia, que é o samba de roda, a todo o país. 

Feira, que leva o nome da Senhora Sant’Ana, comemora o dia da padroeira em janeiro. 

A tradição da festa de Santana remonta a 1732, com Domingos Barbasa e Ana Brandoa. 
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Desde então a devoção foi ganhando força e a festa foi crescendo na cidade. Sendo um dos 

mais importantes eventos culturais que mescla religiosidade, música e dança na região. 

Para pensar a festa de Santa’Ana como um espaço de afirmação da negritude temos 

que pontuar a realização da Lavagem da escadaria da Igreja. Apesar de ser uma festa que, a 

princípio, possui um caráter católico, há uma quebra no domínio religioso da festa e essa 

quebra se faz presente no momento em que grupos de religião de matrizes africanas assumem 

e ganham espaço na mesma. A Lavagem de Sant’Ana é encabeçada por grupos 

candomblecistas que assumem um protagonismo marcado pelo sincretismo religioso. Esses 

grupos faziam do espaço da Lavagem e da Levada da Lenha um lugar para realização de sua 

religiosidade e de sua cultura.
56

 

Em um contexto onde o candomblé foi por muito tempo perseguido, a Lavagem na 

festa de Sant’Ana possui um importante significado, sendo que, mesmo sendo um festejo de 

cunho católico, era também um espaço de manifestação de uma cultura popular 

marginalizada. Por meio dela o povo negro, através da religiosidade, marca presença e dá 

continuidade a suas tradições. 

  Outro espaço usado para defender e propagar elementos da cultura negra, foi 

ironicamente as páginas do Jornal Folha do Norte, uma das instituições mais conservadoras 

do lugar. Em suas páginas, através do poeta negro Aloísio Resende, Feira de Santana teve 

contato com poemas que abordavam a cultura negra e o candomblé. Em um contexto social 

em que o candomblé e tudo que estava ligado as questões afro eram vistas com olhares 

preconceituosos, os poemas de Resende, e o fato do mesmo possuir um espaço no jornal já 

estabelece a importância de sua fala. Resende não só escrevia poemas, ele fazia ressoar a 

causa negra
57

. 

Podemos perceber assim o quanto as expressões culturais exemplificadas foram e 

ainda são significativas para a valorização da identidade negra. A utilização de instrumentos 

artísticos, culturais e religiosos são ferramentas importantes na propagação de discursos 

ideológicos. Sendo assim, cabe pensar, na perspectiva de Garcia que diz: “As ações humanas 

se definem e se distinguem pelo fato de que são realizadas com um caráter eminentemente 

social, baseadas na cooperação entre diversos indivíduos”
58

, ou seja, tais produções são 

                                                           
56

 Cf. OLIVEIRA, Rennan Pinto. Sant’Ana dos olhos d’água: fé e celebração entre a igreja e o largo (1930-

1987).  Dissertação (Mestrado em História) Universidade estadual de Feira de Santana. 2014. p. 70 até 80 
57 PEREIRA. Alexandra Vieira de Carvalho Santana. Aloisio Resende: um poeta negro “revoltado contra o 

destino” (Feira de Santana, 1900-1941). Dissertação (Mestrado em Estudos Étnicos e Africanos) Universidade 

federal da Bahia. Salvador, 2009. p. 48 
58 GARCIA, Nelson, Jahar. Propaganda: Ideologia e Manipulação. Brasiliense, 1999 Disponível em: < 
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/manipulacao.html>. Acesso em: 31/03/2016. Não paginado. 
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práticas sócias dos sujeitos e estes não distinguem suas ações do caráter social, estando ambas 

imbricadas. O indivíduo se forma enquanto agente político, não somente nas ações direta, 

excepcional e conscientemente voltadas para esse fim, mas também nas ações cotidianas, nas 

falas, na dança, na música, nos textos, nas representações artísticas, que expressam sua 

identidade e constrói sua luta.  

 Veremos a seguir, agora em uma perspectiva mais voltada a um personagem negro, o 

escravo Lucas da Feira, como os indivíduos ao longo do tempo construíram sua imagem e 

como posteriormente se apossaram desses instrumentos citados acima, para desenvolver 

novos discursos sobre Lucas. Porém, antes devemos saber quem foi essa figura tão 

emblemática para o povo negro e para a história feirense. 

 

2 QUEM FOI LUCAS DA FEIRA? 

Um belo escravo da terra Cheio de viço e valor, Era o filho 

das florestas! Era o escravo lenhador! Que bela testa 

espaçosa, Que olhar franco e triunfante! E sob o chapéu de 

couro Que cabeleira abundante! 

(Castro Alves) 

 

Como foi pontuado no capítulo anterior, o sistema escravista vigorou no Brasil por 

aproximadamente três séculos, sendo a mão-de-obra negra a principal forma de trabalho no 

país. Ao analisarmos a cidade de Feira de Santana, percebemos que nesta não foi diferente, 

pois concentrou uma expressiva presença escrava desde sua origem, tendo sua estrutura social 

formada por esses sujeitos, na qual atuavam em diversas áreas, desde as atividades domésticas 

até a agricultura e pecuária. 

O processo de escravização ocorrido na cidade é abordado com proficiência pela 

historiografia feirense, autores como: Rollie E. Poppino, Maria Celeste Pacheco, Luiz Cléber 

Freire e Flaviane Nascimento, são alguns dos que realizaram discussões acerca do tema. 

Apesar de tais estudos do processo de escravidão em Feira de Santana ser constituído por 

diversos sujeitos negros, ao analisarmos os trabalhos desenvolvidos por estes autores, 

percebemos que estes não registram um protagonismo de um ou outro escravo. Porém é 

válido ressaltar que para além da historiografia um escravo em específico ganhou destaque ao 

longo da história da cidade, marcando a época em que viveu e o por vir. 

Lucas Evangelista dos Santos, ou como ficou conhecido, Lucas da Feira, é um nome 

recorrente ao se falar de protagonismo escravo na região devido a sua polêmica trajetória, que 

rompeu para com o seu tempo e sua história se propagou no imaginário e na cultura feirense, 
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trazendo discussões a respeito de sua vivência e gerando uma dualidade nos discursos que 

abordam e constroem sua imagem. 

No que toca a historiografia a respeito de Lucas, o trabalho de Zélia de Jesus Lima é 

um importantíssimo referencial para se pensar a trajetória do escravo. Em sua pesquisa a 

autora traz uma contextualização histórica de Feira de Santana, abordando aspectos desde a 

formação da sociedade, perpassando pela economia e a política da região, apontando também 

questões referentes a escravidão local, tendo como objetivo principal fazer um apanhado 

histórico a respeito da vida do escravo Lucas, bem como os motivos da mitificação desse 

personagem.  

As discussões acerca do personagem Lucas da Feira foram sendo desenvolvidas ao 

longo dos séculos XIX e XX e até os dias de hoje está presente no imaginário da sociedade 

feirense, um personagem cercado de polêmicas referentes a sua história. Não obstante, de 

exemplo de vilania, no século XIX, Lucas foi convertido em referencial para pensar a 

resistência e a identidade negra em terras feirenses. 

 

2.1 “DIZEM QUE O NEGRO TINHA O CORPO FECHADO, MAS QUAL ESCRAVO 

QUE NÃO O TINHA?”: ASPECTOS DA VIDA DO ESCRAVO LUCAS 

 

Nascer negro no Brasil do século XIX significava possuir um destino pré-estabelecido, 

é compreender uma realidade de vida envolta na subserviência, em uma relação de trabalho 

que o condicionava a escravidão. O negro carregava em suas costas as sacas de farinha e 

açúcar, mas também o fardo de possuir uma vida marcada pela exploração enquanto mão de 

obra e pela negação enquanto sujeito composto de cultura e identidade. O sistema escravista 

impunha sobre os negros um destino aliado ao trabalho, com poucas expectativas de 

melhorias e ascensão social. 

Em Feira de Santana essa realidade escravista não foi diferente, como foi discutido no 

capítulo anterior, a cidade possuía, desde sua origem com os Peixoto Viegas (século XVII), 

uma presença negra/escrava bastante expressiva, sendo que estes estavam envoltos como 

forças produtivas nas áreas da agricultura e pecuária, sendo a principal ferramenta no 

desenvolvimento da economia da região.  

Em relação a estrutura social de Feira de Santana, no início do século XIX, a autora 

Zélia Lima nos apresenta uma discussão que perpassa pelo que ela vai chamar de “racialidade 
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reconsiderada pelos padrões sócio-culturais”
1
. Lima, citando Poppino, destaca que a 

sociedade feirense era constituída por fazendeiros e comerciantes, vaqueiros, roceiros e 

escravos, esses quatro grupos formavam o cenário da região. Os fazendeiros eram a classe 

dominante, possuíam riqueza e prestígio, ditando as leis que regiam o local, Lima vai dizer 

que apesar desses fazendeiros possuírem traços físicos aparentes, de herança negra e indígena, 

eram considerados brancos, estabelecendo assim um maior prestígio social.
2
  

Em uma sociedade escravista, na qual a questão da raça é o mote para estabelecer os 

lugares sociais que cada individuo vai ocupar, nascer branco (ou estabelecer um ideal de 

branquitude, que perpassa, em alguns casos, mais pelas questões de poderio financeiro do que 

pelos traços físicos) é a garantia de um lugar de privilégio. Em contra partida, nascer negro é 

ser condicionado, na maioria dos casos, a ocupar os porões das senzalas, o espaço das 

lavouras, as cozinhas das casas.  

Em 1807, ano marcado pelo ato contra o comércio de escravos, as pressões inglesas 

estabeleceriam o fim do tráfico de cativos no atlântico, uma atitude que reverberaria 

significativamente para o fim da escravidão em alguns países a posteriori. Nesse mesmo ano 

nasce mais um homem negro, dentre os diversos outros homens e mulheres nascidos naquele 

mesmo período, seu nome: Lucas Evangelista dos Santos, homem negro, filho de escravos 

gêges, de traços fortes, era ‘alto espadaúdo, corpulento, preto, rosto comprido, entradas nos 

cabelos, barbado’.
3
 Cresceu em uma fazenda onde trabalhou na lavoura e a ele foi ensinado 

carpintaria. 

Lucas Evangelista dos Santos nasceu na fazenda Saco do limão, região de São José 

das Itapororocas, sendo filho de escravos, Lucas viveu sua infância servindo ao Padre José 

Alves Franco. Lima destaca que em Feira de Santana os fazendeiros possuíam em média de 5 

a 12 escravos, já na região de Itapororocas, existia fazendeiros com pouco mais de 50 

escravos
4
, entre os quais eram distribuídos nas atividades da lavoura, casa de farinha, e das 

cozinhas.
5
 A respeito da rotina de trabalho desses sujeitos Cléber Freire aponta: 

Preparar o campo e as covas para o plantio era um trabalho penoso, ainda 

mais se levarmos em conta a exposição ao sol e à chuva, a alimentação 

recebida e uma jornada de 15 a 17 horas de trabalho diário exigido pelos 

senhores. Antes dos primeiros raios matinais eles já estavam de pé, prontos 

para o trabalho, quando então recebiam as ordens, sob olhares atentos de 

                                                           
1
 LIMA, Zélia Jesus de. Lucas Evangelista: o Lucas da Feira: estudo sobre a rebeldia escrava em Feira de 

Santana 1807-1849. Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da Bahia, 1990.p. 40. 
2
 Ibid, p. 40-41. 

3
 LIMA, 1990, p.124. 

4
 Ibid, p. 73-74 

5
 Ibid. p. 74-75 
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feitores e capatazes, e seguiam para o campo com suas enxadas, foices, 

facões, ou outras ferramentas necessárias.
6
 

Ao analisar as condições de trabalho, colocadas por Freire, e as contribuições de Lima, 

podemos perceber que o dia-a-dia de Lucas constituía-se na labuta entre a lavoura e a 

carpintaria
7
. Segundo Lima, apesar do contexto de vida de Lucas estar paltado na 

subserviência, este estava longe de ser um escravo dócil, pelo contrário, desde criança 

mostrava rebeldia ao fugir diversas vezes da fazenda onde nascera, custando assim a aceitar 

sua condição escrava.
8
 

Nascido e criado na vida do campo, Lucas via, no dia a dia da senzala, seus 

pais, irmãos e outros parentes cuidarem da criação de gado, carneiro, do 

cultivo da cana-de-açúcar, da agricultura de subsistência, da conservação das 

estradas e dos poços de água para o abastecimento da casa grande e da 

senzala, entre outras atividades. Os cativos trabalhavam exaustivamente e 

recebiam uma alimentação inadequada à sua subsistência, além dos maus 

tratos contínuos, comuns à situação escrava. Isto aguçava ainda mais o 

estado de rebeldia do cativo.
9
  

Lucas Evangelista vivia em um contexto onde a escravidão e as constantes fugas, da 

fazenda onde era escravo, se misturavam ao seu cotidiano, até que em determinado momento 

fugiu por definitivo, formando posteriormente um bando do qual tornou-se líder, quando 

passou, desde então, a ser conhecido por Lucas da Feira. O bando de Lucas, a partir desse 

momento, começou a ganhar visibilidade na região de Feira de Santana, sendo acusado por 

diversas ações criminosas na região, desde assaltos e homicídios, a estupros, roubo, furtos e 

lesões corporais. Devido às diversas acusações não demorou para que o escravo fugido e seu 

grupo ganhassem fama na região e atraíssem olhares não só das autoridades locais, mas 

também do governo Imperial. 

As condições de vida precárias, a exploração do trabalho, os maus-tratos e a privação 

da liberdade, foram alguns dos principais motivos que contribuíam para as rebeliões escravas 

no período colonial. As fugas de cativos eram recorrentes, a busca por uma condição melhor 

de vida e ânsia por liberdade perpassava pelo imaginário desses sujeitos. Em várias regiões do 

Brasil escravos fugidos formaram quilombos e construíam um novo sistema de relação social 

e em Feira de Santana não foi diferente. 

 Lima faz uma narrativa a respeito dos diversos escravos fugidos em Feira e região, a 

autora destaca vários casos de denuncias contra escravos fugidos no período de 1828 até 
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1843, sendo que, a maioria dos casos estavam envoltos em acusações de assaltos, saques e 

homicídios. Os bandos, assim chamados pela população e pelas autoridades da época, 

causavam transtornos à sociedade.
10

 

Tendo em vista que durante esse período diversos escravos se rebelaram e formaram 

variados grupos, o que contribuiria para o bando de Lucas ganhar tamanha visibilidade e o 

mesmo se tornar um dos sujeitos mais procurados da região no período? O que fazia de Lucas 

da Feira e seu bando serem símbolo de perigo, rebeldia e criminalidade?  

Lucas e seu bando agiram por praticamente vinte anos em Feira de Santana e regiões 

próximas, período durante o qual foram ofertadas recompensas para quem auxiliasse a polícia 

em sua captura, mas sem êxito. Suas ações ganharam destaque na época, sua fama percorria 

entre crimes cometidos e alguns atribuídos a ele sem nem ao mesmo terem sido de sua 

autoria. Por onde passasse naquela região ouvia-se histórias sobre Lucas O Salteador
11

. Pois 

bem, nos jornais Lucas não era da Feira, pelo contrário, aliar sua imagem a região de Feira de 

Santana era o que menos as autoridades locais queriam. Para eles Lucas era o bandido, o 

escravo fugido que assaltava e oferecia perigo a população. Entre uma notícia e outra a 

respeito dos seus crimes, as construções folclóricas das histórias do bando de Lucas foi 

ganhando espaço na memória coletiva da população. Lucas roubava nas estradas, violentava 

as donzelas prendendo-as ao pé de mandacaru, certa vez pregou o lábio de sua vítima em um 

tronco de árvore, obrigou outra a tomar de uma vez só todo o fumo que encontrara em seus 

pertences, parou um oficial para roubar o código penal, a fim de saber quais as penas que 

sofreria por tais crimes
12

. Essas foram algumas das histórias que rondavam a cidade, essas e 

outras foram fudamentais para a popularização de Lucas e a mitificação de sua imagem.  

A mitificação da figura de Lucas deve ser entendida, como observa Igor Gomes, no 

constexto da década de 1840 quando eclodiram revoltas de escravos, além de revoltas 

federalistas, a exemplo da Sabinada. Segundo o autor, tais revoltas ganharam as páginas dos 

jornais, causando frison em meio às autoridades.
13

 Concumitante a essas notícias, os jornais 

também dão espaço para os eventos relacionados a Lucas e seu bando, sendo que a indignação 

era latente. Sobre essa questão Gomes aponta: 
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 Ibid, p. 104 até 109. 
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 O jornal O Município, no ano de 1892 traz algumas reportagens intituladas “Lucas o Salteador” onde abordam 

partes do interrogatório feito à Lucas. Nas páginas há acusações de delitos e algumas confirmações do acusado. 

O jornal encontra-se no Arquivo do Museu Casa do Sertão. 
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 Cf. SILVA, Alberto. Lucas da Feira. Revista IGHBA, 1949. p.185 até 191. Pasta de Lucas- Museu Casa do 

Sertão/Centro de Estudos Feirenses (MCS/CENEF).  
13

 SANTOS, Igor, Gomes. A ordem heterogênea: crime e criminalização de “comunidades volantes” na 
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[...] O contexto de fato não era fácil pra o governante. Após a Sabinada, o 

governo decidiu pôr fim as lutas sociais federalistas, aos desestabilizadores 

levantes de escravos, reprimindo inúmeros aspectos das liberdades políticas 

anteriormente garantidas. Era constantemente forçado a isso pela imprensa 

situacionista que pedia as cabeças de todos aqueles com “espírito de 

partido”, tradução para divisionista e incitadores de desordens.
14

 

 

O autor vai destacar ainda que concomitantemente a essas repressões generalizadas, o 

bando de Lucas passa a ganhar fama nos jornais, o que pressiona as autoridades a capturar o 

grupo. Nesse sentido Gomes observa: “Um crioulo aterrorizando os caminhos das 

mercadorias, nas fronteiras do sertão para o recôncavo, não era bom sinal de ordem”.
15

 

Gomes aponta que Lucas e seu grupo ganhara visibilidade em toda província nos anos 

de 1840
16

, Lucas era um dos salteadores mais procurados da região, cuja fama ganhou status 

nacional. O autor defende ainda, que a imagem tão incisiva de criminalidade proferida a 

Lucas estaria relacionada mais com os discursos contruídos pelas autoridadades locais, do que 

pelos seus próprios atos. Lucas de fato era um salteador, porém a imagem exacerbada sobre os 

seus feitos, produzida pela sociedade da época influenciou na contrução do estigma de 

facínora e na propagação do mito.  

 

[...] Além disso, foi nesse contexto que seu nome ganhou fama nacional, 

afinal, umas das formas de motivar a perseguição aos rebeldes era a de 

publicamente caracterizá-los como bandidos, facínoras, assassinos e 

criadores de desordens. Torná-los criminosos através de processos abertos 

pelo controle da burocracia da violência, no caso de confronto intraclasse, 

quando não os despolitizavam criminalizando-os, como até hoje se faz com 

demanda dos grupos sociais subalternos.
17

  

[...] O bando de Lucas, nesse momento, início da década de 40 de século 

XIX, ganhou notoriedade e serviu muito bem aos propósitos de uma 

criminalização de setores de uma vila de tradição federalista e 

oposcionista.
18

 

 

Mais vinte anos passaram desde a fuga de Lucas da fazenda Saco do Limão, em 1828, 

durante esse período o mesmo foi protagonista em uma história de vida cercada de conflitos 

sociais típicos de uma sociedade escravista. Somente em 1848, após a entrega de sua 

localização pelo seu companheiro de bando, Lucas da Feira foi capturado, posteriormente 

segue à sala do júri, onde foi condenado a pena de morte. 

 

                                                           
14

 GOMES, 2017, p.269 
15

 Ibid, p.269. 
16

 GOMES, 2017, p. 271 
17

 Ibid, p. 274. 
18

 Ibid, p. 275. 



 

35 
 

A notícia da prisão de Lucas foi recebida com festa na Vila: queima de 

fogos, repique de sinos, disparo de armas de fogo e estampido de morteiros. 

As camadas populares viveram um momento de inquietação. As ruas 

estavam enfeitadas com bandeirolas, tendo algumas casas colocadas velas 

acesas nas janelas. A Igreja Matriz celebrou uma missa em comemoração 

pela captura de Lucas. Em seguida, os populares desfilaram pelas ruas 

cantando, dançando, comendo e bebendo, tudo distribuído pelos 

comerciantes.
19

  

Em 25 de dezembro de 1849 Lucas Evangelista do Santos, o Lucas da Feira foi 

enforcado em praça pública e antes de sua morte, segundo Zélia Lima, proferiu suas últimas 

palavras que diziam: “Sei quantos d ’entre vós estão contentes de me verem assim acabar, eu 

peço perdão a Deus e a todos que me perdoem.”
20

  

Passaram mais de um século desde a morte de Lucas da Feira, porém até hoje 

discussões acerca de sua imagem e sua representação despertam questões polêmicas e debates 

acalorados, tanto em meio à historiografia quanto na sociedade feirense, onde a última divide 

opiniões no que diz respeito ao personagem.  

Durante muito tempo a imagem de Lucas da Feira, foi a de um bandido, salteador, 

extremamente violento, um facínora que aterrorizou Feira de Santana e região, sendo que sua 

imagem e história deveriam ser esquecidas com sua morte. Essa visão referente a Lucas foi 

estabelecida e passada durante gerações. Porém, por volta do final do século XX começaram a 

surgir novas interpretações e ressignificações acerca da imagem deste. Determinados grupos e 

sujeitos passaram a interpretar e representar a história de Lucas da Feira sob uma ótica 

diferenciada. Dando a este a característica para além da tão marcante imagem de salteador, 

Lucas começa a ser conhecido como ícone da resistência negra feirense, um escravo que não 

se sujeitou a condição imposta a ele e foi de encontro ao sistema, contrariando as autoridades 

e a sociedade da época. 

 

 

2.2 “LUCAS! AFINAL QUEM ÉS? – EU SOU A CONSCIÊNCIA DA FEIRA A JUSTIÇA 

DE SANTANA”:  

 

Cerca de quarenta e quatro anos após a morte de Lucas, durante o período de 1892 o 

jornal O Município trouxe em suas matérias transcrições a respeito dos inquéritos referidos ao 

escravo. Ao longo de onze pequenas manchetes o jornal trazia algumas informações sobre sua 

captura, seu interrogatório, depoimentos de testemunhas e até mesmo trechos do auto do 
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corpo de delito do escravo. Como foi dito, foram encontradas no arquivo cerca de onze 

matérias a respeito do processo de Lucas, sendo que todas elas vinham numeradas com 

algarismos romanos, a primeira a ser encontrada vinha com a numeração V, em seguida VI a 

VIII, X, XII e XIII, e XV a XVIII, sendo que as de números I a IV, IX, XI e XIV não foram 

localizadas no arquivo.  

Tendo como título “Lucas - O Salteador”, todas as onze matérias (dezoito ao total 

seguindo a ordem de numeração disposto) não apresentam referência a autoria, nem são 

colocadas como forma de narrativa textual dissertativa. Todas elas aparecem no corpo do 

jornal em duas, três colunas, como uma transcrição direta dos autos do processo de Lucas, no 

período de sua captura e condenação.  

Entre a postagem de número VI e VII aparece sob o título de “Lucas o salteador” uma 

nota de explicação do jornal que comprova a existência de publicações anteriores e nos indica 

a fonte utilizada, pelos redatores, para apresentar tais matérias. O trecho aponta: 

 

Lucas - o salteador 

Procurou o sr. Coronel Alfonso Pedreira de Cerqueira a imprensa para 

apresentar um protesto das inverdades que diz s.s, achar-se contidas na 

primeira publicação que fizemos sob o título acima, isso porque lê-se na 

mesma publicação o seguinte: E sendo mais tarde encontrado (os autos) teve 

alguém a infeliz lembrança de tê-los soterrados, até que graças aos meios 

sunsorios e a benevolência do dr. Alfredo Cabussú integro juiz do direito 

d’esta Comarca, a quem cordialmente agradecemos o serviço prestado a 

causa pública, temos hoje a felicidade de tratar d’este importante assumto. 

Quando assim nos exprimimos, não foi absolutamente com o fim de ofender 

a quem quer que seja. Os autos desapareceram d’aqui, levados por alguém 

que não tinha, reconhecemos, outro fito se não lê-los. Depois da leitura, 

guardou-os como uma preciosidade. Era ao que atribuíamos o caso da subida 

dos mesmos autos do lugar onde devia achar-se. Si nos referimos aos meios 

sunsorios e a benevolencia do Dr. Cabussú, quisemos apenas mencionar que 

foi por intermédio dele que nos veio as mãos o referido processo e nisso não 

pode haver ofensa, não só porque aquele digno juiz não empregou [Ilegível]. 

Seguir tais [Ilegível], como também porque era muito natural que houvesse 

necessidade de semelhantes meios, porquanto quem tem em seu poder uma 

preciosidade, como a de que se trata, não vai logo entregando a qualquer que 

se apresente pedindo-a. Fica, portanto, explicado que não tivemos intenção 

de molestar a pessoa alguma.
21 

 

Como podemos ver, existe uma referência a matérias anteriores e há a indicação de 

que os redatores do jornal tiveram acesso aos documentos dos autos do inquérito de Lucas, 

através do Juiz da Comarca, Alfredo Cabussú, o que fortalece a ideia da existência das 

publicações I, II, III, IV que provavelmente possuíam algum texto explicativo sobre o motivo 

                                                           
21

 LUCAS, o salteador. O Município Feira de Santana. 1892. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos 

Feirenses (MCS/CENEF). 



 

37 
 

das publicações que estariam por vir e mais informações sobre os processos. Porém o que nos 

chama mais atenção nesse trecho é o fato do jornal dar destaque aos inquéritos, mesmo após 

44 anos da execução de Lucas, sendo que se afirma ainda estar tratando de um importante 

assunto, além de adjetivar o processo de Lucas como “uma preciosidade”.  

No ano de 1914, agora no jornal Folha do Norte, aparece uma pequena matéria 

intitulada “Lucas e Abdon”, a qual traz uma comparação entre Lucas da Feira e o ex-

intendente Abdon Alves de Abreu (1908-1012), desafeto político dos dirigentes do Folho do 

Norte. O jornal afirma que ambos foram “bandoleiros cujos nomes envergonham, enodoam e 

desonram a história da Feira de Santana.”
22

 O jornal evoca o nome de Abdon, um indivíduo 

branco, e o compara a Lucas, ‘o salteador preto’. O que cabe destacar aqui é a associação 

entre a figura do desafeto (apresentado como desonesto) e a imagem de Lucas. Este último se 

torna um parâmetro, um modelo de vilania, seu nome se torna sinônimo de bandido.  

 

Ambos por aqui passaram como cataclismos, deixando rastros de desolação 

e infortúnio. Ambos relembram gênios extraviados desses planetas bárbaros 

de que fala o espiritismo, ainda muito abaixo deste mundo na escala da 

perfeição. Lucas o salteador preto, ladrão, assassino e sátiro, foi solto nos 

matos como uma besta, o crime-instinto. Abdon, o peculador branco, 

manhoso, perverso, depravado, fazendo sua trajetória pelos corredores e 

pelas salas, com a mascara da hipocrisia afivelada ao rosto, foi o crime-

consciência.
23

 

 

Percebe-se assim as características atribuídas a Lucas naquele momento (1914). Este 

ainda é bastante estigmatizado, seu nome sempre atrelado ao salteador, assassino, ladrão que 

traz vergonha a cidade de Feira de Santana. O que chama atenção também, é que na 

construção da narrativa os crimes de Lucas são atribuídos ao seu instinto, e diferentemente de 

Lucas, “os crimes” de Abdon ganharam características de consciência. Tais afirmativas 

levantam as seguintes problemáticas, o fato de Lucas ser um escravo fugido que “aterrorizou” 

Feira e região se deve ao fato do mesmo carregar em seus genes aspectos próprios de rebeldia 

e violência? Ou ao apontar que este ‘foi solto nos matos como uma besta’, tende de certa 

forma a justificar os atos de Lucas devido a sua própria condição enquanto um escravo 

fugitivo que para sobreviver precisaria cometer tais crimes?  

Sobre essas questões é válido pontuar uma discussão trazida por Lima, que ao analisar 

o discurso de Alberto Silva sobre Lucas, vai tecer uma crítica ao fato do autor destacar que o 

escravo, desde criança demonstrava traços de maldade e perversidade, ou seja, Lucas ainda 
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pequeno teria um instinto perverso e rebelde. Para Lima, essas colocações de Silva são 

equivocadas, pois a mesma considera que para além das atitudes do escravo Lucas, os 

castigos impostos a ele e se suas atitudes são oriundas de instintos do próprio ser, o que 

deveria ser analisado seria o contexto em que Lucas nasceu e se encontrava.
24

 A autora 

destaca: 

Na verdade, ao recusar-se a trabalhar, Lucas estava protestando contra a vida 

no cativeiro sob a tirania do chicote, dos maus-tratos, da submissão do negro 

à condição de escravo, ou, ainda, representava uma reação contra as atitudes 

ignominiosas de certos senhores que, através de gestos protecionistas ou 

ocultos, aproveitavam-se do estado de rebeldia de escravos fugitivos, a fim 

de manipulá-los para a prática de roubos, homicídios e outros atos 

condenáveis.
25

 

 

Ao analisar essa questão colocada por Lima, percebe-se uma reconfiguração no 

discurso proferido sobre Lucas. A autora analisa as ações do sujeito sobre um víeis que o 

coloca em um lugar de indivíduo ativo e consciente de sua condição. Lima se utiliza de 

termos que despertam uma significação de Lucas enquanto um ser resistente que ‘protesta 

contra a vida no cativeiro’, um ser que ‘reage contra as atitudes ignominiosas’. O texto é 

desenvolvido em 1990 e traz uma perspectiva diferenciada acerca do escravo, mesmo que de 

forma sutil, a autora deixa transparecer um olhar, sobre o objeto de estudo, ressignificado, no 

qual coloca as ações do individuo escravizado como uma manobra de resistência ao sistema 

imposto e não uma mera rebeldia e maldade instintiva.  

As décadas de 1970 e 1980 abriram espaços para mudanças significativas em relação a 

historiografia, novos estudos surgiram no campo da história social, com uma construção 

reflexiva diferenciada, colocando em destaque as novas relações de escravidão. As 

transformações teóricas e metodológica que aliavam a história politica e cultural, ganharam 

força nesse período. Temas relacionados aos movimentos sociais, questões de trabalho e 

escravidão foram sendo ressignificados e priorizados nas análises históricas.
26

 Lima norteia 

seu trabalho em uma perspectiva da historiografia social, dialogando com autores como, 

Clóvis Moura, Eduardo Silva, Katia Matoso e principalmente João José Reis, que 

desenvolveram seus estudos em uma análise revisitada dos fatos, direcionados por essa nova 

historiografia que tinha como objetivo desconstruir antigos olhares sobre a escravidão no 

Brasil, análises defasadas que não atribuía violência ao sistema escravocrata e não percebiam 

os escravos como sujeitos históricos ativos. Essas novas pesquisas trouxeram a tona a análise 
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dos indivíduos em seu tempo e espaço, dando ênfase para as relações existentes entre 

dominante e dominado. Lima desenvolve seu trabalho, influenciada por essa nova 

historiografia, o que nos permite afirmar que autora dialoga com um discurso ressignificado 

acerca do escravo, mais especificamente, Lucas da Feira.  

Alberto Silva escreveu a história de Lucas no ano de 1949, como foi pontuado, o autor 

constrói uma ideia das ações Lucas explicadas por seu instinto de maldade. Sua narrativa dá 

ênfase a imagem de Lucas como um facínora, um sujeito com atitudes inescrupulosas, uma 

besta perversa que roubava, matava e estuprava.
27

 Além de Silva o autor Sabino de Campos, 

em seu livro “Lucas o demônio negro” publicado em 1957 traz uma abordagem de toda a 

história de Lucas, e também compactua com a ideia do escravo cometer tais crimes, devido a 

um caráter instintivo
28

. Ambos os texto ainda abordam a imagem de Lucas somente ao sujeito 

salteador e violento. 

Elaine Costa, ao analisar a obra de Campos, defende que o preconceito referido a 

Lucas, ao trata-lo como um demônio, vem da influência cristã e da rejeição à cultura e a 

religiosidade de matrizes africanas.
29

 Ao adjetivar Lucas nessa perspectiva, Campos faz 

transparecer esse pensamento enraizado que perpassa pela questão da moral, do bem e do 

mau. Nessa seleção dicotômica, o negro sempre acaba virando o demônio. 

Outra menção a Lucas surge no ano de 1922 no jornal Folha do Norte, seguindo a 

mesma linha das referendadas acima, a publicação traz uma comparação entre a ‘terra de 

Lucas’ e a ‘Princesa do Sertão’, sendo que no período em que o escravo atuava, Feira de 

Santana era considerada desordeira e cercada por criminalidade. 73 anos depois, porém, a 

cidade não admitiria tais características, a Princesa do Sertão jamais tornaria a ser chamada de 

terra de Lucas. 

Nas vésperas de meado do século passado residiu neste município um preto 

degenerado que se chamou Lucas. Aqui organizou a sua quadrilha; aqui 

cometeu um grande número de hediondos crimes; aqui foi preso em 1848, 

processado, julgado a pena de morte, que também aqui [legível] executada 

em 1849. [ilegível] de salteadores [ilegível] aquele celerado [ilegível] tempo 

trouxera [ilegível] ação ordeira deste [ilegível] de continuo em [ilegível], 

fizera parte Cazumbá, que antes exercera, este termo o cargo de oficial de 

justiça! E a nossa mui querida Feira, que pelos levianos, insensatos e 

invejosos, seus inimigos, muitas vezes, têm sido apontada como a ‘terra de 

Lucas’ para deste modo, deprimirem ou magoarem os que se sentem felizes 

por terem nascido nesta ‘Princesa do Sertão’ berço do santo padre Ovídio; 

sim, a nossa querida Feira soube cumprir com seus deveres de absoluta 
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justiça, punindo, com todos os rigores da lei, aqueles detestáveis 

malfeitores.
30

 

 

Como é colocado acima, o termo ‘Terra de Lucas’ é um adjetivo pejorativo, que nesse 

período desperta vergonha e indignação aos feirenses. Segundo Alves, denominar Feira como 

Terra de Lucas é aliar a mesma ao atraso e a desordem
31

. O autor observa ainda que ao 

contrário de associar Feira a Lucas, atrelar sua imagem a denominação ‘Princesa do Sertão’ 

era motivo de orgulho, servindo de ferramenta para designar positividade à cidade. Nesse 

sentido Alves defende que a utilização do termo Princesa do Sertão estaria imbuída de desejos 

civilizatórios por parte dos dominantes da época, sendo uma propagação de ideais de 

modernidade.
32

 

Oliveira aborda as menções a Lucas da Feira no ano de 1937 e 1953. Nesse período 

foram publicadas diversas matérias no Jornal Folha do Norte na Coluna de Vida Feirense, 

tendo como autoria dos textos o jornalista Arnold Silva. Segundo Oliveira, de oitocentas 

publicações feitas com o propósito de abordar aspectos da cidade de Feira de Santana,
33

 

aproximadamente cento e cinquenta faziam menção a Lucas da Feira, sempre atrelando a 

imagem do escravo a características de marginalidade, relegando a este o lado obscuro da 

história da cidade. Sobre essa questão Oliveira destaca: 

 
Houve um esforço de Arnold Silva (e outros) para consolidar uma imagem 

em torno do famoso fugitivo, aproximando sua trajetória de vida da prática 

de crimes comuns, pondo em destaque os comportamentos violentos e 

omitindo seu papel de escravo rebelado, sonegando, aos leitores, o caráter 

criminoso da escravidão. A atividade historiadora do ex-intendente 

evidenciava uma disputa pela memória, na qual era desenvolvido um 

trabalho, no sentido de estender a condenação do rebelde, pela eternidade, 

tornando a existência pós morte um extenso flagelo. Como prometeu, Lucas 

deveria ser acorrentado aos pés do Panteão feirense, para sofrer 

cotidianamente, depois de morto, todas as torturas que evitara com o gesto 

de fuga.
34

 

 

Nessa perspectiva, Oliveira citando Arnold Silva, nos apresenta um discurso ainda 

carregado de características negativas a respeito de Lucas, cerca de cento e quatro anos se 

passaram após a morte do mesmo, porém este ainda se faz presente na memória de Feira de 

Santana, mesmo que com o estigma de salteador, a história do escravo fugido permanece 
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presente no imaginário da cidade. Partindo dessa ideia de permanência, surge uma 

problemática que perpassa pela questão de silenciamento versus propagação, ou seja, tendo 

em vista que a figura de Lucas da Feira durante todo esse período foi marcada com atributos 

de negatividade, objetivando-se relegar a ele o limbo da história
35

, porque tanto Arnold Silva, 

quanto outros “propagadores” da imagem negativa de Lucas se preocupam em a todo o 

momento relembrar e escrever a respeito da trajetória desse sujeito? Não seria contraditório 

divulgar a figura de um indivíduo que por sua vez deveria ser esquecido? Quais seriam os 

objetivos dessas publicações? Uma hipótese para tentar entender uma parte dessa contradição, 

surge da ideia de que ao divulgar diversas vezes notas sobre Lucas há uma tentativa de 

cristalizar uma imagem negativa no imaginário da cidade, lembrando a todo o momento que a 

trajetória de vida do escravo jamais seria louvável perante a sociedade feirense.  

Seguindo para a década de 1970, mais especificamente em 1972, o jornalista Hugo 

Silva, publicou quatro artigos no jornal Folha do Norte a respeito de Lucas da Feira. Em 29 de 

julho aparece o primeiro intitulado “O processo de Lucas” no qual vai tratar de da 

possibilidade de Lucas ter tido o “apoio” de algumas autoridades locais. Silva argumenta que 

não se tem a plena certeza de que tal apoio seja verdade ou mentira, e retoma o discurso sobre 

a de marginalidade de Lucas.  

Para além da discussão sobre Lucas ter sido ajudado ou não por determinadas 

autoridades da época, o que nos chamou atenção foi um trecho onde Silva destaca certa 

justificativa que teria feito de Lucas um sujeito tão famoso. Ele coloca: 

[...] As sociedades têm os criminosos que merecem e muitos deles escapam 

do opróbio para as culminâncias da glória quase sempre póstuma.  Os meios 

de comunicação buscam, no seu povo, essa estranha simpatia feita de medo e 

respeito que a massa nutre por certos criminosos cuja vida turbulenta e atos 

de selvageria passam a ser compreendidos e justificados. Bandido do far- 

roest como os James, os Danton, os Ringo, os Billy the kind, são hoje heróis 

universais do cinema, dos quadrinhos e da TV. Bandoleiros nordestinos 

ultrapassam os limites do heroísmo para cair na santidade [...]
36

  

Podemos perceber que para o jornalista, há em algumas sociedades uma tendência a 

mitificar sujeitos que tiveram vidas que perpassavam pela criminalidade ou violência. Silva 

aponta que a imagem de Lucas, através dos meios de comunicação, vai perdendo o caráter de 

degradação social e motivo de vergonha e passa a ganhar destaque após sua morte, destaque 

esse que enaltece e justifica tais atos. Para o autor do texto, essa é uma prática equivocada, já 
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que Lucas da Feira não passava de um bandoleiro, que não merece nenhum tipo de atenção, 

um sujeito sem importância.
37

  

Ainda em 1972, no mês de agosto, Hugo Silva escreve sobre Lucas novamente, foram 

três publicações intituladas: “Os crimes de Lucas da Feira”, “Histórias de Lucas” e “Outras 

histórias de Lucas”, nas datas 12, 19 e 26 respectivamente. As publicações mesclavam 

trechos dos autos do inquérito do escravo e histórias sobre seus crimes na região, destacando 

também a análise do crânio feita por Nina Rodriguez, além do incêndio ocorrido no Museu da 

Faculdade de Medicina, no qual o crânio do escravo foi destruído. 

Hugo Silva permanece assim com um discurso negativo acerca de Lucas. O jornalista 

escreve: “Lucas evangelista, Lucas da Feira, ladrão, assassino, estuprador, negro fugido, foi 

um dos maiores bandidos do Brasil.”
38

 Porém é válido ressaltar que para um sujeito que não 

tem a mínima importância como foi dito por ele, o jornalista acaba por dar um certo grau de 

significado a Lucas, afinal, dedicou-se em escrever ao longo de dois meses sobre o 

personagem, relatando sua história enquanto ainda era vivo e após sua morte. Essa atitude de 

Hugo Silva, se assemelha a de Arnold Silva, na qual ambos repudiam Lucas da Feira, mas 

dedicaram seu tempo para promover a história do escravo. 

Através das fontes analisas, podemos perceber que desde a morte de Lucas em 1849, 

os discursos proferidos ao escravo se reverberaram durante mais de um século. Estudiosos e a 

imprensa local se encarregaram de debater sobre a história e a identidade de Lucas, delegando 

a este o título de salteador. Lucas tornou-se o escravo mais famoso de Feira de Santana, 

virando tema de publicações jornalistas, estudos acadêmicos, músicas, História em quadrinho, 

peça de teatro, cordéis, entre diversas outras ferramentas de produção de discursos. Até o seu 

crânio foi analisado, tamanha foi a repercussão de sua trajetória. 

Até meados da década de 1970, as produções analisadas nesta pesquisa sobre o 

escravo Lucas, possuem um caráter de construção da imagem deste como um personagem 

imbuído de aspectos de vilania. A relação que Feira de Santana possui para com Lucas está 

envolta em um amalgama de repúdio e mitificação, na qual a todo o momento se remete a 

memória do escravo, porém em uma perspectiva que a deprecia. A partir de 1976, porém, 

novos discursos surgiram, há uma ressignificação na imagem de Lucas da Feira, esta começa 

a ganhar um cunho mais positivo.  
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Lucas afinal quem és? Para alguns o salteador, o facínora, para outros o subalternizado 

que resistiu ao sistema escravista. De fato, assim como Maxado e Marques pontuam na 

música: “Eu sou a consciência da Feira”, Lucas entre um discurso e outro permeia na 

consciência de Feira de Santana até os dias de hoje. 

Através desse primeiro discurso (violento, assassino, salteador) proferido a respeito de 

Lucas e que permaneceu por muito tempo sendo propagado por diversos sujeitos, nos cabe 

pensar a seguir nas rupturas trazidas em relação à imagem do escravo, imagem que está 

presente na memória coletiva da sociedade feirense. Sobre esse aspecto da memória coletiva, 

o autor Jaques Le Goff destaca: “o processo de memória no homem faz intervir não só a 

ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios”
39

, ou seja, os sujeitos 

constroem a todo momento aspectos de memória, e esses mesmos sujeitos ressignificam tais 

construções, seja dando continuidade ao pensamento, ou estabelecendo rupturas, a história a 

todo o momento está sendo revista, repensada, o que vai interferir diretamente na construção 

de identidade. Se a memória coletiva pode atribuir novos significados ao longo do tempo a 

determinados sujeitos ou fatos históricos, então os indivíduos que possuem o poder da 

memória em determinado tempo e espaço, traçam e constroem identidades. 

Tendo em vista tal conceito, surge em questão, que o domínio da memória a respeito 

de Lucas foi modificado, outros grupos e indivíduos produzem novos conhecimentos sobre 

este sujeito, há novas interpretações e afirmações que trazem uma visão mais positiva. 

Através dessa nova discussão e esse novo olhar a respeito da história desse escravo, o Lucas 

Evangelista dos Santos, ao fugir da fazenda em que era condicionado ao trabalho escravo e a 

violência, montar seu bando e se tornar o Lucas da Feira, tomava para si a liberdade e por 

consequência se ressignificava. 
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3 “LUCAS, POR QUE TE CHAMAM DE LADRÃO?”: AS NOVAS 

REVERBERAÇÕES DA IMAGEM DE LUCAS. 

Lucas! Por que te chamam de ladrão? 

Se te roubaram teu pai, tua mãe; 

Reduziram-te a escravo; Te roubaram 

tudo: A LIBERDADE. 

 

Partindo do pressuposto de que todos os indivíduos estão imbuídos de aspectos 

culturais e identitários que constroem e definem seu modo de agir e pensar perante a 

sociedade, nos cabe entender que as identidades são formadas ao longo do tempo e a partir da 

interação por grupos distintos. Entender que a construção identitária é um processo que se 

constrói com aspectos que são moldáveis é essencial para a análise dessa pesquisa. Sobre o 

conceito de identidade o antropólogo Michel Agier destaca: 

 

a realidade é “construída” pelas representações dos atores, e essa construção 

subjetiva faz parte ela própria da realidade que o olhar do observador deve 

levar em consideração. A abordagem construtivista da identidade vai mais 

longe que a simples recontextualização da questão. Dois momentos podem 

ser distinguidos na análise: por um lado, a necessidade experimentada por 

alguns grupos, categorias ou indivíduos de edificar, nesse ou naquele 

contexto, fronteiras simbólicas (é o momento da identidade); por outro, o 

processo dessa edificação ela própria, ou seja, o momento da criação 

cultural, que se define sempre no quadro precedente.
1 

Agier, em uma análise antropológica sobre a construção de identidade aponta que 

através da globalização e as constantes mudanças sociais, os indivíduos têm que lidar com as 

rupturas e as transformações de cada época e é nesse momento que a questão de identidade se 

faz presente, estando em constante redefinição. Os processos identitários são relativos e estão 

de acordo com o contexto histórico vivido. São os grupos que definem como essa identidade 

será pensada e construída.  

Em uma publicação no jornal Folha do Norte em 1972, Hugo Silva dá destaque a 

insignificância de Lucas da Feira, sua indignação fica latente em relação a possíveis 

indivíduos construíram um ideal de Lucas enquanto mito. Para Silva essa construção é 

infundada e só teria espaço em um cenário que compartilhasse das mesmas ideias de Lucas. 

 

[...] Lucas da Feira não passou, sem dúvida, do micróbio que é o delinquente 

aquele elemento que não tem importância senão quando encontra o ambiente 

favorável à sua cultura de que já nos falava Lacassegne. Não lhe vamos 

colocar auréola e nem acrescentar defeitos.
2 
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Tendo em vista os novos discursos a respeito de Lucas, que surgiram no final da 

década de 1970, nos cabe colocar que, teria Lucas encontrado esse ambiente favorável, na 

qual aponta Silva, que aprovaria, ou veria com bons olhos sua trajetória de vida e suas ações? 

Haveria uma nova cultura dominante que ressignificaria tais ações? No momento que a figura 

de Lucas é a de um salteador, existia uma cultura dominante que o concebia e o direcionava 

as estas características, porém, devido às transformações que cada época sofrem, como 

apontou Agier, essa cultura passa a ter novos ‘dominantes’, ou novos detentores de memória, 

que por sua vez desenvolvem outros discursos e análises moldadas as suas concepções. 

Partindo da ideia apresentada por Chartier segundo o qual representação é aquilo que o 

indivíduo constrói referente a suas práticas, e essas representações sociais, segundo ele: “são 

sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam”
3
. A representação está 

interligada diretamente com o conceito de identidade, a partir do momento que cada indivíduo 

ou grupo, determina como e o que será pensando a respeito de determinado aspecto, esse 

mesmo grupo, dominante, vai estabelecer qual identidade vai prevalecer, quais fatores serão 

priorizados ou silenciados. Chartier coloca que os sujeitos são influenciados e suas ideologias 

são construídas segundo o contexto social ao qual estão inseridos. Analisar o meio social no 

momento dos novos discursos a respeito de Lucas, portanto, é essencial para entender as 

novas representações sobre ele. 

 

 

3.1 FEIRA DE SANTANA OU TERRA DE LUCAS? 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, Feira de Santana possui uma forte influência do 

comércio e da feira livre, ambos estavam imbricados e foram uma importante ferramenta 

cultural e econômica na construção da cidade, transformando-a em uma das maiores cidades 

do interior da Bahia. Kléber Simões aponta que graças a essa característica marcante, no ano 

de 1919, Feira foi apelidada pelo escritor Ruy Barbosa de “A Princesa do Sertão”, como já foi 

sinalizado no capítulo anterior, esse apelido dialogava com as propostas de progresso e 

modernidade na qual a cidade estava engajada.
4
 Paralelo a isso, Feira também recebeu o 

codinome “Terra de Lucas”, porém, como já foi pontuado anteriormente, tal termo era de 

conotação pejorativa. Parte da sociedade feirense condenava esta expressão. 

                                                           
3
 CHARTIER, Roger. A História Cultural - entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1988. p.17 

4
 SIMÕES, Kléber José, Fonseca. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e identidade masculina em 

Feira de Santana (1918-1928), 2007, 140f, Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2007. p. 21-22. 
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[...] Ainda hoje ofende o feirense quem chama a Feira de terra de Lucas. E o 

feirense, que não se pôde livrar da trágica figura do bandoleiro, motivo, 

recentemente de carro alegórico carnavalesco de mórbido mau gosto, em que 

Lucas aparecia pendurado na forca vem demonstrando, ultimamente, uma 

tendência para transformar o enforcado em herói, espécie de vanguardeiro 

das lutas sociais, ou revoltado paladino da injustiçada raça negra. [...]
5
 

 

O trecho acima, do já mencionado artigo, de 1972 do jornal Folha do Norte, ainda traz 

uma indignação perante o termo Terra de Lucas, cerca de mais de um século da morte de 

Lucas, a utilização do termo ainda causava revolta por parte de alguns feirenses. Mas se em 

1972 chamar Feira de Santana de Terra de Lucas, não era uma atitude louvável por parte de 

alguns grupos, é nesse período também que novas significações da história do escravo 

começam a surgir.  

Desde salteador até o herói, como apontado no trecho do jornal, as motivações que 

levam a tais construções não surgem do nada, elas fazem parte de um contexto histórico e de 

formação do sujeito que o propaga. É válido ressaltar que nos dias atuais, se referir a Feira de 

Santana, como Terra de Lucas tornou-se para alguns, símbolo de luta ideológica, a exemplo 

disso, em dissertação apresentada em 2013, sobre os conflitos no campo relacionados à 

propriedade de terra, Alves intitulou seu trabalho como “Tramas da terra: conflitos no campo 

na terra de Lucas, 1900-1920”. O autor tece uma narrativa justificando o porquê da 

preferência por chamar Feira de Santana de Terra de Lucas em seu título e explica: 

 

Ela, Terra de Lucas, está em oposição a Princesa do Sertão, mas não pela 

desordem e sim outra ordem, distintas formas de ver o mundo, dissonâncias, 

insatisfações. Lembramos-nos de Antonio Gramsci quando chamava atenção 

que “para uma elite social, os elementos dos grupos subalternos têm sempre 

algo bárbaro ou patológico”. Portanto, para nós Terra de Lucas é a forma de 

expor nossa pretensão a uma leitura a contrapelo da história de Feira, é nosso 

desejo de contribuir para uma história “vista de baixo”, recuperando algumas 

experiências dos subalternos, rememorando a presença negra e contrapondo 

à primazia dos dominantes de contar nossa história, que é feita de perdas e 

glórias: “Por hoje e por sua História Feira, não “és do norte princesa 

altaneira”, és Terra de Lucas, de Lucas da Feira”.
6
 

 

O que nos chama atenção na fala de Alves, quando coloca: “rememorando a presença 

negra e contrapondo à primazia dos dominantes de contar nossa história”, é que nesse trecho 

podemos ver com clareza as motivações do autor, ao “defender” Lucas da Feira e analisar sua 

história como um agente negro que devido a todo o contexto social em que vivia, merece ser 

relembrado, não mais através de uma imagem negativa, mas por meio de outra, revisitada e 

                                                           
5
 SILVA, Hugo. O processo de Lucas. Folha do Norte, Feira de Santana, 29 jul. 1972. Museu Casa do 

Sertão/Centro de Estudos Feirenses (MCS/CENEF) 
6
 Ibid, p.30. 
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reessignificada, contrariando as memórias que atribuíam um caráter de vilania a Lucas e que 

foram cristalizadas no tempo pelos dominantes da época, os algozes de Lucas. 

Para entender o processo de construção da imagem de Lucas da Feira ao longo do 

tempo e perceber sua possível ressignificação como ícone de resistência negro. A pesquisa se 

propôs a analisar grande parte dos discursos produzidos acerca desse personagem ao longo do 

século XX, tendo como ponto de partida para perceber tais discursos a análise de jornais 

feirenses produzidos ao longo desse período. Sabendo que os mesmos são produções que não 

correspondem ao pensamento de toda a sociedade, mas que de certa forma reverberam ideais 

de determinados sujeitos, ideais estes que estão carregados de sentido que expressam e estão 

influenciados pelo contexto histórico-social. 

Foram analisados, no capitulo anterior, o jornal o Município, com data referente ao 

final do século XIX, (1892), passando pela observação do jornal Folha do Norte, com o 

período de 1914, indo até 1972, e o Feira Hoje de 1970 até 1990. Dentre as publicações 

encontradas nesses mesmos jornais, sobre Lucas da Feira, podemos perceber que desde o final 

do século XIX e meados do século XX, a visão que se tinha de Lucas ainda era bastante 

estigmatizada, imbuída de conotações negativas. Traçava-se um perfil criminoso do sujeito, 

sem levar em consideração a estrutura social em que ele vivia, além das problemáticas que a 

vida de escravidão relegava aos sujeitos negros do período em que Lucas atuou. Como já foi 

discutido anteriormente, todos os discursos proferidos nas páginas desses jornais e analisados 

até o momento, revelam uma construção retórica que perpassa pelo sujeito perverso, 

sanguinário, que cometeu crimes horríveis e que por escolha, preferiu manter uma vida de 

bandoleiro, um fora da lei sem escrúpulos. Diversas matérias foram encontradas a respeito de 

Lucas da Feira, sendo que a maioria delas foram publicadas no jornal Folha do Norte. Depois 

da sua morte, durante 127 anos, o nome de Lucas da Feira foi mencionado e discussões sobre 

sua vida serviram de pauta para a mídia da época expressar sua visão dos fatos e influenciar 

seus leitores.  

Porém, o pensamento que formou Lucas enquanto um temível salteador e que vigorou 

durante os 127 anos, começou a mudar quando, uma nova análise da história do escravo foi 

colocada em destaque. As páginas dos jornais, que só traziam Lucas enquanto um vilão, 

passam agora a representa-lo de maneira diferenciada, atribuindo adjetivos positivos, a 

contextualizar suas ações em seu tempo. 

Com o título: “Lucas da Feira: 127 anos depois do enforcamento”, o jornal Feira 

Hoje, no ano de 1976 fez uma publicação especial sobre Lucas da Feira. Em uma página 

inteira, o jornalista Helder Alencar escrevia sobre a vida de Lucas, trazendo uma abordagem 
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dos fatos em uma maneira peculiar. Lucas nesse momento não era mais o escravo salteador, 

este se tornava, uma vítima do sistema escravista, um indivíduo que teve sua história escrita 

por uma sociedade preconceituosa e que desqualificava o negro, condicionando-o a uma vida 

de exploração. Lucas teria sido injustiçado e sua história deturpada. 

 

Lucas é um incompreendido. Os racistas do passado, aliados aos 

segregacionistas do presente pretendem, a todo custo, destruí-lo. Ele, porém, 

ficou e os seus detratores não existem, Lucas permanece na História; os que 

o combateram morreram no dia do falecimento. Lucas ai está, estudado, 

pesquisado com citações até na enciclopédia Delta Larousse.
7
 

 

Lucas foi um ser humano que teve sua vida sobre a ótica de uma sociedade 

escravocrata, marcada pelos discursos de inferiorização dos negros. Alencar é firme em 

apontar que Lucas viveu em uma sociedade racista, que a todo o momento o subjugou. O 

jornalista deixa bem claro o caráter revisionista a respeito da história de Lucas, em meio a 

diversos discursos que o analisaram individualmente, E, pela primeira vez, nos traz uma 

análise destacando o todo, ou seja, o contexto histórico e social na qual o escravo viveu, 

apontando que tal contexto foi decisivo para entender as ações de Lucas.  

 

Assim como Lampião, Lucas não foi um criminoso comum, nem um 

assassino frio, nem o terrível e famigerado bandido negro. Pelo contrário, foi 

levado ao crime e ao roubo por uma questão de sobrevivência. Nascido de 

Inácio e Maria, dois escravos gêges, Lucas seria escravo até o dia em que 

resolveu se libertar. Sair pelo mundo. Lutando por uma raça. Ajudando seus 

irmãos de cor. Protegendo os pobres, amparando os miseráveis.
8
 

 

É possível perceber como Alencar se propõe a justificar o motivo de Lucas ter traçado 

uma trajetória de vida que perpassava pela criminalidade, para o jornalista, em um contexto 

social na qual os indivíduos negros, na maioria dos casos, não possuem outra alternativa se 

não a da subserviência, o que mais Lucas poderia fazer para sobreviver sendo analfabeto e 

negro? O que restaria a ele seria roubar para garantir sua vida em liberdade? No primeiro 

momento, Alencar descontrói a imagem de Lucas enquanto um salteador cruel e tão 

estigmatizado que nos foi apresentado nos discursos anteriores. O jornalista nos mostra no 

segundo parágrafo, um Lucas que até o momento jamais tinha sido problematizado nessa 

vertente, um sujeito que não só fugiu em busca da liberdade, mas um homem que lutou por 

uma causa, que protegeu e ajudou diversos outros negros escravos como ele. 

                                                           
7
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Nessa nova perspectiva colocada por Alencar, nos cabe pensar que Lucas da Feira 

teria sido um sujeito que estabeleceu um propósito de vida que perpassava pelo combate as 

injustiças de seu tempo. Esse discurso nos remete, de certa maneira, a história de Robin hood, 

o grande herói inglês do período medieval, que roubava dos ricos para distribuir aos pobres, 

um fora da lei que viveu por volta do século XII e que junto com seu bando, vivia nas 

florestas, atacava nobres e clérigos, roubando comida e dinheiro e posteriormente distribuindo 

com os mais necessitados. Seria Lucas da Feira, para Alencar, um Robin hood, um herói do 

sertão? 

Apesar da história de Lucas, através da nova perspectiva de Alencar, nos remeter a 

semelhanças com o mito inglês, o jornalista constrói uma narrativa que deixa bem claro a 

condição de vida e de mundo na qual Lucas nasceu e cresceu. Muito além do bando e da 

floresta, do roubar aos ricos para ajudar os pobres, Lucas fazia parte de um sistema social, que 

este sim, era temível e cruel: o sistema escravocrata. 

 

Inteligente, revoltado, com capacidade de liderança, não poderia conformar-

se com a situação de opressão e desgraça em que vivia sua raça. “Negro 

superior com qualidades de chefe”, como bem afirmou Nina Rodriguez. 

Lucas tornou-se um homem diferente da maioria. Não se amoldou às 

circunstâncias, nem se adaptou ao regime escravocrata. Reagiu e lutou, 

liderando um bando.
9
 

Outra questão que Alencar aborda e que nos chama bastante atenção é o valor 

simbólico da resistência atribuído a Lucas, o jornalista tece elogios ao escravo, citando sua 

inteligência e espírito de liderança. Nesse momento, Lucas, de negro escravo bandido, passa a 

ser o chefe guerreiro que não se conformou com o sistema imposto, mas que tomou as rédeas 

de sua própria vida e garantiu sua liberdade. Lucas torna-se a partir desse momento, um 

grande referencial para se pensar a resistência negra em Feira de Santana, um símbolo de luta, 

força e altivez, de um povo sofrido, marcado pelos ferros da injustiça e da exploração. 

 

Lucas, longe de ser o bandido é o símbolo da luta da raça negra contra a 

mais degradante das escravidões: a opressão racial. Lucas esta vivo, cada 

hora mais. A sua vida foi uma legenda e a sua memória vai sendo 

reabilitada, para que as gerações do presente e do porvir, saibam da sua 

verdadeira história, conhecendo seu aspecto humano, história inteiramente 

diferente desta que é contada por ai e que tem o intuito de deturpar e 

obscurecer aquele que foi, indiscutivelmente, um bravo lutador em defesa da 

raça negra, Lucas Evangelista do Santos, o famoso e o injustiçado Lucas da 

Feira.
10
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Nesse parágrafo, Alencar evidencia a questão, que ele vai defender, da história de 

Lucas ter sido deturpada ao longo do tempo, ou seja, uma história escrita e contada pelos seus 

algozes, marcada por um pensamento em que o negro é inferior. É importante ressaltar que as 

leis que vigoraram no período da escravidão colocavam os negros a margem da sociedade, 

seguir um novo sistema, que não fosse o da subserviência causava indignação e preocupação 

por partes das autoridades e da elite da época. Os donos de escravos eram os que mais se 

beneficiavam com a “passividade” dos negros e eram os primeiros a sofrerem danos com o 

“caráter ativo” destes. Um escravo fugido representaria uma possibilidade de vida para além 

da servidão, possibilidade esta, que eles jamais queriam que se propagasse no imaginário de 

seus escravos. A análise de Alencar nos permite perceber que essa estrutura social contribuiu 

para Lucas se rebelar, e a mesma foi a que o condenou enquanto um sujeito execrável, afinal, 

atribuir tudo de ruim a Lucas e persegui-lo como uma fera a solta, um demônio negro, 

propagando para a sociedade que este fornecia perigo a todos, foi uma ferramenta utilizada 

para impedir que tais comportamentos fossem novamente produzidos e reproduzidos por 

outros sujeitos. Alencar, através de seu texto demonstra um caráter ativo de Lucas, um lado 

humano e bondoso, que ultrapassou seu tempo e continua vivo na memória da cidade.  

 

Lucas Evangelista do Santos, real e lendário, herói de uma época de trevas, 

personagem de uma noite sem estrelas, figura lendária de tempos de 

opressão e horror, permanece vivo. Vemo-lo em cada ser humano que ele, 

com sua luta, ajudou a libertar, rompendo as correntes escravocratas.
11

 

A história de Lucas foi marcada por uma dualidade dos discursos, por um lado o 

bandido, assassino, um mostro que aterrorizou Feira de Santana e que durante mais de um 

século Lucas seria motivo de vergonha para a região. Em contrapartida a esse discurso, 

Alencar propõe um lado mais “humanizado” do famoso personagem, atribuindo a ele um 

título de herói, um símbolo de resistência negra, um sujeito a ser lembrado e reverenciado 

pela sua coragem, força e determinação. Os discursos que Alencar desenvolve são bastante 

significativo para nós historiadores, a partir do momento em que este analisa o contexto em 

que Lucas vivia, trazendo a tona uma questão que até o momento não tinha sido analisada, 

pelos reprodutores dos discursos negativos, ou seja, o sistema escravocrata, que como foi 

discutido no capítulo primeiro, oprimiu e colocou os sujeitos negros a margem da sociedade.  

Apesar das colocações de Alencar perpassar por essa análise, este se utiliza da mesma 

forma de discurso que, os que segundo ele, deturpam a imagem de Lucas, ou seja, um 

discurso exaltado, que sai da perspectiva de baixo: o vilão, bandido cruel, para o topo: um 
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herói lendário, símbolo da resistência negra. Esses discursos exacerbados só contribuem ainda 

mais para estabelecer essa dicotomia tão presente, e ao mesmo tempo em que analisa o sujeito 

em seu contexto como parte de um todo, acaba por isolá-lo, dando a ele um título, relegando-o 

a uma exclusividade que o faz como um indivíduo diferenciado, especial. De certa forma 

acaba novamente a desumaniza-lo e transformá-lo em um mito, mesmo que agora de forma 

positiva. 

Antes de Alencar trazer a discussão sobre Lucas da Feira em uma perspectiva heroica, 

Jorge Amado, na década de 1930, já trazia sinais de um novo olhar sobre esse personagem. 

Em 1936 o escritor Jorge Amado publica o livro Jubiabá
12

. O romance, ambientado na Bahia, 

apresenta a história do personagem Antônio Balduino, um garoto negro e pobre que tem o 

desejo de que, algum dia, sua vida seja contada em um ABC. Durante o romance, Amado 

menciona Lucas da Feira e destaca o interesse de Balduino pela história do escravo.  

Costa faz uma análise sobre a representação de Lucas da Feira produzida por Amado. 

A autora argumenta que Jorge Amado utiliza a história de Lucas da Feira como uma 

referência para o personagem principal e o apresenta como um herói que lutou contra a 

escravidão, um símbolo de resistência do povo negro. Nesse sentido, a autora destaca: 

 

[...] Se assim for, leitura de Jubiabá permite entrever como Amado, ao 

retomar o sujeito Lucas da Feira, coloca-o como ilustração e exemplo 

histórico de rebeldia contra escravidão. O sujeito revolucionário 

imaginado por Amado e trazido na trajetória de Balduíno também 

deve incorporar a referência da tradição ancestral escrava [...].
13

 

 

 Jorge Amado aborda em seu romance, conflitos raciais, questões culturais e religiosas. 

O autor escreve o livro em um momento em que o candomblé é perseguido, o negro, apesar 

de liberto, ainda convive com a herança da escravidão através das desigualdades sociais. O 

romance, através da história de Balduino, apresenta e discute essas questões e apresenta 

aspectos da cultura da população pobre e negra da Bahia. Ao apresentar Lucas da Feira como 

um herói e uma referência para seu personagem, Amado fortalece, de forma sutil, a 

valorização sobre as questões de negritude, que segundo Costa, mesclavam-se com os ideais 

de luta de classe
14

. Discussões que começavam a ganhar fôlego no contexto social da década 

de 1930.  
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A presente pesquisa não tem como objetivo provar se Lucas da Feira foi vilão ou 

herói, não cabe em uma pesquisa historiográfica construir determinadas simbologias. O 

trabalho tem como propósito analisar os discursos que foram, ao longo do tempo, produzidos 

sobre Lucas, entender os processos, as rupturas e os novos sentidos que formaram sua 

identidade, a fim de entender de que forma e através de quais sujeitos esse processo de 

ressignificação foi se engendrando. Os historiadores Clóvis R. Oliveira e Josivaldo Pires em 

entrevista a TV Olhos D’água, a respeito de Lucas da Feira, destacam que essa discussão 

sobre Lucas ser herói ou bandido não é válida para a historiografia. Oliveira aponta que tentar 

provar se Lucas foi bandido, ou herói é uma questão equivocada, que não tem importância no 

que toca a análise historiográfica
15

. Para Pires esse tipo de análise também não cabe à 

historiografia, para ele esses termos são: “atribuídos de acordo o discurso orientado por certas 

ideologias ao longo da história, feirense”
16

. Portanto a história enquanto disciplina tem como 

função mostrar esses discursos e analisá-los, não defini-los em certo ou errado, bom ou ruim. 

Seguindo a análise das fontes, no ano de 1977, o jornal Folha do Norte abriu espaço 

para o jornalista Elias Enock escrever sobre Lucas da Feira. Tendo como título “Lucas 

Evangelista”, em uma página inteira, o jornalista aborda Lucas em uma perspectiva similar a 

já colocada por Alencar. Enock traz uma contextualização do sistema escravocrata e 

desenvolve uma narrativa que justifica os atos de Lucas, já que, segundo ele, as condições de 

vida dos escravos se reduziam ao trabalho forçado, privação da liberdade e os maus-tratos, 

sendo que estes foram os catalizadores que contribuíram para tal “rebeldia” e vida de 

“crimes”. 

Figura 1 - Imagem ilustrativa sobre escravidão, presente o Jornal \Folha do \Norte. 
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Fonte: Jornal Folha do Norte:18-19 de set. 1976, p.11. Museu Casa do Sertão/Centro de 

Estudos Feirenses (MCS/CENEF) 

 

O texto traz uma imagem com três personagens, o primeiro, em destaque, segura um 

chicote em uma posição agressiva, preparado para açoitar os dois personagens que aparecem 

ao fundo, ambos estão acorrentados. Essa imagem corrobora para entender o processo de 

escravidão que o autor tenta discutir em seu texto, para Enock, o sistema escravista marcou 

não só a vida de Lucas, mas a de diversos negros, com dor e sofrimento, uma vida que a 

solução mais plausível seria a fuga. 

 

Os maltratos e castigos terríveis obrigavam muitas vezes os escravos a 

fugirem quando por “obra e graça do Divino Espírito Santo” surgia a 

oportunidade. E Lucas foi um dos fugitivos.
17

 

 

O jornalista, ao longo do texto, distribuiu elogios a Lucas, apresentando-o como um 

homem bondoso e inteligente, uma vítima de um sistema cruel. O texto de Enock é o primeiro 

a trazer um desenho (Figura 01) para ilustrar o que representaria o sistema escravocrata, 

aliando-o à história de Lucas. Assim como Alencar, há uma construção que perpassa pela 

ideia de analisar o sujeito em seu contexto social. 

 

Dotado de rara inteligência e vivacidade, Lucas tinha um jeito próprio de 

convencer pessoa, dom que concebemos aos líderes natos. E sua liderança 

entre os escravos desgastados pelas perversidade dos infandos patrões, foi 

comprovada desde cedo, pois ao 15 anos fugiu espetacularmente da fazenda 

Saco do Limão levando consigo grande número de companheiros. 

[...] 
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Ao subir no cadafalso, tendo uma visão extada da morte, Lucas demonstrou 

a todos o espírito de bondade ao pedir em alta voz que Deus e os homens 

lhes perdoassem os crimes cometidos, findando desta maneira o ódio, a 

mágoa e o rancor contra os homens de sua época pela atrocidade cometida: 

A exploração do homem pelo homem.
18

 

 

A Revista Panorama, no ano de 1983, fez uma reportagem a respeito de Lucas, Jânio 

Rêgo foi o autor do texto, intitulado “Lucas da Feira: vinde a mim os historiadores”. O texto 

traz uma crítica à historiografia que, segundo ele, por muito tempo silenciou diversos 

personagens, ou analisou fatos em uma perspectiva das camadas dominantes. Rêgo se utiliza 

de autores como a historiadora Zélia Cavalcanti e o sociólogo Lucien Goldman, na qual 

ambos vão tecer uma crítica a historiografia dominante que congela os fatos e não o analisam 

ressignificando-o, para embasar sua produção, apontando que tanto a historiografia quanto a 

sociologia desenvolveram um discurso cristalizado de Lucas da Feira, e não se permitiu 

analisa-los em um novo víeis. 

 

É indiscutível que a figura de Lucas da Feira ainda não foi inserida dentro 

desta visão historiográfica que caracteriza-se pela compreensão, pela 

determinação do significado dos seus comportamentos para a estrutura social 

vigente. 

[...] 

Apesar de Lucas da Feira umas das figuras históricas da cidade que mais a 

influenciou. Uma influência que atinge o campo do social, do ideológico, 

diríamos até. Sim, porque quem poderá negar que “o acelerado e salteador 

Lucas, que por muitos anos foi o terror dos sertões d’este Estado” é um 

símbolo do conceito que ainda hoje têm-se, por ai afora, do que seja a cidade 

de Feira de Santana? É a ausência de um estudo crítico/científico que vem 

perenizando o entendimento e o “conhecimento” acerca de Lucas.
19

 

 

O texto de Rêgo traz de forma mais elaborada um argumento que justificaria a 

propagação, no imaginário feirense, da imagem negativa de Lucas. O jornalista culpabiliza a 

falta de informações reelaboradas que proponha pensar os indivíduos que durante tanto tempo 

ficaram a margem da sociedade, e foram silenciados. Segundo o jornalista. 

 

É dessa forma que está escrita a história de Lucas da Feira: subjetivada. Suja 

com a visão da história dominante. Porque a quem interessa a análise 

sociológica perfeita de determinados fatos da nossa história, que mostram o 

lado da insubmissão ante a situações desagradáveis? A quem interessa 

escrever uma história que enalteça as virtudes dos que foram vencidos?
20

 

 

A partir dessa questão, levantada por Rêgo, é válido pontuar que a década de 1970 foi 

marcada pela criação do Grupo Palmares, que, como foi apresentado no capítulo um, trouxe 
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ao cenário da época a luta pelo resgate da historicidade do povo negro, as propostas de 

mudanças de datas, consagrando o dia da morte de Zumbi como o dia da consciência negra e 

não mais a data da assinatura da lei Áurea.  A valorização de personagens negros na história, 

como o próprio Zumbi que se fortaleceu como sendo um herói da resistência negra. A luta do 

movimento por uma ressignificação do negro e da sua cultura foi latente nesse período, 

promovendo debates e influenciando discursos.  

Essa questão que propõe rever a historiografia e repensar sujeitos antes ignorados não 

estava presente somente nas inquietações de Alencar, ou Rêgo, mas as mesmas reverberam 

uma problemática pertencentes as lutas sociais do movimento negro por todo o Brasil, que 

através do Grupo Palmares, levantou a bandeira da valorização dos sujeitos negros 

sulbaternizados e silenciados na história.  

Em 1986, o jornalista Juarez Bahia publica seu livro, o romance intitulado “Setembro 

na Feira”. Nele o autor traz uma pequena passagem na qual os personagens Maria Barbada e 

Mané Inácio debatem sobre Lucas: 

 

- Gente, por que venerar o Lucas? Venerar? , venero a Deus, não a um 

criminoso.  

- É verdade, Dona Maria - Diz Mané Inácio - , sou velho, mas nem tanto 

assim. Os meus maiores viram e deles eu ouvi o que transmito. Meu pai me 

contava que havia brancos e pretos na Feira que respeitavam Lucas como um 

santo.  

- Só se santo do Pau Torto – diz Maria Barbada. – O que eu sei é que ele foi 

um diabo. 

- Isso é a história escrita que fala, Dona Maria. A história falada é diferente. 

Meu pai dizia que ele era mau para uns, bom para outros. Não é assim que 

nos somos? Para uns nós somos bons, para outros não prestamos. Os pretos 

gostavam dele. E não era só de simpatia, não, era de respeitar. 

- Com licença – diz Mané Inácio – não quero absolver o Lucas da Feira. Um 

criminoso, sim e um herói, também. Roubava e dava aos pobres. E não 

matava só por matar. Havia recompensa a escravos e libertos pela sua 

captura. Quem as aceitou? Ninguém. Só foi apanhado pela traição. Só assim, 

Dona Maria, mas assim é que Cristo foi crucificado.
21

 

 

Setembro na Feira é um romance que se propôs a dialogar com aspectos culturais e do 

cotidiano da cidade de Feira de Santana. Ao elucidar Lucas da Feira, o autor promove um 

diálogo com a memória e a oralidade local. Bahia, na fala do personagem Mané Inácio 

demonstra um outro lado da ideia já cristalizada de Lucas como um malfeitor. Não há fontes 

que indiquem que Juarez Bahia pertenceu a algum grupo de movimento negro, ou que o 

mesmo compartilhasse desses ideais de luta. Porém cada indivíduo, parafraseando Certeau, é 
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fruto do meio em que vive
22

, e Juarez enquanto sujeito negro, escrevendo seu livro em um 

momento de efervescências das lutas sociais negras por ressignificação da história dos 

mesmos, as passagens sobre Lucas da Feira em seu livro, direta ou indiretamente dialogam 

com o que se tem discutido na época. O autor segue uma narrativa em seu livro, na qual 

estabelece uma contextualização do negro perante uma sociedade racista que o condena não 

em relação a suas ações, mas somente pelo fato de ser negro. 

Veremos a seguir os discursos proferidos sobre Lucas, que possuem um caráter 

voltado a influência do pensamento e das questões de lutas sociais do povo negro. Discursos 

esses produzidos mais recentemente, e que englobam e dão sentido aos ideais de negritude e a 

busca por reparos e ressignificações de sua história. 

 

3.1.2 “Lucas leão!”: Uma nova visão acerca do escravo 

 

A obra do pintor feirense Carlo Barbosa, feita em 1987 e intitulada O flagelo de 

Lucas, traz uma imagética peculiar a respeito do escravo. Considerado por muito tempo um 

demônio, micróbio, fera negra, sendo muitas vezes desumanizado, Lucas, ao ser retratado na 

pintura de Barbosa é exposto em outra perspectiva. A tela traz a imagem do escravo 

acorrentada, rodeado de várias “pessoas”, sendo que todas elas possuem seus rostos 

personificados em uma imagética animalesca, rostos destorcidos, com pinceladas mais 

sombrias. Lucas vem ao centro, destacado, seu corpo exposto, braços e pescoço entrelaçados 

em grilões. O que nos chama atenção, é a imagem do rosto de Lucas, que aparece iluminada, 

sendo a única com forma humana, a imagem do próprio pintor aparece estampada no que 

seria a face de Lucas. 

Figura 2- “O Flagelo de Lucas”. 1987. Acrílico sobre tela, 240 x 150. 
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Fonte: http://www.mra.uefs.br/wp-content/uploads/2016/06/Imagem9.jpg.  

A tela de Barbosa está sujeita a diversas interpretações. O que teria levado o autor a 

colocar rostos animalescos nas pessoas ao redor e pintar seu próprio rosto no corpo de Lucas? 

Nos parece que, para Barbosa, Lucas sofreu perante uma a sociedade que lhe puniu, tal 

sociedade seria destituída de humanidade, os verdadeiros monstros seriam os que o açoitaram 

e escravizaram. Teria Barbosa pintando seu rosto sendo o próprio Lucas na perspectiva em 

que compreende seu flagelo? Como sugere o poeta: 

Carlo Barbosa 

Viu sua dor 

Refletida na dor de um Mouro... 

Na boca 

De um silêncio enorme 

Sempre 

Se ouviu 

A voz 
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Da morte...
23

 

 

No poema acima, Silvério Duque demonstra uma familiaridade entre o sofrimento de 

Barbosa e o de Lucas. É válido ressaltar que Barbosa morreu um ano após ter pintado a tela, a 

causa da morte foi suicídio. Ao que parece, Barbosa acreditava que não só compreendia o 

sofrimento ao qual Lucas foi submetido, mas também compartilhava de sua dor. 

Assim como os discursos sobre Lucas se modificaram, a representação imagética 

desse personagem também foi sendo alterada ao longo do tempo. Veja-se, nesse sentido, a 

sequência de imagens abaixo:  

 

Figura 3- Primeira ilustração de Lucas da Feira, 1948 (atribuída a Lopes Rodrigues) 

 
Fonte: SILVA, Alberto. Lucas da Feira. 

Revista IGHBA, 1949 

Figura 4- Representação de Lucas da Feira. Desenho feito por Vivaldo Lima, publicado em 1983 na 

revista Panorama. 
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Fonte: LIMA, Vivaldo. Lucas da Feira. 

Revista Panorama, ano. I, n. 3. p. 24, 

out. 1983. 

 
 
 

Figura 5 - Desenho de Lucas da Feira feita por Hécio Rogério, como ilustração para capa da HQ  

“Sant’Anna da Feira terra de Lucas” publicada em 2012 
 

 
Fonte: FRANCO, Marcos; ROGÉRIO, Helcio. Sant’Anna da Feira terra de 

Lucas. Feira de Santana. 2012. 

 

Podemos ver nas imagens acima, três representações distintas de Lucas da Feira em 

períodos diferentes. A figura 03 foi a primeira representação de Lucas, encontrada em 1848 e 

de autoria atribuída ao pintor baiano e um dos fundadores da Academia de Belas Artes da 



 

60 
 

Bahia, Manoel Lopes Rodrigues
24

. Mostra o escravo com o braço amputado, as feições do seu 

rosto marcam a sobrancelha e testa frisados, demonstrando uma expressão ríspida e sisuda 

que sugere uma possível característica de maldade ao personagem. Dado o período em que foi 

feita, corrobora bastante com o que se compreendia de Lucas, um homem violento e maldoso. 

A imagem 04 é do período de 1983, desenhada por Vivaldo Lima, traz uma feição 

mais amena de Lucas. O mesmo aparenta mais jovialidade, a sobrancelha está franzida, porém 

o olhar está mais baixo, com um aspecto melancólico, demonstra um Lucas mais sofrido, 

triste, remetendo a um caráter de vítima do sistema escravocrata. Essa imagem vem 

acompanhada do texto de Jânio Rêgo, (já discutido anteriormente) que problematiza o período 

de escravidão e defende Lucas em uma análise mais positiva. 

Na figura 05, Lucas é um personagem de História em quadrinho, desenhada por Hécio 

Rogério no período de 2012.  Na ilustração, o semblante é forte, traços marcantes, postura 

ereta e olhos firmes, trajando um enorme chapéu e uma capa, suas roupas compõem uma 

estética robusta, digna de um herói. Essa imagem reflete as características de força e 

resistência, que são apresentadas na HQ.  

Marcos Franco, um dos criadores da revista em quadrinhos, em entrevista a TV Olhos 

D’agua destaca: 

De contrapartida a essa vida trilhada de Lucas, essa vida criminosa, nós 

mostramos todo o flagelo da sua infância, todo o flagelo da sua vida escrava, 

a motivação que o levou a trilhar essa vida de crimes. Eu particularmente 

acho que independente desse jogo de Lucas ser herói ou bandido o que vale 

realmente é a importância histórica da figura.
25

 

 

Apesar de Franco afirmar que a discussão a respeito de Lucas ter sido bandido ou 

herói não seria importante, no trecho da HQ escrita por ele aparece uma narrativa que vai 

contra essa ideia. Nas imagens abaixo Lucas da Feira aparece em uma situação na qual 

defende uma mulher negra de um estupro. 
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Figura 6 - Imagem de duas cenas da Revista em Quadrinhos Sant’Anna da Feira Terra de Lucas. 

 
Fonte: FRANCO; ROGÉRIO, 2012, p. 79-75. 

 

Lucas da Feira, além de salteador, ganhou o estigma de estuprador, sua fama em 

violentar ‘donzelas’ percorria e trazia medo à região. Alberto Silva, ao escrever sobre Lucas 

na revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, traz um relato sobre um dos crimes 

que Lucas da Feira teria cometido, ao violentar uma moça e posteriormente tê-la deixado 

amarrada em um pé de mandacaru. A mulher acaba não resistindo e morre logo em seguida. 

Silva destaca que esse teria sido o único crime do qual Lucas teria se arrependido. Em 

contrapartida, Franco, ao retratar a história do escravo na HQ, nos apresenta uma passagem 

interessante. Lucas e seu bando, em uma de suas andanças se deparam com Mané Pinga Fogo, 

que por sua vez, estaria tentando violentar uma mulher negra. Ao ver essa cena, Lucas 

interrompe o sujeito e manda a mulher se vestir e ir embora. Logo em seguida açoita Mané e o 

obriga a ficar abraçado a um pé de mandacaru, fazendo-o cair desfalecido por não resistir ao 

castigo. Nessa passagem Lucas declara: “Que isso te sirva de lição. Na terra de Lucas crioulo 

nenhum astucia a mermo que sinhô de engenho faiz a suas mucamas”
26

. 
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A representação que Franco desenvolve acerca de Lucas, o retira do estigma de 

estuprador e o coloca como um possível defensor, um herói que livrou aquela mulher de um 

infortúnio, precisamente o crime do qual ele foi acusado. 

 

Figura 7 - Imagem da Revista em Quadrinhos Sant” Anna da feira, Terra de Lucas 

 
Fonte: FRANCO; ROGÉRIO, 2012, p. 63. 

 

O autor ao longo da HQ constrói uma narrativa que coloca Lucas como um 

personagem que não cometeu crimes pelo simples fato de ser uma pessoa violenta sem 

escrúpulos, pelo contrário, Franco mostra um Lucas que só atacava os poderosos, ou aqueles 

que já teriam feito algum mau ao mesmo. A HQ segue a mesma linha e pensamento proposto 

pelos exemplos já citados nessa pesquisa, a ideia de Lucas não como um fora da lei, 

desordeiro, mas como o transgressor de um sistema imposto, a ideia de resistência é bastante 

presente na interpretação de Franco.  

 A oralidade foi um aspecto importantíssimo para propagar a história de Lucas durante 

todo esse tempo. A cultura popular se fez presente na figura dos cordéis contribuindo para dar 

continuidade à trajetória do escravo. Cordelistas como Franklin Maxado, Ana Maria Santana, 

Jurivaldo Alves e Patrícia Oliveira, foram alguns que produziram cordéis retratando Lucas da 

Feira, a exemplo deste: 

Ele nasceu na senzala 

Num engenho d Bahia 

Um jovem de liderança 

Que crescia dia a dia 

Aos seus pais pedia benção 

Toda manhã com alegria 

Mas por causa dos maus tratos 

Que a família recebia 

Se tornou um revoltado 

Que ninguém obedecia 

E quando estava agitado 

A todo instante fugia 

[...] 

Vivendo dentro do Mato 

Esqueceu a escravidão 

Por certas necessidades 
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Lucas tornou-se ladrão 

Roubava animais no campo 

Para sua alimentação
27

 

 

Alves e Oliveira em Prisão e morte de Lucas da Feira (1976) contam a vida de Lucas. 

Com uma visão mais contextualizada os autores justificam suas ações e a compreendem 

enquanto uma fuga aos maus tratos e busca pela liberdade. Para além da historiografia, o 

discurso que compreende Lucas da Feira enquanto vítima de um sistema ultrapassa a 

academia ou os ideais do Movimento Negro e acaba perpassando pela cultura popular. 

Influenciados ou não por essas novas perspectivas, os cordelistas constroem sua própria visão 

dos fatos, que vai contra a já estabelecida anteriormente, que congela Lucas da Feira em uma 

só característica, o salteador. Problematizar o sistema escravocrata identificando sua 

agressividade é o fator que mais aparece nos novos discursos sobre Lucas e é essencial para 

entender a motivação que leva a sua defesa. 

 

Pra defender sua raça 

Não tinha arrependimento 

E quando o senhor de engenho 

Lhe tachava de nojento 

Lucas da Feira ficava 

Cada vez mais violento 

[...] 

Lucas foi destinado 

Para nessa terra lutar 

Pelos escravos irmãos 

Toda vida sem parar 

No Brasil e toda África 

Sua história quis mudar
28

 

 

Para além do contexto vivido, o cordel apresenta um Lucas defensor de um povo, com 

um objetivo de vida traçado pela necessidade em ajudar os demais negros escravizados. Essa 

análise dialoga com os ideais trazidos pelo Movimento Negro em Feira de Santana, que 

discute a respeito de Lucas da Feira ter vivido uma vida de crime aliada ao auxilio de 

comunidade quilombolas, ou seja, Lucas da Feira teria se utilizado dos roubos para sustentar 

os demais negros fugidos. Ivanilde Santa Bárbara, líder do Movimento Negro local, que em 

entrevista a TV Olhos D’água em 2011, destaca essa perspectiva: 

 

Nós temos grupos do movimento negro divergentes, em Feira de Santana, 

mas estamos chegando a uma convergência a partir de uns 10 anos pra cá 
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onde a gente tem investigado mais e compreendido que Lucas da Feira é, 

para nós, uma referência. Foi um lutador, foi um homem no seu tempo, 

marginalizado pela sociedade, mas que tem, que lançou mão do processo do 

banditismo organizado daquele período para auxiliar comunidades negras 

inteiras, famílias negras inteiras.
29

 

 

Lucas torna-se um referencial para pensar resistência e representatividade. Porém, na 

tentativa de ressignificá-lo lhe foi atribuído o papel de figura ativa na libertação de outros 

escravos e no auxílio de quilombos. Seguindo a discussão de Lima, não há, em se tratando de 

fontes, a comprovação de que Lucas da Feira tenha sido quilombola, pelo contrário, este vivia 

nas matas e em esconderijos, e não é sabido de que este tenha dado suporte a comunidades 

negras. Lima afirma que houve possíveis negociações entre o bando de Lucas e alguns 

quilombos, como forma de proteção, porém em contrapartida também existiu muitos conflitos 

entre ele e outros escravos, sendo que foi delatado por um. Em relação a ajuda para libertar 

outros escravizados, ou fornecer subsidio alimentar, a autora esclarece que não há fontes que 

possam afirmar tal fato.
30

 

No ano de 2001, período do aniversário de 157 anos da morte de Lucas da Feira, o 

jornal Tribuna Feirense faz uma publicação em sua homenagem, elucidando a participação de 

Gilberto Leal, militante e estudioso das questões negras (atualmente coordenador da 

Coordenação Nacional de Entidades Negras - CONEN) em uma palestra na Câmera Municipal de 

Feira de Santana.  

Na última terça-feira, 25 de setembro, completou-se 152 anos do 

enforcamento de Lucas da Feira, um dos personagens mais marcantes da 

história de Feira de Santana. Recentemente, seu nome foi enaltecido por um 

dos maiores estudiosos da cultura negra no país, o professor Gilberto Leal. 

Ele esteve na Câmara Municipal para fazer uma palestra nas comemorações 

do Dia da Consciência Beleza Negra. O professor conclamou a sociedade 

feirense a prestar uma homenagem a Lucas e questionou a “fama” de ladrão 

que atribuiu-se a ele. “É preciso observar que muitos foram perseguidos 

naquela época enquanto lutavam por mais justiça social, quem se deteve a 

analisar as causas que eram defendidas pelos perseguidores daquele tempo?” 

Para o pesquisador da história dos negros, Lucas foi um defensor da raça das 

liberdades. “Por isto, merecia as homenagens não apenas da comunidade 

negra, mas de todos os que defendem a igualdade dos direitos” 
31

 

 

A fala de Leal corrobora o que vem sendo discutido nessa pesquisa, a ideia do 

movimento negro e as problemáticas levantadas por eles, que perpassam pela redefinição da 

história dos personagens negros em uma tentativa de resgate de um passado de silenciamento, 

para obter voz em um presente de descriminação. As discussões da militância negra são 

                                                           
29

 BARBARA, Ivanilde Santa. Entrevista concedida a TV Olhos D’agua,  
30

 Cf. LIMA, 1990, p. 08 -178. 
31

 HÁ 152 anos morria enforcado Lucas da Feira. Tribuna Feirense. Feira de Santana. set/out 2001. p.11. Pasta 

Lucas da Feira. Museu Casa do Sertão/Centro de Estudos Feirenses (MCS/CENEF) 



 

65 
 

paralelas às mudanças nos estudos historiográficos, ambos ganham força em 1980 e dialogam 

em suas propostas, sendo que o primeiro defende uma redefinição nas análises, a fim de 

“justificar” suas ações perante a contextualização do negro em seu espaço e tempo. A nova 

historiografia contribuiu para tais análises a partir do momento que promove uma 

desconstrução da uma unilateralidade histórica. 

No trecho da Música “Lucas de Santana da Feira”, de 2004, podemos analisar 

pequenos indícios de uma narrativa que coloca Lucas como uma vítima da socieade, uma voz 

viva no sertão. 

 

Dizem que o negro tinha o corpo fechado 

Mas qual escravo que não o tinha? 

Pantera assaltante Nas noites de sombras 

Rico branco atacava sombra na sombra 

Criastes mundo, mundo do sem-mundo 

Sendo traído pela ingratidão 

Cortaram teu braço, mas ai está a revolta 

Enforcaram-te, mas tua voz 

Mas viva agora assalta. 

[...] 

Lucas! Porque te chama de ladrão? 

Se te roubaram teu pai, tua mãe; 

Reduziram-te a escravo; 

Te roubaram tudo: A LIBERDADE!
32

 

 

A expressão ter o “corpo fechado” permeia o imaginário popular e ganha significado 

de força e resistência, o indivíduo que possui o corpo fechado está protegido de qualquer 

desaventurança. No trecho da música de Franklin Maxado e Leguelé Marques (2004) 

podemos ver a representação do escravo Lucas e do momento de sua captura, os compositores 

utilizam a frase: “Dizem que o negro tinha o corpo fechado, mas qual escravo que não o 

tinha?”, em uma possível afirmação de que em uma sociedade escravista, o negro, apesar das 

condições precárias de vida, possuia resistência e firmeza, tais infortunios não eram 

suficientes para destruir a história de tais sujeitos. “Enforcaram-te, mas tua voz mais viva 

agora assalta”, apesar da morte física do escravo Lucas, os compositores destacam na frase 

que este continuará na memória da população, o grito de liberdade do assaltante Lucas salta 

aos ouvidos daqueles que propagam sua história. 

Maxado, no cordel Vida e morte de Lucas da Feira, o negro escravo assaltante 

(2005), elucida um Lucas influenciado por Zumbi dos Palmares. A comparação entre os dois 
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personagens não ganha destaque somente no cordel, mas também na fala de alguns 

historiadores.  

Vejam que escravidão 

Deu um zumbi dos Palmares 

Que fugiu de ser escravo 

Não podendo vencer mares 

E voltar p’ras suas África 

Assim armou os seus pares 

Defendendo os seus ares 

Em um enorme Quilombo 

Deu trabalho aos seus irmão 

[...] 

O seu e exemplo de jaça 

Deve ter sido escutado 

Pelos ouvidos de Lucas 

Entre o povo escravizado 

Porque não temeu o fim 

Mesmo sendo enforcado 

Como um zumbi irado 

Lucas pode ser escória 

Se é vilão ou herói 

Discutam sua glória 

Por isso ele tá vivo 

E faz parte da memória.
33

 

 

A historiadora Renailda Ferreira Cazumbá, ao escrever o prefácio da HQ sobre Lucas 

da Feira desenvolve uma argumentação voltada a desconstrução da historiografia dominante e 

a nova construção, através dos sujeitos negros descendentes do sistema escravista, da história 

de Lucas, resgatar e valorizar esse personagem, com o intuito de pensar os fatos não somente 

por um víeis, mas se propor a discutir, questionar e trazer novas análises, buscar aspectos de 

uma memória silenciada e disponibiliza-la as futuras gerações. 

 

Apenas nós que somos descendentes daqueles que viveram o horror do 

cativeiro podemos defender essa visão dos fatos e escrever a própria história, 

com fatos do vivido e do experimentado, mesmo que seja pela memória, 

rejeitando a lições de história que vinham dos manuais escolares, nos quais 

aprendíamos quem sempre seriam os vencedores. 

[...] 

Nosso herói Lucas da Feira não se rendeu. E dela devemos partir para 

ensinar aos jovens o que significou o percurso deste e de outros homens 

(lembremos Zumbi dos Palmares) que não aceitaram passivamente o regime 

escravocrata o Brasil
34
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Seria Lucas um futuro Zumbi dos Palmares? Um sujeito injustiçado pelo tempo e que 

deveria alcançar esse lugar de prestígio ao qual Zumbi foi colocado, sendo louvado como um 

ícone de resistência negra, um referencial que carrega em sua imagem a força e perseverança 

do povo negro, que tanto foi mau visto pela história? A busca por referenciais ou heróis 

negros, através da luta do Movimento, passa a ter mais significado, a partir do momento em 

que se propõe reconstruir história e identidade de um povo marginalizado. Transformar o 

escravo Lucas em ícone de resistência é uma tentativa de buscar esse passado renegado, de 

dar voz a esses sujeitos, demonstrando que apesar das circunstâncias eles foram ativos na luta 

contra o sistema escravocrata. 

Em abril de 2016 foi apresentado o Espetáculo “Lucas da Feira, herói ou Vilão?” 

Promovido pela Associação Cultural Comunitária Afro Pop Tambores Urbanos (ACCAPTU) 

e financiado pela Fundação Cultural da Bahia. O espetáculo de autoria do produtor cultural e 

instrumentista Domingones França, apresentou aspectos da história de Lucas da Feira 

mesclando música e dança com caracteristicas afro-brasileiras. Em entrevista a TV Fênix 

Bahia França foi questionado se Lucas teria sido herói ou vilão, ao que respondeu: 

 

O Negro no passado ele não tinha como referenciar sua cultura, ele não tinha 

como, não tinha voz, não tinha vazão,  ele era escravo [...] No passado o 

Lucas da feira ele teve que virar bandido pra combater o rascismo, no futuro 

nós temos internet, temos os palcos, temos várias expressões, pra poder 

tentar diminuir essa coisa do racismo e mostrar o nosso lado bom, o lado 

bonito da coisa, do ser negro. [..] Naquele período o Lucas da Feira era 

escravo, o negro não tinha voz ativa, então por ser escravo, se ele fugisse ele 

era escravo fugitivo, então ele não tinha voz, não tinha como ele ser herói ou 

bandido. E a questão de o passado não ter relatos juridicos porque sumiu os 

processos comprovando se ele era bandido ou herói.
35

 

 

A peça sobre Lucas não serviu somente para contar a história do escravo, ao ser 

idealizada e produzida por sujeitos negros, com o instuito de promover a cultura afro, pois é 

através da raça negra que o Lucas da Feira, enquanto o homem fruto do seu tempo, é 

divulgado. A ideia unilateral de Lucas como salteador, através da peça, é desconstruída, é 

aberto o espaço para os espectadores discutirem, opinarem sobre qual imagem de Lucas irão 

defender. 

A quebra da unilateralidade é um fator importante ao pensar os novos discursos sobre 

Lucas da Feira. Apresentar os fatos, sem poupar a discussão do contexto social, tentando se 

destituir de julgamentos moralistas é o que impulsiona as novas falas e publicações 

encontradas sobre Lucas. Mas apesar das análises tentarem retratar o escravo em dimenssões 
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maiores que somente a criminosa, tais argumentações, volta e meia sempre acabam 

desimbocando no campo ideologico, da defesa do sujeito negro escravizado, oprimido pelo 

sistema. Tomar posse da figura de Lucas e transforma-lo em um poder simbólico em que os 

grupos enquadram e o elegem como um representante é bastante problemático historicamente. 

O perigo da super valorização de Lucas está em novamente retirar-lo do seu tempo, como um 

homem, uma figura histórica e trazê-lo para uma luta que teoricamente não foi sua. 

É preciso entender que apesar dos novos discursos sobre Lucas ganharem força a 

partir da década de 1980, é válido ressaltar que, ainda hoje, as velhas construções se fazem 

presente em Feira de Santana. No ano de 2013, o jornalista e escritor Eduardo Kruschewsky, 

escreveu e publicou a revista Feira de Santana: do nascimento a emancipação,
36

 onde se 

propôs a contar a história da cidade desde sua origem, trazendo personagens “importantes” 

que contribuíram para sua formação. Em determinado momento, o autor elucida Lucas da 

Feira e faz um comparativo entre Maria Quitéria: 

 

Figura 8 - Lucas da Feira e Maria Quitéria representados na revista em quadrinhos  

Feira de Santana: do nascimento a emancipação, 2013. P. 28 
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Fonte: KRUSCHEWSKY, 2013. p. 28. 

Maria Quitéria de Jesus assim como Lucas da Feira é um personagem marcante para a 

história da cidade. Nascida em 1792 em São José das Itapororocas, aos 30 anos (1822) se 

alistou ao batalhão de voluntários do Regimento de Artilharia em cachoeira, com o codinome 

de soldado Medeiros. Posteriormente ficou conhecida como heroína das lutas pela 

independência da Bahia. Maria Quitéria é uma figura bastante respeitada, não só em Feira de 

Santana, mas em toda Bahia, em Salvador, foi inaugurada em 1953 uma estátua em sua 

homenagem, localizada na praça da solenidade, no Bairro da Liberdade, e outra na praça do 

Campo Grande. Em Feira de Santana seu nome intitula umas das maiores avenidas da cidade 

(Avenida Maria Quitéria) e há um monumento em sua homenagem localizado no cruzamento 

da Getúlio Vargas com a avenida que recebe seu nome. Entre monumentos, nomes de escolas, 

bairros e distritos até nome de avenidas, Maria Quitéria é uma figura importante no que toca a 

representação heroica de personagens feirenses. 

Mas não só de heróis vive Feira de Santana. Indo na contramão, Lucas da Feira, como 

posto na revista, foi um vilão, bandoleiro das estradas feirenses. Ele não foi considerado um 

herói e não foi homenageado. A revista que se propôs a contar a história da cidade reapresenta 

a imagem de Lucas de forma negativa. O escravo negro é contraposto à imagem da heroína 

branca que é motivo de orgulho nacional. Lucas da Feira não ganhou estátua nem busto, não 

denominou bairros nem ruas, pelo contrário, em 2010 houve uma proposta, por parte dos 

moradores do bairro Pedra do Descanso, de denominar a avenida principal, que perpassa pelo 

bairro, de Avenida Lucas da Feira. A proposta chegou à Câmara de vereadores através do 

apoio dos moradores do bairro e foi encabeçado pelo vereador do PT, Marialvo Barreto, 

porém o projeto foi rejeitado. 

Solange Guerra, a presidente da Associação de moradores do bairro Pedra do 

Descanso no período, deu uma entrevista para a TV Olhos D’agua falando sobre a 

importância histórica do bairro e da homenagem a Lucas da Feira: 

 

Por conta da importância histórica que tem o nosso bairro para Feira de 

Santana, é... por tá numa margem de uma rodovia, o nome do nosso bairro 

Pedra do Descanso vem justamente por causa de uma enorme pedra que 

tinha nessa área central, na margem da BR. E essa pedra era a pedra que 

Lucas descansava e também ficava em posição estratégica para conseguir 

garantir a sobrevivência do povo negro e os quilombos que existiam na 

época. Então o bairro Pedra do Descanso é por conta de Lucas da feira que 

aqui passava e que aqui se abrigava. A avenida principal que era a avenida 

coletora, dividida pelo loteamento, vai ter o nome de avenida Lucas da feira. 

A gente espera que a Câmara de vereadores referende essa vontade popular e 
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também tem uma travessa que é próximo a avenida Lucas da Feira que vai 

ter o nome também de Travessa Lucas da Feira.
37

 

 

Apesar do desejo latente da população da Pedra do Descanso em homenagear Lucas e 

reconhecer seu poder simbólico, tanto na história de Feira de Santana quanto na do próprio 

bairro, e do fato de defenderem suas ações com a justificativa de que o mesmo roubava para 

auxiliar comunidades quilombolas, tais argumentos não foram suficientes para os vereadores 

votarem a favor do projeto. É o caso do vereador David Neto, que votou contra, afirmando: 

“Sou contra prestar reconhecimento oficial a alguém que cometeu tantos crimes”
38

 

Alberto Rocha, vereador e negro, foi a favor do projeto, e assim como Barreto, 

compartilhava da mesma análise, que direciona o olhar a um Lucas que viveu em um contexto 

escravista, em condições precárias. Em sua fala ele aponta: “É muito mais fácil chamar Lucas 

de criminoso do que os que o escravizaram. A escravidão foi o maior ato de criminosos no 

país”
39

. Mais uma vez o contexto escravocrata é colocado em discussão. 

Antes da tentativa de nomear a avenida com o nome de Lucas, o vereador Barreto, 

aliado à Comunidade da Pedra do Descanso, no ano de 2007, propuseram a construção de um 

busto do escravo, com a finalidade de homenagear e consagrar sua história na memória do 

povo feirense. Porém, tal proposta não foi vista com bons olhos, assim como o projeto da 

avenida, os vereadores não compactuaram com a ideia de homenagear o que entendiam ser 

um criminoso.
40

 Em relação a essa atitude o jornalista Batista Cruz, publica no mesmo ano, no 

blog do também jornalista Dimas Oliveira, sua indignação perante a proposta. 

 

Busto para Lucas. A ideia só pode ser coisa de um gozador ou de quem 

desconhece - ou não a conhece bem - a história deste larápio e assassino que 

apavorou a região no século XIX. Ele não tem nada de herói. Como se sabe, 

Lucas não foi um contestador social ou enfrentou os poderosos do seu tempo 

com o objetivo de melhorar a vida dos seus semelhantes. Formou um bando 

para assaltar e roubar - e não raramente matar. Pura e simplesmente. Só não 

roubava a negrada porque ela não tinha o que ser roubado. Homenageiam-se 

as pessoas pelas coisas boas que elas fizeram - pelo menos a parte oficial. 

Lucas, pelo que se sabe, não fez nada de bom (pelo menos no sentido `bom´ 

da palavra). Muito pelo contrário. Apavorou por décadas os feirenses ou 

quem passava por terras locais. Roubava, saqueava e às vezes matava - pelo 
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menos é que se conta. Existem histórias de estupros. O lucas feirense deve 

ser escrito com inicial minúscula, dada a sua importância.
41

 

 

Não foi somente Cruz que desaprovou a homenagem a Lucas. Oliveira em seu blog 

reservou bastante tempo para escrever sobre Lucas da Feira. É possível encontrar diversas 

publicações do jornalista, sendo que todas elas destacam um Lucas bandido, violento, 

estuprador, que jamais deveria merecer qualquer tipo de homenagem.  

 

Feira de Santana vai continuar sem lembrar deste 25 de setembro. É a data 

dos 168 anos do enforcamento de Lucas da Feira. Nem os que defendem o 

bandido fazem lobby para tal finalidade. Em 1849 ele foi enforcado no 

Campo do Gado (hoje, praça D. Pedro II, a do Nordestino), aos 45 anos. A 

maioria de Feira de Santana sempre considera Lucas da Feira como um 

temível chefe de um bando, terror da cidade e região durante 20 anos, um 

cangaceiro, um bandido cruel, que não merece nem ser lembrado e sim ser 

esquecido para sempre. Como conta a história, ele acabou condenado à 

forca. Pelos seus feitos criminosos, Lucas tornou-se personagem da 

literatura, até mitificado, como se fosse um Robin Hood sertanejo, que 

roubava dos ricos para dar aos pobres. Por ser negro, também virou símbolo 

de luta contra a escravidão. [..] O bandido Lucas da Feira nunca foi retratado 

no cinema brasileiro, que é tão afeito a personagens do cangaço e bem 

voltado para personagens marginais e bandidos.
42

 

 

Os discursos de Cruz e de Oliveira são contemporâneos e apesar da modificação que 

ocorreu ao longo do século XX em relação a Lucas, os mesmos ainda mantém o estigma 

negativo sobre o personagem. A imagem dele como símbolo de resistência negra é contestada.  

Mesmo que tenha havido uma significativa transformação nos discursos, é importante 

destacar que muitos sujeitos, envolvidos em grandes cargos políticos, ou com funções 

midiáticas bastante significativas em Feira de Santana, não aceitam essas novas 

representações, não aceitam Lucas enquanto um poder simbólico, tão importante para 

determinados grupos. As discussões acerca de Lucas da Feira percorreram o tempo e ainda 

hoje são motivo de disputas ideológicas que englobam interesses de determinados sujeitos, 

sendo que estes são os que estão mais envolvidos com as lutas por ressignificação da história 

e da construção da identidade do negro no Brasil. 

O Mercado de Arte atualmente é um espaço não só de comércio, mas que também 

funciona como um símbolo de propagação artística/cultural. Nele estão presentes diversos 

artesanatos que representam a identidade nordestina e recentemente aspectos da identidade 
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negra. Através de apresentações de danças como a capoeira, o samba de roda, os produtos 

artesanais, roupas, acessórios e comidas típicas que resgatam a cultura negra. No que toca os 

aspectos de negritude, o Mercado de Arte Popular representa e reafirma-se como um 

referencial e assegurador da herança histórica e cultural feirense. Recentemente o local abriu 

espaço para comemorar os 210 anos de Lucas da Feira e relembrar a importância do escravo. 

 

Figura 9 - Cartaz do Evento 210 anos de Lucas da Feira, 

promovido pelo Mercado de Arte Popular 

 
Fonte: Tribuna Feirense. 2017. Disponível em: 

<http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/26853/homenage

m-aos-210-anos-de-lucas-da-feira-neste-sabado-no-map.html>.  

 

O evento aconteceu no dia 21 de outubro de 2017 e contou com a presença de 

cordelistas, violeiros, músicos, artista plástico, entre outros. Todos os participantes 

apresentaram produções artísticas que enalteciam a imagem de Lucas da Feira como uma 

importante figura para a cidade e para o povo negro. Lucas foi celebrado e homenageado, em 

um evento público e com o apoio da Secretaria Municipal e Cultura, Esporte e Lazer 

(SECEL) e da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia (SECULT). Os participantes do evento 
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em sua maioria, sujeitos negros, desenvolveram argumentos a respeito do personagem, 

afirmando a todo o momento ele foi um sujeito que lutou, que resistiu e que marcou sua vida e 

sua história para sempre na memória dos feirenses. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Vimos que o Movimento Negro no Brasil ganhou força ao longo do tempo, sendo uma 

importante ferramenta no combate ao racismo e na busca por melhorias de vida para a 

sociedade negra, seja na esfera econômica, educacional ou de busca por identidade. As 

organizações lutaram para colocar o negro em destaque, dando-lhe voz e fazendo com que 

esta seja latente, evidenciando todos os problemas que lhes foram predispostos e que, por sua 

vez, os colocaram à margem da sociedade. Essas ideologias se fizeram presentes no cotidiano 

do povo negro e influenciaram  seus pensamentos através das gerações. Lucas da Feira o herói 

da resistência negra é um dos diversos frutos dessa luta, um símbolo histórico resgatado do 

seu tempo e transformado em um ícone, uma figura ativa, representante da busca por 

liberdade. 

A história de Lucas da Feira está imbricada na sociedade feirense, para além da 

história oficial, seu nome perpassa pelo imaginário e faz parte da cultura popular. Seja em um 

aspecto negativo, ou positivo, Lucas da Feira se faz presente na memória coletiva da cidade, 

sua história foi passada durante séculos através da escrita e da oralidade. Vimos nessa 

pesquisa que a discussão em torno de suas ações e de quem foi esse personagem se fez 

presente nas matérias dos jornais, revistas, blogs, entre outras produções. Sua história serviu 

de inspiração para construções de peça de teatro, pintura, revista em quadrinho, música, livros 

e cordéis. Sua história foi apropriada por diversos sujeitos e repassada de acordo com as 

ideologias de cada um. Ideologias que representam e perpassam por um contexto social. 

O contexto social em que Lucas da Feira viveu construiu sua imagem, o salteador de 

estradas o escravo fugido. Não se tinha a compreensão moralista de igualdade, em que Lucas 

seria humano e por isso não deveria ser escravizado ou recebe maus-tratos, pelo contrário, tais 

atitudes faziam  parte de um sistema ‘legal’. Lucas nasceu para servir, e a partir do momento 

que foge ele perde sua função. Ao formar um bando e assaltar pelas estradas, o prejuízo da 

fuga ainda conseguiria ser maior. Em seu tempo, a ilegalidade não estava em escravizar e sim 

em viver da maneira que Lucas viveu. Em uma sociedade marcada por essa estrutura, o que 

restaria a não ser uma imagem de vilania atribuída a Lucas? O escravo, preto, fugitivo e 

assaltante. 

O tempo vai passando, as estruturas sociais vão se modificando. A escravidão vai 

acabando, e os olhares sobre a mesma vão sendo redirecionados. Aquilo que em certa época 

se apresentava com naturalidade, aparece agora, aos olhos de novos sujeitos, como algo 

terrível, desumano. Homens e mulheres negros que durante tanto tempo foram 
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marginalizados, começam, a passos largos, a trilhar uma nova história, a buscar reparos 

sociais, a olhar os “vilões” negros do passado e compreende-los como as vítimas no presente.  

Lucas não foi somente herói ou vilão. Lucas foi homem, escravo, salteador, símbolo 

de resistência, e vai continuar ganhando novas denominações e significados ao longo do 

tempo. Seu corpo padeceu, mas a sua história ainda permanece viva na memória de um povo. 

Novos povos surgirão, novos olhares sobre Lucas também. Ontem ele foi o bandido hoje ele é 

o herói, e o amanhã dirá qual imagem Lucas terá. Mas nos jogos de representações analisados 

nessa pesquisa nos faz concluir que na batalha contra a escravidão e sua herança racista, não é 

Lucas da Feira que é representado pelo povo negro, é o povo negro que se sente representado 

por ele. 
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ANEXO 

 

Anexo A - Reportagem TV Olhos D’água - Lucas da Feira: história de resistência, 2010. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=10ApT3nayCU> Acesso em: 17 jan. 

2018. 

Repórter 

Lucas da Feira é um dos principais personagens que permeiam o imaginário coletivo de Feira 

de Santana. O escravo fugido que para muitos foi um herói, um dos símbolos da resistência 

negra nos tempos da escravidão. Para outros foi tão somente um temível bandido impiedoso 

com suas vítimas. 

 Clóvis Ramaiana 

O ponto de partida para tratar Lucas seria tirá-lo do aspecto anedótico, que tiraria 

completamente a discussão se ele é bandido ou se ele é herói, eu acho essa discussão 

equivocada, acho que essa discussão não rende e dois, tirar a escravidão do aspecto da coisa 

boa. Eu sempre digo, qualquer trabalho sobre a escravidão deve lembrar do contexto do 

tronco, é no tronco, é na violência, é da violência, e com a violência que se implanta a 

escravidão. O terceiro aspecto que.. eu diria assim para a gente montar um programa de 

estudos para Lucas da Feira, eu penso que é um velho hábito na nossa historiografia  e, 

principalmente, na nossa política de valorizar o consenso, de valorizar a conciliação. Existe 

uma espécie de gozo com a conciliação, "não, vamos conciliar, vamos resolver tudo na 

conciliação." E nós estamos tratando aqui da conciliação do escravo com o tronco, então 

muito bem, é muito legal, o pai Tomás é um belo exemplo né, é... eu acho que a gente não 

deve pensar na história dessa forma. Eu acho que nós devemos tentar interpretar a história a 

partir das rupturas e Lucas rompeu, Lucas construiu uma tradição de rupturas, portanto seria 

também esse terceiro aspecto para se pensar o personagem Lucas da Feira. 

Bel Pires 

A história ela não está a preocupada em ter que provar se Lucas era bandido ou não, a história 

não tá preocupada em querer provar esses valores que são atribuídos de acordo o discurso 

orientado por certas ideologias ao longo da história, feirense, nesse caso. Não, a história 

enquanto disciplina acadêmica, enquanto disciplina cientifica, ela busca revelar isso. 

Repórter 

Mas, apesar de toda controvérsia e do papel que Lucas tem na memória e na história de Feira 

de Santana, são raros os trabalhos acadêmicos sobre ele. 

Bel Pires  

Eu diria pra você que é ainda resquício de uma tradição acadêmica na abordagem de 

determinados temas né... da história. Em um segundo momento eu diria que isso tem a ver 

com a própria maturidade da escola de Feira de Santana, ou seja, a escola de história de Feira 

de Santana, apenas recentemente se criou um curso de mestrado em história aqui na 
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Universidade Estadual de Feira de Santana, o que estimula a pesquisa sobre as experiências 

históricas locais né? Entretanto eu não posso descartar também a possibilidade de que uma 

concepção elitista* a cerca da história feirense ela tem que.. eu diria que.. ela tem atrapalhado 

um pouco as escolhas temáticas e porque eu digo isso: nenhum pesquisador ele desenvolve 

uma pesquisa simplesmente porque o tema ele é bonitinho ou porque alguém fez o tema assim 

ou assado. O pesquisador ele sempre parte de alguma forma de uma experiência particular, de 

inquietações particulares ne? E nesse sentido se calou a respeito de Lucas, portanto não 

estimulando ai, não provocando ai, inquietações, na medida.. e aí a imprensa, ela deve ser 

reconhecida nesse sentido, na medida que a imprensa começou a mexer um pouco com Lucas, 

o personagem, Lucas da Feira, por conta de resquícios de memória elaborados pela elite 

feirense a cerca do Lucas, a qual não satisfazia a ansiedade de cidadãos feirenses, isso 

despertou a inquietação. 

Repórter 

O personagem exerce tanto fascínio que mereceu recentemente a produção de uma história em 

quadrinhos. Projeto patrocinado pelo ministério da Cultura e que já recebeu várias 

premiações. 

Qual foi a principal motivação para que você produzisse ao lado do Marcelo Lima essa 

história sobre um personagem como Lucas da Feira? 

Marcos Franco  

Olha só, eu tenho uma relação muito estreita né.. com a cidade de Feira de Santana, tanto 

familiares por parte de mãe e por parte de pai são feirenses, eu sou feirense nato. Então, desde 

criança né apesar de ter nascido e vivido toda a minha vida na zona urbana eu sempre fui 

muito atrelado as coisas da zona rural. E até porque o Lucas, a história de Lucas se confunde 

com a própria história de Feira de Santana. 

 Repórter 

Na história em quadrinhos, o debate sobre as famas atribuídas a Lucas também vem a tona. 

Marcos Franco 

Na verdade, no quadrinho nós não buscamos fazer esse jogo né, nós mostramos é.. baseado 

em fontes oficiais e cordéis, fontes orais, traçar uma história, uma narrativa de uma história 

ne. De contrapartida a essa vida trilhada de Lucas, essa vida criminosa, nós mostramos todo o 

flagelo né, da sua infância, todo o flagelo da sua vida escrava, a motivação de que levou a ele 

trilhar essa vida de crimes. Eu particularmente acho que independente desse jogo de Lucas ser 

herói ou bandido o que vale realmente é a importância histórica da figura. 

Repórter 

Militantes do movimento negro de Feira de Santana reconhecem Lucas como referência, mas 

destacam uma suposta relação de prestação de favores que teria existido entre ele e alguns 

ricos fazendeiros daquela época. 
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Ivannilde Santa Bárbara 

Nós temos grupos do movimento negro divergentes, em Feira de Santana, mas estamos 

chegando a uma convergência a partir de uns 10 anos pra cá onde a gente tem investigado 

mais e compreendido que Lucas da feira é, para nós, uma referência. Foi um lutador, foi um 

homem no seu tempo marginalizado pela sociedade, mas que tem, que lançou mão do 

processo do banditismo organizado daquele periodo para auxiliar comunidades negras 

inteiras, famílias negras inteiras. A desvantagem disso é que havia muita cooptação*, como 

ainda há até hoje por parte dos coronéis milionários dessa região. 

E parte desse ganho dele, né.. essa prática do banditismo, ele deixava para famílias que 

enriqueceram inclusive, se empoderaram, aqui em Feira de Santana, com o resultado dessa 

ação dele. 

Repórter  

Essa tese sobre o suposto vínculo de Lucas com os poderosos da época é contestada. 

Clóvis Ramaiana 

Eu não tô dizendo que não aconteceu, mas documentalmente ela não se sustenta. De 

documento concreto tem a transcrição do processo crime de Lucas porque o próprio processo 

desapareceu. Na transcrição, do processo crime, não tem nenhuma referência que possa 

sugerir esse acordo de Lucas com algum fazendeiro. 

Repórter 

Nós estamos no bairro pedra do descanso, na periferia de Feira de Santana, aqui os moradores 

em conjunto resolveram homenagear Lucas da feira, personagem marcante da história dessa 

terra. 

Solange, porque os moradores aqui da Pedra do Descanso resolveram homenagear Lucas da 

Feira? 

Solange Guerra 

Por conta da importância histórica que tem o nosso bairro para Feira de Santana, é.. por tá 

numa margem de uma rodovia, o nome do nosso bairro Pedra do Descanso vem justamente 

por causa de uma enorme pedra que tinha nessa área central, na margem da BR. E essa pedra 

era a pedra que Lucas descansava e também ficava em posição estratégica né.. pra... pra 

conseguir garantir a sobrevivência do povo negro e os quilombos que existiam na época, 

então o bairro Pedra do Descanso é por conta de Lucas da feira que aqui passava e que aqui se 

abrigava. A avenida principal que era a avenida coletora.. né, dividida por pelo loteamento vai 

ter o nome de avenida Lucas da feira. A gente espera que a Câmara de vereadores referende 

essa vontade popular e também tem uma travessa também que é próximo a avenida Lucas da 

feira que vai ter o nome também de Travessa Lucas da Feira. 
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Repórter 

 As referências a Lucas da feira comprovam que apesar de toda a construção histórica para 

silenciar o personagem ou mesmo, para coloca-lo único e exclusivamente como um assassino 

comandante de um bando de salteadores não tornou-se hegemônica. 

Clóvis Ramaiana 

Ao fugir do cativeiro, Lucas mostrou um caminho e ao fugir do cativeiro e passar 20 anos 

fugido do cativeiro, enfrentando a tudo e a todos, ele mostrou que esse caminho é possível, e 

ao fugir do cativeiro e passar 20 anos fora dele e ter ganho um sobrenome, próprio, dele, 

Lucas da feira, ele demonstrou que esse caminho é muito facilmente percorrido. 

O que fez a classe dominante, os escravocratas da Feira de Santana, assim que Lucas morreu. 

A primeira declaração é de um padre, que escreveu assim "Enterrei hoje Lucas, escravo que 

era do finado padre Zé Pessoa." 

Ora, quando ele fez isso, ele tirou o sobrenome de Lucas, ele tirou a história de Lucas, anulou 

a historia de Lucas e remeteu Lucas a condição novamente de escravo e eu acho que esse foi o 

ponto de partida, houve um esforço no sentido dos escravocratas, houve um esforço no 

sentido de silenciar Lucas e depois esse esforço foi no sentido de demonizar, de criminalizar 

Lucas da Feira. Portanto, o segundo passo que eu acredito que a gente deveria dar seria 

interpretar as construções que tem sobre Lucas, sobre o ponto de vista de que são construções 

socialmente referendadas* pelos senhores de escravos, é uma ótica escravocrata que escreve 

sobre Lucas. São os donos de escravos, são os senhores de escravos, são os seus herdeiros, 

são aqueles que agenciavam com os feitores que escrevem sobre Lucas. 

Ora, como tal esse documento precisa ser interpretado com muito cuidado, se são os algozes* 

que fala da vítima a gente tem que ter.. tomar algum cuidado porque se não pode acontecer 

um fenômeno muito comum da historiografia brasileira, que e a vítima virar culpado. 

Bel pires 

Trata-se de uma construção, na verdade o que nós temos são discursos, os discursos eles são 

construídos a partir dos valores selecionados que o autor dessa construção ou os autores dessa 

construção né.. priorizam. 

O caso de Lucas ainda influencia bastante o discurso de Lucas, a resistência da memória, na 

medida que seleciona a memória, ou melhor seleciona algumas lembranças a cerca do Lucas e 

que isso é passado de geração para geração, porque pensamos aqui em termos de tradição 

oral, porque Lucas, a experiência em Lucas foi em meados do século 19, portanto nós falamos 

em memórias de geração, então na medida que seleciona isso, quem começou a guardar essas 

lembranças só guardou o que quis, o que lhe interessava ou que lhe interessava especialmente 

para dizer para a sociedade futura, obviamente o que era o Lucas do seu imaginário, o Lucas 

que ele queria que fosse. 

O problema todo é que essas pessoas deixam essa memória e essa memória ela vai passando 

sem grandes questionamento. Como nós não tínhamos paralelo a ela um conjunto de 
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pesquisas que buscassem explorar outras possibilidades de explicação sobre a experiência do 

Lucas o que fica são essas lembranças selecionadas e perpetuadas, e isso tem obviamente 

influenciado uma reprodução desse discurso sobre a experiência do Lucas caracterizando-o 

bipolarmente né, ou ele é um bandido, malvado, perverso ou um herói um tipo de “Robin 

Hood” do nordeste. 

 


