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RESUMO 

 

Esse estudo visa analisar as práticas de compadrio entre escravizados em Feira de 

Santana. Defendemos a tese de que os cativos, ao ampliarem as suas famílias no ato do 

batismo, buscavam estabelecer com seus compadres e comadres, relações de 

solidariedade e reciprocidade, essas que poderiam lhes ser úteis para criar possibilidades 

de conseguir melhores condições de vida no cativeiro, e quem sabe, sair dele. Desse 

modo, o compadrio é entendido aqui como um dos vários projetos de estratégia de 

sobrevivência do escravizado que, inserido em um sistema que o “coisificava”, não teria 

medido esforços para abraçar as diversas formas de sociabilidade para lutar contra ele, 

mesmo que, de fato, o sucesso dessas estratégias não fosse concretizado.   

 

Palavras-chaves: Escravizados. Compadrio. Estratégia. Sobrevivência 

 

ABSTRACT  

This study aims to analyze the practices of crony among slaves in Feira de Santana. We 

defend the thesis that the captives, when expanding their families in the act of baptism, 

sought to establish with their compadres and bedpans relations of solidarity and 

reciprocity, those that could be useful to them to create possibilities to achieve better 

Living conditions in captivity, and who knows, get out of it. Thus, the crony is 

understood here as one of the various projects of survival strategy of the enslaved that, 

inserted in a system that "coisified", would not have measured efforts to embrace the 

various forms of sociability to fight against him, Even if, in fact, the success of these 

strategies was not achieved. 

 

Key words: Enslaved. Crony. Strategy. Survival. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era 07 de abril de 1841, quando na Fazenda das Abobreiras, que ficava 

localizada na região de Feira de Santana, o reverendo José Tavares da Silva batizou 

solenemente a Martinha, filha natural de Thereza, que era cativa de João Ferreira da 

Silva. O batismo de Martinha fugiu à regra de um batismo “normal” de escravizados, 

uma vez que a referida foi apadrinhada por dois padrinhos, sendo eles, Manoel Ferreira 

da Silva Junior e Justino Ferreira da Silva_ por determinação da Igreja Católica, o 

batizando só poderia ser apadrinhado por um padrinho e uma madrinha. Outra 

“anormalidade” no batismo de Martinha está relacionada ao fato de que ela foi 

apadrinhada por dois parentes do seu até então senhor, situação que, segundo Stephen 

Gudeman e Stuart Schwartz1, muito pouco teria acontecido com os cativos do 

Recôncavo baiano, tendo em vista que esses, quase sempre, tiveram como padrinhos, 

pessoas que não tinham parentescos com seus senhores. 

Certamente o dia do batismo de Martinha marcaria para sempre a sua vida, tendo 

em vista o fato de que ela foi alforriada na pia, liberdade conquistada “por assim 

ordenar seo senhor2”, sob as testemunhas de Claudio José de Souza, Antonio de São 

Leão e Silva e Guilherme dos Santos de Assunção, sem nenhum valor estipulado ou tipo 

de condição. Teriam os dois padrinhos de Martinha, que eram parentes do seu até então 

senhor, intercedido na conquista de sua liberdade? Seria ela uma filha ilegítima de seu 

até então senhor, uma vez que muitos estudos sobre as práticas de compadrio entre 

escravizados no Brasil apontam que as crianças alforriadas na pia muitas vezes eram 

filhos de seus senhores3?As respostas para tais questionamentos não foram reveladas no 

registro de batismo de Martinha, todavia, tal fonte nos revela como sua mãe, cativa, 

                                                
1 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de 

escravos na Bahia. In: REIS, João José. (Org). Escravidão e invenção da liberdade; estudos sobre o negro 

no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

2 Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl.258. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana.  Disponível em: www.familysearch.org.br.  

3 Para saber mais sobre as justificativas das alforrias de pia, consultar: SOARES, Marcio de S. A remissão 

do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goiatacases, c.1750-c. 1830. 

Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
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decide ampliar sua família: estabelecendo laços de compadrio com pessoas de condição 

jurídica, bem como social superior a sua. Thereza havia acabado de se tornar comadre 

de homens que faziam parte de uma família de grandes escravocratas de Feira de 

Santana4. 

Vários estudos que analisaram as práticas de compadrio entre escravizados no 

Brasil apontaram que, assim como Thereza, mãe de Martinha, a maioria dos 

escravizados escolhiam as pessoas de condição jurídica livre para apadrinhar os seus 

filhos, almejando conseguir melhores condições de vida no cativeiro e até mesmo criar 

possibilidades para sair dele, mesmo que, segundo Stuart Schwartz, poucas vezes os 

padrinhos teriam lutado para conquistar a liberdade de seus afilhados5. 

Essa é uma questão, entretanto, que varia conforme a região e o tempo recortado 

para o estudo. Maria de Fátima Novaes Pires, por exemplo, ao estudar as práticas de 

apadrinhamento entre escravizados na freguesia do Riacho de Sant´Anna, no Alto 

Sertão da Bahia, entre os anos de 1830 a 1888, constatou que os cativos foram mais 

apadrinhados pelos seus semelhantes6. Para Sandra Graham, os escravos não se 

enganavam quando escolhiam para padrinhos dos seus filhos os seus semelhantes, 

principalmente quando esses residiam na mesma fazenda que a sua, uma vez que em 

momentos de necessidade eles poderiam atender com mais generosidade ou rapidez7. 

O que importa ressaltar é que os escravizados do Brasil estabeleciam relações de 

compadrio, fosse com seus semelhantes, fosse com pessoas livres, almejando conquistar 

“certos benefícios”. Assim, entendemos a formação desses laços como uma das muitas 

de suas estratégias de sobrevivência. Introduzidos em um sistema que os 

“coisificavam”, eles teriam abraçado as oportunidades possíveis para melhor 

sobreviverem ao martírio do cativeiro e criar possibilidades para sair dele, mesmo que 

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

em Feira de Santana, 1850-1888. Feira de Santana: UEFS, 2011. Ver apêndice A, p.220. 

5 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988, p.331-332. 

6 PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia (1830 -1888) 

/ Maria de Fátima Novaes Pires – São Paulo: Annablume/ Fapesp, 2003. 

7 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista 

brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p.74-75. 
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por vezes, essas estratégias fossem interpretadas como formas de fortalecer o 

escravismo, ou não tenham surtido grandes efeitos. 

Um dos estudos pioneiros sobre as práticas de compadrio entre escravizados no 

Brasil foi feito por Stephen Gudeman e Stuart Schwartz (1988) para o Recôncavo 

baiano, entre o século XVIII e início do XIX. A partir daí, outros estudiosos publicaram 

suas pesquisas sobre a mesma empreitada. Dentre esses estudos, podemos citar o de 

Maria de Fátima Rodrigues das Neves (1990), Tarcísio Botelho (1997), Robert W. 

Slenes (1997), Silvia Maria Brugger (2002 e 2004), Sandra Graham (2005), Jonis Freire 

(2009). Para a Bahia, podemos citar novamente Stuart Schwartz (1998 e 2001), Kátia 

Matoso (2003), Maria de Fátima Novaes Pires (2003) e Ivanice Teixeira Silva Ortiz 

(2014)8. Ao recortar a região de Feira de Santana, entretanto, os estudos sobre as 

práticas de compadrio entre escravizados ainda são muito poucos.  

                                                
8  NEVES, Maria de Fátima Rodrigues das. Ampliando a família escrava: compadrio de escravos em São 

Paulo do século XIX. História e População. Estudos sobre a América Latina-ABEP/IUSSP/CELADE. 

São Paulo, 1990. BOTELHO, T. R. Batismo e Compadrio de Escravos: Montes Claros (MG), século 

XIX. Locus – Revista de História, vol. 3. Juiz de Fora: EDUFJF, 1997, pp. 108-115. SLENES, Robert W. 

Senhores e subalternos no oeste paulista. In: NOVAIS, Fernando A. (Coord.); ALENCASTRO, Luiz 

Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional. vol. 2, 

São Paulo: Companhia das Letras, 1997. BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal – família e 

sociedade (São João Del Rei, séculos XVIII e XIX). Niterói, RJ: Universidade Federal Fluminense, 2002. 

(Tese de Doutorado em História). BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Compadrio e Escravidão: uma 

análise do apadrinhamento de cativos em São João del Rei, 1730-1850. Trabalho apresentado no XIV 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú- MG – Brasil, de 20- 24 de 

Setembro de 2004. GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não... FREIRE, Jonis. Escravidão e 

família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista / Jonis Freire. - Campinas, SP: [s. n.], 2009. Tese 

(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 

SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Tradução Jussara 

Simões. Bauru: EDUSC, 2001. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 2003. PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor... ORTIZ, Ivanice Teixeira. Trabalho 

escravo, laços de família e liberdade no Alto Sertão da Bahia: Caetité (1830 1860) / – Santo Antônio de 

Jesus, 2014. 
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Ainda é preciso que se descortine a historia da escravidão em Feira de Santana. 

A partir dos estudos construídos antes da década de 1990 foram se cristalizando duas 

memórias para Feira: a da “civilização do gado” ou a da cidade do 

“comércio/modernidade”, essa que pouco precisou da utilização da mão-de-obra cativa 

para progredir economicamente9. 

Indo na contramão desses estudos, a partir da década de 90, novos olhares 

surgiram para a história da escravidão em Feira de Santana. Além de reconhecerem a 

importância dos trabalhadores escravizados para a economia local, tais pesquisas 

resgataram histórias de escravos que resistiam ao cativeiro e buscaram a sua liberdade, 

bem como suas formas de sociabilidade. Buscaram dar vozes a sujeitos que estavam 

sendo silenciados na produção de trabalhos historiográficos sobre Feira de Santana. 

Dentre esses estudos, podemos citar alguns mais significativos, como os produzidos por 

Zélia de Jesus Lima, Lucas Evangelista, o Lucas da Feira: estudo sobre rebeldia 

escrava em Feira de Santana (1990), Luiz Cleber Freire, Nem tanto ao mar nem tanto à 

terra: agropecuária, escravidão e riqueza em Feira de Santana, 1850-1888 (2011), 

Flaviane Nascimento, Viver por si: histórias de liberdade no Agreste Baiano 

Oitocentista (Feira de Santana, 1850-1888) (2012), Ana Paula Cruz Carvalho da Hora,  

Negócios entre senhores: o comércio de escravos em Feira de Sant´Anna (1850-1888) 

(2014) e Karine Teixeira Dasmasceno,  Para serem donas de si: mulheres negras 

lutando em família (Feira de Santana, Bahia, 1871-1888) (2019)10.      

                                                
9 Para saber mais sobre a construção de uma memória para Feira de Santana atrelada à “civilização do 

gado”, consultar: BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e vaqueiros. Salvador: Centro Editorial e 

Didático da UFBa, 1989. Esse autor minimiza a presença negra na composição social do sertão/pastoreio 

e às vezes elide contradições e romantiza as relações entre senhor e escravo. Sobre a construção de uma 

memória para Feira atrelada a uma cidade comercial/moderna, que pouco precisou progredir 

economicamente com a utilização de mão-de-obra escrava, consultar: POPPINO, Rollie E.  Feira 

Santana. Salvador: Itapuã, 1968. Consultar ainda SILVA, Aldo José Morais. Natureza sã, civilidade e 

comércio em Feira de Santana. Elementos para o estudo da construção de identidade social no interior da 

Bahia (1833-1937). 2000. 212f. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000. 

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

Santana. Dissertação (Mestrado em História) − Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal da Bahia, UFBA, Salvador, 1990. FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à 

terra... NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si: histórias de liberdade no Agreste Baiano 
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Embora já consigamos encontrar alguns estudos que tenham discutido a história 

da escravidão em Feira de Santana na perspectiva da importância da mão-de-obra cativa 

para sua economia, resistência do escravo, sua luta pela liberdade e formas de 

sociabilidade, sobre as práticas de compadrio entre escravizados na região, os trabalhos 

ainda são ínfimos. Podemos citar o de Max Oliveira Santana Nogueira, Compadrio, 

criança e escravidão: Formação das relações de parentesco ritual pelas famílias 

escravas em Feira de Santana, 1866-1880 (2009), Yves Samara Santana de Jesus, 

Família escrava na freguesia de São José da Itapororocas – Feira de Santana (1785-

1826) (2015) e Karine Teixeira Damasceno, esse já mencionado acima11. Esse estudo, 

portanto, busca contribuir para tal discussão a partir de um recorte específico, Feira de 

Santana_ paróquia de Sant´Anna da Feira_ entre os anos de 1831 a 1841, a partir de um 

livro de registros de batismo do arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana, 

que está disponibilizado no website family search.   

No início preferimos consultar os registros no livro físico, todavia, o estado 

avançado de deterioração dificultava bastante a leitura. Foi então, que preferimos 

consultar os registros pelo website, pois, além de a digitalização está bem mais propicia 

para a leitura, o acesso foi facilitado. Os registros de batismos de escravos que cobrem o 

nosso recorte temporal (1831 a 1841) estão disponibilizados no livro identificado como 

1-B da paróquia de Sant´Anna da Feira. Nesse livro, existem registros que vão do ano 

de 1831 a 1843 e conta com 328 folhas.  

                                                                                                                                          
Oitocentista (Feira de Santana, 1850-1888). Dissertação (Mestrado em História) − Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, UFBA, Salvador, 2012. HORA, Ana Paula Cruz 

Carvalho. Negócios entre senhores: o comércio de escravos em Feira de Sant´Anna (1850-1888)/Ana 

Paula Cruz Carvalho Hora.- Santo Antônio de Jesus, 2014. DAMASCENO. Karine Teixeira. Para serem 

donas de si: mulheres negras lutando em família (Feira de Santana, Bahia, 1871-1888). Tese de 

Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia 

para obtenção do Título de Doutora em História. Salvador, 12 de julho de 2019. 

11 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão: Formação das relações de 

parentesco ritual pelas famílias escravas em Feira de Santana, 1866-1880. Feira de Santana: Monografia 

de conclusão do curso de graduação em História, UEFS, 2009. JESUS, Yves Samara Santana de. Família 

escrava na freguesia de São José da Itapororocas – Feira de Santana (1785-1826). Dissertação (Mestrado 

em História) − Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Santo Antonio de Jesus, 2015.   
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Nesse livro, existem os registros de batismos de pessoas de todos os estatutos 

jurídicos da época, ou seja, escravizadas, livres e libertas. O total de pessoas batizadas 

como escravas na paróquia de Sant´Anna da Feira entre os anos de 1831 a 1841, foi 

1.155. Encontramos também, 15 cativos que foram alforriados na pia; a discussão para 

esses casos será feita em uma sessão específica, uma vez que as informações sobre seus 

batismos foram analisadas separadamente. Nos registros de batismo que analisamos, 

pudemos encontrar informações como:  

 

Algumas informações possíveis em registros de batismo de escravos  

Data e Local do batismo 

Nome do padre que celebrou o batismo 

Idade do batizado 

Etnia ou cor do batizado, de seus pais, padrinhos e madrinhas 

Condição jurídica do batizado, de seus pais, mães, padrinhos e madrinhas 

Nome do proprietário do batizado, de seus pais, padrinhos e madrinhas, quando fossem 

escravos 

 

É preciso mencionar, de antemão, que nem todos os registros analisados tiveram 

as informações que foram citadas acima, uma vez que isso dependia muito dos padres 

que celebravam o batismo. Os padres de algumas capelas foram mais detalhistas que os 

de outras nas informações sobre o batismo, e, certamente, os registros que estiveram 

mais detalhados, contribuíram bem mais para as nossas conclusões. A categoria etnia ou 

cor dos envolvidos no batismo, por exemplo, fosse esse o batizando, seus pais, mães, 

padrinhos ou madrinhas, foi quase sempre ignorada, como veremos ao longo do nosso 

estudo.   

A utilização de documentos eclesiásticos na pesquisa histórica_ assim como os 

judiciários e municipais_ segundo Stuart Schwartz, se tornou uma alternativa para 

estudiosos adentrarem ao cotidiano dos escravizados12.  A falta de informações sobre o 

dia-a-dia da comunidade cativa, bem como as descrições simplórias, estereotipadas e 

preconceituosas dos viajantes tem levado os pesquisadores a se debruçarem sob os 

acervos governamentais e religiosos. A esse respeito, pontuou Tarcísio Botelho: 

A renovação dos estudos sobre o escravismo no Brasil tem levado nos 

últimos anos, ao surgimento de novos objetos antes negados ou 

                                                
12 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes... 
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negligenciados. Assim, emergem temáticas acerca da sociabilidade do cativo, 

superando a sua visão com um ser submetido à “anomia” social, 

“coisificado” e sem vontade própria. Dentro desses novos temas, a família 

escrava e os laços de solidariedade construídos no cativeiro assumem 

importância fundamental13.  

Assim, procuramos através da análise dos registros de batismo da paróquia de 

Sant´Anna da Feira, utilizando como instrumento metodológico a demografia histórica, 

resgatar aspectos do cotidiano da comunidade cativa feirense, suas formas de 

sociabilidade e estratégias de sobrevivência na utilização do compadrio. Diante disso, 

nosso estudo é fundamentado a partir do viés da História Social da Escravidão, uma vez 

que ao entendermos a construção de laços de parentesco no compadrio como uma 

estratégia de sobrevivência dos escravizados, deixamos de lado o entendimento dos 

mesmos como apenas submissos perante o escravismo, para enxergá-los como sujeitos 

astutos e ativos na construção de suas próprias histórias, os quais na sua luta contra o 

cativeiro atuaram não somente a partir do uso da violência ou da fuga, mas também 

através de “negociações14”.  

Inicialmente o recorte temporal abrangeria a década de 1830 a 1860, período que 

cobriria as duas leis de cessação do tráfico de escravos africanos para o Brasil, a Lei 

Feijó em 1831, e a Lei Queiroz, 1850. A proposta inicial era verificar, por exemplo, o 

número de africanos que havia em Feira de Santana no período, se houve ou não 

mudança de padrões após a implementação das duas leis ao dialogar com os resultados 

encontrados em anos anteriores e posteriores por outros estudiosos. O contato com os 

livros, bem como a grande quantidade de registros de escravos encontrados revelaram, 

entretanto, que a empreitada não caberia nos limites de uma monografia de graduação e 

nos vimos na necessidade de reduzi-la. Assim, em nosso recorte (1831a1841), pudemos 

identificar apenas se houve mudança ou não de padrões na escravidão em Feira de 

Santana a partir da lei de 1831. A escolha do ano 1831_ que é o ano de início do livro_ 

e os dez subseqüentes é justificada também pelo recorte administrativo em 1833, ano 

em que Feira de Santana fora elevada à categoria de vila, se tornando, portanto, uma 

entidade política independente. Além disso, é um período ainda não abarcado pelos 

                                                
13 BOTELHO, T. R. Batismo e Compadrio de Escravos..., p. 118-119. 

14 Para saber sobre a resistência cativa a partir das “negociações”, consultar: REIS, João José; SILVA, 

Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das 

Letras. 1989. 
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estudos sobre as práticas de compadrio entre escravizados em Feira de Santana, 

portanto, sendo nossas fontes inéditas; assim, nosso estudo contribuirá para identificar 

mudanças ou permanências. Os outros estudos abarcaram períodos anteriores ou 

posteriores ao nosso.  

Dividimos o nosso estudo em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata das 

novas perspectivas de análise para a construção da história da escravidão em Feira de 

Santana, uma vez que até a década de 1980, a cidade tinha duas memórias cristalizadas, 

nas quais o trabalhador cativo teve papel secundário, bem como suas histórias 

silenciadas.  

No segundo capítulo, a partir dos dados coletados nos registros de batismos, 

buscamos identificar aspectos como o sexo e idade dos batizados, procedência étnica ou 

cor dos mesmos, de seus pais e mães e localidades com mais batizados. Tais aspectos 

nos revelaram as especificidades da escravidão feirense no período e o perfil social de 

sua comunidade cativa. Discutimos nesse capítulo se houve mudança ou permanência 

desse perfil dialogando com as especificidades da escravidão em Feira de Santana 

encontradas por outros estudiosos e em outros anos.  

Analisar as práticas de compadrio entre os escravizados de Feira de Santana foi 

o objetivo no nosso terceiro capítulo. Primeiramente, discutimos as práticas de 

compadrio entre escravizados em outros locais do Brasil e na Bahia. Posteriormente, 

analisamos essas práticas em Feira de Santana, a partir de nossas análises, bem como 

das de outros autores. Identificamos até que ponto os padrões detectados para outras 

localidades do Brasil e da Bahia convergiram com os encontrados para Feira.  

No quarto e último capítulo, nos propusemos a discutir sobre a família escrava, 

uma vez que os registros de batismo que analisamos nos informaram sobre a presença 

da legitimidade nas uniões dos escravizados. Nosso intuito é contribuir para a 

desmistificação da ideia de instabilidade familiar na vida do escravo, deslegitimando a 

visão de viajantes e abolicionistas do século XIX, que descreveram a família cativa 

brasileira como fruto de relações poligâmicas, patológicas e promiscuas, sendo essas 

atribuições adotadas pelos estudiosos até a década de 1960 no Brasil.     
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CAPÍTULO 1: NOVAS PERSPECTIVAS DE ANÁLISE PARA A 

CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA ESCRAVIDÃO EM FEIRA DE SANTANA 

 

Se quisermos nos apropriar da gênese da história de Feira de Santana, temos 

como tarefa remontarmos pelos menos em quatro séculos. O povoamento de sua região 

é datado do século XVII, e está associado às sesmarias de Itapororocas, Jacuípe e Água 

Fria, as quais pertenciam a João Lobo de Mesquita, esse que posteriormente as 

venderam para João Peixoto Viegas15. A sesmaria de Itapororocas compreendia os 

limites Norte do atual município de Feira de Santana e mais os de Tanquinho, Candeal e 

Santa Bárbara. Por sua vez, a sesmaria de Jacuípe compreendia as terras localizadas 

entre os rios Jacuípe e Paraguaçu, desde as suas nascentes, até o encontro dos dois, 

próximos à então Vila de Cachoeira, e a de Água Fria, seguia pela margem esquerda do 

Rio Pojuca, abrangia mais ou menos as terras do município de mesmo nome, e os de 

Santanópolis, Irará, Coração de Maria, Lamarão, Pedrão e partes de Santa Bárbara. Uma 

vez que as sesmarias foram adquiridas por Viegas, nas terras de Itapororocas ele 

construiu casa-forte e uma capela dedicada a São José, a qual foi chamada Capela de 

São José das Itpororocas. Em 1696, em decorrência do seu crescimento populacional, a 

Capela de Itapororocas foi elevada à categoria de freguesia, denominada Freguesia de 

São José das Itapororocas16.  

No século XVIII, as sesmarias que pertenciam a João Viegas foram divididas e 

vendidas, dando origem à fazenda Olhos D`água, que tinha como proprietários o casal 

de portugueses Domingos Barbosa Araújo e Ana Brandão. O casal de portugueses, não 

possuindo descendentes diretos, doou na freguesia de São José das Itapororocas um 

terreno para a elevação de uma capela sob a invocação dos santos Ana e Domingos. 

Nessa área formou-se um povoado, e a posterióri foi organizada uma feira de gado que 

passou a ganhar destaque na Bahia17. Devido ao destaque de sua feira de gado o 

                                                
15 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de 

história colonial. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) − Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Federal da Bahia, UFBA, Salvador, 1998, p.41. 

16 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à terra..., p.42-43. 

17 CATEDRAL METROPOLITANA DE SANTANA. Translado de Escritura de Dote e Doação das 

Terras de Sant´Anna, 28 set.1732; ANDRADE, 1990, p.127; VIANA, 1893, p.442. Apud FREIRE, Luiz 

Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à terra..., p.44.   
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povoado formado ao redor da capela de São José das Itapororocas foi elevado à 

condição de vila em 1833, essa denominada Vila do Arraial de Feira de Santana, a qual 

era composta pelas freguesias de São José das Itapororocas, sede, hoje distrito de Maria 

Quitéria; Sagrado Coração de Jesus do Pedrão, hoje Irará; e Santana do Camisão, atual 

município de Ipirá18. 

Na segunda metade do século XIX a partir da lei provincial de nº 1.320, em 16 

de Junho de 1873, a Vila do Arraial de Feira de Santana fora elevada à categoria de 

cidade, e, em decorrência disso, passou a ser chamada de Cidade Comercial de Feira de 

Santana. Todavia, no final do século XVIII “já realizava a sua primeira feira livre e de 

gado, que exibiu um crescimento contínuo, tornando-se, após a Independência Política 

da Bahia (1828), uma das mais importantes da Província”19. 

Se quisermos nos apropriar da gênese da história da escravidão em Feira de 

Santana, temos também que nos remontarmos em quatro séculos, uma vez que foi no 

século XVII que os primeiros escravos foram inseridos na região20. Entretanto, até a 

década de 1980, a importância desse trabalhador para a sua economia foi negligenciada 

nas pesquisas históricas. Além disso, foram também negligenciadas as suas formas de 

resistência ao cativeiro, bem como suas lutas pela liberdade e formas de sociabilidade. 

As memórias que se cristalizavam para Feira de Santana era a atribuída à “civilização 

do gado”, ou a da cidade “comercial/moderna”, que teria se tornado uma das mais 

importantes da Bahia, porém, patamar alcançado com muito pouca utilização de mão-

de-obra cativa.   

 A partir da década de 90, novos estudos, com a utilização de novas 

metodologias, reconheceram a importância do trabalhador escravizado para economia 

feirense, bem como resgataram as histórias desses sujeitos. Esses estudos buscaram dar 

voz a sujeitos até então silenciados na produção de trabalhos historiográficos sobre 

Feira de Santana.  

Luiz Cleber de Moraes Freire reconhece a importância da mão-de-obra cativa 

para Feira de Santana, afirmando que os escravos atuaram nas diversas atividades 

desempenhadas na região, como nos serviços relacionados à lavoura de cana-de-açúcar, 

tabaco, algodão, mandioca e outros gêneros de subsistência. Eles atuavam ainda, em 

                                                
18 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana..., p.51. 

19 LIMA, Zélia Jesus de. Lucas Evangelista, o Lucas da Feira..., p. 88-89.  

20 ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana..., p.42.  
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atividades relacionadas à pecuária, aos trabalhos domésticos e ao comércio, como no 

serviço de carregador21.  

Freire afirma que, embora o campo da história econômica tenha abordado a 

propriedade rural sertaneja durante o período colonial e imperial como portadoras de 

pequenas quantidades de escravizados_ tendo em vista o fato de muito se considerar o 

ofício de vaqueiro, de grande destaque no Sertão, como dificilmente praticado por 

cativos_ em Feira de Santana essa realidade não se encaixou, pois seu número de 

cativos era bastante significativo. A mão-de-obra cativa se fez mais presente nas 

fazendas que faziam parte da região de Feira de Santana, uma vez que elas tinham, além 

da pecuária, uma expressiva lavoura de tabaco, mandioca e algodão e em menor 

quantidade de cana-de-açúcar22. Esse autor argumenta, portanto, ter sido a região de 

Feira sustentada por uma economia agrária e escravista23. 

Ao analisar 200 inventários entre os anos de 1850 a1888, Freire constatou que 

em apenas 06 deles não apareceu escravizados como bens dos inventariados. Em 75 

deles, os inventariados tiveram até 05 cativos; em 40, de 06 até 10; em 42, de 11 a 20, e 

em 29, de 21 a 50 cativos. Em 06 deles os inventariados tiveram entre 51 e 100, e em 

02, a quantidade foi acima de 10024. No caso do movimento dos valores dos bens dos 

200 inventariados, os cativos alcançaram a maior parcela das fortunas entre os anos de 

1850 a 186925. Esses dados nos revelam a importância dada ao trabalho do cativo para 

todos os extratos sociais, homens possuidores de pequenas, médias e grandes fortunas 

na região. 

  Ana Paula da Hora também ilumina por meio da sua pesquisa a importância do 

trabalhador escravo para Feira de Santana. Hora_ assim como Luiz Cleber Freire_ 

afirma que a economia feirense não se restringiu apenas à pecuária, revelando, em 

meados do século XIX, um dinâmico comércio de escravos que se estabeleceu na 

região, esse que pôde ser provincial ou interprovincial. 

Tendo utilizado uma gama variada de fontes, como escrituras de compra e venda 

de escravos, procurações, jornais, processos crimes e cartas de alforrias, Ana Paula da 

                                                
21 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à terra..., p.52. 

22 Idem, p.24. 

23 Idem, p.50. 

24 Idem, p.91. 

25 Idem, p.193. Ver tabela, p.193.   
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Hora mostra a importância econômica da propriedade escrava ao perceber que os 

cativos de Feira de Santana foram vendidos e hipotecados pelos seus senhores em 

momentos de dificuldades financeiras. “Nesse sentido, temos escravos vendidos e 

hipotecadas aderentes às propriedades assim como acontecia com gados, benfeitorias e 

casas 26”.  

No comércio de escravos em Feira de Santana, segundo Hora, houve 

predominância de certos compradores/vendedores, o que a fez acreditar que esses 

comerciantes levavam a sério o comércio de cativos e “faziam parte de uma rede 

comercial que buscava mão-de-obra cativa em qualquer lugar que fosse possível obtê-

las”, visando posteriormente conseguir um maior lucro possível ao vendê-las27.  A 

autora ainda pontua que muitos dos compradores e vendedores de escravos em Feira de 

Santana eram agropecuaristas e comerciantes com grandes fortunas, bem como 

gozadores de prestígio social. 

Para além de nos revelar o dinâmico comércio de escravos em Feira de Santana 

a partir de 1850, Ana Paula da Hora também lança luz às formas de resistências dos 

cativos a essa prática, uma vez que lutavam pela sua liberdade temendo serem separados 

de suas famílias. Hora afirma que os cativos atuaram em busca de sua liberdade de 

diversas formas, como indo à justiça, fugindo e até mesmo por meio da compra de sua 

alforria28. Essa autora revela, portanto, que os escravizados de Feira de Santana não 

estavam inertes à possibilidade de se desfazer de seus laços familiares, mas, pelo 

contrario, lutavam ferrenhamente para que eles se mantivessem estáveis.   

A pesquisa desenvolvida por Ana Paula da Hora, portanto, se soma às de outros 

estudiosos que ao se debruçarem sobre as fontes dos arquivos, se depararam com 

inúmeras histórias que revelam a presença e importância da mão-de-obra escrava para a 

economia de Feira de Santana, bem como as formas de resistência desse trabalhador.   

Flaviane Ribeiro Nascimento, também apresenta novas perspectivas de análise 

para a construção da história da escravidão em Feira de Santana. A autora analisou os 

projetos e experiências de liberdade na região entre os anos de 1850 a 1888 a partir da 

prática de alforriar. Segundo essa autora, a alforria esteve imbricada em relações de 

                                                
26 HORA, Ana Paula Cruz Carvalho. Negócios entre senhores..., p.97. 

27 Idem, p.70.  

28 Idem, p.89. 
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paternalismo e dominação senhorial, mas também de autonomia cativa, ao perceber as 

mais variadas possibilidades de luta por sua liberdade.  Sobre a prática de alforriar na 

Feira de Santana das últimas décadas do escravismo, Nascimento disse: 

[...] a despeito de todas as dificuldades impostas aos cativos seja através de 

condições, seja através de pagamento de altas quantias, eles insistiram em se 

tornar livres do cativeiro. Se no mundo dos negócios da escravidão aquelas 

pessoas eram submetidas a transações comerciais nas quais eram reduzidas a 
meros instrumentos de trabalho, as cartas de alforria demonstram que as 

relações senhor-escravo estavam mergulhadas num emaranhando de ações 

complexas e delicadas, em que, decerto, ambos estavam conscientes de seu 

poder de barganha, vinculadas a experiências e tradições históricas 

particulares e originais e, ao mesmo tempo, condicionadas por situações 

econômicas. A alforria era, pois, resultado de investimentos de ambas as 

partes29.  

Segundo Nascimento, na região de Feira de Santana, para os escravos 

negociarem melhores condições de vida no cativeiro, bem como sua liberdade, eles 

precisaram ser obedientes, humildes, dependentes e desempenhar bons serviços, 

todavia, além disso, de “astúcia, sagacidade e imaginação30”. A autora nos apresentou 

os cativos de Feira de Santana como sujeitos que eram limitados pelo poder do 

escravismo nas suas lutas por liberdade, mas também como protagonistas de suas 

próprias histórias, não inertes a um sistema que os oprimia, e sim “estrategistas”, uma 

vez que construíam todo tipo de alianças, horizontais, verticais, inclusive, com seus 

senhores. Nascimento afirma que essas alianças construídas na escravidão, atendiam a 

projetos de vida: 

Na lida diária, a libertação e a organização da (sobre)vivência foi um projeto 

construído por muitas mãos para a superação do estado de escravidão, ao 

tempo em que teciam cuidadosamente as alianças, os laços de amizade, 

companheirismo e solidariedade, sem os quais a labuta pela liberdade e a sua 

realização  seriam, certamente, muito mais difíceis31.  

Os escravizados de Feira de Santana foram compreendidos, a partir do estudo de 

Nascimento, como sujeitos que perambulavam no seu mundo, no dos livres e dos 

libertos em busca de espaços de autonomia, na construção de estratégias de 

sobrevivência e de liberdade. A ideia do escravizado feirense como sempre passivo e 

submisso na busca por sua carta de alforria, ou seja, sempre esperando a benevolência 

senhorial, dá lugar à defesa da existência de uma comunidade cativa astuta na região, 

                                                
29 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si..., p.44-45. 

30Idem, p.56. 

31 Idem, p.131. 
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que negociava a sua liberdade e compreendia que o caminho para alcançá-la seria 

menos longo ao tecer alianças dentro da comunidade escrava e fora dela.  

Na mesma perspectiva de análise, o estudo de Karine Teixeira Damasceno 

reconstitui as experiências das mulheres negras escravizadas, libertas e livres em Feira 

de Santana entre os anos de 1871 a 1888 na luta pela liberdade legal. A autora procura 

alcançar essas mulheres no esforço que fizeram para adquirir a própria liberdade, como 

também para seus filhos e para outras pessoas de sua família – utilizando o conceito de 

família negra extensa_ e até mesmo de sua comunidade negra, fosse ela por negociação 

com os seus senhores ou a partir de batalhas na justiça32 

Para reconstituir a experiência dessas mulheres, Damasceno mergulhou em 

diversas fontes, dentre as quais estão ações de liberdade, cartas de alforrias, escrituras 

de compra e venda de escravos, inventários post mortem, registros de batismo e 

atestados de óbitos. A partir da análise dessas fontes, a autora constatou que essas 

mulheres, embora fossem encontradas na condição de propriedade, subordinadas, 

portanto, à autoridade de seus senhores, lutaram por melhores condições de vida no 

cativeiro, bem como se organizaram tendo como meta a liberdade33. Na busca pela 

alforria, essas mulheres negras criaram uma rede de apoio, que envolvia outros sujeitos 

sociais de extrema importância para a concretização e sucesso de seus projetos de vida. 

Damasceno constata por meio do estudo do registro cartorial das cartas de 

alforria que, em Feira de Santana, as mulheres eram em ampla maioria o segmento que 

mais recebeu a alforria, bem como foram predominantes nas ações de liberdade. Para 

essa autora, isso se explica por elas terem compreendido que a busca pela liberdade 

legal em anos das duas últimas décadas da escravidão, era “a alternativa com maior 

probabilidade de sucesso”, tendo em vista a instabilidade do escravismo. A busca dessas 

mulheres pela liberdade legal é também justificada porque elas não queriam fugir e 

deixar seus filhos no cativeiro uma vez que não era fácil uma fuga com crianças34.  

Em sua luta por liberdade, fosse ela pela negociação com seus senhores ou pelas 

ações movidas na justiça, essas mulheres, segundo Damasceno, se mostraram presentes 

na luta contra o escravismo no Brasil, uma vez que “cada movimento que faziam rumo à 

                                                
32 DAMASCENO. Karine Teixeira. Para serem donas de si..., p.13. 
33Idem, p.15. 
34 Idem, p.139.  
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liberdade, cada aliada e aliado visível aos olhos da justiça ou não, que aderiam a esses 

projetos, indicava que elas movimentavam toda uma estrutura35”.  

O estudo de Karine Damasceno, portanto, nos revela uma comunidade negra 

feirense que ia até as últimas consequências nos seus projetos de liberdade. Essa autora 

nos apresenta histórias dos “de baixo36”, trazendo, na medida do possível, as suas vozes.  

Em seu estudo, a mulher negra do sertão/pastoreio, na sua luta pela liberdade assume 

papel protagonista.  

 Assim, os trabalhos discutidos nessa sessão contribuem para que a memória da 

Feira de Santana da “civilização do gado”, bem como a da “Princesinha do Sertão” que 

se impõe com ares de civilização e modernidade a partir de seu grande desenvolvimento 

econômico que nada deve à utilização do trabalho escravo, seja desmitificada. Suas 

pesquisas fartamente documentadas lançam luz sobre memórias e experiências da 

comunidade escrava feirense, e revelam como suas ações foram decisivas nos rumos da 

história da região. Depois desses estudos, essa história não poderá mais ser contada a 

partir de “persuasão, do molde ou da obliteração37” 

  

                                                
35 Idem, p. 217. 

36 Para saber sobre a história dos “de baixo”, Ver: THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe 

operária inglesa I: a árvore da liberdade. 4. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. THOMPSON, Edward 

Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998. 

37 Para saber sobre as formas de contar história a partir de persuasão, molde e obliteração, consultar: 

BURKE, Peter. História como memória social. In: BURKE, Peter. Variedades de história cultural. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 



25 

 

 

 

CAPÍTULO 2- SOBRE A COMUNIDADE ESCRAVA DE FEIRA DE 

SANTANA: O QUE NOS REVELA OS REGISTROS DE BATISMOS? 

 

O objetivo desse capítulo é fazer uma análise demográfica da comunidade cativa 

feirense. Para tanto, traremos os dados encontrados sobre tal comunidade a partir da 

leitura dos registros de batismo de escravos. Buscaremos identificar a especificidade 

dessa escravidão trazendo informações como a condição jurídica das pessoas batizadas, 

as localidades que mais batizaram escravos, sexo, idade e procedência étnica/cor desses 

batizados, bem como de seus pais e mães. Analisaremos até que ponto o perfil social da 

comunidade escrava que encontramos em nosso recorte (1831-1841), convergiu ou não 

com o detectado por outros estudiosos e em outros períodos em Feira de Santana.      

 

2.1: CONDIÇÃO JURÍDICA DOS BATIZADOS 

 

O livro notarial de batismo que analisamos cobre o período de 1831 a 1843, e 

contém registros de escravos, livres e libertos, ou seja, de todas as condições jurídicas e 

sociais do período. Entre os anos de 1831 a 1841, foram batizadas na paróquia de 

Sant´Anna da Feira 4.939 pessoas, sendo que 1.155 delas foram batizadas como cativas, 

número que corresponde a 23,38% do total de batismos, como podemos analisar no 

gráfico 1.   

 

GRÁFICO 1: CONDIÇÃO JURÍDICA DOS BATIZADOS_ FEIRA DE SANTANA 

(1831-1841) 

 
Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Escravizados 23,3%

Não escravizados
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No censo de 1835 pudemos constatar que os cativos correspondiam a 30,2% em 

relação ao total da população de Feira de Santana. Das 14.962 pessoas computadas pelo 

censo, 4.518 eram cativas. Podemos consultar os dados do censo na tabela 1.  

 

TABELA 1: POPULAÇÃO LIVRE E ESCRAVA NO TERMO DA VILA DE 

SANT´ANNA DA FEIRA EM 1835 

Localidade Livres Escravos Total % em relação à 

população total  

São José das 

Itapororocas 

1.679 1.104 2.783 39,7 

São Simão 997 574 1.571 36,5 

N. Srª da Ajuda do 

Limoeiro 

1.006 540 1.546 35,0 

Sr. do Bonfim do 

Calumbi 

1.002 408 1.410 29,0 

Santa Bárbara 2.105 811 2.916 27,8 

N. Srª do Bom 

Despacho  

1.413 524 1.937 27,0 

Sant´Anna da Feira 2.242 557 2.799 20.0 

Soma 10.444 4.518 14.962 30,2 

Fonte: APEB: Seção Colonial Provincial: Série Polícia. Maço 568438.  

 

Para Luiz Cleber Freire, o grande contingente de mão-de-obra escrava em 

relação à população total de São José das Itapororocas, São Simão e Limoeiro, 

respectivamente, deveu-se ao fato de que a terra e o clima dessas localidades se 

aproximavam do Recôncavo, e, portanto, eram locais de concentração de engenhos de 

açúcar da região. O pouco contingente de escravos em relação à população total em 

Sant´Anna da Feira, sede da Vila de Sant’Anna da Feira, ocorreu em virtude do 

comércio ser a sua principal atividade econômica, na qual a mão-de-obra livre era mais 

aproveitada39.  

Considerando que em 1835 o número da população escrava de Feira de Santana 

em relação a sua população total era significativo, observamos uma mudança 

significativa 37 anos depois. No censo de 1872, os cativos somavam 4.108 pessoas, 

                                                
38 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra... 

39 Idem, p.51-90. 
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número que corresponde a 7,94% do total da população; os livres, por sua vez, 

somavam 47.588, (92,05%) da população total, que era de 51. 696 pessoas. Podemos 

melhor analisar esses dados na tabela 2. 

 

TABELA 2: POPULAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA EM 1872 

Localidades Livres % Escravos % Total 

Santa Bárbara 10.112 89,8 1.146 10,1 11.258 

Sant’Anna da Feira 7.624 95,3 371 4,6 7.995 

N.S dos Humildes    6.962 96,3 263 3,6 7225 

S. José das Itapororocas 5.533 90,7 564 9,2 6.097 

Senhor do Bonfim 4.948 90,7 507 9,2 5.455 

N. S. da Conceição do Riachão 

do Jacuípe 

4.674 93,2 337 6,7 5.011 

N. S. dos Remédios 3.836 85,8 633 14,1 4469 

N. S. da Conceição de Coité   3.899 93,1 287 6,8 4186 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Recenseamento do Brasil de 1872. Bahia. 

 

O estudo de Flaviane Nascimento, por sua vez, nos ajuda a questionar os dados 

que aparecem no censo de 1872. Essa autora trabalha com os dados da matrícula de 

escravizados, constantes do relatório de 1875. Apresentado pela Diretoria Geral de 

Estatística do Império, esses dados indicam um número de escravos bem superior ao 

que aparece no censo em 1872. Os dados do relatório revelam que o número de cativos 

de Feira de Santana era 7.721, dentre esses 3.501 homens e 4.220 mulheres. Ainda 

segundo Nascimento, de acordo com o relatório da matrícula de escravos, a população 

cativa de Feira era em tamanho a sétima da Bahia, ficando atrás apenas de Salvador, que 

possuía 16.908 cativos, Cachoeira, (16.907), Santo Amaro (14.505), São Francisco 

(11.363), Maragogipe (7.803) e Nazaré (7.800)40.  

O decréscimo da população cativa de Feira de Santana em relação a sua 

população total é justificado pelo comércio interprovincial que começou no Brasil a 

partir de 1850 com a extinção do tráfico transatlântico. Uma vez tendo sido cessado o 

                                                
40 NASCIMENTO, Flaviane Ribeiro. Viver por si..., p.57. 



28 

 

 

 

tráfico, e, nesse mesmo período, crescido a economia cafeeira no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, muitos escravos baianos foram transferidos para tais províncias41.  

O número de alforrias conquistadas em Feira é também um fator que contribuiu 

para o decréscimo de sua população cativa em relação à sua população total. A partir da 

década de 60 tivemos um grande aumento de conquista de cartas de alforria. Entre os 

anos de 1850 a 1859, segundo Ana Paula da Hora, o número de alforrias registradas nos 

livros cartoriais de Feira foi 62. Entre os anos de 1860 a 1869 foram encontradas 220; 

para os anos de 1870 a 1879, o número foi ainda maior, 398 registros, e para 1880, o 

total foi 269. Para essa autora, o exponencial crescimento dos registros cartoriais das 

alforrias aconteceu porque os escravos temiam ser vendidos para fora da província ou 

regiões próximas a Feira de Santana, tendo em vista o comércio provincial e 

interprovincial, que a partir da década de 1850 ocorreu na região.  Assim, os cativos 

lutaram mais ferrenhamente para conquistar sua alforria, como afirmamos no capitulo 

anterior. Era preciso evitar a separação de seus familiares e amigos42, figuras as quais, 

certamente, contribuíam para tornar menos dolorosa a experiência do cativeiro.   

Outra explicação para esse decréscimo está relacionada à própria instabilidade 

do escravismo, uma vez que o censo corresponde às duas décadas finais de escravidão 

no Brasil, período em que ela já dava sinais de que não resistiria muito tempo. O 

decréscimo pode ainda ser justificado pelo fato de a população de Feira ter crescido 

absurdamente da década de 1830 para 1870, não tendo o número de escravizados 

acompanhado tal crescimento.  

O que importa ressaltar aqui, é que os dados referentes ao total de escravos de 

Feira de Santana detectados no censo de 1835 convergem com o encontrado no livro de 

batismo analisado. O censo nos informa que 30,2% das pessoas de Feira eram escravas, 

o livro de batismo, que esses sujeitos correspondiam a 23,3% da população total. A 

pequena variação certamente existe uma vez que o censo fez a contagem da população 

                                                
41 Para saber sobre o comércio interprovincial no Brasil, Ver: NEVES, Erivaldo Fagundes. Sampauleiros 

traficantes: comércio de escravos do Sertão da Bahia para o Oeste Cafeeiro Paulista. Revista Afro-Ásia, 

Salvador: CEAO/UFBA, n. 24, p. 97-128, 2000. Disponível em: 

<http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n24_p97.pdf >.  Ver ainda: GRAHAM, Richard. Nos 

tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos na Brasil. Afro-Ásia – Centro de 

Estudos Afro-Orientais, Salvador, n. 27, p. 121-160, 2002.   

42 HORA, Ana Paula Cruz Carvalho. Negócios entre senhores..., p.26-29. 
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cativa geral, o livro de batismo, todavia, registrou apenas o total de cativos nascidos e 

alguns cativos africanos recém-chegados (16 casos).  

 

2.2-LOCALIDADES COM MAIS ESCRAVOS BATIZADOS 

 

Na leitura dos registros, percebemos que houve padres que tiveram uma maior 

preocupação em informar os locais em que os cativos foram batizados, todavia, muitas 

vezes essa informação foi ignorada. Aparecem os seguintes locais de cerimônia: 

“capela”, “fazenda”, “oratório”, “casa” e “engenho”. O total de registros em que o local 

de cerimônia do batismo não foi informado foi 277, número que equivale a 23,9% do 

total de batismos. Embora essa particularidade nos impeça de afirmar com exatidão qual 

localidade de Feira de Santana mais batizou cativos, no que se refere aos registros em 

que o local da cerimônia foi mencionado pelo padre, a capela de Santa Bárbara, Bonfim, 

Matriz e Bom Despacho foram as mais citadas, como podemos observar na tabela 3. 

 

TABELA 3: LOCALIDADES DE BATISMO DE ESCRAVOS_ FEIRA DE 

SANTANA (1831-1841) 

Localidades      Quantidade     Porcentagem 

Não mencionados ou indecifráveis 277 23,9% 

Outros locais (capelas, oratórios, casas, fazendas e engenho) 253 21,9% 

Capela de Santa Bárbara 235 20,3% 

Capela da Matriz (Santana da Feira) 136 11,6% 

Capela do Bonfim  135 11,6% 

Capela de N. Srª do Bom Despacho  120 10,3% 

Total 1.155 100% 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Ao nos remontarmos aos dados do censo de 1835 (tabela 1), percebemos que, 

embora Sant’Anna da Feira apareça como o local que menos havia escravos, a sua 

capela aparece em segundo lugar, entre as que mais batizaram escravos. O resultado 

disso pode estar relacionado ao fato de o padre dessa capela ter feito mais questão de 

descrever nos registros a identificação do local do batismo. Outra justificativa, quiçá, a 

mais cabível, é que escravos de outras localidades tenham sido batizados nessa capela; 
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talvez por seus senhores acharem que a capela matriz da região seria um lugar de maior 

prestígio para batizar seus cativos. Ainda podemos justificar esse resultado devido à 

própria praticidade do ritual na capela matriz: alguns escravos podem ter sido 

comprados na feira da sede e desde já batizados, tendo em vista que as outras capelas se 

tratavam de locais mais distantes do local de compra.    

O fato de a maioria dos cativos de Feira de Santana terem sido batizados em 

capelas da região nos revela a grande importância que davam os seus senhores à religião 

católica. A preferência era “purgar o pecado original” de seus cativos na “casa de 

Deus”, ou seja, em um lugar considerado santificado. Depois das capelas, os cativos 

foram batizados em oratórios_ que também podemos considerar como um local 

atribuído à santidade_ fazendas, casas e um em um engenho, como podemos analisar na 

tabela 4. 

 

TABELA 4: OUTRAS LOCALIDADES DE BATISMO DE ESCRAVOS_ FEIRA DE 

SANTANA (1831-1841) 

Locais  Quantidade de batizados % 

Oratórios 76 6,58 

Fazendas  45 3,89 

Casas  08 0,69 

Engenhos  01 0,08 

Total 130 11,2 

 Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

O escravo que foi batizado em um engenho se tratou de Vicente. O dito cativo 

foi batizado no dia 03 de junho de 1840, pelo reverendo José Tavares da Silva, no 

Engenho do Brejo. Vicente era filho natural de Alexandrina, escrava de Jerônimo José 

de Cerqueira43, e fora apadrinhado por Vicente, escravo e Maria44.   

                                                
43 Jerônimo José de Cerqueira aparece em 1835 entre os proprietários rurais de Feira de Santana que 

tinham número igual ou superior a 21 cativos. O fato de ele possuir esse engenho pode justificar esse 

número. Ver em: FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à terra..., Apêndice A, 

p.220-221. 

44 Livro de batismo da paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1841), fl.180. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana.  Disponível em: www.familysearch.org.br. 
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2.3-SEXO E IDADE DOS ESCRAVOS BATIZADOS 

 

Nos registros de batismo de escravos de Feira de Santana do período estudado, 

prevaleceu o sexo feminino, embora os números sejam quase equivalentes. Os cativos 

do sexo feminino somaram 594 (51,4%) e os do masculino somaram 551 (47,7%). 10 

desses escravos (0,8%) não tiveram o seu sexo identificado, uma vez que não consegui 

identificar se os nomes eram de cativos ou de cativas. A letra o e a do padre que 

registrou o batismo no livro me confundiu algumas vezes na análise dos nomes, 

portanto, preferi registrar a classificação de “não identificado” para esses 10 casos 

mencionados. 

 

GRÁFICO 2: SEXO DOS ESCRAVOS BATIZADOS_ FEIRA DE SANTANA  

(1831-1841) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B(1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br 

 

Esses números estão em consonância com outros estudos da região em períodos 

diferentes.  Em seu estudo sobre o compadrio no batismo de crianças cativas e ingênuas 

em Feira de Santana entre os anos de 1866 a 1880, Max Nogueira nos informa que dos 

587 batismos, 298(50,7%) foram de meninas e 289 (49,2%) de meninos45.  

Ao analisar 200 inventários de pequenos, médios e grandes afortunados de Feira 

de Santana entre os anos de 1850 a 1888, Luiz Cleber Freire afirma que, dos cativos 

constantes como bens, prevaleceram os do sexo masculino. 559 homens, contra 446 

mulheres trabalhando no serviço da agricultura; 10 homens e 93 mulheres, trabalhando 

                                                                                                                                          
 

45 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.50. Ver quadro p.50. 

Feminino

Masculino

N. identificado
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nos serviços domésticos; 53 homens e 01 mulher como oficiais mecânicos e de serviços; 

11 homens e 00 mulher, trabalhando nos serviços da pecuária; 512 homens e 491 

mulheres, com as ocupações não declaradas; por fim, 269 homens e 240 mulheres em 

faixas não economicamente ativas. O total geral foi 1.394 para os homens (52,3%) e 

1.271 (47,6%) para as mulheres46.  

O gráfico a seguir aborda a idade dos escravos no momento em que foram 

batizados. Chama a atenção como na maioria absoluta dos registros não existiu essa 

informação. Todavia, dos registros que nos informaram sobre esse dado, predominaram 

os que foram batizados antes de seu primeiro ano de vida.    

 

GRÁFICO 3: IDADE DOS ESCRAVOS BATIZADOS_ FEIRA DE SANTANA 

 (1831-1841) 

 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1841).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Os escravizados batizados com menos de 01 ano de idade correspondem a um 

total de 369 (31,94%); os que foram batizados com 01 ano, a 34 (2,9%) e os que foram 

a pia com idades entre 02 e 05 anos, a 06 (0,5%). Já os que foram batizados com idades 

acima de 20 anos correspondem a um total de 01 (0,08%) e os com idades entre 06 e 10 

anos, a 01(0,08%). Os que não tiveram sua idade registrada somaram 744 (64,4%), 

porém, acreditamos que seriam crianças, uma vez que foram raros os casos (13/ 1,1%), 

em que o nome de suas mães não apareceu nos registros. Os escravos que não tiveram 

as suas idades registradas, e que acreditamos terem se tratado de adultos, são os 

africanos, uma vez que em seus registros de batismo não apareceu o nome de suas mães 

ou pais. Discutiremos mais sobre esses escravos africanos no capítulo seguinte.  

                                                
46 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra..., p.93. Ver tabela p.93. 

Menos de 1 ano

1 ano

De 2 a 5 anos

De 6 a 10 anos

Acima de 20 anos

Não Identificada
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Acreditamos que a falta de informação sobre as idades dos escravos em Feira de 

Santana no período que recortamos deveu-se a ignoramento do padre que registrou o 

batismo; talvez por achar essa informação irrelevante, tendo em vista que a prioridade 

era informar o nome de seu senhor, pois, o registro de batismo de um escravo servia 

como documento de comprovação de “propriedade”.    

Max Nogueira constata que as crianças cativas e ingênuas de Feira de Santana, 

foram batizadas em sua maioria, antes de seu primeiro ano de vida. 559 (95,2%) foram a 

pia com menos de 01 ano de idade, 13 (2,2%) entre 01 e 02 anos, e 06 (1,0%) com mais 

de 02 anos. As que não tiveram informações sobre a idade corresponderam a um total de 

09(1,5%), um número bem pequeno se comparado ao encontrado em nosso recorte47. 

Assim, percebemos a partir das idades informadas nos registros de batismos que 

analisamos que os cativos de Feira de Santana batizavam seus filhos ainda bebês. 

Entretanto, ainda não estavam de acordo com a determinação do Concilio de Trento e 

das regulamentações eclesiásticas da Arquidiocese da Bahia que, segundo Stephen 

Gudeman e Stuart Schwartz, estabeleceram que as crianças logo que nascessem deviam 

ser batizadas, ou seja, ainda em sua primeira semana de vida48. Raríssimos foram os 

casos em que as crianças foram batizadas com menos de um mês de idade. Dentre esses 

casos, podemos citar o do pequeno Sibirino. O dito escravo fora batizado após 15 dias 

de seu nascimento, em 06 de dezembro de 1840, pelo reverendo Manoel Moreira da 

Silva. Ele era filho natural de Felipa, escrava de João Francisco dos Santos e teve como 

padrinhos, João Patrino e Ana Maria do Espírito Santo49.   

2.4-PROCEDÊNCIA ÉTNICA/COR DOS ESCRAVOS  

 

Os registros de batismo de escravos que analisamos pouco informaram sobre sua 

procedência étnica ou cor, bem como das suas mães e pais, não permitindo, portanto, 

que afirmemos com exatidão sobre o elemento étnico-racial escravo que predominou 

em Feira de Santana entre 1831 a 1841. Analisemos esses dados nas tabelas a seguir.  

 

                                                
47 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.50. Ver quadro p.50. 

48 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original... 

49 Livro de batismo da paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl.234. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana.  Disponível em: www.familysearch.org.br. 
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TABELA 5: PROCEDÊNCIA ÉTNICA/COR DAS MÃES E PAIS DOS ESCRAVOS 

BATIZADOS_ FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

Mães Nº % Pais   Nº % 

Sem etnia ou cor registrada 1.030 91,4 Sem etnia ou cor registrada 98 92,4 

Africanas 24 2,1 Africanos 05 4,7 

Crioulas 44 3,9 Crioulos 02 1,8 

Pardas 04 0,3 Pardos 00 0,0 

Cabras 24 2,1 Cabras 01 0,9 

Total 1.126 00 Total 106 100 

Fonte: Livro de batismo da Paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

TABELA 6: PROCEDÊNCIA ÉTNICA/COR DOS ESCRAVOS BATIZADOS_ 

FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

Etnia/cor Quantidade Porcentagem 

Não registrada 1.025 88,7% 

Crioulos 55 4,7% 

Pardos 30 2,5% 

Cabras 29 2,5% 

Africanos 16 1,3% 

Total 1.155 100% 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

É preciso mencionar, de antemão, que no número total de mães e pais dos 

cativos batizados pode ter havido variação, tendo em vista o fato de que uma mãe ou pai 

podem ter batizado mais de um filho. Não priorizamos nos atentar para essa análise, até 

mesmo porque não seria tão simples, uma vez que os nomes dos cativos eram quase 

sempre os mesmos_ houve várias Marias e vários Josés, por exemplo_ e eles também 

poderiam, ao longo do tempo, ter mudado de senhor.  

1.126 cativos foram batizados com a presença de suas mães, sendo que em 1.030 

vezes não apareceram identificação sobre sua procedência étnica ou cor, 91,4% do total. 

Essa identificação só apareceu 96 vezes, número que corresponde a 8,5 % do total. Os 

termos utilizados nos registros quando identificavam etnia/nação ou cor das mães foram 

os seguintes: “Africana”, sem nenhuma identificação sobre sua etnia/nação, “crioula”, 

“parda”, “cabra” e “gege”. Em relação aos pais, 106 cativos foram batizados com a 
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presença de seus nomes, sendo que em 98 vezes (92,4%), a sua procedência étnica ou 

cor não foi registrada; em apenas 08 vezes (7,5%), houve essa informação. 04 vezes 

apareceu a identificação de africano, 02 crioulo, 01 cabra e 01 africano/gege. 

No caso dos escravos batizados, dos 1.155, apenas 130 (11,2%) tiveram sua 

procedência étnica ou cor registrada, todavia, para os que não tiveram essa informação, 

o número foi 1.025, ou seja, (88,7%) do total. Conseguimos encontrar dentre esses 

cativos, 16 escravos africanos (1,6%), sendo que 15 deles não tiveram sua etnia/nação 

registrada; apenas um cativo foi identificado como de nação “gege”. Os escravos 

nascidos no Brasil somaram 1.139, ou seja, 98,6% do total de escravos batizados.   

O estudo de Yves Samara de Jesus sobre batismos de africanos na freguesia de 

São José das Itapororocas_ a primeira freguesia de Feira de Santana, entre os anos de 

1785 a 1826_ aponta que no período, o número de batismos de africanos escravizados e 

libertos foi 24150, número que consideramos significativo. Isso se justifica pelo fato de 

se tratar de um período anterior às duas leis de proibição do tráfico atlântico (1831 e 

1850). A autora também recorta um período maior que o dessa pesquisa. 

Max Nogueira encontra 02 registros de batismo de escravos africanos, sendo 

esses de 60 e 70 anos de idade51, o que significa que chegaram ao Brasil e demoraram 

de ser batizados, tendo em vista a extinção do tráfico em 1850. O total para os nascidos 

no Brasil foi 587. Luiz Cleber Freire, por sua vez, encontra 127 cativos africanos nos 

inventários por ele analisados, enquanto que o total para os nascidos no Brasil foi 

2.66552. A partir dos dados coletados em nossa pesquisa, por Max Nogueira e Luiz 

Cleber Freire, percebemos que em Feira de Santana prevaleceram os escravos nascidos 

no Brasil, em detrimento dos traficados da África. Contudo, os 127 africanos 

encontrados por Luiz Freire entre os anos de 1850 a 1888, não deve ser considerado um 

número insignificante, tendo em vista o fato de que seu estudo abarca o ano de início da 

proibição de fato do tráfico de africanos, até o ano de fim do escravismo no Brasil. 

Questionamos, portanto, a ausência de escravos africanos nos registros de batismo que 

                                                
50 JESUS, Yves Samara Santana de. Batismo de africanos na freguesia de São José das Itapororocas – 

Feira de Santana, 1785-1826. Monografia (Graduação em História) −, Universidade Estadual de Feira de 

Santana, UEFS, Feira de Santana, 2010, p.17. 

51NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.49-51. Ver quadro p.51. 

52 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra..., p.118. Ver tabela p.118. 
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analisamos, uma vez que Freire encontrou uma grande quantidade desses sujeitos. 

Vejamos os dados sobre a nacionalidade dos escravos de Feira de Santana detectados no 

censo de 1872.   

 

TABELA 7: POPULAÇÃO ESCRAVA DE FEIRA DE SANTANA EM 1872+ 

SEXO+ NACIONALIDADE 

Localidades Nº/homens Bra. Estr. % Nº/Mulheres Bra. Estr. % Total 

Santa 

Bárbara 

632 606 26 56,5 514 486 28 43,4 1.118 

 Remédios 313 306 07 49,4 320 319 01 50,5 633 

S. José das 

Itapororocas  

315 298 17 55,8 249 239 10 44,1 564 

Senhor do 

Bonfim 

254 241 13 50,0 253 246 07 49,9 507 

Sant´Anna 

da Feira 

215  209 06 57,9 156 153 03 42,2 371 

Conceição 

do Jacuipe   

152 142 10 45,1 185 178 07 54,8 337 

 Conceição 

do Coité 

140 140 00 48,7 147 147 00 51,2 287 

 Humildes 141 129 12 53,6 122 117 05 46,3 263 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Recenseamento do Brasil de 1872. Bahia. 

 

O censo de 1872 aponta que o número de cativos africanos em Feira de Santana 

era 152, sendo que para os homens o total era 91 (59,8%) e para as mulheres 61 

(40,1%). Os dados do censo convergem com os encontrados por Luiz Freire nos 

inventários. Qual seria o motivo do desaparecimento dos africanos nos registros de 

batismos depois de 1830, uma vez que identificamos um número relativamente pequeno 

(16)? Os escravos africanos realmente deixaram de ser traficados para a região de Feira 

de Santana após a implementação da Lei de 1831? Os senhores, buscando evitar 

problemas com a lei, passaram a não batizar os seus cativos africanos?53 Esses são 

questionamentos que talvez possam ser respondidos com uma pesquisa mais aguçada, 

essa que não nos propusemos aqui, devido aos limites da monografia. 

                                                
53 Para saber sobre o comércio ilegal de africanos para o Brasil, consultar PESSOA, Thiago Campos. O 

comércio negreiro na clandestinidade: as fazendas de recepção de africanos na família Souza Breves e 

seus cativos. Afro-Ásia, 47 (2013), 43-78. 
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 Encontramos 10 escravos que foram batizados depois da implementação da Lei 

de 1831 sem a presença de suas mães ou pais. Teriam sido eles escravos africanos 

traficados para o Brasil de forma ilegal? Para seis deles, as chances são maiores, uma 

vez que além de não constar os nomes das mães ou pais nos registros, não constaram 

também suas idades e etnia/nação ou cor. Os outros quatro foram identificados da 

seguinte forma: Clemencia de cinco meses, identificada apenas como parda e Emiliana 

e Joaquina, como crioulas54.  

É importante destacar ainda, que como afirma Flaviane Nascimento, o número 

de escravos de Feira de Santana em 1875 era bem superior ao detectado pelo censo de 

1872. Assim, o número de escravos africanos em 1872, certamente era superior aos 152 

que encontramos no censo.    

Os grupos étnicos africanos encontrados por mim, Yves de Jesus e Luiz Freire 

foram os seguintes: Angola, Nagô, Gege, Mina, Callabar, Haussá, Congo, Guiné e 

Benguela55. De acordo com Pierre Verger, no que se refere às localidades de origem dos 

escravos africanos traficados para Bahia, houve quatro ciclos: o da guiné, referente à 

segunda metade do século XVI, o de Angola e Congo, no século XVII, o da Costa da 

Mina, durante os três primeiros quartos do século XVII, e o da baía de Benin, o qual 

ocorreu entre 1770 e 185056. Segundo João José Reis, nos primeiros dez anos do século 

XIX, os africanos de origem Youruba (denominados “nagôs” na Bahia), jeje (gege), 

haussá e de outras etnias da região do Golfo do Benin e seu interior representavam 49,% 

dos escravos da Bahia nascidos na África, sendo que entre os anos de 1820 a 1835, eles 

representavam 57,3%57. Regiane Mattos classificou os escravos de etnia/nação Angola, 

Congo e Benguela como pertencentes à região da África Centro-Ocidental, e os de 

etnia/nação Nagô, Mina, Callabar e Haussá como pertencentes à África Ocidental. O 

                                                
54 Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl.86, 164, 171, 177, 206, 19, 

24, 46, 46 e 272. Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: 

www.familysearch.org.br. 

55 JESUS, Yves Samara Santana de. Batismo de africanos na freguesia de São José das Itapororocas..., 

p.48-49. FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra..., p.118. Ver tabela p.118. 

56 VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo: fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a 

Baía de todos os Santos; dos séculos XVII a XIX/Pierre Verger; tradução Tasso Gadzanis._ São Paulo: 

Corrupio, 1987, p.9. 

57 REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos males, 1835. 2.ed.São Paulo. SP: 

Brasiliense, 1987, 293p. 
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grupo étnico Guiné não teve uma região da África definida pela autora58. Para Maria 

Inês de Oliveira, o termo “negro da Guiné” ou “gentio da Guiné”, foram as primeiras 

formas de especificar as origens dos escravos africanos traficados para a Bahia no 

século XVI, porém, era um termo que ignorava a multiplicidade cultural africana59, uma 

vez que tendia à generalizações. Se esse era um termo atribuído no século XVI, ele 

parece ter perpetuado com o tempo.  

É importante destacar que os termos que foram encontrados para Feira de 

Santana podem ser imprecisos. Maria Inês de Oliveira chama atenção para esse fato, ao 

pontuar que eles “provinham tanto do repertório das denominações empregadas pelos 

europeus, quanto dos termos utilizados pelas populações locais para classificar os 

indivíduos que pertenciam a grupos que lhes eram conhecidos”. Segundo essa autora, 

muitos cativos eram identificados pelo termo Congo e Angola, todavia, não pertenciam 

a povos que viviam em áreas de influência desses reinos60. Oliveira ainda pontua que os 

termos “Luanda” e “Cabinda”, por exemplo, que foram encontrados por ela, em nada 

fazem referência a uma etnia/nação africana, mas a portos de embarque do tráfico61. 

No caso da identificação sobre a procedência ética ou cor dos escravos nascidos 

no Brasil, os termos encontrados por mim, Max Nogueira e Luiz Freire foram os 

seguintes: crioulo/a, pardo/a, preto/a, cabra, fulo/a, mestiço/a. Apenas uma cativa foi 

identificada como branca; esse termo foi encontrado por Nogueira. Crioulo/a, em uma 

linguagem mais simples, era um termo atribuído aos escravos que nasciam no Brasil, 

todavia, segundo Isnara Ivo e Ocerlan Santos, ele não pode ser tomado em absoluto, 

uma vez que havia escravos que nasciam no Brasil, porém, para identificá-los eram 

usadas as classificações de pretos, cabras, caboclos, mamelucos e negros62. O termo 

                                                
58 MATTOS, Regiene Augusto. De cassange, mina, benguela a gentio da Guiné. Grupos étnicos e 

formação de identidades africanas na cidade de São Paulo (1800-1850). Dissertação apresentada ao 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia. Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2006, p.56.  

59 OLIVEIRA, Maria Inês Cortes de. Quem eram os “Negros da Guiné”? A origem dos africanos na 

Bahia. Afro-Ásia, Salvador, n° 29/30 (1997), p. 37-39. 

60 Idem, p.54. 

61 Idem, p.73. 

62 IVO, Isnara Pereira e SANTOS, Ocerlan Ferreira. Mestiçagens e distinções sociais nos sertões da 

Bahia do século XIX. Revista de História Regional 21(1): 110-129, 2016, p.124. Disponível em:  

file:///C:/Users/evann/Downloads/8998-31996-1-PB%20(6).pdf                      

file:///C:/Users/evann/Downloads/8998-31996-1-PB%20(6).pdf
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pardo/a era associado às pessoas com a “cor entre branco, & preto, própria do pardal63”. 

Para Hebe Mattos, esse termo começou a ser utilizado no Brasil para designar escravos 

com a cor mais clara, sinalizando, inclusive, a ascendência européia de alguns deles, 

todavia, sua significação foi ampliada quando se teve que dar conta de uma população 

crescente, para a qual não cabia mais a classificação de preto ou crioulo, na medida em 

que tais termos tendiam a congelar socialmente a condição de escravo ou ex-escravo. 

Ainda segundo essa autora, o termo “preto” foi usado exclusivamente para classificar 

pessoas escravas e forras, e, em muitas áreas ele foi sinônimo de africano64. O termo 

cabra era atribuído a uma terceira designação de ascendência africana, uma vez que ele 

designava filhos de pais de origens mistas, que podiam ser pardos, mulatos, crioulos ou 

africanos65. 

O que importa ressaltar, é que os estudiosos afirmam que esses termos poderiam 

não estar relacionados à tez da pele desses escravos, assim como das pessoas livres e 

libertas, pois, podiam carregar significados políticos, uma vez que até o século XIX no 

Brasil, a cor de uma pessoa estava atrelada à sua posição social66.   

 

2.5-ALGUNS SENHORES DOS ESCRAVOS BATIZADOS 

 

De acordo com Joceneide Cunha, os senhores se preocupavam em batizar seus 

cativos porque o registro de batismo de um escravo, além de ser um documento 

                                                
63 BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez e latino. Coimbra: no Collegio das Artes da Companhia de 

Jesus, Anno de 1712, p. 265. Apud IVO, Isnara Pereira e SANTOS, Ocerlan Ferreira. Mestiçagens e 

distinções sociais nos sertões da Bahia do século XIX..., p.119.               

64 MATTOS, Hebe. Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, 

p.17. 

65 LIBBY, Douglas Cole. A empiria e as cores: representações indenitárias nas Minas Gerais dos séculos 

XVIII e XIX. In: PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira; MARTINS, Ilton César. (Orgs.) 

Escravidão e mestiçagem, populações e identidade culturais. São Paulo: Annablume, Belo Horizonte: 

PPGH-UFMG; Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010, p.50. Apud IVO, Isnara Pereira e SANTOS, 

Ocerlan Ferreira. Mestiçagens e distinções sociais nos sertões da Bahia do século..., p.120.         

66 Para saber sobre a cor atrelada á posição social, consultar: GUEDES, Roberto. Escravidão e cor nos 

censos de Porto Feliz (São Paulo, Século XIX). Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria. v. 10, n.18, 

jul. - dez. 2007, p. 489-518.  



40 

 

 

 

eclesiástico, era um documento social que oficializava a posse sobre a criança nascida67. 

Desse modo, os nomes dos senhores sempre constam nos registros de batismos de seus 

cativos. A partir da catalogação dos nomes dos senhores dos escravos batizados em 

Feira de Santana, percebemos que alguns aparecem no censo de 1835 entre os grandes 

proprietários de terra e de escravos da região. Vejamos na tabela 8, a quantidade de 

escravos batizados desses senhores, e na tabela 9, as informações sobre as suas 

ocupações e escravaria em 1835.    

 

TABELA 8: SENHORES DE ESCRAVOS BATIZADOS QUE ERAM GRANDES 

PROPRIETÁRIOS DE TERRAS E DE ESCRAVOS EM 1835   

Proprietários Número de cativos batizados 

Antonio Ferreira da Silva 16 

Capitão José Ferreira da Silva 14 

Capitão Manoel Ferreira da Silva 10 

Jerônimo José de Cerqueira 10 

Capitão Antonio Felix de Souza Estrela 09 

Elena Genebra de Santa Quitéria 07 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria Metropolitana 

de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67CUNHA, Joceneide. Entre padrinhos e compadres: os africanos nos livros de batismos em Sergipe 

(1785-1835). Artigo apresentado no XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e 

diálogo social. Natal. RN. 22 e 26 de julho de 2013.  
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TABELA 9: PROPRIETÁRIOS RURAIS DO TERMO DA VILA DE SANT’ANNA 

DA FEIRA EM 1835 

Nome  Morada Ocupação Nº de cativos Classificação 

Elena Genebra de Santa 

Quitéria 

S. José das 

Itapororocas 

Lavradora 81 1º lugar 

Capitão José Ferreira da 

Silva 

Bom Despacho Lavrador 71 2º lugar 

Antonio Ferreira da 

Silva 

Bom Despacho Lavrador 66 3º lugar 

Capitão Antonio Felix 

de Souza Estrela 

S. José das 

Itapororocas 

Lavrador 49 8º lugar 

Capitão Manoel Ferreira 

da Silva 

Santa Bárbara Lavrador 40 11º lugar 

Jeronimo José de 

Cerqueira 

São Simão Lavrador 32 17º lugar 

Fonte: APB, seção Colonial/Provincial, série Polícia, maço 568468. Adaptação nossa.  

 

Como mostra a tabela 9, o escravocrata Antonio Ferreira da Silva aparece como 

senhor de 16 escravos batizados.  Ele ainda aparece nos dados como proprietário do 

padrinho de um escravo e ele próprio como padrinho de batismo de um escravo, 

pertencente a José de Almeida. Seu filho, Antonio Ferreira da Silva Junior, por sua vez, 

apadrinhou 03 escravos, pertencentes a Manoel Ferreira da Silva, seu parente, Coronel 

José Batista Carneiro e Zacharias Ferreira da Silva Oliveira, que também é provável que 

fosse seu parente69. No censo de 1835, Antonio Ferreira da Silva aparece como lavrador 

e morador da Capela do Bom Despacho, e em terceiro lugar entre os maiores 

proprietários de escravos de Feira de Santana, com um total de 66 escravos. É possível 

que ele ainda tenha sido padrinho de mais dois escravos. O padre escreveu apenas 

“Antonio Ferreira” nos registros, e preferimos não pontuar que era ele, uma vez que 

havia outros “Antonios” com o sobrenome “Ferreira”. 

O Capitão José Ferreira da Silva_ parente de Antonio Ferreira da Silva_ aparece 

no livro como senhor de 14 escravos batizados; o nome dele ainda aparece como 

proprietário de uma madrinha e de um padrinho de um escravo, e como padrinho de 02 

                                                
68 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra... Ver Apêndice A, p.220.  

69 Livro de batismo da paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl.138, 222, 81 e 211. Arquivo 

da Cúria Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 
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cativos, pertencentes ao coronel José Batista Carneiro e Elena Genebra de Santa 

Quitéria70. No censo de 1835, ele aparece como lavrador e morador da Capela do Bom 

Despacho, e em segundo lugar entre os maiores proprietários de cativos de Feira, com 

um total de 71. De acordo com Luiz Cleber Freire, com o tempo, o capitão não 

conseguiu manter o posto de grande escravocrata, tendo em vista o fato de que, em seu 

inventário, a quantidade de cativos arrolados foi apenas 18, 12 homens e seis mulheres, 

nascidos todos no Brasil, descritos em suas atividades como do “serviço da enxada” ou 

do “serviço da roça”, e um ocupado como vaqueiro. O inventário do capitão foi 

tramitado até 186171.  

No caso do capitão Manoel Ferreira da Silva_ parente de Antonio Ferreira da 

Silva e do também capitão José Ferreira da Silva_ o referido aparece como proprietário 

de 10 cativos batizados; ele aparece ainda como proprietário de uma madrinha e de dois 

padrinhos de cativos, e como padrinho de cinco cativos, sendo que dois deles 

pertenciam ao também capitão José Ferreira da Silva, seu parente, e os três restantes a 

Jeronima Maria de Jesus, Antonio Ferreira_ talvez fosse o seu parente Antonio Ferreira 

da Silva, porém, o padre não julgou necessário registrar o nome completo_ e João 

Camilo72. No censo de 1835, ele aparece como lavrador e possuidor de 40 cativos. Em 

seu inventário constou um total de 28 cativos, sendo que 24 deles estavam empregados 

no serviço da lavoura, uma no serviço doméstico e três com idade considerada 

produtiva, porém, não tinha atividade definida73, fato que nos revela que, com o tempo, 

sua mão-de-obra cativa diminuiu.  

Jeronimo José de Cerqueira aparece como senhor de 10 escravos batizados; ele 

aparece ainda como proprietário de uma madrinha de um cativo. No censo de 1835, ele 

aparece como lavrador e morador da Capela de São Simão, e proprietário de 32 

escravos. No caso de Antonio Felix de Souza Estrela, ele aparece como proprietário de 

nove cativos batizados. No censo de 1835, ele aparece como lavrador e morador da 

freguesia de São José das Itapororocas, e como senhor de 49 cativos.  Ambos os 

senhores citados não apareceram como padrinhos de nenhum cativo. 

                                                
70 Idem, Fl. 122 e 271. 

71 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra..., p.34.  

72 Livro de batismo da paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl. 88, 150, 178, 53 e 59. 

Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana.  Disponível em: www.familysearch.org.br. 

73 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra..., p.178. 
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Já no caso de Elena Genebra de Santa Quitéria, a referida aparece como 

proprietária de sete cativos batizados; seu nome aparece ainda como senhora de duas 

madrinhas e de dois padrinhos de cativos. No censo de 1835, ela aparece como 

lavradora e moradora da freguesia de São José das Itapororocas, e em primeiro lugar 

entre os maiores proprietários de cativos de Feira de Santana, somando um total de 81.  

Segundo Luiz Cleber Freire, quando Elena Genebra ditou o seu testamento_ em 25 de 

abril de 1852_ o total de cativos também foi 81, sendo 16 desses ocupados em serviços 

especializados74. A grande escravocrata feirense não apareceu apadrinhando nenhum 

cativo.  

Concluímos a partir das informações dessa sessão, que algumas pessoas da elite 

feirense acabavam apadrinhando os escravos de pessoas de seu grupo social. Isso pode 

estar relacionado a uma interação entre esses senhores, e sendo desse modo, 

convidavam pessoas de seu convívio para apadrinhar seus escravos. Outra explicação 

para isso pode estar relacionado ao fato de os próprios cativos terem contato social com 

essas pessoas_ uma vez que seriam do convívio de seus senhores_ e percebendo que 

poderiam tirar algum proveito na relação de compadrio, as escolhiam para serem 

padrinhos de seus filhos.  

Três grandes proprietários de terras e de escravos de Feira de Santana_ Antonio 

Ferreira da Silva, José Ferreira da Silva e Manoel Ferreira da Silva, todos pertencentes à 

família de escravocratas com a qual a mãe de Martinha estabeleceu laços de compadrio_ 

acabaram se tornando padrinhos de escravos. No capítulo seguinte, analisaremos se isso 

aconteceu com freqüência, ou seja, se na hora de formar parentescos fictícios com o 

objetivo de ampliar suas famílias, os escravizados feirenses preferiram as pessoas não 

escravizadas para serem padrinhos de seus filhos.  

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Idem, p.150.  
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CAPÍTULO 3- OS ESCRAVOS E AS PRÁTICAS DE COMPADRIO 

O batismo constitui-se como um ritual que marca a entrada do indivíduo no 

mundo dos cristãos.  Através dele o batizando é salvo da perdição e ganha novos pais e 

novas relações de fraternidade, razão pela qual o ritual representa igualdade, 

humanidade e libertação do pecado75. O Concilio de Trento e as regulamentações 

eclesiásticas da arquidiocese da Bahia estabeleceram que os bebês deviam ser batizados 

ainda em sua primeira semana de vida por um padre da paróquia onde morasse, ter 

apenas um padrinho e uma madrinha_ com idades mínimas de 14 anos para o padrinho 

e 12 anos para a madrinha_ e não deveriam ser batizados pelos seus próprios pais 76. 

Apesar dessas determinações, observamos que muitas vezes não foram seguidas à risca 

pela população, que acabava escolhendo para padrinhos de seus filhos as pessoas que 

quiseram ou puderam.  

Com o ritual do batismo, a família da criança batizada era ampliada. Na escolha 

dos padrinhos formavam-se laços espirituais que para o batizado e sua família poderiam 

ser bastante úteis, e certamente por isso os pais e mães acabavam por preferir para 

padrinhos de seus filhos pessoas de condição social superior ou igual a sua. Se por 

ventura o compadrio fosse uma relação que se restringisse às paredes da Igreja, a 

condição social dos padrinhos seria algo irrelevante, todavia, uma vez que os laços 

construídos no batismo se estendiam para o mundo secular, a consideração sobre a 

posição social dos padrinhos assumia um significado especial77.  De acordo com Sandra 

Graham: 

A escolha de um padrinho e uma madrinha para batizar uma criança ligava as 

famílias a redes mais amplas de clientelismo, com trocas constantes de 

favores ou deferências. Os padrinhos tinham o dever sério e sancionado pela 
Igreja de guiar o bem-estar espiritual de uma criança; podiam ser chamados 

para corrigir pais irresponsáveis, ou substituir aqueles que, por morte, doença 

ou ausência, não podiam cumprir com seus deveres. [...] Uma vez que os 

padrinhos poderiam ser chamados a substituir os pais verdadeiros, sua 

escolha era um assunto delicado e produzia um intrincado padrão de 

parentesco ritual que escorava e espelhava a compreensão da ordem 

entrelaçada da hierarquia sagrada e secular78.  

 No contexto do Brasil escravista, os cativos muitas vezes buscavam com o 

compadrio, criar vínculos com pessoas de condição jurídica ou social superior a sua, ou 

                                                
75 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original..., p.42. 

76Idem, p.55. 

77 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos..., p.332. 

78 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não..., p.69-70. 
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apenas social, no caso da escolha por padrinhos cativos.  Ao ampliarem as suas famílias 

com essa relação, os escravos ganhavam parentes espirituais e estabeleciam com eles 

relações de solidariedade e reciprocidade, que poderiam lhes propiciar melhores 

condições de vida no cativeiro, e até mesmo, criar possibilidades para sair dele. Nesse 

sentido, o compadrio será analisado aqui como uma das muitas estratégias de 

sobrevivência acionadas por esses sujeitos na escravidão.  

 

3.1- A ESCOLHA DOS PADRINHOS 

 

No Brasil escravista, o ritual do batismo era praticado por pessoas de condição 

jurídica escrava, livre e liberta. Partindo do pressuposto de que a escolha de um 

padrinho ligava as famílias às redes de clientelismo, muitos estudos sobre as práticas de 

compadrio entre escravizados no Brasil apontaram que as pessoas que os cativos mais 

escolhiam para apadrinhar os seus filhos eram as de condição jurídica livre.  

Um dos estudos pioneiros sobre as práticas de apadrinhamento entre 

escravizados no Brasil foi feito por Stephen Gudeman e Stuart Schwartz, tendo como 

recorte o século XVIII e início do XIX, em duas freguesias da zona açucareira baiana, 

Rio Fundo e Monte. Esses autores identificaram o padrão das pessoas livres como as 

preferidas para apadrinharem os filhos dos cativos, tanto no caso das madrinhas, como 

no dos padrinhos.  De acordo com os referidos autores, no Recôncavo baiano: 

Há evidencias de que os escravos usaram o compadrio para garantir um 

possível aliado ou protetor, uma teoria que está de acordo com o próprio 

significado desses laços. Nas áreas de cana-de-açúcar, era comum que os 

escravos fugitivos fossem para um engenho vizinho e procurarem a mediação 

de um “padrinho”, que devolvia o escravo ao senhor pedindo que nenhuma 
punição fosse dada ou que a situação causadora da fuga fosse melhorada. A 

existência de um padrinho livre residindo na vizinhança representava 

vantagens para os escravos, vantagens de maior peso que aquelas propiciadas 

por amizades íntimas ou por laços de família, que levariam à escolha de 

outros escravos79.  

Gudeman e Schwartz afirmam que a escolha dos padrinhos cativos partiu 

principalmente dos escravos adultos recém-chegados da África, uma vez que para esses 

casos, o total de padrinhos e madrinhas cativos chegou a 70%. Segundo os referidos 

autores, os documentos analisados do período, não indicaram que os cativos escolhidos 

para padrinhos dos escravos africanos adultos eram de sua mesma nação, o que lhes 

                                                
79 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original..., p.47.  
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fizeram acreditar que os senhores indicavam ou convidaram cativos mais aculturados 

para servirem de padrinhos dos mesmos. A escolha pelos escravizados aculturados 

existia “pela sua capacidade em assistir na integração do afilhado à força de trabalho, 

sendo essa sua principal responsabilidade80”.  

Essa vantagem representada pelo padrinho e madrinha de condição livre também 

foi observada na sub-região do Sertão (Caetité) entre os anos de 1830 a 1860. Segundo 

o estudo de Ivanice Ortiz, as mulheres e homens de condição jurídica livre foram os 

mais escolhidos para apadrinharem os cativos, tanto no caso dos nascidos no Brasil, 

como no dos africanos.  O padrão foi repetido no apadrinhamento de toda a população 

de cor fora do cativeiro81.  

O estudo de Silvia Maria Brugger também detectou o mesmo padrão para São 

João del Rei, em Minas Gerais. Estudando as práticas de compadrio entre escravizados 

no local, a autora constatou que os homens e mulheres livres foram os preferidos para 

apadrinharem os filhos dos cativos. Para Brugger, essa preferência, no caso dos 

padrinhos:  

[...] indica a intenção dos cativos de estabelecer, através do compadrio, 

alianças “para cima”. Afinal, o padrinho, segundo a própria doutrina católica, 

constituía-se em um segundo pai, em um com-padre: ou seja, alguém com 
quem, de algum modo, se dividia a paternidade. Nada mais “normal” do que 

a pretensão de que esta divisão pudesse ser feita com homens situados 

socialmente num patamar superior e que pudessem dispor de mais recursos – 

não só financeiros, mas também políticos e de prestígio – para o “cuidado” 

dos afilhados82.  

Na mesma direção aponta o estudo de Tarcísio Botelho sobre a freguesia de 

Montes Claros, Minas Gerais, no século XIX. Botelho constata que, no período, os 

padrinhos e madrinhas livres dos cativos representaram mais de 50% do total, sendo 

que, em determinados momentos, eles chegaram a representar 80%. O total de 

padrinhos e madrinhas cativos para Montes Claros girou em torno de 10%, “embora ao 

longo do século tenha havido uma evidência ao aumento dessa participação, 

especialmente do sexo feminino83”.  

                                                
80 Idem, p.54-55. 

81 ORTIZ, Ivanice Teixeira. Trabalho escravo, laços de família e liberdade no alto sertão da Bahia: 

Caetité (1830-1860), p.52-55. Ver tabela p.4 e 6.     

82 Idem, p.6. 

83 BOTELHO, T. R. Batismo e Compadrio de Escravos..., p.13. 
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 Para São Paulo, no início do século XIX, o estudo de Maria de Fátima 

Rodrigues das Neves também identificou o mesmo padrão. Ao coletar dados sobre a 

condição jurídica dos padrinhos e madrinhas das crianças cativas entre os anos de 1801 

a 1810 na Paróquia da Sé, a autora constatou que 72,3% dos padrinhos eram livres, 

enquanto o total para as madrinhas foi 58,5%.  Segundo Neves, a escolha dos 

escravizados por pessoas livres para apadrinharem seus filhos está relacionada ao 

espaço urbano, “no qual a distância social, pela proximidade física, é menos difundida”, 

bem como pelo número pequeno de cativos que nela existia, fator que dificultou que 

esses fossem escolhidos84.  

O estudo de Stuart Schwartz para Curitiba, província do Paraná, identificou o 

mesmo padrão na escolha dos padrinhos e madrinhas dos cativos. Segundo esse autor, o 

padrão só não pôde ser identificado entre os anos de 1750 a 1799_ nesse período, menos 

da metade dos padrinhos e madrinhas dos cativos eram pessoas livres_ tendo ele 

ressurgido a partir de 1800. De um modo geral, os padrinhos e madrinhas dos cativos de 

condição jurídica livre de Curitiba, representaram dois terços do total85.  

Embora vários estudos sobre as práticas de compadrio entre escravizados no 

Brasil tenham apontado que os cativos preferiam as pessoas de condição jurídica livre 

para serem os padrinhos de seus filhos, houve também, os que afirmaram que os cativos 

eram mais apadrinhados pelos seus semelhantes. Em seu estudo sobre o Alto Sertão da 

Bahia, entre os anos de 1827 a 1888, Maria de Fátima Novaes Pires aponta que na 

freguesia do Riacho de Sant´anna, tanto as crianças batizadas como cativas, como as 

batizadas como ingênuas, tiveram mais padrinhos e madrinhas cativos86.  

Ao estudar as práticas de apadrinhamento entre escravizados na Bahia em 

período posterior e local diferente do de seu primeiro estudo, Stuart Schwartz conseguiu 

detectar algumas mudanças. Para a paróquia de Santiago do Iguape, em 1835, o autor 

constatou que, tanto para as madrinhas livres, como os padrinhos livres dos filhos de 

escravos, o número era inferior a 50%, não encontrando, portanto, o padrão detectado 

nas duas freguesias da zona açucareira baiana no século XVIII e início do XIX. Para 

esse autor, a predominância dos padrinhos cativos explica-se pelo fato de que “entre 

1807 e 1835, a Bahia foi abalada por uma série de rebeliões de cativos que ameaçaram 

                                                
84 NEVES, Maria de Fátima Rodrigues das. Ampliando a família escrava..., p.241. 

85 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes..., p.281. 

86 PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor..., p.77-79. 
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bastante a própria base da sociedade escravocrata”, deixando um cenário de “tensões, 

desconfianças e repressões”, situação que contribuiu para a diminuição de relações de 

compadrio estabelecidas entre pessoas escravizadas e livres. Em relação aos cativos 

africanos adultos, as relações de compadrio estabelecidas com pessoas de condição 

jurídica livre eram ainda menores. Mais de 80% para os padrinhos e 60% para as 

madrinhas dos cativos africanos adultos eram cativos87.  

Se olharmos para outra região de plantation, o Oeste Paulista, em Campinas, o 

estudo de Robert Slenes, ao empregar metodologia e recortes temporais diferentes, 

identificou que os escravizados do local escolhiam pessoas com recursos para 

apadrinhar seus filhos, fossem elas de condição jurídica livre, liberta ou escrava. Ao 

fazer um levantamento de dados sobre as ocupações de pais escravizados e de seus 

compadres de batismo em duas fazendas consideradas de grande porte em Campinas, 

entre os anos de 1869 a 1875_ utilizando tanto os registros de batismo, quanto as listas 

de matrícula de escravos de 1872_ Slenes constatou que os cativos das duas 

propriedades ao estabelecerem relações de compadrio com outros escravos, escolhiam 

principalmente os que eram qualificados ou empregados no trabalho doméstico, em 

detrimento dos que trabalhavam na lavoura88.  

Segundo Robert Slenes, o motivo da predileção ocorreu porque os escravos 

qualificados e domésticos possuíam “mais recursos físicos ou humanos”. Os 

escravizados ocupados no trabalho da lavoura: 

[...] fazendo o trabalho mais duro na fazenda e tendo menos possibilidades de 

acumular pecúlio ou influenciar as decisões dos senhores_ tinham menos 

sucesso nesse empreendimento [o compadrio] do que os parceiros domésticos 

ou qualificados. Talvez porque pudessem oferecer relativamente pouco em 

termos de favores recíprocos. Ao mesmo tempo, eles também tinham menos 
acesso a libertos e (sobretudo) a pessoas livres de nascença. Grupos 

progressivamente mais “ricos” em recursos do que os escravos 

domésticos/qualificados89.  

De acordo com Sandra Graham, os escravos não se enganavam quando 

escolhiam padrinhos cativos. Analisando o caso da escrava Caetana, batizada por seus 

tios também cativos e residentes na mesma fazenda que ela e seus pais, Graham afirma 

que a escolha não lhe pareceu ingênua. Para a família de Caetana, escolher como 

padrinhos de sua filha os seus tios cativos da mesma fazenda, “podia ser mais acessível 

                                                
87 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes..., p.286-289. 

88 SLENES, Robert W. Senhores e subalternos no oeste paulista..., p. 268-269. 

89 Idem, p.270. 
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e confiável, alguém inclinado a ter em alta consideração o afilhado e os pais e responder 

com rapidez ou generosidade a alguma necessidade”. A mesma solicitude talvez não 

fosse encontrada em padrinhos que fossem livres, porém pobres “que mal conseguiam 

sobreviver nas margens da sociedade branca e respeitável90”.   

Assim, a bibliografia consultada aponta que os escravizados ao estabelecerem 

relações de compadrio, fossem escolhendo padrinhos e madrinhas livres ou escravos, 

buscavam estratégias de sobrevivência no cativeiro, tendo em vista que elas se 

formavam na Igreja, porém, se estendiam para o mundo secular.     

 

3.2- OS ESCRAVOS E AS PRÁTICAS COMPADRIO EM FEIRA DE SANTANA 

 

Vejamos os tipos de apadrinhamento de escravos que ocorreram em Feira de 

Santana na tabela 10. 

 

TABELA 10: FORMAS DE APADRINHAMENTO DOS ESCRAVOS_ FEIRA DE 

SANTANA (1831-1841) 

Madrinha + padrinho 931 81,73% 

Apenas padrinho 112 9,83% 

Dois padrinhos 49 4,30% 

Santas católicas+padrinhos 24 2,10% 

Apenas madrinha 11 0,96% 

Nem padrinho, nem madrinha 06 0,52% 

Madrinhas + Santos católicos 05 0,17% 

Padrinhos + Santos católicos 01 0,08% 

Total              1.139 100% 

Fonte: Livro de Batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Observamos na tabela, que em Feira de Santana na absoluta maioria das vezes os 

escravos batizados tiveram um padrinho e uma madrinha, como determinava a Igreja. 

Para esse tipo de apadrinhamento o número foi 931 (81,73%) do total. Por outro lado, 

chama a atenção como as determinações do Concilio de Trento e das regulamentações 

eclesiásticas da Arquidiocese da Bahia nem sempre foram seguidas à risca. 

                                                
90 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não..., p.74-75. 
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Encontramos algumas peculiaridades. Muitos cativos foram batizados somente com um 

padrinho ou uma madrinha. Houve também casos em que os cativos foram batizados 

por dois padrinhos e nenhuma madrinha (49 casos, 4,30%), por santas católicas e um 

padrinho (24 casos, 2,10%), por madrinhas e santos católicos (05 casos, 0,17 %) e um 

único caso em que o batizado teve como padrinho um homem e um santo católico. Esse 

único caso se tratou do batismo de José, cerimônia realizada em 06 de novembro de 

1841, na capela do Bonfim, pelo reverendo Gonçalo Marinho Falcão. José era filho 

natural de Joaquina, escrava de Elena Genebra de Santa Quitéria e teve como padrinhos 

Francisco das Chagas Lima e Senhor do Bonfim91.  

Desses números é importante destacar a diferença entre o apadrinhamento só de 

mulheres comparada ao apadrinhamento só de homens: 11 cativos (0,96%) tiveram 

apenas madrinha, enquanto 112 (9,83%) tiveram apenas padrinho. Outro dado que nos 

parece relevante, apesar da baixa incidência, são os 49 escravos batizados por dois 

padrinhos. Por último, 06 (0,52%) dos registros não apresentaram nomes de padrinhos 

ou madrinhas.  

Esses dados nos revelam a importância dada à figura masculina no período. 

Poucas vezes as crianças foram batizadas sem a presença da figura masculina, sendo 

que, inclusive, não foi incomum dois homens aparecerem apadrinhando uma criança. 

Segundo Stuart Schwartz, tanto para as crianças livres, como para as cativas, nos 

apadrinhamentos sem a presença de um padrinho ou uma madrinha, a última era menos 

requisitada, uma vez que ter um padrinho era mais importante que o inverso. Ainda 

segundo esse autor, a posição social do padrinho também pesava na hora da escolha; os 

homens livres eram sempre os preferidos. Isso acontecia porque “os homens 

dominavam através do controle de grande parte dos meios de produção e do monopólio, 

na prática, do poder político”92.  

No caso dos escravos que tiveram dois padrinhos, não encontramos justificativas 

para tal fato na bibliografia consultada. Max Nogueira, em seu estudo, também 

encontrou alguns escravos de Feira de Santana que tiveram dois padrinhos; esse autor 

encontrou 14 casos entre os anos de 1866 a 1880. Essa parece ter sido uma prática não 

                                                
91 Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl. 271. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: 

92 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos..., p.333. www.familysearch.org.br. 
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atípica na região. Em relação aos casos em que o registro de batismo não constou nomes 

para padrinhos ou madrinhas, não encontramos, na bibliografia consultada, explicação 

para tal prática.  

Em Feira de Santana, os escravizados escolheram para apadrinharem seus filhos, 

os seus semelhantes ou as pessoas de condição jurídica livre? Analisemos os dados da 

tabela 11. 

 

TABELA 11: CONDIÇÃO JURÍDICA DOS PADRINHOS E MADRINHAS DOS 

ESCRAVOS_ FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

Padrinhos Quant. % Madrinhas  Quant. % 

Não escravizados 908 77,8 Não escravizadas  432 45,7 

Escravizados 147 12,6 Não identificadas 376 33,4 

Não identificados 111 9,5 Escravizadas 137 14,4 

Total 1.166 100 Total 945 100 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria Metropolitana 

de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Em muitos casos a condição jurídica dos padrinhos e madrinhas não foi 

identificada, principalmente no caso das madrinhas, cujos números ficaram na marca 

dos 30% (111 vezes para os padrinhos e 376 para madrinhas). É importante aqui 

esclarecermos, no entanto, o que significa o item “não identificado”. Optamos por 

classificarmos dessa forma os padrinhos e madrinhas apresentados nos registros apenas 

com seu primeiro nome. Uma primeira hipótese era de que fossem escravos por não 

possuírem sobrenome, mas sabe-se que os escravos normalmente eram identificados 

pelo primeiro nome associado ao nome completo de seu senhor, e isso não ocorreu 

nesses registros. É possível que esses padrinhos e madrinhas fossem pessoas livres ou 

até mesmo libertos, pessoas que pela proximidade com o mundo dos escravos não 

tiveram seus sobrenomes anotados.   

Karine Damasceno chega à conclusão semelhante ao analisar registros de 

batismo em Feira de Santana, entre os anos de 1871 a 1888, nas paróquias de Sant´Anna, 

Bonfim, Humildes e Remédios. Segundo essa autora, a falta do sobrenome dos padrinhos 

e madrinhas nos assentos de batismo de Feira é um forte indicativo que esses sujeitos se 

tratavam de pessoas livres ou libertas, uma vez que quando eram escravos, era 
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recorrente que o padre registrasse os nomes de seus senhores93. Encontramos também 

casos em que, quando os padrinhos ou madrinhas eram cativos, os párocos registraram o 

nome dos proprietários, embora essa não tenha sido uma regra. Sobre a omissão dos 

sobrenomes dos padrinhos e madrinhas nos registros de batismo de Feira de Santana, 

pontuou Damasceno: 

Apesar dos nomes do casal escolhido para compadrio serem informações 

regulares nos assentos, por vezes, o sobrenome de ambos não era registrado, 

sendo que quando isto ocorria geralmente era o sobrenome da mulher que 

não constava. Isto é, nesses casos, a informação sobre a madrinha era 

totalmente dispensada, o que nunca acontecia com o padrinho94.  

Encontramos vários casos em que as madrinhas apareceram apenas com o seu 

primeiro nome, todavia, o padre dizia: é esposa de fulano; é mãe de beltrano; é filha de 

ciclano. Essas madrinhas foram também classificadas como não identificadas, mesmo 

que tenhamos quase certeza que tenham se tratado de mulheres livres ou libertas, uma 

vez que o padre tendo registrado o nome completo do parente masculino, julgou não ser 

necessário registrar o nome completo das mulheres 

Assim, levando em consideração que as madrinhas e padrinhos que foram 

classificados como não identificados tenham sido livres ou libertos, reconhecemos que 

em Feira de Santana as pessoas escravizadas foram menos escolhidas para 

apadrinharem os seus semelhantes, tanto no caso dos padrinhos, como no das 

madrinhas. Mesmo não levando em consideração, no caso dos padrinhos, os 

classificados como não identificados, a maioria absoluta se tratou de homens não 

escravizados, um total de 908 (77,8%), contra 147 escravizados (12,6%) e 111 não 

identificados (9,5%). No caso das madrinhas, prevaleceram as mulheres não 

escravizadas, com um total de 432 (45,7%), contra 137 escravizadas (14,4%) e 376 não 

identificadas (33,4%).  

Dentre os homens escolhidos para apadrinhar os filhos dos escravos estavam 

nomes de grandes proprietários de terras e de escravos em 1835, como Antonio Ferreira 

da Silva e seu filho, Antonio Ferreira da Silva Junior, João Ferreira da Silva e Manoel 

Ferreira da Silva. Todos esses padrinhos eram parentes dos dois padrinhos de Martinha, 

como vimos no capítulo anterior, sendo Manoel Ferreira da Silva pai de um deles. Além 

desses padrinhos da família dos Ferreira da Silva, outro que aparece em 1835 entre os 

                                                
93 DAMASCENO, Karine Teixeira. Para serem donas de si..., p.165. 

94 Idem, p.166. 
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grandes proprietários de terras e de escravos de Feira de Santana e que apadrinhou um 

cativo, foi Manoel da Paixão Bacelar. No caso das madrinhas, aparece entre os grandes 

proprietários de terras e de escravos, Francisca das Chagas95.  Alguns desses padrinhos 

apareceram nos registros com as patentes de capitão, tenente e coronel.  

Não tivemos muitas informações sobre o que faziam os padrinhos e madrinhas 

livres dos filhos dos escravos, todavia, a partir das identificadas nos registros, bem 

como das que encontramos no censo de 1835, percebemos que além de procurarem 

pessoas não escravizadas para apadrinhar os seus filhos, alguns cativos escolhiam 

pessoas abastadas, certamente por considerarem que estabelecer laços de compadrio 

com esses sujeitos era mais vantajoso do que com pessoas não escravizadas, porém 

pobres. Mas precisaríamos cruzar esses documentos com outros para podermos afirmar 

que isso tenha sido uma tendência geral nesse período.   

Max Nogueira também detectou que em Feira de Santana entre 1866 a 1880, os 

padrinhos e madrinhas nãos escravizados foram os mais escolhidos para apadrinharem 

as crianças escravas e ingênuas96. O padrão também foi confirmado por Karine 

Damasceno entre os anos de 1871 e 1888, uma vez que a dita autora afirmou que poucas 

vezes as mães cativas escolhiam os seus semelhantes para apadrinharem seus filhos, 

preferindo as pessoas não escravizadas, uma vez que esses compadres e comadres eram 

considerados estratégicos97.  

 

3.3- BATISMOS DE ESCRAVOS AFRICANOS 

 

Dos 1.155 registros de batismos de escravos que analisamos 16 (1,38%) foram 

identificados como sendo de escravos africanos. Vejamos as informações que 

encontramos sobre esses casos na tabela 12.  

 

 

                                                
95 FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra... Ver Apêndice A.p.220. 

96 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.53. 

97 DAMASCENO, Karine Teixeira. Para serem donas de si... 
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TABELA 12: BATISMOS DE ESCRAVOS AFRICANOS- FEIRA DE SANTANA 

(1831-1841) 

Idade   07 anos= 01 Adultos= 02 Não identificado= 13 

Sexo Masculino= 11 Feminino= 05  

Grupos étnicos  Geges= 01  Não identificado= 15  

Mães     

Pais    

Madrinhas Sim= 14 Não= 02  

Etnia/cordas madrinhas N. identificada= 14   

Cond.jurídica das madrinhas Escravizadas= 06 Livres= 05 Não identificada= 03 

Padrinhos Sim= 16  Não= 00  

Etnia/cor dos padrinhos N. identificada= 16   

Cond.jurídica dos padrinhos Escravizados= 03 Livres= 11 Não identificada= 02 

Total 16    

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria Metropolitana 

de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

A maioria dos africanos batizados em Feira de Santana em nosso recorte não 

teve a idade declarada nos registros paroquiais, uma vez que dos 16 encontrados, apenas 

um teve essa informação, sendo que dois foram identificados apenas como “adultos”. O 

escravo africano que teve a sua idade registrada se tratou de Luis, tendo sido o 

sacramento realizado em 27 de dezembro de 1837. Luis era escravo de Antônio de 

Miranda Bravo, e foram seus padrinhos, Francisco de Souza Vieira e Antônia Maria. No 

mesmo dia do batismo de Luis, o seu senhor batizou também uma cativa africana de 

nome Thereza, sem idade declarada, que teve como padrinhos Manoel José de Carvalho 

e Mônica Maria de Miranda98. Seria Thereza, a mãe de Luis? Acreditamos que não, uma 

vez que seu nome não foi mencionado como mãe do cativo no registro de batismo do 

mesmo. É possível que os dois tenham sido comprados juntos por Antonio de Miranda 

Bravo de algum lote de africanos comercializados ilegalmente. Se esse foi o caso, Luis 

fora traficado da África para Feira de Santana sem a presença de sua mãe ainda criança, 

                                                
98 Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl. 157. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em. www.familysearch.org.br. 
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uma vez que como afirma Kátia Mattoso, o escravizado era considerado criança até a 

idade de sete para oito anos99 

É possível que mais três escravos africanos tenham sido comprados juntos pelo 

seu senhor em um lote de escravos comercializados ilegalmente, uma vez que foram 

batizados no mesmo dia. Benedicto, Bento e Jacob foram batizados no dia 23 de 

dezembro de 1832 na capela dos Humildes pelo reverendo Francisco da Silva Moraes. 

Benedicto teve como padrinhos José e Luiza, ambos escravos de Maximiano Pereira. 

Bento, por sua vez, fora apadrinhado por Luiza_ acreditamos que tenha sido a mesma 

madrinha de Benedicto_ e Lucas, ambos também escravos de Maximiano Pereira. Já no 

caso de Jacob, o dito cativo teve como padrinhos, Jerônimo e Maria, ambos também 

cativos de Maximiano Pereira100. Temos três cativos africanos que foram apadrinhados 

por cativos de seu senhor. É bem provável que Maximiano Pereira tenha feito a escolha 

desses padrinhos.     

Quanto ao sexo dos escravos africanos batizados no período, 11 (68,7%) eram 

do masculino e 05 (31,2%) do feminino, confirmando as informações dos estudos sobre 

escravidão no Brasil que pontuaram que os africanos homens eram mais traficados que 

as mulheres. Todos os 16 africanos não tiveram pai e nem mãe declarados no livro 

eclesiástico. 14 deles tiveram madrinhas, enquanto 02 foram destituídos dessa figura, 

sendo que todas as madrinhas não tiveram sua etnia ou cor registrada. Sobre a categoria 

condição jurídica dessas madrinhas, 06 eram escravizadas, 05 não escravizadas, e 03 

não tiveram esse dado identificado. Todos os 16, porém, tiveram padrinhos, sendo que 

nenhum deles teve sua etnia ou cor revelada. Sobre a condição jurídica dos padrinhos, 

03 eram escravizados, 11 não escravizados e 01 não identificado, confirmando o padrão 

geral encontrado nos registros.       

Dessa forma percebemos que, assim como os cativos nascidos no Brasil, os 

cativos africanos de Feira de Santana também tiveram mais pessoas não escravizadas 

para serem seus padrinhos e madrinhas, mesmo que eles de fato não tenham feito essas 

escolhas, uma vez que alguns estudiosos afirmam que o mais provável era que os 

senhores escolhiam os padrinhos e madrinhas para seus cativos africanos recém- 

                                                
99 MATTOSO, Kátia de Queirós. O filho da escrava. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História da Criança 

no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991. 

100 Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), fl. 25. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 
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chegados101. As mulheres escravizadas apareceram mais vezes apadrinhando os cativos 

que os homens desse tipo de condição.   

Yves Samara de Jesus, ao analisar os registros de batismos de africanos da 

freguesia de São José das Itapororocas (241 casos), em período anterior ao dessa 

pesquisa, os anos de 1785 a 1826, concluiu também que foram as pessoas não 

escravizadas as mais escolhidas para serem padrinhos e madrinhas dos africanos 

escravos e libertos102.  

Embora tenhamos encontrado um número pequeno (16) de escravos africanos, 

em relação aos brasileiros, é preciso levar em consideração que nosso estudo cobre o 

período da primeira lei de proibição do tráfico atlântico de africanos para o Brasil. 

Assim, nesses anos eles estavam sendo traficados de forma ilegal.  Encontrar 16 

escravos africanos recém-chegados em um recorte de 11 anos, esses após a proibição do 

tráfico, significa que mais de um por ano era traficado para a região de Feira de Santana, 

essa que não demandava grandes levas de escravos como o semi-árido.  

3.4- SENHORES/PADRINHOS 

 

Os estudos sobre as práticas de apadrinhamento entre escravizados no Brasil 

apontam que dificilmente os senhores serviam como padrinhos de seus cativos. No 

estudo de Stephen Gudeman e Stuart Schwartz para duas freguesias da zona açucareira 

baiana, Rio Fundo e Monte, entre o século XVIII e início do XIX, os ditos autores não 

encontraram nenhum proprietário batizando seu próprio escravo, até mesmo os parentes 

desses senhores muito poucas vezes ocuparam tal posto103. Para Gudeman e Schwartz, 

isso ocorreu porque o compadrio não era utilizado para demonstrar paternalismo na 

relação entre senhor e escravo: 

O vínculo senhor-escravo representa um marcante contraste com aquele 

baseado na espiritualidade. [...] Se o vínculo do apadrinhamento era uma 

                                                
101 Para saber mais sobre os padrinhos e madrinhas dos escravos africanos, consultar GUDEMAN, 

Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original... Consultar ainda: SOARES, Carlos E. L. 

“Instruído na fé, batizado em pé”: batismo de africanos na Sé da Bahia na primeira metade do século 

XVIII, 1734 - 1742”. Afro - Ásia, 39 (2010), p. 79-113. 

102 JESUS, Yves Samara Santana de. Batismo de africanos na freguesia de São José das Itapororocas..., 

p.42. 

103 GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original... 
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relação espiritual de proteção, o vínculo senhor-escravo era uma relação 

assimétrica de propriedade. Onde um representava socorro, o outro 

significava subserviência104.   

Em estudo posterior de Schwartz para a Bahia_ ano de 1835 e paróquia de 

Santiago do Iguape_ esse autor conseguiu detectar senhores no posto de padrinhos de 

seus cativos, porém, a presença desses sujeitos foi mínima. Schwartz encontrou apenas 

três senhores entre os padrinhos de seus cativos. Os três escravos_ de um total de 231 

batizados_ apadrinhados por seus senhores eram crianças. Nesse mesmo estudo, 

analisando os dados de Curitiba entre os anos de 1685 a 1888, o autor identificou nove 

senhores que apadrinharam seus cativos, sendo que o total de escravizados batizados foi 

1.092105.     

Na mesma direção aponta Tarcísio Botelho, que identificou na freguesia de 

Montes Claros, em Minas Gerais no século XIX, onze senhores que batizaram seus 

escravos, apenas 1,9% do total dos padrinhos. Segundo Botelho, era raro que os 

senhores apadrinhassem os seus cativos, todavia, os seus parentes, o fazia com mais 

freqüência. Esse autor, entretanto, observa nos dados referentes a Montes Claros, uma 

mudança significativa em relação a esse item: entre os anos de 1815 a 1819, os escravos 

apadrinhados por parentes de seus senhores somaram 8% do total dos escravizados 

batizados, mais adiante, no período de 1872 a 1876, chegaram a 16%106, todavia, não dá 

justificativas para esse aumento.  

Para São João Del Rei, também Minas Gerais, entre os anos de 1736 a 1850, 

Silvia Maria Brugger constatou que 150 crianças escravizadas foram apadrinhadas pelos 

seus senhores, um total de 1,1 % dos padrinhos dos cativos107. Ainda para Minas Gerais, 

nas freguesias de Cachoeira do Campo, Casa Branca e São Bartolomeu, no período 

colonial, Paulo Nacif constatou que o total de senhores que apadrinharam seus cativos, 

oscilou entre 1,8 e 4,5%, e que alguns desses, inclusive, apadrinharam escravos 

adultos108.  

                                                
104 Idem, p.42. 

105 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes..., p.284. 

106 BOTELHO, T. R. Batismo e Compadrio de Escravos..., Ver tabela 4, p.114. 

107 BRÜGGER, S. M. J. Minas Patriarcal... Apud BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Compadrio e 

Escravidão..., p.3. 

108NACIF, Paulo Cezar Miranda. Diante da pia batismal: alianças de compadrio em Minas Gerais durante 

o período colonial/Paulo Cezar Miranda Nacif- Niterói, 2014, p. 117. Ver tabela 5, p.176. 



58 

 

 

 

Em Feira de Santana, encontramos apenas 04 cativos que foram apadrinhados 

pelos seus senhores, (0,34%) do total de escravos batizados.  Os senhores que 

apadrinharam os seus cativos foram João Pereira do Vale e sua esposa Maria Roza, 

Francisco Pereira de Freitas, Maria Magdalena dos Prazeres e Gaspar Alves Rodrigues. 

O casal de senhores apadrinhou Antonia, filha natural de Maria, cerimônia realizada 

pelo reverendo José Alves Franco no oratório do Saco do Limão, em 08 de maio de 

1836.  Francisco Pereira de Freitas apadrinhou seu escravo Luis, sendo que o registro 

não cita madrinha, pai ou mãe do batizado. A cerimônia foi realizada pelo reverendo 

Francisco José de Miranda, em 23 de agosto de 1833, na capela de São Vicente. Maria 

Magdalena dos Prazeres, por sua vez, apadrinhou junto com Victurino Alves a 

Theodozia, filha natural de Rita, em 01 de janeiro de 1832, na capela dos Humildes e 

Gaspar Alves Rodrigues se tornou padrinho de Maria, filha natural de Elena. Maria não 

teve madrinha e a cerimônia de seu batismo foi realizada em 03 de fevereiro de 1841 

pelo reverendo José Alves Franco109. 

O estudo de Max Nogueira também detectou um pequeno número de 

escravizados que foram apadrinhados pelos seus senhores em Feira de Santana. Entre os 

anos de 1866 a 1880, esse autor encontrou apenas 02 crianças apadrinhadas pelos seus 

senhores, sendo que o total de crianças cativas e ingênuas batizadas no período foi 

587110.  

Assim, em Feira de Santana prevaleceu o padrão detectado para outros locais do 

Brasil, uma vez que, foram raros os casos em que os senhores foram padrinhos de seus 

cativos. Reforçamos, portanto, a tese defendida por Stuart Schwartz e Stephen 

Gudeman, quando afirmaram que eram incompatíveis as funções que teriam que 

desempenhar um senhor e um padrinho, razão pela qual, eles quase nunca apadrinhavam 

seus cativos.    

 

                                                
 109Consideramos Francisco Pereira, como Francisco Pereira de Freitas e Maria Magdalena dos Prazeres, 

como Maria Magdalena para termos o total de 04 cativos batizados pelos seus senhores. Acreditamos que, 

tendo o padre escrito uma vez os nomes completos desses senhores no registro, ele tenha optado por não 

descrevê-lo completo novamente.  Livro de batismo da Paróquia de Sant’Anna da Feira, 1-B (1831-1843), 

fl. 134, 24, 42, 268.  Arquivo da Cúria Metropolitana de Feira de Santana da Cúria Metropolitana de Feira 

de Santana.  Disponível em: www.familysearch.org.br. 

110 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., 2009, p.62. 
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3.4-AS ALFORRIAS DE PIA 

 

Como apontei acima, os escravizados geralmente escolhiam pessoas de condição 

jurídica ou social superior a sua para serem padrinhos de seus filhos na tentativa de 

conseguir para eles melhores condições de vida no cativeiro ou criarem possibilidades 

para sair dele, todavia, de acordo com Stuart Schwartz, poucas vezes os padrinhos 

livraram seus afilhados da escravidão.  Segundo esse autor, em um estudo sobre as 

alforrias na Bahia entre os anos de 1684 a 1745, menos de 2% das conquistadas por 

compra foram resultados dos esforços dos padrinhos para libertarem seus afilhados111.  

No caso das alforrias de pia, segundo Márcio Soares, elas aconteceram de forma 

restrita no Brasil. Em seu estudo sobre a prática de alforriar em Campos dos Goitacases, 

entre os anos de 1750 a 1830, o autor constatou que as alforrias de pia foram em sua 

grande parte, resultado de relações ilícitas entre senhores e suas cativas, embora tenha 

havido casos em que as mesmas foram concedidas por mulheres, bem como para filhos 

de cativos casados. Para Soares, a alforria na pia de um filho de um senhor dependeu de 

sua consciência culpada em ver sua cria no cativeiro, bem como da “habilidade” de suas 

mães, que, apesar de estarem em uma relação desigual com seu senhor, viam nela a 

possibilidade de conseguir “favores, alforrias e legados”.  Ainda pontuou o autor que os 

filhos das crioulas, pardas e cabras tinham mais chances de serem alforriados na pia, em 

detrimento dos filhos das escravizadas africanas112.  

Kátia Lorena Novais Almeida, ao estudar a prática de alforriar em Rio de Contas 

no século XIX, também concordou com Márcio Soares, que as crianças alforriadas na 

pia eram em sua maioria, filhos de seus senhores. A autora explica que temendo que a 

liberdade de seus filhos fosse ameaçada, caso não aparecessem os registros de batismo 

como prova de liberdade, esses senhores registravam a alforria de seus filhos em 

cartório113. Em um levantamento de dados sobre os anos de 1811 a 1812 e 1843 a 1863, 

Almeida detectou 08 crianças alforriadas no ato do batismo, sendo que para o mesmo 

período, as alforrias registradas em cartório somaram um total de 1.777.  Ainda segundo 

essa autora, as crianças de Rio de Contas que foram alforriadas na pia não tiveram 

                                                
111 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos..., p.331-332. 

112 SOARES, Marcio de S. A remissão do cativeiro..., p.56-57. 

113 ALMEIDA, Kátia Lorena Novais. Alforrias em Rio de Contas – Bahia, século XIX. EDUFBA: 

Salvador, 2012, p.155. 
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padrinhos escravizados, e que essas manumissões foram conquistadas por pagamento 

efetuado pelo seu pai ou mãe e as que foram concedidas gratuitamente114. 

Em seu estudo sobre batismos de crianças legítimas e naturais na Paróquia de 

Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Minas Gerais, entre os anos de 1712 a 1810, 

Douglas Libby e Tarcísio Botelho também afirmaram que as alforrias de pia foram 

poucas. Segundo esses autores, apenas 5,6% do total de crianças nascidas de mães 

cativas foram alforriadas na pia batismal. Esses autores ainda afirmam acreditar que os 

proprietários libertos da paróquia, principalmente os do sexo feminino, tendiam a 

alforriar mais na pia, em detrimento dos proprietários nascidos livres115.   

Para Feira de Santana, os resultados sobre os cativos que foram alforriados na 

pia podem ser analisados na tabela 13. Reunimos todas as informações da tabela, uma 

vez que como mencionei na introdução desse estudo, os escravos alforriados na pia 

batismal teriam a discussão sobre o seu batismo em uma sessão específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Idem, p.154-159. 

115 LIBBY, Douglas Colle e BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: Batismos de crianças legítimas e 

naturais na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. VARIA HISTORIA, nº 31 

Janeiro, 2004, p.78-79. 



61 

 

 

 

TABELA 4: ESCRAVOS ALFORRIADOS NA PIA_ FEIRA DE SANTANA (1831-

1841) 

Legitimidade  Não= 14 Sim=01   

Idade Menos de um ano= 

07 

N. identificada=08   

Sexo Masculino= 08   Feminino= 07   

Etnia/cor do batizado N. identificada= 13 Crioulos= 01 Cabras= 01  

Etnia/cor das mães  N. identificada=11 Mestiças=01 Crioulas=01 Pardas=01 

Etnia/cor dos pais  N. identificada= 01 Não tinham pai=14   

Cond.jur.pais N. identificada=01 Sem pai= 14   

Padrinhos/madrinhas  Apenas padrinho= 01 Padrinho e 

madrinha= 12 

02 padrinhos= 02  

Etnia/Cor da 

madrinha 

N. identificada=10 Santas= 02 Sem madrinha=03  

Cond. jur. Madrinhas Não escravizadas= 08 Escravizadas= 02 Sem madrinha=03 Santas= 02 

Etnia/cor dos 

padrinhos 

N. identificada =14 Santos= 01   

Cond.jur.padrinhos Não escravizados=10 Escravizados= 02 Livres e livres= 

02 

Santos= 01 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

As alforrias de pia conquistadas em Feira de Santana entre 1831 a 1841 

somaram um total de 15, número que corresponde a 1,28% do total dos batismos de 

pessoas que eram cativas antes do ato do batismo (1.170). Em todos os casos, os 

registros afirmaram que as referidas alforrias foram conquistadas por vontade de seus 

senhores, sem nenhum pagamento ou tipo de condição.  

Dos 15 escravos alforriadas na pia, 14 eram filhos naturais e 01 legítimo. A 

criança legítima tratava-se da pequena Maria, de cinco meses, batizada em 29 de 

outubro de 1837, filha de Antônio Manoel e Maria, escrava de José Moreira de Oliveira. 

Maria teve como padrinhos José Alves Campos e Thereza Maria. A cativa foi alforriada 

na pia “em prezencia de muitas peçóas116”, indicando que havia sido um ritual festivo. 

Apenas a mãe de Maria era cativa; seu pai não teve sua condição jurídica identificada, o 

que consideramos que tenha sido livre ou liberto.  

                                                
116 Livro de batismo da Paróquia de Sant´Anna da Feira 1-B (1831-1843) fl.258. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br. 
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Dos 15 alforriados na pia, 11 das mães não tiveram a procedência étnica ou cor 

registrada, 01 foi identificada como mestiça, 01 como crioula e 01 como parda. Houve 

uma criança que ganhou a alforria na pia, porém, o padre que registrou o batismo no 

livro afirmou que o padre que batizou a criança não teria citado o nome da sua mãe por 

esquecimento. 

Os dados coletados sobre as alforrias de pia em Feira de Santana, não nos 

informaram se houve a participação dos padrinhos na libertação de seus afilhados do 

cativeiro, uma vez que todas foram citadas nos registros como sem condição e de forma 

gratuita, como já pontuado. Eles também não nos informaram se elas se tratavam da 

conquista da liberdade de filhos ilegítimos de seus senhores, todavia, nossos resultados 

convergem com o de Márcio Soares, quando esse autor afirma que dos filhos legítimos, 

poucos eram alforriados na pia.  Talvez o cruzamento com outros tipos de fonte como 

os inventários post mortem e testamentos dos senhores dessas crianças possam nos 

revelar sobre a sua paternidade ou não. Segundo Márcio Soares, muitas vezes os 

senhores livravam seus filhos do cativeiro ainda no batismo, porém, não era sabido da 

sociedade sobre a paternidade, a qual era revelada no seu testamento, quando sentiam a 

morte se aproximar e temiam que seus filhos ficassem desassistidos117.   

Em Feira de Santana entre os anos de 1866 a 1880, Max Nogueira também 

encontrou um número quase equivalente ao que encontramos em relação às crianças 

alforriadas na pia. Segundo esse autor, das 587 crianças batizadas_ 199 foram batizadas 

como cativas (33,90%) e 377 como ingênuas (64,22%) _ 11 ganharam a alforria na pia, 

número que corresponde a 1,88 % do total118. O estudo de Karine Damasceno também 

detectou poucos casos de cativos alforriados na pia.  De acordo com essa autora, o recorte 

temporal de sua pesquisa deve ter contribuído para esse resultado (1871 a 1888), uma vez 

que com a Lei do Ventre Livre, “essa opção de alforriar não fazia mais sentido, pois, 

geralmente as crianças eram batizadas no primeiro ano de vida e, portanto, a essa altura, 

nasciam ingênuas119”. Todavia, esse padrão também fora detectado em nosso recorte, o que 

nos leva a concluir que a prática de alforriar no batismo não fazia parte do cotidiano da 

comunidade feirense.  

                                                
117SOARES, Marcio de S. A remissão do cativeiro... 
118 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.49-50. 

119 DAMASCENO, Karine Teixeira. Para serem donas de si..., p.131. 
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As alforrias de pia, portanto, não foram comuns em Feira de Santana. 

Certamente, era a sua libertação do cativeiro o maior anseio dos escravizados de Feira,  

de todos os escravizados mais precisamente, entretanto, poucos conquistaram tal feito 

ainda no ato do batismo, ou seja, tiveram que esperar outro momento de sua vida para 

gozarem de sua liberdade “como se de ventre livre tivessem nascido120”. 

  

                                                
120 Grifo nosso. 
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CAPÍTULO 4: A FAMÍLIA ESCRAVA NOS REGISTROS DE BATISMO  

 

Era 26 de julho de 1835, quando na capela de Santa Bárbara, o reverendo 

Joaquim José dos Humildes batizou solenemente a Maria de seis meses, filha legítima 

de Antonio e Joaquina, ambos cativos de Romão Alves de Oliveira. Maria teve como 

padrinhos, Francisco de Oliveira Ramos e Roza Maria121. A legitimidade de Maria, 

identificada no seu registro de batismo, não só nos revela que ela era fruto de uma união 

estável, mas que essa foi sancionada na Igreja, situação que até não muito longe era 

considerada improvável pela historiografia brasileira.    

A constituição de famílias de escravizados no Brasil, na visão de viajantes e 

abolicionistas brancos do século XIX, foi desconsiderada. Esses viajantes e 

abolicionistas dos oitocentos deixaram relatos que descrevem a família cativa brasileira, 

atribuindo-a à  “deficiência”, uma vez que ela era entendida como fruto de_ dentre 

outras classificações depreciativas_ relações patológicas, poligâmicas e promíscuas. Até 

a década de 1960, estudiosos influenciados por esses relatos, reforçaram a ideia da 

instabilidade familiar cativa, a qual era entendida como provocada pelo próprio 

escravismo, que favorecia que os cativos estabelecem uniões passageiras e vivessem no 

amásio. A esse respeito salientou Stuart Schwartz:     

Os comentários depreciativos de alguns observadores e abolicionistas do 

século XIX acerca da promiscuidade, da falta de laços de família e da 

fragilidade da família perante a venda e a separação, foram repetidos e 

embelezados por historiadores e sociólogos posteriores; para explicar os 

subsequentes padrões contemporâneos negativos da comunidade afro-

brasileira. O resultado foi a criação da imagem de uma família escrava frágil 

e anormal122.  

A partir da metade da década de 1970, novos olhares sobre a família cativa se 

abriram. Estudos surgiram com a missão de desmitificar a ideia da instabilidade familiar 

do escravizado, nos revelando a partir de suas conclusões_ baseadas em análises de 

diversos tipos de fonte, desde documentos censitários, aos de caráter civil, como os 

inventários post mortem, testamentos, processos crimes, cartas de alforrias, até as de 

caráter eclesiástico, como os registros de batismos, matrimoniais e de óbitos_ que os 

escravizados constituíam uniões conjugais estáveis, mesmo que essas muitas das vezes 

                                                
121 Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843). Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana.  Disponível em https://familysearch.org.br. 

122 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes..., p.64. 

https://familysearch.org.br/
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não fossem sancionadas na Igreja. Esses novos estudos apontaram que os cativos não 

eram sujeitos que apenas construíam relações passageiras. Demonstraram, pelo 

contrário, que a valorização dos laços familiares, esses consangüíneos ou não, faziam 

parte do cotidiano dos escravizados no Brasil.  

O estudo de Manolo Florentino e José Roberto Góes (1997) para o Rio de 

Janeiro entre os anos de 1790 a 1850 discute a família cativa apontando que a mesma 

foi primordial para implantar a “paz” nas senzalas, uma vez que os ditos autores 

defenderam a tese de que a constituição familiar cativa ocorreu como um elemento que 

dificultou o embate entre senhores e cativos, ou seja, entre casa-grande e senzala. 

Assim, para esses autores, a formação familiar do escravo, era tida como uma estratégia 

política dos próprios senhores, uma vez que eles entendendo o cenário da senzala como 

propício a conflitos_ tendo em vista que havia sempre a inserção de novos cativos, 

fossem africanos, ou nascidos no Brasil_ viam a oportunidade de gerar a paz através da 

formação de parentesco.  

Hebe Maria Mattos, no seu estudo para o Sudeste no século XIX, apontou que “a 

comunidade escrava quanto mais aprofundava suas relações familiares, potencializava 

seu acesso a espaços econômicos e familiares de autonomia123”, resultado se sua maior 

aproximação com o mundo das pessoas livres. De acordo com essa autora, os 

escravizados com alianças familiares na comunidade cativa, os quais eram 

principalmente os brasileiros e africanos residentes há muito tempo no Brasil e com 

certo grau de aculturação, eram tidos como superiores em recursos sociais, 

superioridade que se configurava, inclusive, perante aos cativos especializados, que a 

partir de seus ofícios, podiam acumular algum pecúlio.  

A superioridade conquistada pelos cativos com alianças familiares, segundo 

Hebe Mattos, gerava “tensões específicas no interior da experiência do cativeiro”. Essas 

tensões eram frutos de sua aproximação do mundo dos livres e das oportunidades as 

quais ele podia lhes propiciar, como melhores condições de vida no cativeiro, acesso a 

terra e até a conquista da alforria. Para Mattos, as tensões geradas entre os escravizados 

com alianças familiares e os destituídos dessas, dificultavam o fortalecimento dos laços 

                                                
123 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista – 

Brasil, século XIX. 3. ed. Campinas: UNICAMP, 2013, p.142. 
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de comunidade dentro da senzala, uma vez que a família e a comunidade negra “antes 

de forjarem uma identidade étnica, a partir da vivência do cativeiro, formaram uma 

visão de liberdade”, visão essa que era entendida como uma estratégia de mobilidade 

social124.  

O estudo de Robert W. Slenes (1999), para Campinas no século XIX, analisou a 

família cativa como que, de certo modo, era incentivada pelos senhores para demonstrar 

sua hegemonia e controle no cativeiro, todavia, que também fora construída a partir de 

perspectivas e anseios dos escravizados. Assim pontuou Slenes: 

[...] a família escrava_ nuclear, extensa, intergeracional_ contribuiu 

decisivamente para a criação de uma “comunidade” escrava, dividida até 

certo ponto pela política de incentivo dos senhores, que instaurava a 

competição por recursos limitados, mas ainda assim unida em torno de 

experiências, valores e melhoras compartilhadas. Nesse sentido, a família 

minava constantemente a hegemonia dos senhores, criando condições para a 
subversão e a rebelião, por mais que parecesse seu domínio na rotina 

cotidiana125.  

Ainda sobre o significado da família para os escravizados, Slenes pontua que ela 

configurou-se como o “centro de um projeto de vida”. Todavia, essa família-projeto:  

[...] não configura uma “brecha” camponesa, que permitia uma pequena 

autonomia ao cativo. Ao contrário, é um campo de batalha, um dos palcos 

principais, aliás, em que se trava a luta entre o escravo e senhor e se define a 

própria estrutura e destino do escravismo. A “família cativa”, no entanto, não 
se reduzia a estratégias e projetos centrados em laços de parentesco. Ela 

expressava um mundo mais amplo que os escravos criaram a partir de suas 

“esperanças e recordações”; ou melhor, ela era apenas uma das instancias 

culturais importantes que contribuíram, nas regiões de plantation do Sudeste, 

para a formação de uma identidade nas senzalas, conscientemente antagônica 

à dos senhores e compartilhada por uma grande parte dos cativos126.  

Robert Slenes não concorda, portanto, com as teses defendidas por Manolo 

Florentino/Roberto Góes e Hebe Maria Mattos, uma vez que ele discorda que a família 

escrava introduziu a paz nas senzalas, diminuindo desse modo conflitos com a casa-

grande, argumento defendido pelos primeiros. Discordou ainda sobre a afirmação de 

que tal estrutura social dificultava o forjamento de identidades étnicas entre os escravos, 

argumento defendido pela última.   

Para Jonis Freire, a família foi importante para os escravizados manterem e 

redefinirem suas raízes africanas, concordando com Slenes que afirmou que ao 

                                                
124 Idem, p.127-146. 

125SLENES, Robert Wayne. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família 

escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p.48. 

126 Idem, p.49. 
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constituírem uma família, os cativos forjavam identidades étnicas. Freire afirma que, ao 

construírem uma família, além de os escravizados redefinirem suas raízes étnicas, eles 

ficavam mais propícios a “auferir ganhos (sociais, econômicos e políticos), constituir 

espaços de sociabilidade e solidariedade127”.  

Os novos estudos sobre a escravidão no Brasil estão em consenso no que se 

refere à constituição da família escrava e sua estabilidade, todavia, o consenso também 

existe para a afirmação de que os escravizados formavam principalmente uniões 

consensuais, ou seja, sem a legitimação da Igreja. Segundo Kátia Mattoso, a formação 

de famílias naturais fazia parte do cotidiano não só dos escravizados, mas também das 

pessoas de classe média e pobre, uma vez que “somente as classes dominantes 

consideravam o casamento católico uma exigência social128”. Ainda que o casamento na 

Igreja não fosse uma exigência social na vida das pessoas de classe média e pobre no 

Brasil, as pessoas de condição jurídica livre se casavam mais que as escravizadas.   

Stuart Schwartz, no seu estudo para a Bahia, identifica o padrão nos casamentos 

sancionados na Igreja, uma vez que ele constata que poucas vezes os escravizados 

fizeram parte deles. Para esse autor, até certo ponto, os senhores dificultavam o 

casamento de seus cativos na Igreja, e quando isso aconteceu, por muitas vezes a 

escolha de seus cônjuges era determinada por eles, uma vez que ditavam quem ia casar-

se com quem. Ainda segundo Schwartz, as baixas taxas de uniões sacramentadas na 

Igreja era ainda maior sentida entre os cativos africanos. Ao fazer a leitura dos livros de 

batismo de quatro paróquias do Recôncavo baiano entre 1723 a 1816, ele constata que a 

maioria dos escravizados das ditas paróquias eram frutos de uniões não sancionadas na 

Igreja129.   

Stuart Schwartz também constatou que, quando os cativos casavam na Igreja, na 

escolha dos cônjuges pesavam fatores como afinidades culturais e étnicas africanas, o 

que indica, portanto, padrões de endogamia, embora também tenha havido vezes em que 

esse padrão foi ignorado. Os escravizados africanos, segundo Schwartz, geralmente se 

casavam com africanos de sua própria região da África ou mesmo grupo étnico. Os 

cativos brasileiros geralmente se casavam entre si. No quesito cor, as crioulas 

priorizavam o casamento com negros, bem como com pardos; as cativas de pele mais 

                                                
127 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista..., p.162. 
128MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil..., p.125. 
129SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos..., p.315-318. 



68 

 

 

 

clara preferiam unir-se matrimonialmente com os pardos, em detrimento dos negros. As 

mulheres cativas, portanto, seguiam uma hierarquia segundo a cor, priorizando o 

casamento com sujeitos de situação superior130.  

No estudo de Stuart Schwartz podemos identificar outro padrão nos casamentos 

dos cativos. Segundo o referido autor, escravos de diferentes senhores dificilmente se 

casavam, uma vez que tendo analisado centenas de registros de batismos, casamentos e 

de óbitos, ele não encontrou nenhum escravo que houvera se unido matrimonialmente 

com um escravo de outro senhor131. A esse respeito, Silvia Maria Brugger pontuou: 

É notória na historiografia a relação direta entre dimensão das escravarias e 

nupcialidade dos cativos, uma vez que os senhores interditavam uniões 

legítimas entre escravos de diferentes proprietários e que, nas unidades 

menores, as possibilidades de se encontrar um cônjuge eram igualmente 

reduzidas132.  

De acordo com Schwartz, embora poucos cativos tenham casado com cativos de 

outros senhores, não era atípico o casamento entre escravizados e livres. Ao avaliar as 

uniões consagradas na paróquia da Purificação, o autor constatou que em 21% dos 

casamentos que envolviam cativos, um deles era forro, sendo que o padrão que 

predominou foi o casamento entre homens cativos e mulheres livres, embora em 

números mais ínfimos tenham ocorrido uniões em que os homens eram livres e as 

esposas cativas.  Para Schwartz, essas escolhas podiam estar atreladas ao fato de que, 

quando os cativos homens se casavam com uma mulher livre almejavam assegurar a 

liberdade legal de um possível filho, enquanto que para as mulheres cativas a união com 

um homem livre poderia possibilitar a conquista da alforria de um também possível 

filho133.  

Robert Slenes identifica que os senhores de médias e grandes propriedades em 

Campinas, além de terem olhado com bons olhos o casamento religioso de seus cativos, 

o incentivava, situação divergente da encontrada por Stuart Schwartz para o Recôncavo 

baiano no período colonial.  De acordo com Slenes, os censos de 1801 e 1829 e a 

matrícula de escravizados de 1872 apontam que a proporção de homens cativos adultos, 

                                                
130Idem, p.320. 

131Idem, p.313. 

132 BRUGGER, Silvia Maria Jardim. Compadrio e Escravidão..., p.10. 

133 Idem, p. 320-321. 
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os quais teriam alguma vez sido casados, variou entre 23 e 30%. Para as mulheres, a 

proporção das adultas casadas/viúvas era bem mais alta, variando entre 55 e 62%134. 

De acordo com Slenes, os senhores de Campinas embora tenham incentivado o 

casamento de seus cativos, não incentivavam o casamento com escravos de outros 

senhores. Em Campinas esse tipo de união, assim como para as paróquias do 

Recôncavo, como pontuou Schwartz, foi bem rara. No Oeste Paulista os cativos homens 

crioulos casavam mais, em detrimento dos africanos, enquanto para as mulheres ocorria 

o inverso. Os cativos campinenses preferiam cônjuges de seu próprio grupo_ africanos 

com africanos, crioulos com crioulos_ embora Slenes tenha pontuado também, que isso 

não implicou em endogamia forte, tendo em vista que houve um grande contingente de 

casais mistos de cativos135. 

Douglas Libby e Tarcísio Botelho, analisando as taxas de legitimidade na 

paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, Minas Gerais, entre os anos de 1712 

a 1810, também afirmaram que poucas vezes os cativos casaram na Igreja. Segundo 

esses autores, os livros de batismo da dita paróquia apontam que a taxa média de 

legitimidade para os filhos de mães escravizadas foi 11,1 %, enquanto para os filhos das 

mães forras a taxa foi de 21,9%. Para os filhos de mães de condição jurídica livre, a taxa 

média de legitimidade foi de expressivos 78,8%136.  

O estudo de Isabel Cristina dos Reis para a Bahia do século XIX nos informa 

que os escravizados casavam menos que os brancos e que as outras pessoas de cor, 

fossem essas libertas ou livres. Essa autora ao analisar os registros de casamento dos 

negros da freguesia da Sé, entre os anos de 1801 a 1888, constatou que apenas 3,8% 

desses casamentos partiram de pessoas negras cativas; os casamentos dos negros 

libertos somaram um total de 13,4%; os dos livres, 8,15% e os sem a condição jurídica 

identificada 74,6%. Para os negros que não tiveram a sua condição jurídica identificada, 

a autora acredita terem se tratado de pessoas livres ou libertas, uma vez que se fossem 

escravizados tal condição não deixaria de ser mencionada pelo padre, bem como o nome 

de seus senhores. Ainda segundo Reis, o total de casamentos celebrados na Freguesia da 

Sé foi 3.139, sendo 874 (27,84%) com cônjuges que eram africanos, afro-descendentes 

                                                
134 SLENES, Robert Wayne. Na senzala, uma flor..., p.74-93. 

135 Idem, p.75-78. 

136 LIBBY, Douglas Colle; BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus..., p.81. 
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e alguns brancos. Os casamentos que tiveram os seus dois cônjuges brancos 

corresponderam a 2.265, (72,16%) do total137.  

Segundo Reis, de 190 nubentes_ número que corresponde a 10,87% do total 

estudado_ 85,2% deles se uniram com pessoas de condição jurídica igual a sua, embora 

tenha havido também uniões entre pessoas de condição jurídica diferente. Ainda 

segundo essa autora, dentre esses 190 nubentes, o número de cativos homens foi maior 

que o de cativas mulheres, embora tenha havido quase uma equidade (39 e 27); os 

cativos homens dentre esses 190 nubentes, se uniram matrimonialmente mais com 

mulheres livres e libertas do que o inverso. 08 homens cativos se uniram 

matrimonialmente com mulheres libertas e 10 com mulheres livres, enquanto 04 

mulheres cativas casaram com homens libertos e 03 com livres138.     

Os escravizados da freguesia da Sé, segundo Isabel Reis, ao fazerem a escolha 

de seus parceiros tenderam à endogamia: “quase sempre africanos uniram-se a 

africanos, e crioulos a crioulos”. Reis ainda pontua que os cativos africanos que faziam 

parte de etnias minoritárias_ tendo, portanto, dificuldades para conseguir um cônjuge da 

sua etnia_ acabavam escolhendo africanos de outras etnias139. O estudo sobre família 

cativa de Reis converge em vários pontos com o de Stuart Schwatrz, embora tenham 

abarcado recortes temporais e localidades distintos para a Bahia, o primeiro para o 

século XIX (Freguesia da Sé, essa urbana) e o segundo para o período colonial 

(paróquias do Recôncavo, essas rurais e possuidoras de grandes engenhos).  

Para a Feira de Santana, os resultados sobre legitimidade cativa que encontramos 

nos registros de batismos podem ser analisados na tabela 14. Na tabela, não estão 

inclusas as informações sobre os cativos africanos_ até porque nenhum deles teve pai ou 

mãe, como já pontuado, não podendo, portanto, serem legítimos_ nem dos alforriados 

na pia, uma vez que tivemos sessões específicas para discutir esses casos. 

 

                                                
137 REIS, Isabel Cristina Ferreira dos. A família negra no tempo da escravidão: Bahia, 1850-1888. Tese 

(Doutorado em História) − Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, Campinas, 2007, p.92-

96. 

138 Idem, p. 96-97. 

139 Idem, p.100. 
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TABELA 5: BATISMO DE ESCRAVOS LEGÍTIMOS + CONDIÇÃO JURÍDICA 

DOS PAIS E MÃES_ FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

Presença dos pais Nº % Condição jurídica          Nº % 

Com pai e mãe 03        97,1% Ambos os pais escravos 98  92,4% 

Apenas pai 02      1,88% Mãe escrava+ pai não escravo 03 2,83% 

Apenas mãe 01      0,94% Mãe escrava + pai não identificado 02 1,88% 

Total 106 100% Pai escravo 02 1,88% 

   Mãe escrava 01 0,94% 

Fonte: Livro de Batismo da Paróquia de Sant´Anna da Feira 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana Disponível: www.familysearch.org.br. 

 

Como podemos perceber ao analisar a tabela 14, 106 (9,3%) do total de 

escravizados que foram batizados (1.139) eram filhos legítimos, sendo que, desses 106, 

103 apareceram com o nome de ambos os pais, 01, com apenas o nome da mãe e 02, 

com apenas o nome do pai. No que se refere aos registros em que apareceu apenas o 

nome de um dos pais, não sabemos ao certo o motivo da omissão do outro nome. Talvez 

as omissões dos nomes desses pais e mães tenham ocorrido devido a resultados de 

óbitos, ou venda para uma unidade escravista distante. Assim, no batismo de seus filhos, 

esses pais e mães não puderam estar presentes.   

O número de cativos registrados como filhos naturais foi 1.033, ou seja, 90,7% 

do total dos escravizados batizados. Embora o número de cativos batizados como filhos 

legítimos tenha sido relativamente pequeno, em relação aos naturais, não podemos 

considerar que os últimos não tivessem a presença paterna em suas vidas. Muitas vezes 

os cativos não se casavam na Igreja, porém, mantinham uniões consensuais estáveis, 

como mostra a bibliografia comentada aqui. Os párocos eram autorizados pela Igreja 

Católica a mencionar o nome do pai do batizado nos registros de batismo apenas 

quando a união por ele estabelecida fosse legitimada pela Igreja. Em Feira de Santana, 

essa regra, ao menos em nosso recorte, foi seguida.  

Em período posterior, como mostra Max Nogueira_ a partir da análise de 

registros de batismo de crianças escravas e ingênuas da paróquia de Sant’Anna da Feira, 

entre os anos de 1866 a 1888_ apenas 07 casais de cativos eram casados na Igreja, um 

número infinitamente menor ao encontrado por mim140. Karine Damasceno, por sua vez, 

constatou que nas paróquias de Sant’Anna, Bonfim, Humildes e Remédios, as mulheres 

                                                
140 NOGUEIRA, Max Oliveira Santana. Compadrio, criança e escravidão..., p.53. 
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cativas pouco se casaram entre os anos de 1871 a 1888, uma vez que para esse grupo 

poucos foram os filhos legítimos. Segundo essa autora, nas quatro paróquias, dos filhos 

legítimos nascidos, 55 (0,8%) eram de mulheres escravas e 6.450 (99,2%) de mulheres 

livres141. Os resultados encontrados por Max Nogueira e Karine Damasceno nos 

revelam que, com o tempo, os cativos de Feira passaram a se casar menos, tendo em 

vista a quantidade de escravos que eram filhos legítimos que os dois autores 

encontraram e os que foram encontrados por mim. Vejamos na tabela 15, as 

informações sobre a procedência étnica ou cor dos casais de escravos. 

 

TABELA 15: PROCEDÊNCIA ÉTNICA/COR DOS PAIS E MÃES DOS ESCRAVOS 

LEGÍTIMOS_ FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

Casais Nº % 

Ambos os pais não identificados 94 91,2% 

Mãe africana + pai africano 03 2,9% 

Mãe não identificada + pai crioulo 01 0,9% 

Mãe cabra + pai crioulo 01 0,9% 

Mãe crioula + pai não identificado 01 0,9% 

Mãe não identificada + pai cabra 01 0,9% 

Mãe crioula + pai africano/gege 01 0,9% 

Mãe crioula + pai africano 01 0,9% 

Total 103 100% 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da Cúria Metropolitana 

de Feira de Santana Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Como já comentado, os registros de batismos de escravizados que analisamos 

pouco nos informaram sobre a procedência étnica ou cor dos sujeitos que estavam 

envolvidos no batismo, fossem esses os batizados, seus pais e mães ou seus padrinhos. 

Como mostra tabela 15, em 94 casos de casamentos de escravizados, ambos os pais não 

tiveram a sua procedência étnica ou cor registrada, 91,2% do total. 

As poucas informações obtidas referente à procedência étnica ou cor dos 

cônjuges não permitem que cheguemos a conclusões sobre um possível padrão 

endogâmico, como pontuou Stuart Schwartz e Isabel Reis. O estudo de Yves Samara de 

Jesus, no entanto, não detectou o padrão endogâmico encontrado por Schwartz e Reis na 

                                                
141DAMASCENO, Karine Teixeira. Para serem donas de si..., p.182. 
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freguesia de São José das Itapororocas_ primeira freguesia de Feira de Santana_ 

afirmando que nessa localidade foram as “uniões mistas” que prevaleceram142.  

Em Feira de Santana, assim como nas análises dos estudos já discutidos, 

dificilmente cativos de senhores diferentes se casaram. Vejamos o gráfico 4. 

 

GRÁFICO 4: CASAMENTOS DE ESCRAVOS_ FEIRA DE SANTANA (1831-1841) 

 

Fonte: Livro de batismo da paróquia de Sant´Anna da Feira, 1-B (1831-1843).  Arquivo da     Cúria 

Metropolitana de Feira de Santana. Disponível em: www.familysearch.org.br. 

 

Como nos apresenta o gráfico 4, 91 (92,8%) foi o total de casais de cativos em 

que os cônjuges eram do mesmo senhor. Em 07 casos (7,1%) os cônjuges eram de 

senhores diferentes. Encontramos para Feira de Santana, portanto, o mesmo padrão 

detectado pelos estudos aqui discutidos, quando apontaram que a união entre 

escravizados de diferentes senhores não eram muito freqüentes.  

Os dados que encontramos sobre as uniões de escravizados de Feira de Santana 

legitimadas na Igreja nos revela a importância que esses sujeitos davam à família. Ainda 

devemos levar em consideração que muito deles poderiam estar vivendo em uniões 

estáveis não sacramentadas. Consideramos que em um universo de 1.139 escravos 

batizados_ não incluindo aí os africanos e alforriados na pia_106 terem sido filhos 

legítimos, é um número significativo, tendo em vista que a naturalidade fazia parte da 

vida não só dos filhos das cativas, mas também, de tantas outras crianças filhas de 

mulheres livres e libertas. O nosso estudo constatou uma realidade em Feira distinta da 

detectada por Kátia Mattoso_ ao analisar 323 inventários post mortem da década de 

1850, para discutir a questão da família cativa na Bahia_ uma vez que essa autora 

                                                
142 JESUS, Yves Samara Santana de. Família escrava na freguesia de São José da Itapororocas... 

Mesmo senhor 92,8%

Senhores diferentes 7,1%
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afirmou que os casamentos entre escravizados foram “tão raros que escaparam de toda a 

documentação143”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143 MATTOSO, Kátia. M. de Queirós. Bahia do século XIX. Uma Província no Império. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1992, p.166.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados coletados nessa pesquisa mostraram que os cativos de Feira de 

Santana, fossem africanos ou nascidos no Brasil, tiveram principalmente as pessoas não 

escravizadas para serem os seus padrinhos, embora fosse também recorrente a escolha 

pelos cativos. Entendemos que o compadrio era utilizado pelos cativos como um projeto 

de estratégia de sobrevivência. Os compadres e comadres escolhidos eram considerados 

estratégicos para estabelecer relações de solidariedade e reciprocidade, essas que 

poderiam lhes ser úteis para conseguir melhores condições de vida no cativeiro, e quem 

sabe criar possibilidades de sair dele.  

Os registros de batismos também nos revelaram que no período estudado, os 

cativos de Feira de Santana eram em sua maioria nascidos no Brasil, todavia, 

encontramos 16 escravos africanos, número que não consideramos pequeno, tendo em 

vista terem sido traficados de forma ilegal. A classificação etnia/cor de todos os 

envolvidos nas relações de compadrio foi quase sempre ignorada pelos párocos, uma 

vez que foram poucos os registros em que conseguimos encontrar essa informação. 

Encontramos também, raros casos em que os senhores apadrinharam seus cativos, 

encontrando, portanto, o padrão detectado para outros locais do Brasil. Encontramos, 

mesmo que em pouca quantidade, crianças alforriadas na pia, embora, apenas com a 

leitura dos registros de batismos não tenhamos chegado a tirar conclusões sobre as 

causas dessas manumissões. A análise de outros tipos de fontes talvez nos leve a 

aprofundar os significados dessa prática.   

Detectamos ainda, que os escravos de Feira de Santana_ mesmo que sua grande 

maioria tenham sido filhos naturais_ foram também legítimos, ou seja, eram frutos de 

uniões sacramentadas na Igreja. O casamento entre cativos em Feira não foi coisa rara. 

Novos estudos poderão nos revelar sobre a taxa de legitimidade entre os escravizados e 

os não escravizados no período, inclusive com a adição da análise dos registros de 

casamentos e de outros tipos de fontes.  

Ao fim e ao cabo, ter analisado as práticas de compadrio entre escravizados em 

Feira de Santana foi resgatar a capacidade que esses sujeitos tinham de ampliar sua rede 

de sociabilidade. Foi entendê-los como sujeitos que inseridos em um sistema que os 

transformavam em mercadorias, abraçavam as diversas formas de criar possibilidades 

para melhor sobreviverem no cativeiro e lutar contra ele. Foi entender que “pelas águas 
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do batismo” poderiam estar sendo vislumbrados projetos de estratégias de sobrevivência 

e de liberdade, mesmo que de fato, esses não fossem concretizados.  
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