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RESUMO: 

 

Este trabalho monográfico consiste na investigação da trajetória de Rita Gomes da Silva, 

conhecida como Rita Sebola, que morou em Salvador, entre os séculos XVIII e XIX. A partir 

desta trajetória é possível levantar uma série de debates sobre a dinâmica da sociedade baiana 

dentro do recorte estabelecido, que perpassa pelas categorias de cor, gênero e hierarquia 

social.  O trabalho investiga a Bahia durante o século XVIII e os depoimentos informais 

encontrados sobre Rita da Silva; percorrendo a documentação sobre os dois casamentos da 

personagem e discutindo como isso impactou em sua vida social; por fim, levanta questões 

sobre as relações de gênero e classe, ao pensar os vínculos que se davam entre ela e outras 

mulheres de diferentes condições sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Escravidão; Cor; Casamento; Mobilidade Social. 
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Não a conhecia pessoalmente e, pedindo para falar-lhe foi 

introduzido em uma sala onde viu uma mulata ricamente vestida. 

Como se sabia que Ritta tinha até criadas brancas que ostentavam 

grande luxo, o homem disse: 

- Rapariga, diga à senhora D. Ritta que me conceda a honra de falar-

lhe. 

- Pode dizer o que quer, tornou a mulata, que era a própria Ritta, sou a 

pessoa a quem procura.  

(BITTENCOURT, Ana Ribeiro Góes. Longos Serões no Campo: O 

Major Pedro Ribeiro. Maria Clara Mariane Bittencourt (org.). Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 44). 
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INTRODUÇÃO 

 

Versam no imaginário brasileiro meias-verdades e mitos sobre as mulheres negras que, 

frequentemente, às associam ao gênero desregrado. Mulheres públicas, imorais, desvirtuosas e 

tantas outras expressões para desqualificá-las que não caberiam aqui. Mesmo quando 

conquistam algo por mérito seus corpos continuam vigiado para que no menor “desvio” sejam 

controlados. Rita Gomes da Silva configura um belo exemplo da disputa pela narrativa nas 

memórias e representações das mulheres negras no século XVIII e ao longo do tempo. Mas, 

antes, eu queria comentar um pouco sobre como cheguei a essa história que resistiu ao tempo 

e aos silenciamentos. 

Trabalhar com a trajetória de Rita Gomes da Silva começou durante a Iniciação 

Científica (IC) a partir da leitura da tese da professora Adriana Dantas Reis Alves, com o 

plano de trabalho vinculado ao Projeto de Pesquisa Escravidão, cultura sexual e mestiçagem: 

Bahia, séculos XVII - XIX.1 Quem também, gentilmente, me cedeu as primeiras fontes, parte 

do testamento de Inocêncio José da Costa, segundo marido de Rita, e o livro “O Major Pedro 

Ribeiro” onde a mesma é mencionada.2 Com base no que tinha em mãos busquei analisar 

como se dava o processo de mobilidade social das mulheres escravizadas na Bahia no século 

XVIII, entendendo que a hipersexualização de seus corpos também permitiu que ela 

pudessem conquistar mobilidade social. 

Ao projetar a pesquisa para a monografia me deparei desenvolvendo um trabalho 

voltado para a naturalização da imagem pejorativa das mulheres negras, acreditando que isso 

pudesse ser benéfico para elas.  Pormenorizar as diversas violências a qual essas mulheres 

estavam expostas, relativizar as hierarquias sociais entre homens brancos e mulheres negras 

ou atribuir a mestiçagem de seus filhos como melhoria na sua qualidade de vida, claramente 

vai de encontro ao discurso de Gilberto Freyre amplamente criticado.3 Não à toa, a professora 

Adriana Alves ratifica como o diálogo com ele foi basilar para sua tese.4 

                                                             
1 A Iniciação Científica foi desenvolvida entre os anos de 2018 e 2019, com o Plano de Trabalho: RITA 

SEBOLA: de ex-escrava a senhora de escravos. 
2 A coletânea “Longos Serões no Campo” é resultado de um trabalho biográfico, organizado a partir do diário de 
Anna Ribeiro Goés Bittencourt, onde documentos são resgatados para legitimar as histórias sobre a participação 

de seu avô, Pedro Ribeiro, no processo de Independência do Brasil. Primeiro os cadernos de Anna Bittencourt 

foram transcritos por sua neta Olga Berenguer e, depois de sua morte, datilografado. Contudo a obra só foi 

publicada em 1992, com grandes esforços de seus descendentes. No volume I, intitulado “O major Pedro 

Ribeiro” a autora descreve a história do avô, sua infância e juventude. Ao fazê-lo, também contextualiza o 

cenário baiano durante os séculos XVIII e XIX. Cf. BITTENCOURT, Ana Ribeiro Góes. Longos Serões no 

Campo: O Major Pedro Ribeiro. Maria Clara Mariane Bittencourt (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

pp. 02-04. 
3 Nas últimas décadas, a obra Casa-Grande & Senzala, já foi revisitada e problematizada exaustivamente por 

colaborar com o mito da democracia racial, pela escrita sexista e tantos outros problemas encontrados. Cf.: 
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Diferentemente de Alves, eu acredito que as distinções sociais baseadas na cor 

configuravam novas formas de exclusão das mulheres negras e que tomar a exceção pela 

regra, incorre no risco de reproduzir a romantização de harmonia entre desiguais na Bahia 

colonial.5 De fato, as mulheres negras podiam suscitar desejos e relações duradouras, mas 

acredito que isso estava vinculado ao próprio sistema patriarcal e não necessariamente a plena 

autonomia dessas mulheres. 

Com a retomada dessas discussões não pretendo colocar essas mulheres no lugar de 

meras vítimas, mas reafirmar que o fato delas conquistarem mobilidade social não impedia 

que estivessem expostas a outras formas de violência. Cabe então compreender as 

particularidades de cada caso e as estratégias adotadas por essas mulheres para conciliar os 

interesses de todas as pessoas e instituições envolvidas. Do meu ponto de vista, uma coisa não 

exclui a outra. Uma relação casual, duradoura, ou a demonstração de afeto pelos seus 

respectivos companheiros não significava que elas eram tratadas carinhosamente ou menos 

violentadas – sobretudo se considerarmos que relações passivas- agressivas são comuns até na 

atualidade.  

Ao fim da IC ficou para mim que a história de Rita da Silva ainda tinha muito a ser 

explorada. Seus casamentos foram importantes, mas não eram tudo. Passei então a construir 

um novo plano de trabalho, da revisão bibliográfica aos objetivos e fontes a partir de pesquisa 

independente no Arquivo Público do Estado da Bahia. Essa mudança significativa de 

documentação eclesiástica e do judiciário em nome de Rita da Silva e de seus maridos, 

expandiram minhas possibilidades e inquietações para reconstruir parte da trajetória de Rita. 

No levantamento bibliográfico identifiquei mais duas referências: um artigo do artista 

plástico Emanoel Araujo (2004) e um paradidático em forma história em quadrinhos de 

Débora Barbosa (2009), ambos fortaleceram a minha hipótese de que Rita era algo muito 

além de viúva e esposa de Leandro Braga e Inocêncio José da Costa. Procurando por 

informações sobre a juventude de Rita Gomes da Silva retomei a leitura do livro “O Major 

Pedro Ribeiro”. Pedro Ribeiro conheceu Rita em vida, numa situação delicada e controversa, 

tanto que as histórias contadas a sua neta Anna Bittencourt foram registradas nos diários e 

posteriormente publicadas na coletânea. Segundo a versão apresentada pela autora, Rita 

                                                                                                                                                                                              
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: a formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. 51ª edição. São Paulo: Global, 2006. 
4 Para a autora, “Gilberto Freyre (2006), de certa forma, tinha razão – as mulheres negras eram realmente 

irresistíveis e as relações entre sexualidade, escravidão e mestiçagem constituíam relações de poder entre 

senhores e escravos diretamente relacionada com desejo e prazer”. (ALVES REIS, 2010, p.09 et. seq., grifo 

nosso). 
5 Ibdem, p. 04. 
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configura a imagem da mulher negra lasciva, promíscua e que usa da sua sexualidade para 

satisfazer sua luxúria.  

Reiterarei quantas vezes achar necessária a importância das contribuições da família 

Ribeiro para este trabalho, porém, como dito, preciso ressaltar algumas questões que me 

permitiram elencar a maior parte das problemáticas deste trabalho. Para a leitora, esclareço 

que Anna Bittencourt terceiriza as informações sobre Rita, já que ela nasceu décadas depois 

do falecimento da personagem, e só a conheceu pelo que contava seu avô, Pedro Ribeiro, o 

qual amava muito, visto a homenagem no nome do primogênito.6  

 Anna Bittencourt parece ser muito apegada à família materna, principalmente pelo 

fato do avô ter colaborado com a Independência do Brasil. Segundo Maria Marreco, 

Bittencourt reconhecia e buscava se desvincular dos limites impostos às mulheres e da 

educação doméstica que as mesmas recebiam, mas se preocupava em “preservar os valores 

que pareciam estar se perdendo e deveriam ser conservados pelas mães de família”.  Dentre 

estes a importância dos escravos para o funcionamento do engenho e o valor que estes 

possuíam no sistema escravista. 7   

Desta forma, determinadas colocações feitas por Bittencourt parecem ter sido 

distorcidas devido ao lugar social que ela ocupava. Assim sendo, as menções postas neste 

trabalho tem como objetivo rever tais afirmações no sentido de ir além de uma descrição tão 

carregada das impressões deixadas por seu avô. 

Mais de um século depois o discurso de Bittencourt, uma mulher branca, da elite 

senhorial, e de Freyre, defensor da democracia racial, permanecem reproduzindo a ideia de 

que qualquer autonomia conquistada pelas mulheres negras foram frutos dessa suposta 

sexualidade descontrolada e convívios pacíficos. Faço então o caminho inverso. Sugestionada 

                                                             
6 Anna Ribeiro de Góes Bittencourt é conhecida como a primeira ficcionista e romancista baiana. Nascida em 

Vila de Itapicurú, em 31 de janeiro (ou julho) de 1843, criada na Fazenda Mocambo, em Catú, cidade do 

Recôncavo Baiano. Faleceu em 21 de dezembro de 1930. Filha única de Ana Maria da Anunciação Ribeiro e de 

Matias de Araújo Góes, pertencia a uma das famílias mais tradicionais da província. Os registros deixados por 

Anna Bittencourt em seus diários deixam claro o afeto pela família materna, mais especificamente ao avô Pedro 

Ribeiro, tanto que o primeiro filho recebeu o mesmo nome. Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt nasceu em 21 

de julho de 1866, em Salvador, quando criança foi levado para morar com a avó materna em Recife. Ao retornar 

para a Bahia foi Juiz Municipal e de Órfãos do Termo de Abadia, Juiz de Direito da Comarca de Juazeiro, Juiz 
de Direito da Comarca de Santo Amaro, Desembargador do Tribunal de Apelação e Revista (atual Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia), por dezessete anos. Cf. MARRECO, Maria Inês de Moraes. Anna Ribeiro de Góes 

Bittencourt: a atuação marcante de uma escritora oitocentista. In Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 

(Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2012. 
7 De acordo com Marcelo de Souza Oliveira, os diários de Anna Bittencourt tratam do cotidiano de uma mulher 

branca, que é considerada abolicionista por alguns, mas preservava a tradição escravista de sua época, 

considerando a necessidade e importância que os escravizados tinham para o engenho e o tratamento dado por 

ela como de qualquer outra mercadoria, a exemplo de quando hipotecou dez dos seus escravos em 1879. Cf. 

OLIVEIRA, Marcelo Souza. “História, literatura e mercado literário na Bahia oitocentista: o projeto de Anna 

Ribeiro Góes Bittencourt”. In: Cadernos de História, vol. IV. n. 2, ano 2, p. 41-51. 2007. 
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pela afirmação de Ângela  Davis de que, “elas [as mulheres negras] deviam ter consciência de 

seu poder – sua capacidade de produzir e criar” a partir do trabalho escravo, defendo a ideia 

de que essas mulheres reconheciam sua importância para a economia colonial em maior 

proporção do que por vias sexuais. 8 

Ao menos para a trajetória de Rita da Silva percebo que a relativa autonomia que ela 

possuía demarcava acordos com seus parceiros para que pudesse colaborar nos negócios. 

Apesar de não ter conseguido contato nas tentativas feitas com Débora Barbosa para 

estabelecer melhor as aproximações entre minha pesquisa e o paradidático, acredito que se 

tratam da mesma pessoa. Talvez ela tenha se baseado em alguma história oral da personagem 

ou no texto de Bittencourt, mas as referências a Igreja do Bonfim, os casamentos, o luxo e a 

caridade de Rita correspondem com outras ênfases aos documentos encontrados. 

O diferencial que Barbosa apresenta refere-se ao trabalho de ganho desempenhado por 

tantas mulheres escravizadas e libertas em Salvador no mesmo período. Fato que se contrapõe 

a explicação de Bittencourt ao que consta Rita ter sido alforriada pelo amor de sua senhora 

que tratou de casá-la, poderia, no entanto, ter sido alforriada após pagar com trabalho nas ruas 

vendendo gêneros alimentícios ou comida pronta.9 O que explicaria o pseudônimo “Rita 

Sebola”. 

Caminhando nesse sentido, percebo que seria totalmente lógico os maridos de Rita 

terem se interessado por ela dada a habilidade de administrar e negociar, sendo os atributos 

físicos um adicional. Até mesmo porque o tão mencionado luxo de Rita trata da ostentação de 

sua riqueza, o que não necessariamente consiste em ser bela ou sedutora para os padrões da 

época. Sendo assim, quem de fato foi Rita Gomes da Silva? Porque ficou conhecida como 

Rita Sebola? Qual sua importância na sociedade colonial? Porque o luxo que ela ostentava 

marcou tanto as versões sobre sua vida? 

Dada a ausência documental específica sobre Rita, o recorte escolhido consiste na 

especulação do período em que provavelmente ela nasceu ou se mudou para a Bahia. Pela 

mesma razão sua trajetória aqui será abordada a partir de relatos pessoais de contemporâneos 

a ela, documentos oficiais em que sua participação foi mencionada, e os direcionamentos da 

bibliografia sobre o século XVIII. A partir desta metodologia, o trabalho está centrado em 

                                                             
8  DAVIS, Ângela. Mulheres, raça e classe [recurso eletrônico]; tradução Heci Regina Candiani. - 1. ed. - São 

Paulo:Boitempo, 2016. p.24. 
9 Segundo João José Reis, os serviços denominados “de ganho” consistiam no trabalho remunerado avulso 

majoritariamente realizado por africanas (os) e seus descendentes. Embora de ampla abrangência, a “profissão 

habitual de ganhar” englobava trabalhadores, escravizados ou forros, que se utilizavam dos trabalhos na rua 

como fonte de renda para seus senhores e/ou para seu próprio sustento quando livres. A arrecadação, por sua vez, 

variava de acordo com a(s) atividade(s) desempenhada. Cf. REIS, J. J. Ganhadores: a greve negra de 1857 na 

Bahia. São Paulo Companhia das Letras,2019. 
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duas fontes principais: o depoimento do Major Pedro Ribeiro e o testamento do segundo 

marido de Rita da Silva, Inocêncio José da Costa. No entanto, desta vez, esses documentos 

são lidos e interpretados no cruzamento com outras fontes eclesiásticas, registros de óbitos e 

batismos, e documentação diversa sobre seus maridos, o que nos abriu a possibilidade de 

vislumbrar novas questões a partir de sua trajetória, como os laços de dependência que foram 

tecidos em relações verticais com outras mulheres, assim como os marcadores de classe e raça 

se cruzaram nas suas relações horizontais.   

Neste sentido, para apresentar as particularidades do caso de Rita da Silva e buscando 

evitar que o texto perdesse o sentido ou acabasse confundindo a leitura limitei algumas 

discussões utilizadas aqui por capítulo, embora sejam retomados para pontuações relevantes 

ao longo do texto. A intenção não é dar destaque a uma discussão em detrimento da outra, e 

sim demonstrar como caminham paralelamente na análise.  

Os resultados obtidos na pesquisa foram divididos em três capítulos a fim de 

contemplar a trajetória de Rita da Silva nos recortes: liberdade, casamento e post-mortem. No 

Capítulo I intitulado “Rita Gomes da Silva e a sociedade baiana no século XVIII”, tentei 

reconstruir o cenário baiano do período em oposição a versão apresentada por Anna 

Bittencourt. Neste sentido, destaco como a ostentação era algo comum entre as senhoras 

baianas durante o setecentos, para isso me apoiei nos relatos do viajante Luis Vilhena e 

importantes referências como Kátia Queiróz Mattoso e João José Reis. 

O segundo capítulo: “Então viveremos um para o outro e ambos para a glória: 

casamentos e mobilidade social no século XVIII”, abordo  os casamentos de Rita Gomes da 

Silva, e utilizo documentação que registra a vida de seus maridos, como  o óbito de seu 

primeiro marido Leandro Braga, que me permitiu corrigir o nome dele e encontrar novas 

fontes; assim como uma série de documentos sobre as diversas ocupações de Inocêncio da 

Costa e como isso era intencionalmente vantajoso para ele. Os matrimônios  foram analisados 

tentando compreender como o prestígio social de seus maridos influenciava nas expectativas 

sobre o comportamento de Rita e nas representações de quem se incomodava com a presença 

dela. 

Não menos importante, no Capítulo III “Quase da família: escravidão, compadrio e a 

formação de uma rede de solidariedade feminina” fiz uma análise mais atenta sobre a 

distribuição de bens em nome de Rita da Silva e do que foi feito em nome do casal. 

Aproveitei o momento para refletir como a relação entre afeto e serviços prestados também 

serviram de critérios para a divisão de herança e responsabilidades. 
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Por fim, essa monografia pretende mostrar algumas das escolhas e caminhos seguidos  

por Rita Gomes da Silva, conhecida por Rita Sebola, em busca de autonomia e independência, 

como fizeram outras tantas mulheres de cor que viveram entre a liberdade e a escravidão em 

seu tempo.    
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TRAJETÓRIA DE RITA GOMES DA SILVA 

1784 – 1805 

 

 

 

 

  

1784

• Falecimento 
de Leandro 
Braga, 
primeiro 
marido de 
Rita Gomes 
da Silva.

1790

• 02/10 Óbito 
de Constância, 
filha de 
Suzana, 
escrava de 
Rita.

1791

•23/09 Óbito de 
Maria, jeje, 
escrava de Rita.

•17/11 Óbito de 
Félix, escravo de 
Inocêncio da 
Costa;

1792

•14/03 Óbito de 
Feliciana, parda, 
filha de Maria, 
escrava de Rita.

•08/09 Casamento 
com Inocêncio.

1794

•16/11 Leandro, 
escravo de 
Inocêncio aparece 
batizando 
Silvestre, mina, 
escravo de 
Manoel Miranda.

1796

•12/04 Óbito de 
Manoel 
Vicente, pardo, 
escravo de 
Inocêncio.

1797

• 03/04 Óbito 
de Antônio, 
pardo, 
escravo de 
Inocêncio da 
Costa.

1799

• 09/01 Agostinho, 
jeje, escravo de 
Inocêncio, aparece 
batizando 
Ventura, Antônio, 
João, José e Felis, 
ambos jejes e 
escravos de 
Antônio José 
Caldas.

1800

• 20/04 Batismo 
de Joaquim, 
escravo de 
Inocêncio.

1801

• 06/12 Luis, 
escravo de 
Inocêncio aparece 
batizando 
Joaquim, escravo 
de Antônio 
Pacheco

• Batismo de 
Caetana, jeje, 
escrava de Rita 
Gomes da Silva

1802

• 17/12 Óbito de 
Luiz, jeje, 
escravo de 
Inocêncio da 
Costa.

1803

• 09/05 Batismo 
de Desidéria, 
jeje, escrava de 
Rita Gomes da 
Silva.

1805

• Falecimento 
de Inocêncio 
José da 
Costa. 
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CAPÍTULO I - Rita Gomes da Silva e a sociedade baiana 

no século XVIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em meados do século XVII a América Portuguesa já recebia as primeiras grandes 

levas de imigrantes para povoar as terras e impedir o avanço de grupos estrangeiros em 

território português, principalmente de invasões hispânicas. Concomitantemente a esse 

povoamento a colonização também trouxe o proselitismo religioso português, entende-se aqui 

Catolicismo, que na época enfrentava dificuldades para preservar sua autoridade com a 

difusão da reforma protestante na Europa. 

A ampla bibliografia já produzida ratifica que, em meados de 1700, a América 

portuguesa buscava seguir o modelo de organização social estabelecido pelo Antigo Regime 

europeu, entretanto, algumas condições estruturais distinguiam as sociedades formadas na 

colônia do que era esperado pela metrópole.1 Na teoria, o projeto seguia os parâmetros 

morais, civis e religiosos de Portugal, na prática, cada região desenvolveu sua própria 

organização a depender das características climáticas e atividades econômicas 

desempenhadas. Na colônia, a pluralidade de povos indígenas nativos e posteriormente a 

chegada de diversos grupos africanos – trazidos pelo tráfico de escravos –, resultou também 

num choque cultural e político. Logo, analisar a forma como cada região se desenvolveu 

incide em considerar as contribuições culturais e as diversas formas de resistência de cada 

grupo atuante. 

                                                             
1 Sobre isso ver: FRAGOSO, João. BICALHO, Maria Fernanda e GOUVEA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo 

Regime nos trópicos: a dinâmica Imperial Portuguesa (séculos XVI- XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001; FREYRE, Gilberto. Casa – grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 51ª edição. São Paulo: Global, 2006; LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: 

escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
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Na Bahia houve maiores investimentos não só pela riqueza e antiguidade, mas também 

por Salvador ter sido capital da colônia durante muitos anos.2 Para melhor compreender esse 

contexto as cartas de Luis dos Santos Vilhena são fundamentais, descrevendo o processo de 

chegada dos primeiros europeus às terras baianas, a localização geográfica e como se deu os 

nomes das respectivas freguesias, dando ênfase à topografia para apresentar a Cidade da 

Bahia3: 

A Bahia termina pelo Norte com a ponta de Santo Antônio, e com a ponta do 
Garcez pelo lado do sul; uma, e outra no continente. Contam-se pelas suas 

margens muitas povoações, assim como nela deságuam muitos rios; sendo os 

de mais ponderações por navegáveis, seis, ou oito, além de diferentes braços 
de mar com bons portos, por onde trilham inumeráveis embarcações que 

conduzem os gêneros, que hoje formam a alma do comércio da Bahia.4 
 

Como a descrição de Vilhena é expressamente um trabalho de historiador que 

pretendia informar sobre a Bahia e também contribuir para uma possível História Brasílica, 

seu texto carrega detalhes minuciosos e fundamentais para entender a organização política, 

social e econômica de Salvador.5 A também conhecida como “Cidade da Bahia”, ou “Cidade 

do Salvador”, dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa, era desmembrada em seis freguesias: 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santa Ana do Sacramento, Nossa Senhora do Pilar na 

Praia, Nossa Senhora do Rosário do Sacramento, Santo Antônio além do Carmo e a Freguesia 

de Nossa Senhora das Brotas.6  

Por fim, mas não menos importante, Vilhena destacou a grande concentração de 

africanas que circulavam nas ruas de Salvador mercando diversos gêneros alimentícios ou que 

integrava a população cativa e saiam ao ganho para seus senhores.7 Segundo o autor “a terça 

parte de todos estes habitantes poderão ser os brancos, e índios, sendo as duas outras partes de 

                                                             
2 Na época de Rita, aqui retratada, a Bahia já havia deixado de ser a capital da Colônia (transferida para o Rio de 

Janeiro em1763), mas preservava sua importância como um dos principais portos de escravos e outras 

mercadorias do Atlântico Sul. 
3 Luís dos Santos Vilhena foi um importante escritor português, nascido na vila de São Tiago de Cassino, em 

Portugal. Vilhena mudou-se para Salvador no final do século XVIII para atuar como professor de grego. Durante 

o tempo que morou no Brasil escreveu obras importantes sobre a Bahia e outras regiões.   
4 VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII: (notas e comentários de Braz do Amaral e 

Apresentação de Edison Carneiro). Salvador: Itapuã. v. 1. 1969. p. 41. 
5 Ibidem, p. 21. 
6 Posteriormente, de acordo com João José Reis, algumas delas foram divididas novamente dando origem a 

outras freguesias como a Freguesia da Vitória e da Barra, ou receberam outros nomes. Cf. REIS, João José. A 

morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 

1992. pp. 34-36. 
7 Na Bahia, durante a primeira metade do século XVIII, segundo Daniele Souza, além dos serviços domésticos 

“portas adentro”, a população escravizadas saía ao ganho para os senhores vendendo gêneros alimentícios e 

comidas no tabuleiro “portas afora”. SOUZA, Daniele. Entre o “serviço da casa” e o “ganho: escravidão em 

Salvador na primeira metade do século XVIII”. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

História Social da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010. 
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negros, e mulatos”.8 Nessa mesma menção Vilhena faz uma distinção precisa sobre os dois 

tipos de mulheres que havia na colônia: as senhoras, que nada deviam em gentileza e 

amabilidade, na visão dele, e as vulgares “que nada devem as feias” e se sujeitavam as 

aventuras noturnas para conseguir o sustento.9  

De acordo com Kátia Mattoso, a Bahia passou por uma série de mudanças, 

principalmente pela concentração de etnias africanas, o processo de miscigenação racial e a 

aquisição de alforria conquistada pelos escravizados que acarretaram num dinamismo social 

diferente do modelo positivista de estratificação social. Paralelamente João José Reis a define 

como “uma cidade de grande beleza. Era também rica, mas de uma riqueza concentrada nas 

mãos de poucos, dentre esses muitos estrangeiros. Uma cidade cujo povo era pobre, em 

grande parte escravizado, mas um povo inquieto e frequentemente rebelde”.10 É nessa cidade 

tão cheia de encantos, sabores e violências que Rita Gomes da Silva começa a protagonizar o 

imaginário da luxúria baiana.  

Durante o século XVIII, Rita Gomes da Silva, vulgo Rita Sebola, de filiação 

desconhecida e cor incógnita, morou em Salvador. 11 Até então, não foi possível determinar se 

nascida ali mesmo, ou se trazida juntamente com outras mulheres escravizadas. Por ser 

mulher, de cor, e, supostamente, por sua condição escrava há uma carência muito grande de 

documentos referentes à sua origem, infância e juventude pré-alforria. 

Ao que se sabe, as intenções do processo de colonização portuguesas na América 

estavam centradas em ocupar as terras e “civilizar” os nativos, assim a educação 

institucionalizada não era uma prioridade, embora necessária para estabelecer contato com os 

indígenas e posteriormente para facilitar a administração da colônia. Neste sentido, os 

meninos pertencentes às famílias nobres passaram a receber instruções educacionais voltadas 

para a carreira eclesiástica, e as meninas recebiam uma educação doméstica, destinada a 

prepará-las para as atribuições do lar; as mulheres brancas deveriam saber as normas de 

etiqueta e serem boas donas de casa, enquanto as meninas negras aprendiam todo o árduo 

                                                             
8 VILHENA, Op.cit., p. 56. 
9 Ibidem, p. 56. 
10 REIS, 1992, p.32. Ver também: Sobre isso ver: AZEVEDO, Thales de. Povoamento da cidade do Salvador. 

Edição Fac-similar. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2009. SILVA JÚNIOR, Carlos Francisco. Identidades 

afro-atlânticas: Salvador, século XVIII (17001750). 2011. 251f. Dissertação (Mestrado) – UFBA, Salvador, 

2011. SOUZA, Avanete Pereira. A Bahia no século XVIII: poder político local e atividades econômicas. São 

Paulo: Alameda, 2012.  
11 O nome de Rita Gomes da Silva, ora é escrito com apenas um “t”, ora com a letra duplicada, tanto na 

documentação, quanto nos registros bibliográficos. Para facilitar, utilizei o nome sem a letra duplicada, exceto 

em caso de citações. 
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trabalho doméstico.12 Sendo assim, a julgar pela hierarquia social vigente - que exclui Rita da 

Silva pelas categorias de gênero, cor e classe - não se trata de nenhum ineditismo o fato dela 

não ter deixado registros pessoais por escrito.  

Contudo, pelo destaque que possuía, Rita ficou registrada em alguns documentos de 

terceiros e suas histórias percorriam as ruas e vielas de Salvador. A partir desses indícios foi 

possível levantar algumas hipóteses a respeito da trajetória de Rita da Silva. Dizia Pedro 

Ribeiro, por exemplo, que “vira quatro coisas extraordinárias em sua mocidade: a caridade e 

generosidade de Christovam da Rocha Pitta, a soberba de Felisberto Caldeira, avareza do 

Senhor da Torre e o luxo de Ritta Sebola”.13 Sem ter como compreender quais os critérios 

para o enquadramento e junção destas pessoas, passemos a análise das menções. 

No tocante ao relato do Major Pedro Ribeiro, descrito por Anna Bittencourt, Rita da 

Silva foi escrava de uma senhora branca até o seu primeiro casamento, sendo alforriada após 

casar-se com Leandro da Silva Braga.14 Embora seus casamentos tenham grande relevância 

em sua história, não é o ponto central neste momento, tratarei melhor do assunto no Capítulo 

II. Aqui, foco no que foi possível levantar sobre a trajetória de Rita da Silva, seu destaque 

social e os impactos de uma mulher “de cor” com significativo poder aquisitivo na Bahia 

setecentista, mesmo post-mortem.  

Tendo em vista que não consegui localizar nenhum documento de Rita da Silva antes 

do casamento, ou que dê indícios de sua condição antes dele, vou tratar do assunto 

considerando que possivelmente ela era uma mulher escravizada, conforme testemunho do 

major. Seguindo os relatos de Pedro Ribeiro, Rita da Silva sempre foi uma mulher de 

destaque, no tempo de sua juventude a conheceu acidentalmente enquanto caminhava pelas 

ruas de Salvador e: 

Ao entrar em uma rua sentiu ativo e agradável aroma; procurando a causa, 
viu, nas janelas de uma casa magnífica, saírem espessas nuvens de fumo 

aromático – era o que tornava o ambiente tão perfumado. Viu nas janelas e 

portas das casas vizinhas muita gente, e, perguntando a um dos que pareciam 
estar em expectativa o que isso significava, este respondeu-lhe: 

- É Rita, Sebola que vai a romaria no Bonfim e está, com suas lacaias, 

perfumando-se.15  

                                                             
12 Sobre a educação doméstica feminina vale a leitura das Cartas de Cora. Cf. REIS, Adriana Dantas. Cora: 

lições de comportamento feminino na Bahia do século XIX. Salvador: FCJA; Centro de Estudos Baianos da 

UFBA, 2000. 
13 BITTENCOURT, Ana Ribeiro Góes. Longos Serões no Campo: O Major Pedro Ribeiro. Maria Clara 

Mariane Bittencourt (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 49. 
14 Até a conclusão dessa pesquisa não foi possível determinar com precisão o ano em que se casaram, justamente 

pela ausência de qualquer registro de casamento. Consta apenas a declaração no testamento de Inocêncio da 

Costa que confirma a viuvez de Rita em decorrência do óbito de Leandro Braga também registrado no Livro de 

Óbitos da Conceição da Praia. Cf. ACMS, Livro de Registro de Óbitos/Conceição da Praia, 1781-1804, f. 131v. 
15 Op. cit., BITTENCOURT, Ana… 1992, p. 50. 
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De acordo com a descrição o preparo de Rita chamava a atenção de todo mundo que 

passava, ou das pessoas que moravam por ali. Pedro Ribeiro então entrou numa loja e passou 

a observar os movimentos seguintes. Tempo depois viu sair da casa algumas mulheres 

ricamente vestidas. Pedro Ribeiro dizia que Rita estava acompanhada de trinta mulheres a 

seus serviços, incluindo escravizadas negras e criadas brancas: 

- Brancas, sem brio, dizia meu avô, vendidas ao ouro daquela mulata que, 

não podendo com seu dinheiro mudar a própria cor, satisfazia-se em ter a seu 
serviço criadas de uma raça a que desejaria pertencer. Talvez julgasse assim 

humilhar as brancas. O segundo grupo era de mulatas e o terceiro de negra 

de jejes. Vinha Ritta vestida com uma magnificência que, dizia Pedro 

Ribeiro jamais vira mesmo nas princesas que depois estiveram na Bahia: 
vestido de seda de primeira ordem bordado a ouro e pérolas, sapatos 

igualmente bordados e toucado riquíssimo. As lacaias brancas também 

traziam ricos vestidos de seda. As escravas, mulatas e negras jejes, usavam o 
pitoresco traje das negras baianas, hoje tão raro: saia, camisa bordada e beca, 

tudo de grande luxo.16  

 

A narrativa de Pedro Ribeiro consegue expressar tanto as formas de desqualificar uma 

mulher cor durante o período colonial quanto os impactos causados por ela ao ocupar um 

lugar comum as mulheres brancas, fosse no sentido de poder, riqueza ou influência social.  

Analisemos o episódio por partes. Primeiramente ele expressa qual o tipo de mulher 

branca se colocava a disposição de Rita da Silva, mesmo separando as escravizadas das 

chamadas “lacaias” como outro diferencial. Fazer essa distinção com o uso do “sem brio”, 

muito provavelmente era uma forma de indicar a inferioridade delas, como se pudesse dizer 

que de tão mestiças elas eram brancas, mas não de puro sangue; além disso, demarcar que 

estas se rendiam ao ouro esbanjado por Rita reafirma que havia determinado interesse 

financeiro ali, como se tivessem escolhido, daí a suposição de serem alugadas. Com isso, ele 

já emenda a ideia de que ela não tinha aquela quantidade e diversidade de serviçais porque era 

comum na época, mas como se fosse uma afronta ao grupo que um dia ela serviu.   

Para tentar resgatar a trajetória de Rita da Silva, comecemos pela maneira como é 

retratada a suposta relação da personagem com sua senhora, ao que parece tendenciosamente 

otimista segundo a escrita de Anna Bittencourt. O cenário construído pela autora, para a 

época, afirma que era comum entre as senhoras, principalmente idosas e solteiras, se 

afeiçoarem maternalmente a algumas escravas desde a infância, tratando de casá-las e 

alforriá-las após o matrimônio.17 Para todos os efeitos, Rita da Silva teria sido uma dessas: 

“era escrava de uma senhora branca, solteira, que a criara com mimo, casando-a com um 

                                                             
16 Op. cit., BITTENCOURT, 1992, p. 50. 
17 Id., p. 219-220. 
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homem de qualidade e, nesta ocasião outorgando-lhe a carta de alforria”.18 Tão gentil que 

nem parece uma sociedade escravista. 

Este cenário construído por Anna Bittencourt não é algo que lhe ocorreu por livre 

imaginação. Tão certo como foi relatado por Ligia Bellini, havia casos de senhoras de 

escravos que tinham relações afetivas, no sentido fraternal, com estas e por meio de compra 

e/ou benevolência, em determinadas circunstâncias, lhes alforriavam.19 

Os sentimentos que titulam o trabalho de Bellini, “amor e interesse”, foram elencados 

justamente por aparecerem vinculados nas cartas de alforrias analisadas pela autora. 

Diferentemente das relações impessoais que construímos por influência capitalista, no período 

colonial, parte das cartas aparecem descrevendo o valor recebido do escravo pela sua alforria, 

mas dada pelo sentimento que os ligam, contraditório, mas usual. De acordo com Bellini, este 

sentimento era o que mantinha os vínculos após a concessão da alforria, porém me parece 

difícil acreditar nesse sentimento quando existem registros condicionando o liberto a prestar 

serviços a sua senhora sob a ameaça de serem revogadas por ingratidão.20 

Como o afeto é algo abstrato e cada caso possui particularidades, consideremos a 

validade de tal hipótese como uma possibilidade de resistência e liberdade escrava nesse 

período diferente do enfrentamento direto, como por parte de africanas.21 Assim, como “na 

convivência cotidiana, na micropolítica da vida diária, podemos observar escravo e senhor 

tendo frequentemente que negociar entre si”, sendo válidas quaisquer possibilidades de 

acordo. Nesse sentido, segundo Bellini, os escravizados souberam criar estratégias, além do 

confronto, para sobreviver, sendo uma delas a manipulação correta do envolvimento afetivo 

para melhorar sua condição.22 

Apesar desses exemplos ampliarem nossa visão acerca das relações entre senhoras e 

escravas é preciso tomar cuidado para não generalizar essas exceções ao convívio geral, e não 

atribuir a esses casos uma relação de parentesco voluntário. Trata-se aqui de situações nas 

quais é possível negociar serviços e favorecimentos, ao qual Bellini define como “jogos 

                                                             
18 BITTENCOURT, 1992, p. 49. 
19 BELLINI, Ligia. “Por amor e por interesse: a relação senhor - escravo em cartas de alforria”. In: REIS, João 

José (org.). Escravidão e invenção da liberdade. Estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 

1988, pp. 73-86. 
20 BELLINI, 1988, p.85. 
21 Ibidem, p.82. Sobre os conflitos envolvendo senhores e escravos ver: REIS, João José. “Um balanço dos 

estudos sobre as revoltas escravas da Bahia”. In: REIS, João José (Ed.). Escravidão e invenção da liberdade: 

estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1988, pp. 87-140; ______. Rebelião escrava. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003; e REIS, João José e SILVA, Eduardo. Negociações e Conflito: a resistência 

negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
22 Op. cit., BELLINI, Ligia... 1988, p. 74. 
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singulares de poder e sedução”.23 Ainda que houvesse certa intimidade, não podemos 

esquecer que os escravos estavam condicionados como propriedade da senhora, e talvez por 

esse motivo, também tenha forjado sentimentos.  

De todo modo, as alforrias cedidas ainda em vida geralmente tratavam-se de crianças 

ou dos serviços prestados por elas ou por seus pais durante muito tempo, pois “a condição de 

escravo doméstico, que trabalhava para o próprio senhor e assim não tinha acesso a dinheiro, 

devia fazer com que o escravo, para conseguir sua alforria, tivesse que escolher o caminho da 

sedução, das boas relações com seus proprietários, aproveitando a intimidade que havia entre 

eles”.24 Retomada a ideia de que algumas alforrias eram concedidas com a justificativa de 

ligação fraternal entre a senhora e suas escravas, por terem sido criadas desde pequena ou 

pelos serviços prestados, é possível que cheguem a declarar, e legitimem, um suposto amor de 

filha pela mesma.25 

Retomando a Rita, apesar dos exemplos serem considerados comuns à época, é difícil 

confirmar os reais interesses dessa senhora em casá-la, já que nenhum documento encontrado 

– ou listado por Bittencourt – confirma a alforria. Considerando a possibilidade, ainda é 

possível elencar duas hipóteses a serem testadas: (i) essas senhoras tinham interesses 

econômicos ao facilitar esses casamentos e/ou (ii) encaminhavam as escravas que se 

destacavam esteticamente ao matrimônio para anular o risco destas tentarem sexualmente seus 

senhores ou outros homens.  

No caso de Rita, o fato dela ter se casado não significa necessariamente que ela tinha 

uma boa relação com a senhora, é uma possibilidade, mas não um dado concreto. Se 

descartarmos a hipótese de Rita ter fugido de sua senhora, ou de pertencer a família de 

Leandro Braga e tantas outras situações do gênero, a carta poderia ter sido comprada por Rita 

ou até mesmo por seu futuro marido com a justificativa do casamento. De todo modo, tanto 

                                                             
23 Op. cit., BELLINI, 1988, p. 75. 
24 Idem, p. 81. 
25 Ainda assim, os motivos que levavam as (os) senhoras(es) a alforriarem seus escravos eram os mais variados 

possíveis, mas elencavam condições para a concessão. Na análise de Bellini, por exemplo, as alforrias que 

pareciam ter sido cedidas “por amor de dar” correspondem a apenas vinte por cento das 356 cartas analisadas; as 
outras tinham sido pagas e/ou implicavam condições para que o escravo só pudesse gozar de sua liberdade 

quando atingisse a idade de casar ou com o falecimento da dona(o). Para aprofundamento do assunto ver: 

MATTOSO, Kátia M. de Queirós, “A propósito de cartas de alforria – Bahia, 1779-185”, Anais de História, IV, 

1972, pp. 33; SCHWARTZ, Stuart “A Manumissão dos escravos no Brasil Colonial: Bahia 1684-1745”, Anais 

de História, VI, 1974, pp. 75; e sobre o perfil das senhoras que alforriavam suas escravas, ver: ALVES REIS, 

Adriana. “Malvadas ou redentoras? A representação da senhora de escravos (Bahia, século XIX)”. Humanas: 

revista do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, Ano 1, n1 (jan/jun.2002), Feira de Santana: 

UEFS, 2002;  ASSUNÇÃO, Mariana Almeida. “Alforrias na Fortaleza oitocentista”. In: Escravidão e liberdade 

em Fortaleza, Ceará (século XIX). Tese de doutorado, PPPGH,Universidade Federal da Bahia. 2009. pp. 144-

203; trabalhos que apesar de retratarem os caso no XIX contribuem para o panorama. 
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minhas hipóteses quanto a justificativa de Anna Bittencourt são apenas possibilidades 

históricas sobre os motivos pelos quais a senhora de Rita da Silva a teria alforriado.  

Em uma sociedade na qual a cor também implicava na determinação da condição 

social, é importante aprofundar essa discussão, pois aparentemente é a única informação que 

Anna Bittencourt apresenta para afirmar que Rita da Silva era escrava. A partir das 

informações extraídas nos documentos do Tribunal da Relação em que Rita da Silva é 

mencionada, pode-se perceber como a cor era socialmente definida, logo, perpassa pelo juízo 

de valor de quem vê e a intenção ao falar de determinada pessoa. Quando se tratava de 

alguém pertencente à elite e que comumente defendia a inferiorização humana com base na 

etnia/cor, isso parece ainda mais duvidoso, levando em conta o incômodo frente à ascensão 

social de determinadas minorias.26 

Na troca de correspondências entre Portugal e o Tribunal da Relação de Salvador, a 

cor de Rita parece ser relevante para sua defesa.27 Ao solicitar a averiguação de esquema de 

corrupção, diz o documento vindo de Lisboa que Rita era “mulata”, e em reposta, o 

governador da Bahia informa que ela era “parda”. 

Em Lisboa a categorização humana pelas cores possuía menores variações do que na 

colônia, de acordo com Jocélio Santos, as categorias utilizadas para os expostos na Santa Casa 

da Misericórdia eram “preto”, “pardo”, “negro”, “mulato” e “branco”; enquanto no Brasil 

havia uma multipolaridade racial elevando essas variações ao sêxtuplo de categorias.28 Deste 

modo, a categorização brasileira não correspondia necessariamente a uma análise minuciosa 

da hereditariedade da pessoa, de seu status social ou variações climáticas, dependia muito 

mais da intencionalidade de quem a definia. 

Isso fica evidente na correspondência mencionada, se considerarmos que o 

Governador da Bahia escreve em defesa dos envolvidos, a ênfase na correção da cor Rita 

                                                             
26 Segundo Silvia Lara o acúmulo de escravos impedia um rígido controle por parte dos senhores, resultando 

numa liberdade criticada pelos viajantes e utilizada como justificativa para o atraso da América Portuguesa. Cf. 

LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 14.  
27 Os documentos aqui mencionados foram mencionados no livro de Anna Bittencourt e publicados por Brás do 

Amaral, porém encontrados sem condições de manuseio no Arquivo Público do Estado da Bahia. De acordo com 
os autores, a documentação refere-se a averiguação de corrupção entre desembargadores do Tribunal da Relação 

em Salvador e Inocêncio José da Costa. No documento, Rita é acusada de intermediar a entrega de gratificações 

à esposa de um desembargador José Pedro de Azevedo de Souza da Câmara. De fato, tal situação indica que a 

personagem tinha atuação direta em relações com pessoas de alto poder aquisitivo, cabe desvendar quais 

interesses estabeleciam esse contato, pois de acordo com o Governador Dom José Fernando de Portugal os 

envolvidos realmente tinham uma relação de amizade, mas nada que obstruísse a justiça. Cf.: BITTENCOUT, 

Ana... 1992, op. cit. 216-217; APEB, Cartas para usa majestade, 1799. In: Notas e comentários feitos pelo 

Professor Brás do Amaral às cartas Nona e Décima de Luís Vilhena. Notícias..., v. II, pp. 372-373. 
28 SANTOS, Jocélio. “De pardos disfarçados a brancos pouco claros: classificações raciais no Brasil dos séculos 

XVIII-XIX”. Afro-Ásia, núm. 32, 2005, Universidade Federal da Bahia. pp. 129 -131. 
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parece inocentá-la da acusação feita, como se essa distinção a colocasse em outro patamar de 

qualidade social. Na mesma forma, as descrições da família Ribeiro também parecem querer 

reafirmar o lugar social de Rita. Ao chamá-la de “mulata” subentende-se que ela estava à 

margem das definições de cor concebidas por ele, e ao considerar que sua experiência com ela 

não tenha sido agradável, o uso da expressão não parece favorável a ela.29 

Passando então para o impacto causado por Rita da Silva ao se preparar para a 

Romaria do Bonfim, é preciso explicar que os festejos religiosos também eram espaços de 

sociabilidade, e com isso, além do caráter religioso, as ruas ganhavam novos ares e outras 

formas de agitação.30 No plano da conversão, a religiosidade portuguesa no Brasil partia de 

um catolicismo tradicional de origem ibérica, conforme o modelo medieval, isolada das 

práticas religiosas externas a ortodoxia católica.31 Nada de surpreendente considerando que o 

processo de colonização portuguesa estava intrinsecamente ligado a expansão e conversão de 

novos fiéis a Igreja Católica. Pretendia-se seguir os parâmetros religiosos do barroco 

português, mas na prática, as expressões da fé variavam a tradição católica.32  

                                                             
29 O termo “mulato” poderia ser utilizado tanto para apontar características positivas de alguém quanto 
negativas, dada a mistura de raças. A expressão faz referência ao “filho do cavalo com a ‘burra’, assim como o 

indivíduo que era resultante de uma relação inter-racial”.  SANTOS, Jocélio. “De pardos disfarçados a brancos 

pouco claros: classificações raciais no Brasil dos séculos XVIII-XIX”. Afro-Ásia, n. 32, 2005, Universidade 

Federal da Bahia. 2005, p.118. 
30 Embora no século XIX a festa tenha atribuído diversos elementos do Candomblé, como os banhos de água de 

cheiro, as baianas com seus jarros de barros e os cantos de origem africana, o culto ao Senhor do Bonfim é uma 

tradição cristã portuguesa. Originalmente cultuado na cidade de Setubal, Portugal. A tradicional Romaria 

consiste na peregrinação religiosa a um santuário, neste caso a Igreja do Senhor do Bonfim construída em 1754, 

como cumprimento da promessa do capitão de mar- e- guerra Teodósio Rodrigues de Faria, após ter sobrevivido 

a um naufrágio. A Igreja abrigou a imagem trazida pelo devoto e rapidamente adquiriu fiéis. Segundo Cândido 

Domingues , Teodósio Rodrigues de Faria se estabeleceu na Bahia, em 1744. Morador da cidade baixa, alugou 

alguns imóveis na Conceição da Praia sendo que dois sobrados eram  de andar que possibilitou abrir lojas de 
produtos náuticos. Teodósio de Farias também investiu no tráfico de escravos, e em parceria com o Capitão José 

Pereira da Cruz conduziu navegações para a Costa da Mina. Por seus serviços prestados a Coroa durante o tempo 

em que navegou para as Índias recebeu uma vaga para embarcação no Porto da Conceição da Praia. Cf. SOUZA. 

Cândido Eugênio Domingues de. Perseguidores da Espécie Humana: Capitães Negreiros da Cidade da Bahia 

na Primeira Metade do Século XVIII. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia. Salvador. 2011.  

2011, pp. 56 - 164. 
31 Atualmente a festa do Senhor do Bonfim acontece na quinta-feira antes do segundo domingo após o Dia de 

Reis, e hoje é conhecida como símbolo do sincretismo religioso baiano. Partindo do que conhecemos da festa na 

atualidade, é preciso esclarecer que a Lavagem da escadaria do Bonfim não é a Festa do Senhor do Bonfim que 

ocorre após a missa e encerra o novenário. Como o próprio nome diz, a Lavagem consiste na lavação da 

escadaria e do átrio da Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, é um ritual simbólico, realizado pelas baianas 
vestidas a caráter que com água de cheiro iniciam os festejos em homenagem ao Senhor do Bonfim, que no 

sincretismo representa Oxalá. A lavagem começa com o cortejo, seguido a pé pelos fieis, desde a Igreja da 

Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim, exibindo a imagem do Nosso Senhor do Bonfim pelo trajeto de cerca 

de 8 km. Embora muitos confundam o sincretismo religioso com aceitação da Igreja Católica aos elementos 

africanos a festa do Senhor do Bonfim, para quem não conhece, cabe esclarecer que, durante a lavagem as portas 

da Igreja permanecem fechadas, em cumprimento de ordens da Arquidiocese de Salvador que proíbe a lavagem 

interna da Igreja. 
32 Manuel Querino afirma que durante os festejos havia uma quebra na rotina dos habitantes, as ruas ficavam 

mais agitadas com o movimento das moças que passavam e eram cortejadas pelos rapazes, ambos animados com 

os tocadores e seus instrumentos, distraiam-se com o perfume das flores dos campos e os fumos aromáticos 
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Segundo Edilece Couto, por mais que a Igreja e as Irmandades determinassem o 

calendário religioso e organizassem as celebrações, as festas eram realizadas pelos leigos.33 

Sendo assim, ao considerar que a imposição de uma religião nova trás consigo uma série de 

questionamentos que não eram respondidos pelos sacerdotes e tratados como dogmas, a fé 

católica era um grande mistério para a diversa população colonial.34 Essa junção pluricultural 

resultou em uma “religiosidade voltada para o fervor da devoção aos santos, a diversão e a 

sensualidade na qual não se pode distinguir com precisão as fronteiras entre o sagrado e o 

profano”, mesmo com toda tentativa de controle do clero.35  

Para Couto, além do caráter lúdico, as festas também “expressam comportamentos, 

valores e visões de mundo de um povo”.36 Sendo assim, entender a importância dessas festas 

perpassa pela análise do caráter lúdico/religioso da festividade em si e aos significados 

cruzados para seus praticantes, dentre os quais a festa como um espaço de sociabilidade. 

Assim, a representatividade do status social dos envolvidos também deve ser levada em 

consideração, desde a influência social dos organizadores e o poder aquisitivo dos 

patrocinadores à atuação dos defensores e críticos, até a presença ou ausência de 

determinados grupos sociais nestes eventos.37 Ou seja, além das discussões religiosas sobre os 

festejos em Salvador há uma série de elementos de sociabilidade implícitos na religiosidade 

da colônia, que tornava o cumprimento de um dever religioso um grande evento social.  E no 

que se tratava de Rita Gomes da Silva, era a oportunidade de refletir sua riqueza na sua 

imagem e na de suas escravas. 

Sobre esse mesmo período, Luis Vilhena dizia que as senhoras da Bahia sabiam 

realmente ser senhoras, suas observações constataram que ao sair de casa estavam sempre 

bem vestidas e ornadas com peças de alto valor, assim como suas escravas.38 Na mesma 

forma, Maria José Rapassi Mascarenhas afirma que “a riqueza colonial deve ser considerada, 

                                                                                                                                                                                              
expelidos pelas janelas. QUERINO, Manuel. A Bahia de outrora. Salvador: Progresso, 1946, p.185-186, apud 

COUTO, Edilece Souza. Tempo de Festas: homenagens a Santa Barbara, Nossa Senhora da Conceição e 

Santa’Ana em Salvador. (1860-19740). Salvador- BA: EDUFBA, 2010, p. 37. Ver também: LARA, Silvia 

Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 78. 
33 COUTO, Edilece Souza. Tempo de Festas: homenagens a Santa Barbara, Nossa Senhora da Conceição e 

Santa’Ana em Salvador. (1860-19740). Salvador-BA: EDUFBA, 2010, pp.53-54. 
34 Sobre religiosidade popular, vale a pena ver: SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz: 

feitiçaria e religiosidade popular no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2009; REIS, J. J. “Magia 

jeje na Bahia: a invasão do calundu do pasto de Cachoeira, 1785.” Rev. Brasileira de História, São Paulo. V. 8, 

n. 16. pp. 57-81. 1988. 
35 Op. cit., COUTO, Edilece... 2010. p. 17. 
36 Idem, p.17-20. 
37 Id., pp. 69-73. 
38 Op. cit., VILHENA, Luis...1969, pp. 54-55. 
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não só como riqueza produtiva, visando o lucro e acumulação, mas também como riqueza 

fidalga, visando status, prestígio e honra”, logo, sabe-se qual a intenção para o luxo de Rita.39 

O luxo exagerado era muito comum entre as pessoas da elite, ou que possuíam algum 

status social durante o período colonial. Segundo Silvia H. Lara “essa era uma sociedade que 

se mostrava e precisava ser vista”.40 Nas saídas cotidianas ou nos festejos públicos as pessoas 

buscavam demonstrar seu poder aquisitivo e político através de suas vestes ou pela quantidade 

de escravos que lhe acompanhavam. Assim,  

a ostentação pública do lugar ocupado por cada um e de suas prerrogativas 
tinha importante significado político. As relações de poder se mostravam nos 

pequenos gestos e nas grandes cerimônias, e a linguagem das relações 

sociais estava toda permeada de prerrogativas e distinções, de deveres e 

obrigações – todos estavam acima e abaixo de alguém.41  
 

De acordo com Silvia Lara, tais distinções eram estabelecidas, inclusive, por medidas 

legais promulgadas desde o século XV. Para causa e efeito, definiam os tipos de tecidos, 

acessórios, armamentos e até o uso de sapato para que visivelmente pudessem identificar a 

que classe cada pessoa pertencia. A princípio elas eram mais gerais, mas até o século XVIII 

passaram por modificações para especificar o que cada pessoa poderia ou não utilizar a 

depender da região e das necessidades identificadas pelos governantes. Para tal, eram 

distribuídas pragmáticas e alvarás com as determinações régias a serem seguidas, apesar de 

por vezes serem descumpridas.42  

Esses decretos, anteriores ao século XVIII, não costumavam direcionar como os 

escravos deveriam se vestir, eram distinções entre pessoas que possuíam algum prestígio, mas 

cabe ressaltar que por um decreto real, de 1709, era proibido o uso de seda pelas escravas.43 

Ainda assim, quando não desobedeciam a ordem encontravam outros meios de saírem bem 

arrumadas, no caso das mulheres escravizadas precisavam estar minimamente ornamentadas 

para acompanhar suas senhoras. No caso das escravas de Rita da Silva, nota-se que as roupas 

e sapatos eram igualmente bordados a fios de ouro e acessórios de valor compunham o 

                                                             
39 MASCARENHAS, Maria José Rapassi. Fortunas coloniais – elite e riqueza em Salvador, 1760-1808. Tese de 

doutorado em História. São Paulo, USP, 199. p. 36. 
40  LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 86. 
41 Ibidem, p. 86. 
42 Idem, pp. 91-94. 
43 De acordo com as notas do livro de Anna Bittencourt, em 1709, por ordem de Dom João V as escravas 

estavam proibidas de usar seda, telas e ouro. A medida era direcionada especificamente as mulheres negras que 

andavam a noite e que ao trajar esse tipo de peça costumava atentar aos homens que se deparavam com elas, 

além de afrontar a conduta moral e religiosa. Cf. Arquivo público do Estado da Bahia, Ordens Régias, 3 1/1, 

f.260: In. Carlos B. Ott, Formação e evolução étnica da cidade de Salvador: o folclore baiano, t. II, pp. 97-98, 

apud, BITTENCOURT, Ana... 1992, op. cit., p. 221. 



28 
 

figurino das escravas, tal exibicionismo era também uma demonstração do privilégio de 

estarem mais próximas de seus donos. 

Apesar da narrativa de Pedro Ribeiro parecer exagerada, quando cruzamos o luxo de 

Rita com outras fontes do período constatamos que a cena poderia ser bastante verossímil. 

Vilhena também chegou a comentar da quantidade exagerada de escravos que os senhores 

acumulavam durante o período e como pareciam ser mimados por seus senhores. Notado que 

na área urbana haviam tantos negros quanto mulatos perambulando e causando transtorno, 

Vilhena atribuiu a esse acúmulo de escravos um dos grandes problemas para a má 

administração da colônia.44  

A observação de Vilhena, embora muito coincida com os comentários de Anna 

Bittencourt, além de demonstrar os luxos desnecessários da sociedade colonial, também 

demonstra que as ações de Rita da Silva eram atos comuns a época. Para alguém que estava 

“habituado ao luxo dos antigos colonos brasileiros” o fato de Pedro Ribeiro se surpreender 

com tal situação demonstra que não se tratava da habitual vaidade de uma mulher da elite 

apenas, mas de alguém que extrapolava a exuberância das ricas mulheres na colônia.45 Um 

alguém que não era branca. Afinal não havia outra razão para o estranhamento de uma 

mulher, fazendo o que outras mulheres e homens do mesmo período faziam. Mas então por 

que Rita Gomes da Silva ficou conhecida pelo luxo que esbanjava?  

Segundo Silvia Lara, as proibições sobre o uso de tecidos finos e importados assim 

como jóias e artigos de luxo por mulheres negras, cativas, livres e libertas se pautavam no 

controle moral e cívico da sociedade.46 A livre circulação dessas mulheres principalmente a 

noite poderia incitar sexualmente os homens, que além de enamorar-se por elas acabavam por 

lhes dar presentes do gênero que passaram a ser proibidos. Embora Rita da Silva não tenha 

sua origem bem definida, sua cor ainda era uma marca social, e mesmo que as mudanças nos 

decretos foquem muito mais numa distinção econômica, socialmente sua cor ainda era passiva 

de inferiorização ou de associação com a luxúria. Como parece ocorrer no segundo momento 

em que Pedro Ribeiro se encontra com Rita da Silva. 

                                                             
44 VILHENA, Luis dos Santos. Notícias soteropolitanas e brasílicas... Carta Terceira, v. I, p. 139.  
45 Op. cit., BITTENCOURT, Anna...1992. p.157.  Nessa menção, o luxo de Rita da Silva é comparada as pessoas 

que vieram a Bahia na comitiva da Família Real a Bahia em meados do século XIX, logo, é de supor que 

maltrapilha ela não andava. De acordo com os documentos citados no livro de Anna Bittencourt, Pedro Ribeiro 

testemunhou duas vindas da Família Real, a primeira em janeiro de 1808 quando estavam de passagem para o 

Rio de janeiro; e a segunda quando Dom Pedro I esteve na Bahia para agradecer a todos os envolvidos na 

expulsão das tropas portuguesas. Cf., BITTENCOUT, 1992, op. cit., p.220. Sobre as mulheres na colônia ver: 

PRIORE, Mary Del. “Compras e vendas da rua ao sobrado”. In: História da gente brasileira. Vol. I. Rio de 

Janeiro: Leya, 2016. pp. 90-100. 
46 LARA, Lara... 2007, op. cit. p. 95. 
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Devido ao falecimento de seu tio avô Pedro Caetano, Pedro Ribeiro ficou responsável 

por administrar os bens e consecutivamente as dívidas do finado, dentre elas a de maior valor 

tinha como credor Inocêncio Costa, o segundo marido de Rita.47 A princípio, Inocêncio da 

Costa rejeitou a renegociação e exigiu o pagamento completo e imediato, do contrário, iria 

confiscar umas fazendas da família Ribeiro no sertão e levá-las a praça.48 

Em seguida, Pedro Ribeiro foi aconselhado por um amigo, cujo nome não é citado, a 

solicitar uma intervenção da esposa de Inocêncio da Costa a seu favor, visto que “às vezes, 

disse o amigo de meu avô, tem ela rasgos generosos promovidos pela vaidade”.49 Sendo ou 

não verdade o que lhe foi relatado, a situação de Pedro Ribeiro não lhe dava muitas escolhas, 

mas daí a achar que dívidas são perdoadas pela vaidade de ser chamada de generosa é um 

tanto utópica, para não dizer inocente. 

De acordo com Bittencourt, Pedro Ribeiro foi até a dita mulher, mas não com a 

esperança de que sua dívida fosse perdoada, e sim para pedir-lhe a moratória.50 Assim sendo, 

foi recebido em uma luxuosa sala por Rita da Silva, que como sempre estava bem vestida, e 

parecia ser mesmo muito vaidosa. Logo de início, ele avisa que não costumava “bajular a 

outros, quanto mais aquela mulata, cuja crônica não primava por honrosa, ela mostrou logo 

pouca vontade em servir-me”.51 

Por mais que se justifique como habitual o uso das expressões em diversos sentidos, 

analisemos com cuidado a menção feita. É de direito Pedro Ribeiro não se dispor a bajular 

ninguém, mas ao colocá-la em uma situação inferior a outros, foco no gênero masculino da 

expressão, e ao acrescentar sua cor, demonstra o incômodo em ter de pedir a ajuda de uma 

pessoa a qual ele julgava inferior. Acrescento ainda que sua “má vontade” ou inviabilidade de 

ajudá-lo pode ter sido decorrente de conhecimento prévio da situação, que ele acaba 

atribuindo a uma atitude preguiçosa, tendo em vista sua cor. Além disso, a forma em que 

                                                             
47 No Arquivo Público do Estado da Bahia consta uma escritura registrada no Cartório de nº 130, na Folha 82V, 

pelo Tabelião Manoel Pinto da Cunha, tendo por parte Pedro Caetano e interesse de Inocêncio José da Costa. 

Apesar dos esforços para a preservação do documento, infelizmente ele não se encontra mais em condições de 

manuseio, mas cito como evidência das relações entre Pedro Caetano e Inocêncio José da Costa, embora não seja 

possível confirmar o conteúdo sugerido por Bittencourt. Cf.: APEB, Judiciário. 65/ 986.  Escritura. 
48 O uso coloquial da expressão “levar à praça” refere-se ao sentido de lugar amplo e aberto onde se negociava 
mercadorias, uma espécie de leilão mesmo. 
49 Tal afirmação se baseia no caso de um homem que não tinha como pagar sua dívida e foi procurar Rita. 

Felizmente a situação lhe saiu favorável. Rita foi até o marido e conseguiu a letra, devolvendo ao devedor e 

dizendo-lhe “pode contar que esta mulatinha tem algum préstimo”. O uso coloquial da expressão “a letra” refere-

se a uma promissória assinada pelo credor e pela pessoa que está pedindo o empréstimo como um contrato 

informal. A quitação do débito é comprovada quando o devedor tem em mãos o original deste documento. Cf.: 

BITTENCOURT, Anna...1992, op. cit., p. 44. 
50 Por moratória entende-se a dilação, ou extensão, do prazo de quitação de uma dívida, concedida pelo credor ao 

devedor para que este possa cumprir a obrigação além do dia do vencimento. 
51 Op. cit., BITTENCOURT, Anna...1992, p. 45. 
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Bittencourt escreve coloca a situação num contexto em que já corriam rumores de Rita da 

Silva ter um caráter duvidoso. 

Para reafirmar a vaidade, dita desnecessária, de Rita, Pedro Ribeiro acrescenta que: 

Enquanto conversava comigo, vieram duas criadas brancas, pomposamente 

vestidas, trazendo uma delas uma bacia de prata com água e toalha ao 
ombro, e a outra uma salva com anéis. Ritta Sebola tirou os anéis em que 

usava em todos os dedos e, depois de lavar as mãos, colocou os que as 

criadas trouxeram. Causou-me tédio e nojo aquela ostentação de estúpido 
luxo!52  

 

Obviamente, quando reunidas, a visão que se tem de Rita é que gostava de demonstrar 

a riqueza que possuía. Mas o que diferencia seu caso do hábito de qualquer pessoa rica? Sua 

cor? O fato de ser uma mulher? Claramente o incômodo é causado pelo conjunto da obra, o 

fato dele ter recorrido a ela, “mulata”, e ainda assim não ter conseguido a moratória só agrava 

o problema. 

Finalmente, a sua resposta foi que o seu Senhor – assim chamava o marido - 
não podia conceder a demora pedida porque precisava de muito dinheiro 

para suas despesas, que eram extraordinárias, e muitos devedores tinha ele 

em tais condições aos quais havia negado esse favor. Retirou-se Pedro 

Ribeiro muito enjoado daquela tola e enfatuada mulata. Então lançou mão 
do recurso que lhe restava: vender as fazendas. (grifo nosso).53 

 

Na tentativa de vender suas fazendas, Pedro Ribeiro procurou Manuel Félix da Veiga, 

que já possuía algumas fazendas de criação e poderia comprar as suas.54 Ao explicar o motivo 

da venda, Manoel da Veiga disse que na verdade se tratava de um fazendeiro do sertão, 

chamado Guimarães, que pretendia comprar a fazenda de Pedro Caetano e, por isso, se 

apressou a falar com Inocêncio que se não cobrasse logo a dívida Pedro Ribeiro não o 

pagaria.55 Com a intervenção de Manoel Veiga, Inocêncio aceitou, e assim o fez, 

renegociando a divida da família Ribeiro.  

É provável que isso tenha influenciado na forma como Pedro Ribeiro via Rita da Silva, 

tendo em vista que outro homem conseguiu resolver o problema. O possível rancor de Pedro 

Ribeiro talvez explique a escrita Anna Bittencourt, do contrário, é o comum incômodo de uma 

visão racializada oitocentista, que em nada surpreenderia vindo de uma mulher socialmente 

branca que tanto ouviu falar de uma destacável mulher negra.  

                                                             
52 BITTENCOURT, 1992, p. 45. 
53 Ibidem, p. 45. 
54 Manuel Félix da Veiga era um conhecido comerciante da Praça da Bahia. BITTENCOURT, 1992, op. cit., p. 

218. 
55 Muito provavelmente tratava-se de João da Silva Guimarães, mulato, mestre de campo de milícia que estava 

adquirindo terras no sertão em busca de metais e pedras preciosas, assim como pretendia aumentar sua produção 

de gado. IVO, Isnara Pereira. A conquista do sertão da Bahia no Século XVIII: Mediação cultural e aventura de 

um preto forro no Império Português. ANPUH – XXIII Simpósio Nacional de História – Londrina, 2005. p.13.   
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CAPÍTULO II – ENTÃO VIVEREMOS UM PARA O OUTRO E 

AMBOS PARA A GLÓRIA: casamento e mobilidade social no século 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo Rita da Silva sido tratada com muito zelo por sua senhora ou não, ela foi casada 

por duas vezes, e ambos reconhecidos socialmente pela Igreja. O casamento durante o período 

colonial poderia ocorrer por diversos motivos, fossem eles como mandamentos cristãos, parte 

do projeto de povoamento português, forma de controle da população escrava e, no limite da 

imaginação, até mesmo movido por sentimentos.1 

De todo modo, se Rita realmente era escravizadas, no século XVIII já era permitido 

casamento entre pessoas livres e escravizadas; não sendo, também poderia se casar. Segundo 

as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, o casamento poderia ocorrer sem a 

interferência da senhora de Rita, mas não a obrigava a alforriá-la, de todo modo isso reduz a 

ênfase dada por Anna Bittencourt.2  

                                                             
1 Conforme supracitado o casamento poderia ocorrer por diversas razões, e na maior parte das vezes pelo 

conjunto de duas ou mais intenções. Durante o período colonial a vida das pessoas era regida pelas 

determinações da Igreja Católica, que não só orientavam religiosamente como também cuidava da ordem moral, 

embora nem sempre conseguisse todo o controle. De acordo com Ronaldo Vainfas, o casamento estava 

concentrado entre a classe dominante como uma forma de manter o controle sob a população escravizada e o 

status social. Seguindo o modelo português era necessário que se mantivessem as distinções sociais para o 

controle da Coroa no decorrer do povoamento, embora o projeto não tenha decorrido da maneira esperada, já que 

os matrimônios formais eram minorias em relação aos concubinatos . Ainda que de maneira peculiar as tradições 

católicas como o batismo e o casamento eram seguidas pelos mais religiosos, inclusive como possibilidade de 
ascensão social. Com o passar do tempo essa possibilidade passou a ser interesse dos senhores como forma de 

controlar os escravos mais rebeldes. Casados e muito provavelmente com filhos as intenções de fugas e atos de 

rebeldia eram reduzidas. Quanto à população escravizada o casamento só foi permitido a partir de 1707, com a 

promulgação das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que autorizava o casamento entre 

escravizados e pessoas cativas ou livres sem a interferência dos senhores. Cf. VAINFAS, Ronaldo. Trópicos dos 

pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 102; GRAHAM, 

Sandra L. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo, Companhia das 

Letras, 2005. p. 50. 
2 Cabe ressaltar que a publicação das Constituições Primeiras não obrigava o senhor/a a casar seus escravos/as, 

nem sequer tirava destes a propriedade sobre os cativos, sendo necessário para o casamento uma declaração do 
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Apesar da história de Rita da Silva antes de seus casamentos ser um problema não 

resolvido – pela carência de fontes e até mesmo a escassez de dados sobre o primeiro deles – 

seus matrimônios demonstram certa dinamicidade da sociedade colonial no século XVIII. A 

título da época, pode-se dizer que ela foi muito bem casada, que se entenda, com os chamados 

“homens de boa qualidade”.3 Em termos práticos, na América portuguesa, eram homens de 

status social elevado, considerável poder aquisitivo e pele clara ou socialmente aceita como 

branca. A partir daí, se a mobilidade social conquistada por Rita não resultou de seus 

casamentos, ao menos foi impulsionada por eles, tendo em vista que o casamento com esses 

homens lhe rendeu prestígio social.4  

Na historiografia, o casamento foi inserido como uma das formas de resistências 

africanas e indígenas, enquadrado como estratégia de mobilidade social, que também permitiu 

a sobrevivência e ascensão de algumas pessoas para além da dicotomia oprimido e opressor.5 

Geralmente essa possibilidade estava vinculada as relações de trabalho, batismo/ compadrio e 

até jogos de sedução e conquista. 

De acordo com Mary Del Priore, a partir do século XVIII o pequeno comércio 

permitiu algumas formas de mobilidade econômica por via do trabalho manual – 

independente de cor ou gênero –, principalmente, pelo contato direto e pessoal entre sujeitos 

de variadas camadas sociais.  Nessa mesma perspectiva, Roberto Guedes ampliou as relações 

de mobilidade baseadas em alianças familiares, dentre elas o casamento, concubinato e 

                                                                                                                                                                                              
senhor de que as circunstâncias permitiam o matrimônio. Além disso, nos casamentos entre escravizados/as de 

diferentes senhores não era obrigatório que deixassem de viverem afastados Cf. GRAHAM, Sandra... 2005, op. 

cit., p. 50; PRIORE, Mary Del. Amores, amor, família, famílias: plural. In: História da gente brasileira: Vol. 1 

– Colônia. Rio de Janeiro. Leya. 2016, pp. 348-349. 
3 Considerando as diversas formas de identificação social da cor durante o século XVIII as interpretações 
poderiam variar de acordo com a classe e família a qual a pessoa pertencia, em outras palavras, variava conforme 

a dita qualidade da pessoa. Segundo Eduardo França Paiva, essa expressão foi amplamente utilizada no Antigo 

Regime na Europa para distinguir quem não possuía nenhum “defeito de nascimento”, ou seja, pessoas de 

descendência branca, cristã, de elite, e que por assim ser, eram considerados “homens bons”. Estes não teriam 

em sua linhagem sanguínea mistura com outros grupos étnicos nem traziam em seus aspectos físicos traços 

mestiços, o que garantia uma série de privilégios. Para aprofundamento da discussão, ver PAIVA, Eduardo 

França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero - América entre os séculos XVI e XVIII. 1. Ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 
4 Ao analisarmos os dados referentes a população de Salvador durante o período, percebe-se que a desproporção 

entre a população “de cor” e a branca de alguma forma iria resultar em relações entre homens brancos e 

mulheres negras ou mestiças, tornado-as comuns na colônia. Além disso, os casos de concubinato permitiam que 
os homens tivessem mais de uma esposa e a liberdade de desfazer esse laço sem grande impacto social. No caso 

das mulheres com relações mais duradouras resultava em mobilidade social e certa estabilidade financeira para 

si, como o caso de Chica da Silva e o Contratador de diamantes. (FURTADO, Júnia. 2003. Op. Cit.); e para sua 

prole, como no caso dos filhos de Luzia jeje (ALVES REIS, Adriana... 2010, op. cit.). 
5 Sobre casamentos e mobilidade social, ver: CANUTA, Raiza Cristina. Sob os olhos do Bonfim: africanos em 

suas vivências matrimoniais, familiares e sociabilidades na cidade da Bahia nos séculos XVIII e XIX (1750-

1810). Dissertação de mestrado apresentada a Universidade Federal da Bahia, 2015; FARIAS, Juliana Barreto. 

Mercados minas: africanos ocidentais na Praça do mercado do Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/Casa Civil/ 

Arquivo Geral da cidade do Rio, 2015. GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e 

mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad/FAPERJ, 2008. 
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herança, que também poderiam ser decorrentes dos encontros e interesses nas relações de 

trabalho.6  

De fato, durante o período colonial, é possível perceber que o casamento era uma 

forma comum de mobilidade social que favorecia em grande parte as mulheres, fosse ele por 

amor ou interesses econômicos. Neste sentido, a historiografia, de modo geral, tem revelado 

casos significativos que comprovam a mobilidade social de mulheres negras através da união 

conjugal.7 

Retomando aos casamentos de Rita, a partir das informações contidas no testamento 

do segundo marido, Inocêncio José da Costa, conclui-se que de fato ela casou-se com Leandro 

da Silva Braga antes e dele não teve filho, mas herdou propriedades, escravos e prestígio 

social (ou pelo menos bons contatos), apresentados no próximo capítulo. As circunstâncias do 

casamento são as mais variadas possíveis, como discutido no Capítulo I, retomo a 

possibilidade de ter sido por amor, interesse, liberdade ou o conjunto da obra.  

Casada, mas não se sabe ao certo quando, em novembro de 1784 já estava viúva de 

Leandro da Silva Braga.8 De acordo com o registro de óbito, Leandro Braga era pardo, 

faleceu na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e Rita ficou como única 

testamenteira e herdeira.9  

No testamento de Inocêncio da Costa ele foi mencionado como “Capitão Leandro 

Braga” sem qualquer indício de sua história ou aproximação com Inocêncio da Costa. A 

expressão pode estar fazendo referência ao cargo de Capitão de Assaltos – o famoso capitão 

                                                             
6 Em “Egressos do cativeiro”, Roberto Guedes aprofunda a discussão sobre mobilidade social a partir das 

relações estabelecidas pelas negociações comerciais e como o grau de parentesco influenciava nas relações 

sociais proporcionando alianças entre pessoas de classes sociais e cores diferentes. Paralelamente, casos 
semelhantes podem ser percebidos em Op. cit., GRAHAM, Sandra...2001, onde a autora retrata aliança entre 

escravos através de apadrinhamentos e até mesmo entre estes e pessoas livres. Cf. GUEDES, Roberto. Egressos 

do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 – c. 1850). Rio de 

Janeiro: Mauad/FAPERJ, 2008; Priore, Mary Del. PRIORE, Mary Del. História da gente brasileira: Colônia. 

Vol. I. Rio de Janeiro: Leya, 2016.    
7 É preciso esclarecer que a perspectiva de casamento supracitada não necessariamente condiz com as doutrinas 

cristãs católicas vigentes, e sim, de maneira mais ampla, à união conjugal entre pessoas. Pois embora o 

casamento apareça como ação do Estado para povoar a colônia, havia algumas restrições para casamentos entre 

pessoas de cor ou classes sociais diferentes, dependendo do período ou da região. Sobre essas questões de união 

estável, concubinato, relacionamentos e intimidade não faltam trabalhos para serem mencionados, entretanto, 

não é uma discussão cabível, pois no caso de Rita da Silva trata-se de casamentos seguindo as ordens religiosas. 
Mas sobre isso, ver: PRIORE, Mary Del. História da gente brasileira: Vol. 1 – Colônia. Rio de Janeiro. Leya. 

2016, pp. 341-34; VAINFAS, Ronaldo. Op. cit.; FURTADO, Júnia Ferreira. Op. cit.; FARIAS, Juliana, 2015. 

Op.cit. 
8 Em sua tese As mulheres negras por cima o caso de Luzia Jeje: Escravidão, família e mobilidade social – 

Bahia, c.1780-c 1830, Adriana Reis Alves afirma que o nome do primeiro marido de Rita é Leandro de Souza 

Braga. Entretanto, após a leitura minuciosa do testamento de Inocêncio da Costa e o registro de óbito do próprio 

Leandro Braga, foi constatado que o sobrenome era Silva e não Souza.  Cf. ACMS, Livro de Registro de 

Óbitos/Conceição da Praia, 1781-1804, f. 48-48v. 
9  A Rua do Gravatá fica localizada no Centro de Salvador, numa localidade próxima da antiga Rua da Vala 

(atual Baixa dos Sapateiros).   
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do mato –, ou a Capitão de algum Regimento Militar ou de embarcações negreiras. Mais 

provável que fosse um cargo militar. Tinha também vínculos com a Santa Casa de 

Misericórdia, embora o registro não detalhe se ocupava algum cargo na instituição.10 

Mesmo com a imprecisão dos dados é nítido que Rita possuía prestígio social e 

conseguiu acumular algum pecúlio antes de se casar com Inocêncio José da Costa. A fama do 

luxo que ela costumava esbanjar, o acúmulo de escravas que possuía e a forma como chamava 

atenção ao sair de casa demonstram que seu patrimônio lhe dava certa estabilidade, ainda que 

tenha sido adquirida no casamento. 

Oito anos depois Rita da Silva, em circunstâncias misteriosas, se casou com Inocêncio 

José da Costa. Conta Anna Bittencourt que se conheceram enquanto Rita ainda estava casada 

com Leandro Braga. Como o marido suspeitou do relacionamento e ameaçou se vingar, ela 

acabou envenenando-o e em seguida foi morar com o amante.11 Embora seja mais uma 

descrição baseada em boatos da época, esse acréscimo demonstra qual a visão da família 

Ribeiro sobre Rita da Silva, assim como a ideia que se tinha das mulheres que enviuvavam. 

Não se sabe ao certo quais as atividades que Leandro Braga exercia, nem as quais substâncias 

ele estaria exposto, se tinha inimigos, ou até mesmo, um histórico de saúde que poderia levá-

lo a morte de causa natural.  

De todos os boatos que existiam na época, a única coisa que foi possível comprovar é 

que de fato Rita e Inocêncio eram próximos. É possível que por intermédio dele ou de amigos 

próximos. A relação é comprovada pelo registro de batismo de Cristovão, escravo de Rita e 

apadrinhado pelo Tenente coronel Inocêncio José da Costa, no dia 03 de outubro de 1786.  

Após a morte de Leandro Braga, tendo vivido em concubinato ou não durante esse 

período, no dia oito de setembro de 1792 estava casada, com a benção do Reverendo Padre 

Vigário Raimundo José Miranda, e por ordem do Arcebispo D. Frei Antonio Correia. 

Casaram-se no Oratório que Inocêncio possuía no Campo do Barril12: 

com ela me casei como manda a Santa Madre Igreja no Oratório da minha 

[roçarias/roça], que tenho no Campo do Barril por de traz da Igreja da 

Cidade, cujo acerto deste consorcio se acha lançado nos livros dos Segredos 
na Secretária Eclesiástica pelo Reverendo Padre Vigário Raimundo Jose de 

[...] e Miranda, por o ordem que teve do Ilustríssimo e [Excelentíssimo] [...] 

Arcebispo D. Fr. Antônio Correia| em 8 de setembro de 1792.13 

                                                             
10Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador (ACMS), Livro de Registro de Óbitos/Conceição da Praia, 1781-

1804, f. 48-48v. 
11 BITTENCOURT, Ana Ribeiro Góes. Longos Serões no Campo: O Major Pedro Ribeiro. Maria Clara 

Mariane Bittencourt (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. p. 49. 
12 Muito provavelmente a referência a Igreja da Cidade faz menção ao templo da Sé Primacial do Brasil, a 

primeira Catedral do Brasil, construída no século XVI. Até a conclusão deste trabalho esse Livro dos Segredos 

não foi localizado, seguem-se então as informações postas no testamento de Inocêncio José da Costa.  
13 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 9. 
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Diferentemente de Leandro da Silva Braga, o segundo marido de Rita Gomes da Silva 

foi mais fácil de rastrear, pois era gente influente. Inocêncio José da Costa era filho legítimo 

de João Gomes da Costa e Margarida Maria da Caridade, natural de Lisboa e batizado na 

Freguesia de São Julião, da mesma cidade. Durante sua vida, em palavras dele, buscou seguir 

e obedecer aos princípios cristãos determinados pela Santa Madre Igreja Católica de Roma, a 

qual jurou viver e morrer de acordo com sua fé.14 

Seguindo os preceitos religiosos, Inocêncio Costa foi casado três vezes, primeiro com 

D. Joaquina Antônia de Sousa Menezes e Mello, depois com D. Mª Angélica – união que 

durou apenas seis meses –, e, por último, Rita Gomes da Silva, com quem permaneceu até seu 

falecimento.15 

Inocêncio da Costa costumava frequentar a Ordem Terceira e a Igreja de Nossa 

Senhora do Monte do Carmo, sendo também confrade da mesma religião de São Francisco 

(Salvador), de Nossa Senhora da Calma e de Nossa Senhora da Caridade dos Religiosos 

Capuchinhos Italianos.  

De acordo com Marieta Alves, Inocêncio da Costa era popularmente conhecido na 

vida social baiana, principalmente pelos cargos elevados que ocupou. Partindo dos 

documentos encontrados nos Arquivos de Marinha e Ultramar de Lisboa, listados por Anna 

Bittencourt, em 1762, Inocêncio da Costa foi apontado como um dos 75 Familiares do Santo 

Ofício residente na cidade de Salvador.16  

Iniciou na Santa Casa de Misericórdia em 1771, assumiu logo depois o cargo de 

Provedor “em 1782, logrando reeleição, duas vezes Prior da Ordem Terceira do Carmo de 

                                                             
14 Id., APEB, ..., Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805).  
15 As informações apresentadas foram extraídas do testamento de Inocêncio José da Costa, mas de acordo com 

Richard Graham o primeiro casamento foi com a filha de um marechal ligado a nobreza de Portugal. Quando ela 

faleceu, Inocêncio se casou com a cunhada tendo a permissão da Igreja. Depois disso se separou e casou com a 

filha da segunda esposa. No texto o autor não indica de que documentação extraiu essa informação e também 

não cita o nome das respectivas esposas. As informações podem não ser intencionalmente falsas, já que no site 

do FamilySearch também constam três casamentos dele antes de Rita da Silva, onde a terceira esposa é Brígida 

Maria da Conceição. De acordo com o que foi possível confirmar desses matrimônios até 1771 se declarava 

casado com Joaquina Menezes, e as demais informações seguiram a declaração do testamento.  Cabe ressaltar 

que existe a possibilidade de ter se casado em segredo com Rita por não ter enviuvado das primeiras relações e a 
Igreja não permitir o divórcio. Como não consta a existência de Brígida da Conceição no testamento de 

Inocêncio Costa creio que seja uma coincidência entre pessoas com o mesmo nome. No mais consultar: 

GRAHAM, Richard. Alimentar a cidade: das vendedoras de rua à reforma liberal (Salvador, 1780 - 1860) 

Tradução Berilo Vargas. 1ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. P. 152; Livro 4.0 de Termos de 

Irmãos da Santa Casa de Misericórdia, p. 362v. apud. ALVES, Marieta “O comércio marítimo e alguns 

armadores do século XVII na Bahia (II)”. In: Revista de História da USP. V. 34. n. 69. 1967. p. 95; as 

informações do Family Search citadas foram extraídas do link: 

https://www.familysearch.org/tree/person/details/LD33-SHB. 
16 Cf. “Lista da Companhia dos Familiares do Santo Ofício, que se acham alistados até o presente”, Inventários 

de documento sobre o Brasil..., v. III, pp.40, doc. 5.961, apud. BITTENCOURT, 1962, op. cit., p. 217. 
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onde se sagrou benemérito”. Marieta Alves ressalta que pelos registros em 20 de março de 

1788, um grande incêndio danificou a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e os irmãos 

terceiros o reelegeram certos de que somente ele teria a competência para reparar os danos.17 

Logo, por competência entende-se que ele realmente sabia administrar seus negócios e o dos 

outros ao qual tivesse interesse. 

Posteriormente, em 1774, Inocêncio da Costa integrou uma das fileiras do Regimento 

da Gente Escolhida e Útil ao Estado, juntamente com outros homens de negócio. Foi também 

Procurador da Administração dos Tabacos; e assinou, em 1785, um pedido à Rainha D. Maria 

que mantivesse D. Rodrigo José de Menezes no governo da Capitania da Bahia. Seu nome 

também aparece entre os promotores na construção de um estaleiro de pedra na marinha da 

cidade, juntamente com o do irmão, Clemente José da Costa e outros interessados.18 

Em Salvador, filiou-se a outras irmandades confirmadas em testamento pelas esmolas 

deixadas e a solicitação das missas por sua alma, o que era uma das obrigações de tais 

instituições. Naquele período era muito comum deixar em testamento o procedimento a ser 

seguido após o falecimento do(a) referido(a) a fim de garantir que tudo sairia conforme os 

desejos do(a) morto(a) e o bom encaminhamento de sua alma.19  

A relação com a morte, o tratamento que os mortos recebiam e o procedimento dos 

ritos fúnebres utilizados até as primeiras décadas do século XIX para os privilegiados retratam 

as características religiosas do catolicismo barroco, espelhado no modelo europeu. De acordo 

com João José Reis, esse catolicismo era caracterizado pelas “elaboradas manifestações 

externas da fé: missas celebradas por dezenas de padres, acompanhadas por corais e 

orquestras, em templos cuja abundante decoração era uma festa para os olhos, e, sobretudo 

funerais grandiosos e procissões cheias de alegorias, de que participavam centenas de 

pessoas”.20 Obviamente isso gerava um alto custo, e por isso essas cerimônias eram as 

primeiras a serem listadas no testamento, garantindo assim recursos para as celebrações. 

Todos esses procedimentos eram responsabilidade das irmandades às quais o morto 

estava filiado, estas, definidas por João Reis como “associações corporativas, no interior das 

quais se teciam solidariedades fundadas nas hierarquias sociais”. As irmandades 

representavam, ainda que implicitamente, as camadas sociais existentes, compostas por 

grupos específicos que pretendiam defender seus interesses. A admissão era feita por critérios 

                                                             
17 Op. cit., ALVES, Marieta...1971, pp. 95-96. 
18 ALVES, 1971, passim. 
19 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. 
20 BITTENCOURT, Anna... 1992, op.cit., p. 49. 
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quase que unânimes. Os irmãos que compunham estas instituições precisavam possuir um 

considerável poder aquisitivo e expressar claramente sua fé católica.21 

Além das características econômicas que os distinguia socialmente, as irmandades 

determinavam a admissão seguindo a análise de aspectos étnico-raciais. Segundo João Reis, 

esse critério era o filtro mais importante no processo de admissão. As confrarias eram 

compostas em sua maioria por homens brancos, e rejeitavam quem não fosse “limpo de 

sangue”. Algumas não permitiam nem que suas esposas tivessem ascendência de raças 

consideradas inferiores, “infectas”, como negros, mouros, indígenas e judeus.22 Este aspecto 

era tão relevante na seleção do candidato que constava no registro do rito de iniciação dos 

livros das irmandades.23 

A ligação de Inocêncio com a Igreja Católica e o nome listado entre os familiares do 

Santo Ofício em 1762, assim como nas instituições supracitadas demonstram como o 

funcionamento político e religioso estavam atrelados.24 Neste sentido, a importância de ser 

um familiar do Santo Oficio não consistia apenas num sinal de zelo religioso, mas sim no 

privilégio aos quais os comissários e familiares gozavam, dentre eles pagando menos 

impostos.25 Em síntese, era uma forma de garantir por lei a aliança Igreja e Estado, e garantir 

que os interesses desses comerciantes estivessem assegurados. 

Tanto que em 1787, Inocêncio José da Costa assumiu interinamente o posto de 

Tesoureiro Geral e deputado da Junta de Administração da Real Fazenda, no lugar de Antônio 

Cardoso dos Santos. E no mesmo ano foi nomeado Deputado e Tesoureiro Geral da Junta da 

Administração da Real Fazenda, pelo governador da Bahia Dom Rodrigo José de Menezes e 

                                                             
21 As irmandades também representavam um caminho de ascensão social e um meio de sociabilidade para os 

baianos e estrangeiros que faziam parte da mesma confraria em outros lugares. Quanto às regras a que os 

membros estavam submetidos, os valores religiosos estavam intrinsecamente vinculados às obrigações civis, 

assim, aqueles que eram socialmente privilegiados – pela graça divina – ajudariam os menos favorecidos através 

da rede de solidariedade formada por hospitais, recolhimentos, orfanatos e cemitérios.   
22 As regras podiam variar a depender da região, ou a depender do posto que ocupassem a situação poderia ser 

revista, mas em linhas gerais prezavam pela pureza dos integrantes. Em Minas Gerais, no século XVIII, um 

membro da Irmandade do Carmo foi expulso por ser casado com uma mestiça. O caso ficou conhecido como “a 

infâmia da mulata” e foi relatado por PRIORE, Mary Del. História do amor no Brasil. 3 ed. São Paulo: 
Contexto. 2015. p. 26. Sobre a Bahia especificamente REIS. João José. “Identidade e Diversidade Étnicas nas 

Irmandades Negras no Tempo da Escravidão”. Revista Tempo, Rio de Janeiro, vol. 2, n°. 3, 1996, p. 7-33. 
23 Em contra partida, à medida que ocorreram mudanças no cenário político e cultural da Bahia surgiram 

irmandades de pretos e de pardos, assim como passaram a ser admitidos nas mais antigas, embora, neste caso, 

ocupando cargos específicos e restritos. Quanto as relações conjugais que estes membros possuíam variava a 

cada instituição, no caso de Inocêncio sua relação não parece ter sido impedimento. 
24 Op. cit., ALVES, Marieta. 1971. p. 96. 
25 Para aprofundamento da discussão, ver: CALAINHO, Daniela Buono. Em nome do Santo Ofício: Familiares 

da Inquisição Portuguesa no Brasil Colonial.  Dissertação de Mestrado em História Social, apresentado a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 1992. 
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Castro.26 Em 1789, foi designado para o cargo de Tenente-Coronel do Regimento de 

Infantaria Auxiliar da Gente Escolhida e Útil do Estado, por Fernando José de Portugal, 

governador da Bahia.27 

Anna Bittencourt afirma ainda que Inocêncio, “com seus muitos devedores, era 

provavelmente um dos comerciantes ‘capitalistas’ que, ao lado das irmandades e dos 

conventos, asseguravam a circulação de moeda em Salvador”.28 Tão certo, consta ainda 

diversos processos cíveis e escrituras em nome de Inocêncio no Arquivo Público do Estado da 

Bahia.29 Se considerarmos as relações informais que ele tinha por registros pessoais esses 

dados devem se ampliar mais ainda.  

Os múltiplos ofícios ao qual Inocêncio da Costa estava responsável além de lhe 

assegurar prestígio social permitiram que ele acumulasse bens e se favorecesse em demandas 

judiciais como o parecer favorável na construção do estaleiro de pedra na marinha da cidade e 

no pedido para a manutenção do governador D. Rodrigo José de Menezes em seu cargo.30  

Bittencourt também menciona que em 1804, Inocêncio da Costa esteve envolvido no 

comércio marítimo, tendo um navio apressado na Costa da Mina.31 Tal afirmação é 

confirmada por Marieta Alves: 

Ainda em 1804, o nome de Inocêncio José da Costa aparece em assunto de 

comércio marítimo, disso nos certificando documento daquele ano, pelo qual 
Estanislau José da Costa, de quem era sócio, lhe cedeu por 26:834$580 a 

parte dos lucros e interesses que porventura auferisse da causa pendente em 

Londres e promovida pelo apresamento da corveta Real Duque, que por sua 
conta fazia o comércio da Costa da Mina, sob o comando do Capitão 

Agostinho José de Castro.32 

 

Vale ressaltar que o nome de Inocêncio Costa aparece também como proprietário de 

duas embarcações que comercializavam escravos no Atlântico, os navios: Mãe dos Homens 

Vitória e Almas33, e a NS do Rosário S Antônio e Almas, nas décadas de 1780 e 1790. Em 

                                                             
26 Cf.: Inventário de documentos sobre o Brasil..., V. III, pp. 40, doc. (12.447). Apud, BITTENCOURT, Anna... 

1992, op. cit., p.217. 
27 Cf.: Inventário de documentos sobre o Brasil... V. III, pp.369, doc. 16.333-16. Apud. BITTENCOURT, 

Anna... 1992, op. cit., p.334. 
28 Op. cit., BITTENCOURT, 1992, p.217. 
29 Os documentos encontrados no APEB em nome de Inocêncio José da Costa variam entre escrituras de cessão, 
débito e de compra e venda, consegui localizar cerca de 50 documentos que possuíam informações 

complementares sobre o mesmo, evitando assim possíveis homônimos. Infelizmente grande parte dessa 

documentação encontra-se sem condições de manuseio. 
30 Op. cit., ALVES, Marieta..., 1971, p. 96.  
31 Cf.: Inventário de documento sobre o Brasil... V. V, doc. 27. 825. Apud, BITTENCOURT, Anna... 1992, op. 

cit., p. p.319. 
32  Op. cit., ALVES, Marieta... 1971, p. 97. 
33 Davis Eltis, Stephen Behrendt, David Richardson e Manolo Florentino Voyages: The Transatlantic Slave 

Trade Database Voyages . Os registros da embarcação Mãe dos Homens Vitória e Almas correspondem as 

viagens #51076 (1781). Disponível em http://www.slavevoyages.org/voyage/51076/variables; os registros da 
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1783, os ingleses aprisionaram a sumaca Nossa Senhora da Assunção Santo Antônio e Almas, 

ancorada no castelo holandês de São Jorge da Mina pertencente a Antônio Cardoso dos 

Santos e Inocêncio José da Costa.34  

Toda essa rede construída por Inocêncio através das negociações comerciais e 

jurídicas tornava algumas pessoas dependentes de suas mercadorias e autoridade, fossem 

escravos ou pessoas que lhe pedia favores e empréstimo. Tal informação reafirma a 

proximidade entre os comerciantes e as alianças formadas para a posse em cargos 

administrativos do governo da Bahia. Esses homens de negócios não apenas tinham posse 

como organizavam toda a estrutura colonial a fim de manter suas atividade e acumular bens. 

Obviamente, a esposa de um homem com tanta influência numa sociedade 

exibicionista não passaria despercebida, principalmente sendo ela negra. Mas para além da 

normatividade de ser uma rica senhora e companheira de Inocêncio da Costa, os casos 

relatados no capítulo anterior demonstram que Rita da Silva não só ajudava Inocêncio nas 

negociações como também tinha poder de decisão, pelo menos na ausência do marido.35 

Na menção feita a Rita, Anna Bittencourt demonstra estranheza ao ouvir que ela 

tratava o marido pela expressão “meu senhor” dando a entender que existia uma hierarquia na 

relação do casal.36 Tendo em vista os múltiplos sentidos que a expressão possa ter, o 

estranhamento pode ter sido causado pela simples variação linguística entre ambas. Tendo em 

mente que mesmo não tomando a frente dos negócios Rita da Silva aparece auxiliando nas 

estratégias e manutenção dos interesses do casal, a expressão poderia ser uma forma de 

respeito ou até um tratamento de duplo sentido pessoal.37 

O que de fato não se pode ignorar é que Rita da Silva conseguiu o prestígio social que 

até então poucas mulheres conseguiram alcançar, tendo também autonomia para auxiliar e 

intervir nas decisões de seu marido. Rita da Silva não aparece apenas na administração das 

atividades domésticas e o controle de escravos às quais as mulheres geralmente estavam 

responsáveis. Tendo a fama passada pelo estranhamento de uma mulher intermediar as 

relações do marido ou a hipérbole de que ela conseguia convencê-lo a mudar decisões 

                                                                                                                                                                                              
embarcação NS do Rosário S Antônio e Almas correspondem as viagens #51103 (1783). Disponível no link: 
http://www.slavevoyages.org/voyage/51103/variables; #51118 (1784); #51139 (1786); e #51161(1790). 
34 De acordo com Francisco A. Nunes Neto, os traficantes de escravos e marinheiros tinham grande afinidade 

com Santo Antonio, tanto que fundaram “na Igreja Santo Antonio da Barra uma Irmandade composta por 

comerciantes da Costa da Mina” Logo, entende-se o porquê dos nomes das embarcações, além do caráter 

religioso para a ligação com os santos, eles se reunião em grupos para que pudessem se ajudar. Cf. NETO 

NUNES, Francisco Antonio. A invenção da tradição: a “devoção” ao Senhor Bom Jesus do Bonfim na/da Bahia. 

In: Interfaces Científicas - Humanas e Sociais. Aracaju .V.1. N.2. 2013. p. 48; Alves, Marieta... Op.cit. 
35 BITTENCOURT, Anna…1992, op. cit., p.44. 
36 Ibidem, BITTENCOURT, 1992, p. 45. 
37 Id., p.44. 
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tomadas, as pessoas acabavam por ver nela uma brecha de esperança, e por conseguir o que 

desejavam chegavam a ser gratos.38 

Sem perder de vista a discussão apresentada no capítulo anterior, num cenário em que 

havia grande preocupação com a imagem e com a solidariedade católica, em nada surpreende 

a fama de Rita da Silva, como uma mulher bondosa, ser vista como rasgos de vaidade por 

Anna Bittencourt. De certo modo, os interesses econômicos estavam correlacionados às ações 

e ao sentimento cristão, como visto anteriormente. 

Ainda que Rita da Silva gostasse de demonstrar o luxo que gozava, seus bens 

precisavam ser administrados para que ela pudesse aproveitar ao máximo, e logicamente não 

poderia viver apenas de ajudar os mais necessitados ou desesperados. Manter seu padrão e 

qualidade de vida exigia do casal custos com mercadorias, assistência e custeio das 

embarcações e produtos para o tráfico de escravos, assim como as despesas religiosas 

necessárias. Estar numa sociedade terminantemente exibicionista requer planejamento e 

cautela que pode não ser bem compreendido por quem a analisa de fora.  

Segundo o testamento de Inocêncio da Costa e a história contada por Pedro Ribeiro, 

Rita da Silva faleceu antes do marido, entre o final do século XVIII e o começo do século 

XIX. As causas de sua morte nunca foram reveladas; entretanto, a versão contada pela família 

Ribeiro diz que 

Corriam boatos de haver sido envenenada pelo marido. O motor do crime 

fora o ciúme. Perdido o escrúpulo com o primeiro adultério a mulata se 

lançara nos braços de outro português rico, e suspeitava-se que o incentivo 

fora a esperança de achar quem lhe fornecesse os meios de sustentar o luxo 
habitual, visto o marido achar-se derrotado. O Innocencio ainda fez à mulher 

magnífico enterro.39 

 

Anna Bittencourt confirma que Rita da Silva foi enterrada na Capela da Ordem 

Terceira do Carmo em sepultura no chão do carneiro. As escolhas da igreja e do local da 

sepultura indicam o empenho de Inocêncio José da Costa em dar um enterro digno à falecida. 

Porém, para Bittencourt isso não o isenta da possível culpa de tê-la matado como afirmavam 

os boatos da época.  

                                                             
38 Na época em que Pedro Ribeiro buscou negociar a dívida com Inocêncio da Costa, corria o boato de que um 

devedor havia conseguido renegociar a dívida com Inocêncio após o intermédio de Rita da Silva, o que levou 

Pedro Ribeiro a procurá-la. 
39 BITTENCOURT, 1992, op. cit., p.51. No Brasil durante o século XVIII, as organizações militares estavam 

divididas em três categorias: as tropas de Primeira Linha: Regulares, as de Segunda Linha: Auxiliares ou 

Milícias, e as de Terceira Linha: Ordenanças. De acordo com Adriana Reis, “as regulares eram formadas por 

profissionais permanentes, que recebiam remuneração pelos serviços. [...] As tropas Auxiliares ou as Milícias 

não recebiam remuneração, destinavam-se a manter a segurança interna, mas como corpo de reserva da 1ª linha. 

Também poderiam ser convocadas para proteger as fronteiras e, enquanto persistissem mobilizadas, receberiam 

como os soldados pagos. Cf.: ALVES REIS, 2010, op.cit., p.85. 
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De acordo com as notas de Ana Ribeiro Bittencourt “em setembro já havia morrido, 

vez que, no dia 4 daquele mês, era indicado o novo Comandante para o Primeiro Regimento 

de Milícias, “que vagara por falecimento de Inocêncio José da Costa”.40 Mais 

especificamente, faleceu entre os meses de abril e setembro de 1805, de acordo com a autora, 

em decorrência do agravamento de seu estado de saúde.41 Também havia interpretações para 

sua morte, uns acreditavam que ele não conseguiu lidar com a falência, outros acreditavam 

que ele foi consumido pelo remorso de ter matado a esposa, e acabou se envenenando, “vendo 

neste fato a mão vingadora da Providencia, que não dorme, por mais que digam os céticos”.42 

Em seu testamento, solicitou que fosse enterrado na Ordem Terceira do Carmo, no 

mesmo túmulo da terceira esposa como prova do quanto foi estimada por ele. Caso não fosse 

viável, que então o enterrassem em Bom Jesus dos Aflitos. A versão apresentada no 

testamento demonstra a significativa estima que nutria pela falecida esposa, desejando ser 

enterrado no “chão do Mª Carmo em uma sepultura que se abrira a mesma custa, junto à em 

que foi enterrada a ultima minha consorte, D. Rita Gomes da Silva, para demonstração de 

muito que de mim foi estimada.”.43 Tamanha dedicação chamou atenção do historiador João 

José Reis, que relatou o último pedido do tenente coronel, afirmando que para Inocêncio da 

Costa “conquistar a glória seria reencontrar com sua estimada mulher no outro mundo”.44 

Para os mais céticos, demonstra o sentimento de posse que ele tinha por ela. 

Inocêncio da Costa não teve filhos com nenhuma das esposas, nem enteados. 

Falecendo após a morte delas, acabou por distribuir sua herança entre as ordens religiosas que 

frequentava e a algumas pessoas próximas a ele e a sua última esposa, incluindo algumas 

escravas a pedido de Rita da Silva, conforme discutidos no próximo capítulo. 45 

                                                             
40 Cf.: Inventário de documentos sobre o Brasil..., v. V, pp. 295, docs. 27. 417 - 27... Apud, BITTENCOURT, 

Anna..., 1992, op. cit., p. 418. 
41 Inocêncio José da Costa foi uma figura tão ilustre que duas décadas após seu falecimento teve seu retrato 

exposto na sala da secretária da Ordem, aprovado por unanimidade em assembleia no dia 03 de fevereiro de 

1828. Já que após listados seus feitos desde 1763, o mesmo cumpriu sua obrigações com “assiduidade, desvelo, e 
honra”, em palavras do Prior Coronel João Ladislau de Figueiredo e Melo. Em 25 de novembro de 1883 o retrato 

foi removido da secretária para a sala que hoje se encontra, sob as orientações do Irmão Prior Paulo José Pereira 

Espinheira, que também tratou de redecorar a sala. ALVES, Marieta... 1971, op. cit., pp. 96-97. 
42 Op. cit., BITTENCOURT, 1992, p. 51. 
43 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 6 
44REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991, p. 188. 
45 Seu único parente biológico na cidade, o sobrinho Carlos José Gomes, da Costa, não foi convocado como 

herdeiro por conta das ingratidões que cometeu ao tio. Ainda assim ficou de receber em dose única a quantia de 

duzentos mil réis. APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 10. 
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CAPÍTULO III - Quase da família: escravidão, compadrio e 

a formação de uma rede de solidariedade feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando as múltiplas possibilidades de usos dos seus escravizados, não seria 

possível definir com precisão quais os reais interesses de Rita da Silva com as escravizadas 

que possuía.  Ao iniciar a pesquisa e a leitura das fontes havia um objetivo específico que 

orientaria este capítulo: demonstrar como se dava a relação entre uma ex-escrava que se 

tornou senhora e as escravas que possuía, na intenção de perceber como a experiência da 

senhora influenciava na convivência. Analisando algumas formas de mobilidade social 

busquei perceber e explicar Rita Gomes da Silva como uma via para que outras mulheres se 

tornassem efetivamente livres, entretanto, até onde foi possível perceber, estas só se tornaram 

livres após a morte de Rita da Silva.  

Conforme demonstrado no primeiro capítulo, ao sair para a Romaria do Bonfim, Rita 

da Silva caminhava com grupos de escravas devidamente perfumadas e arrumadas. Numa 

primeira leitura isso pode ser percebido apenas como demonstração de sua riqueza. No que 

tange uma análise individual, tendo ela sido escrava ou não, ainda era uma mulher de cor, o 

que por vezes poderia incomodar a elite colonial. Avançando mais na bibliografia, como 

demonstrado por Vilhena e Silvia Lara, durante o período colonial o ato de andar com as 

escravas bem arrumadas era comum entre as senhoras. Sendo assim, intencionalmente ou não, 

sair com grande quantidade de escravas não era nenhum ineditismo.  

Desta forma, tudo leva a crer que o tratamento dado a suas escravas não se 

diferenciava muito da relação de propriedade que as demais senhoras tinham com seus 

escravos. Ao observar como as escravas estavam vestidas e a etnia que pertenciam isto se 
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torna ainda mais claro, como dito por Vilhena, era comum que estas acompanhassem suas 

senhoras exuberantemente vestidas, desde seus vestidos a acessórios que poderiam chegar a 

custar o mesmo valor de sua posse.1 Ocorre que o fato de estarem bem arrumadas não 

significava melhor tratamento, até mesmo porque não é possível afirmar que essas roupas e 

jóias pertenciam às escravas. 

Passando a analisar a diversidade étnica dos respectivos grupos de escravas 

mencionados por Pedro Ribeiro, o primeiro era formado por mulheres brancas, que de acordo 

com o major teriam sido alugadas.2 Apesar do estranhamento inicial que alguns possam ter ao 

ouvir falar de “lacaias brancas” cabe esclarecer que não necessariamente se trata de mulheres 

da elite que eram escravizadas, mas mulheres que de tão mestiças possuíam tons de pele clara 

e por serem pobres e/ou órfãs acabavam por se sujeitar aos mais diversos serviços. 

Obviamente, a colocação dele sobre a intenção de Rita em querer subjugar a cor que ela 

queria ter é válida, porém tratando-se de uma sociedade exibicionista se alugadas 

demonstravam poder aquisitivo. 

Porém, se descartarmos a possibilidade dessas mulheres brancas serem escravizadas, 

pode-se dizer que apenas estavam na companhia de Rita para a Romaria do Bonfim. Pedro 

Ribeiro não tinha proximidade com ela para comprovar que aquelas mulheres eram escravas 

de Rita ou alugadas. Diferentemente das mulheres negras estas tinham maior chance de serem 

mulheres próximas ao casal e estarem ali pelo cumprimento religioso. Como Ribeiro também 

não informa a faixa etária das mulheres que a acompanhavam é possível supor que estas 

poderiam facilmente ser comadres de Rita, vizinhas ou amigas, o que de fato explicaria a 

quantidade de mulheres em torno dela. 

Quanto aos outros dois grupos nada de extraordinário para a sociedade escravista, 

mulheres nascidas na Bahia ou africanas comercializadas no tráfico, escravizadas por Rita da 

Silva e seus maridos. Na referida menção estas não podiam usar seda, mas pelo uso de cetim 

bordado a fio de ouro também representava a riqueza de Rita da Silva. Em termos práticos, 

não há nenhum indício de predileção entre as escravas, nem a quantidade exata de escravas 

que Rita da Silva possuía. Ainda que a observação de Pedro Ribeiro estivesse certa sobre o 

grupo de escravas jejes, estas de fato eram estimadas por suas senhoras por se adaptarem 

melhor aos costumes e atividades na colônia.3 

                                                             
1Bittencourt, Ana Ribeiro Góes. Longos Serões no Campo: O Major Pedro Ribeiro. Maria Clara Mariane 

Bittencourt (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. p. 222. 
2 Cf.: Nota de rodapé 15, p. 18. 
3 Op. cit., Bittencourt, Anna....1992, pp. 220. 
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De acordo com a documentação levantada sobre Rita da Silva, assim como as demais 

senhoras da época, o acúmulo de escravos além de instrumento de trabalho também 

demonstrava riqueza. No caso de Rita é possível acreditar que sua rede era majoritariamente 

formada por mulheres escravizadas, pois além do relato de Pedro Ribeiro ela aparece 

batizando e enterrando mais escravas do que escravos. O que não descarta a possibilidade de 

que houvessem homens a seu serviço. 

Em primeiro de outubro de 1790, o óbito de Ricardo, cabra, filho natural de Ana, 

preta, escrava de Rita da Silva é um dos primeiros indícios dessa rede de escravas.4 No ano de 

1792, provavelmente já casada com Inocêncio da Costa, Rita da Silva aparece no registro de 

óbito de Feliciana, parda, filha natural de Maria, também parda.5 Apesar do estado do 

documento, o registro permite acreditar que ambas eram escravas de Rita Gomes da Silva e 

moradoras da Freguesia da Conceição da Praia. No mesmo ano, registra-se o falecimento de 

Maria, outra escrava de Rita da Silva, de nação jeje.6 E no dia 09 de maio de 1803, Rita 

aparece ajudando no batizado Desidéria, declarada como de nação jeje, que tinha por volta 

dos seis anos, e foi apadrinhada por Manoel, também escravo de Rita.7  

Embora não tenha sido possível contabilizar com precisão a quantidade de escravas 

que Rita da Silva possuía, tais registros confirmam a variedade de escravas que estavam sob 

seu domínio. Os registros indicam que escravas africanas e outras nascidas na Bahia foram 

batizadas e até mesmo enterraram seus filhos sob a tutela de Rita da Silva. Não é possível 

afirmar que a preocupação de Rita em batizar suas escravas era uma forma de encaminhá-las 

para o casamento ou um cuidado específico de quem já foi escravizada, por tratar de um 

sacramento comum e necessário. Mas é preciso lembrar que a ideia do batismo consistia num 

sacramento religioso que tornava todas iguais perante Deus, e garantia alguma segurança as 

envolvidas. Quanto as intenções de Rita, talvez fosse apenas o atributo de uma boa senhora 

cristã. 

Como geralmente as senhoras não costumavam apadrinhar suas escravizadas, estas 

eram batizadas por pessoas livres ou até mesmo por outras cativas. Segundo Sandra Graham 

as escolhas dependiam do que se esperava com esse apadrinhamento e o que os envolvidos 

poderiam oferecer a batizada. No caso de crianças, ocorria que os pais escolhiam pessoas 

próximas que tivessem alguma credibilidade social ou até mesmo entre os senhores. 

                                                             
4 ACMS, Livro de Registro de Óbitos/Conceição da Praia, 1781-1804, f. 131v. 
5 ACMS, Livro de Registro de Óbitos/Conceição da Praia, 1781-1804, f. 144. 
6 ACMS, Livro de Registro de Óbitos/Conceição da Praia, 1781-1804, f. 140 v.  
7ACMS, Livro de Registro de Batismos (LRB)/ Conceição da Praia, 1800-1806, f. 79 v.  
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Posto isto, as menções feitas no testamento de Inocêncio da Costa sobre as pessoas 

próximas ao casal e a quantia de esmola que cada uma deveria receber após seu falecimento 

reafirma as aproximações e a importância das relações de compadrio na colônia. A ausência 

de algumas páginas do documento abre a possibilidade de outras pessoas terem sido 

beneficiadas, mas considerando que o casal não teve filhos nem parentes próximos, tal 

hipótese é bem limitada.8 

Tendo dito, a primeira pessoa mencionada no testamento é uma comadre do casal, 

uma senhora chamada Anna Maria Ribeiro, que apesar do sobrenome não tem nenhum 

vínculo com a família de Bittencourt, esta era viúva de Manuel Fernandes de Castro e herdou: 

para si vinte mil réis. E para ajuda do Estado de sua filha mais ve- 

lha, [cujo nome ignoro] [um] mil réis e se ela já tiver tomado esta- 

do passara a outra Irmã imediata, e não a tendo passarão a 
dita sua mai, e se esta já tiver falecido passarão ao meu casal 

Advertindo meus ditos testamenteiros q’ a [dona] [minha] [comadre] é 

moradora no  
Campo do Barril em uma casa que a defunta [minha] [mulher] me pediu 

lhe mandasse fazer para ela morar pelo amor de Deos em (quanto) vives- 

se e por essa [razão] rogo aos ditos meus testamenteiros e herdeiros q’ lhe 

con- 
firão sempre esta esmola nem a obriguem pagar alguém al 

gum (enquanto) nelas morar nem do maus tempo q’ nela tem 

morada q’ tudo lhe faça pelo amor de Deos.9 
 

Aparentemente Anna Ribeiro não era uma mulher escrava, mas o apadrinhamento de 

uma de suas filhas por Inocêncio Costa lhe aproximou de Rita da Silva, lhe garantindo 

moradia e a esmola de mil réis para que pudessem se manter a partir dali. Como dito, essas 

relações de compadrio eram comuns ao período colonial, aqueles que não tinham como 

acumular bens utilizavam-se de sua reputação ou do interesse na credibilidade de alguém para 

assim estabelecer as relações de compadrio, e assegurar o mínimo de qualidade de vida.10 

Evidentemente as relações de compadrio garantiam segurança e estabilidade entre os 

grupos sociais, Lycurgo Filho afirma que essas relações estavam intrínsecas ao regime 

patriarcal e “faziam parte da sistemática econômica pautada na propriedade e na família”.11 

As ligações estabelecidas por compadrio, para além de uso social, acabavam por consolidar a 

ideia paternalista entre as famílias e a garantia de proteção e estabilidade em momentos 

conturbados, como os de post-mortem.  

                                                             
8  Ver nota 46, Capítulo II. 
9  APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 21. 
10 GRAHAM, Sandra. L. Caetana diz não: histórias de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2005, pp.72-75. 
11 SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma comunidade rural do Brasil Antigo: aspectos da vida patriarcal na 

Bahia no sertão da Bahia nos séculos XVII e XIX. Salvador: UEFS: Fundação Pedro Calmon, 2012. p. 10. 
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Sem querer reduzir as violências de uma sociedade patriarcal, é necessário destacar 

como esses vínculos de compadrio reafirmam a transferência de tutela entre homens sobre 

suas respectivas esposas e filhas. Em caso de falecimento do patriarca, os compadres criavam 

certa responsabilidade para com a viúva, os/as filhos/as e os bens da família. Contudo, é 

possível acreditar que essas comadres também construíam laços para que em caso de 

falecimento de seus maridos elas pudessem contar com o apoio dos compadres. 

Consecutivamente outra comadre aparece no testamento. Marcelina Angélica do 

Corpo de Deos, também comadre do casal, e pelo que foi possível transcrever da 

documentação, acompanhou os últimos momentos de Rita da Silva, e após seu falecimento 

fez companhia ao viúvo. Inocêncio da Costa não esclarece no testamento qual o grau de 

intimidade com essa comadre após o falecimento da esposa, mas ressalta que Maria Angélica 

de Deos “morando pelo amor de Deus junto com a [minha][comadre] Úrsula Maria das 

Virgens”, no que foi possível prestou bons serviços ao casal.12 Demonstrando assim que não 

havia nada além de gratidão e uma esmola de duzentos mil réis entre eles. Essas em especial 

tiveram o direito de escolher se queriam receber sua parte em réis ou em fazendas.  

Úrsula Maria das Virgens recebeu a casa de sobrado, no Gravatá, que Rita da Silva 

havia herdado do primeiro casamento, como forma: 

dessa gratidão de muito Amor q’ dela rece- 

bia, praticado sempre desde o primeiro instante que a tomasse 

p/ a sua [companhia] como era publico em [  ] [nesta] que nela com 
sua vida e não pode [...] e se isto por mim de muito  

verdade e principalmente de minha [maior] vontade. Logo depois do  

seu falecimento [...] defunta minha mulher lhe fiz doação 
da sua morada de casa de sobrado para ela possuir morada 

e ter [...], e por essa morte passar a seus herdeiros  

a qual doação foi passada por um escrito particular para seu 

titulo unicamente (prometida) nele [revalidada] neste meu 
testamento como já o faço, pois [...][...][...]vontade, e por ver- 

dade desta venha poderá a dona minha [dona] das referidas casas 

D. Úrsula Maria das Virgens, possuir a logra de hoje para 
Sempre como  suas q já são livres dos embargos e sem 

Hipoteca alguma sem menos com os meus testamenteiros devi- 

Da [...] embaraço algum qualquer que seja. E da mesma forma  
Nos possuirão os seus herdeiros quando lhe vierem atacar, e quero  

Que tudo valha com legado ou prelegado, e que seja tudo 

Comprido; logo depois do meu falecimento dando poder e au- 

toridade o dita legatória para entrar na posse delas ei 
Dependente de as pedir ao meu herdeiro e testamenteiro p/ o que decide.13 

 

                                                             
12 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 22. 
13 Id., p. 26. 
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Este foi o único caso de doação ainda em vida ratificado no testamento. Além disso, 

D. Úrsula Mª das Virgens recebeu três mil cruzados para ajudar na sua subsistência e no mais 

que ela precisasse em remuneração do tratamento dado a Rita da Silva. Inocêncio José da 

Costa também pediu para que a parte de Úrsula fosse a primeira a ser entregue após o seu 

falecimento, fossem em réis ou em forma de 

casa, como de prata, ouro, e diamante q’ [possuo] se satisfaça 

imediatamente, e na [mesma] forma [deixo] referida [minha] [comadre] os 

[escravos] pedreiros Jose, [Francisco], e Vitorino [para] os possuir como 
seus que já são, [para] o q’ todo  poder a referida [legatária] [para] por Au- 

toridade própria e independente do meu herdeiro e testamenteiro po- 
der entrar na posse destes bens, logo que eu falecer.14 

No mais, quanto aos escravos ficariam forros assim que Úrsula falecesse. Novamente, 

a preocupação com as pessoas que eram próximas ao casal visava garantir de todas as formas 

que estas não ficassem desamparadas, inclusive pelo risco de que ao terminar o inventário não 

fosse possível entregar as esmolas especificadas. 

Para a afilhada Dona Maria José, filha de D. Úrsula Mª das Virgens deixou [seis] mil 

cruzados em dinheiro e uma escrava chamada Brazilia, caso falecesse antes do padrinho a 

herança seria repassada a sua mãe que ele nomeou como sua tutora. Essa parte também 

entraria na somatória de bens herdados pela mãe e pago: 

logo do primeiro dinheiro q’ deles se apurarem tanto em casas, como 

de prata, ouro, e diamantes, que deixo se satisfaça imedia- 

tamente para o que don todo o poder a referida tutora sua Mai, 
para por autoridade própria, independente do meu herdeiro e  

testamenteiro poder entrar na posse destes bens, logo q’ eu falecer para o q’ 

desde logo a hei [... ] empossada.15 
 

Ao compadre Antonio Jesus Pereira de Andrade, casado com Roza Maria da 

Conceição que “foi da criação da defunta minha mulher e ambos meus [compadres] a quem 

sempre muito amávamos pelos bons serviços que nos faziam em sua vida”, deixou uma casa 

na Rua do Cabeça, na qual o casal já morava. Para todos os efeitos Inocêncio da Costa 

declarou que a eles não deveria ser cobrado aluguel e que não havia hipoteca ou qualquer 

embargo.16 

A descrição como pessoas que “vêm desde a criação de sua mulher”, provavelmente  

Rita, demonstra que se conheciam há muito tempo. Se confirmado, a expressão dá a entender 

que acompanharam Rita da Silva desde pequena. Assim sendo, ela poderia ter sido 

apadrinhada por este casal, e através deles ter conhecido Inocêncio da Costa. O que 

                                                             
14  APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 27. 
15 Ibidem, pp.28-29. 
16 Id. pp. 29-30. 
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teoricamente daria base para os boatos de terem se conhecido enquanto ela estava casada com 

Leandro Braga ou até mesmo antes 

Segundo 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”. Aos padrinhos ficava a responsabilidade de guiar espiritualmente as 

crianças para que permanecessem no caminho da salvação, estes assumiam o papel de pais 

espirituais, responsáveis até mesmo por corrigir em casos necessários a postura dos pais 

biológicos.17 

Tal responsabilidade é tão significativa que ao observarmos o caso de Inocêncio ele 

prioriza o cuidado com as comadres em detrimento do sobrinho de sangue que tinha. Esse 

exemplo não representa todas as relações de compadrio, mas em casos de desafeto como o 

ocorrido, as comadres se tornavam as pessoas mais próximas do/a finado/a. Além disso, havia 

também a preocupação com os/as filhos/as dessas comadres, não apenas a criança batizada. 

Durante a distribuição de bens define-se uma quantia para as mães e outra(s) para seu/ua(s) 

respectivo(s) filhos/a(s). 

Da mesma forma, pelos bons serviços prestados ao casal, outra mulher chamada Maria 

da Cruz recebeu por esmola sessenta mil réis. A natureza dessa descrição também não é 

explicada, seria apenas uma forma de retribuir o que receberam em vida.18 Sendo a única a 

receber diretamente tal quantia, nota-se que a esta a gratidão era diferenciada. 

Anna Rita tem uma descrição mais detalhada, ao que consta era mulata e possuía uma 

relação mais próxima com a senhora, da qual possivelmente tenha recebido o nome em 

homenagem a Rita da Silva, que um dia casará seus pais Luterio e Maria Luiza, sua mãe 

oriunda da Costa da Mina. Ana Rita deveria receber cem mil réis ou, caso quisesse, em 

fazenda, no caso de falecimento a quantia deveria ser dada aos seus pais.19 Não foi possível 

afirmar se Rita da Silva chegou a ser madrinha de casamento dos pais de Ana Rita ou qual o 

grau de influencia na junção do casal, mas possivelmente algo significativo que dava 

proximidade entre eles.  

Em seguida, outras duas mulheres aparecem recebendo herança a pedido de Rita da 

Silva para que “não desamparasse, pelo amor digo pelo [muito] que lhe queria, pelo [amor] de 

criação, que eu e ela lhe tínhamos”, ou seja, o casal não teve filhos, mas tinha contato direto 

com Umbelina e Mauricia, filhas da preta Suzana, criadas com muito zelo. As meninas tinham 

                                                             
17 GRAHAM, Sandra ... 2005, op. cit., pp. 69. 
18 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p..24. 
19 Id., p.24. 
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a mesma idade, mas não especificada, no entanto, eram jovens demais para que recebessem o 

que lhes cabia de direito, e ficaram na responsabilidade de Dona. Úrsula Mª das Virgens, após 

o falecimento de Inocêncio Costa por recomendação de Rita. Para a respectiva criação e 

educação foi destinado duzentos mil réis, e após atingirem a idade de reger suas próprias 

vidas deveriam receber alguma quantia dos testamenteiros, mas que não passasse de cem mil 

réis e somente uma vez. 

Para a mãe das meninas, Suzana, destinou a esmola de cinquenta mil reis, recebendo 

de uma só vez, e da mesma forma para seus outros dois filhos Luis Gomes da Silva e Joaquim 

Caetano cem mil réis.20 Para o caso do falecimento de qualquer um dos filhos Suzana 

receberia a parte.21 

Na sequência deixou forros outros escravos sob a mesma alegação de bons serviços 

prestados: 

a Antonio Feliciano q’ me servia de acompanhar em  

atenção ao amor e fidelidade q’ sempre nele achei, cem mil  
reis em dinheiro, para com eles poder tratar da sua vida 

E assim mais outra tanto quantia ao preto Luiz Gomes da  

Silva, pela fidelidade, e amor com q’ servia a defunta sua  

Senhora q’ por sua morte o deixou forro, e nunca me desacom- 
panhou, lhe deixo outros com mil réis para ajuda de com eles 

tratar de sua vida. 

Na mesma forma deixo forro um pardo chamado Izidoro q’ foi 
De falecido meu irmão [Desz] Joaquim Cassimiro da Costa pelos bons 

serviços  

que lhe fez como dos mais q’ me tem feito meu testamenteiro e herdeiro lhe 
pas- 

sará a sua carta de liberdade, e cem mil reis em [ ]ou fazenda para 

com ela [ ] a sua vida. 

Na mesma forma deixo forros os meus dois negros carregadores  
de [cadeira] um chamado Lucas e outro [Domingos] e vinte mil réis para ca- 

da um para se irem alimentando q’ meu testamenteiro e herdeiro lhe entre- 

gará com suas cartas.22 

 

Como existe a possibilidade de Inocêncio da Costa ter ido à falência antes de morrer, 

ele pode ter vendido ou alforriado seus escravos antes de falecer, já que pelas páginas ainda 

existentes do testamento apenas três escravos foram listados. Destes os mais próximos, como 

o acompanhante Antônio Feliciano, Izidoro e os carregadores de cadeira Lucas e Domingos.23 

De fato, estes receberam suas alforrias pela gratidão aos serviços prestados, mas não 

                                                             
20 Consta um registro de óbito de Constância, parda, filha de Suzana, provavelmente a mesma citada aqui, preta, 

escrava de Rita Gomes da Silva Datado em dois de outubro de 1790. ACMS, LRO, Conceição da Praia, 1781-

1804, f. 131v. 
21 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 25. 
22 APEB, Judiciário. 08/3465/02, Testamento de Inocêncio da Costa. Salvador. (1805). p. 31. 
23 Sobre Izidoro consta também o registro de Batismo de Caetana “jeje, escrava de Dona Rita Gomes de Sousa”, 

de seis de dezembro de 1801, ACMS, LRB, Conceição da Praia, 1799-1800, f. 43. 
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representam total caridade de Inocêncio. Observa-se que nem todos os escravos ficaram livres 

após o falecimento de Inocêncio. Os escravos José, Francisco e Vitorino, por exemplo, 

passaram a posse de Dona Úrsula até os últimos dias de sua vida. Como estes possuíam 

ofícios variados não necessariamente estariam restritos a companhia de Dona Úrsula, mas 

ainda assim pertenciam a ela. 

No caso de Luiz Gomes da Silva a alforria foi entregue antes de Rita falecer. Luiz foi 

batizado no dia 03 de outubro de 1786, na Conceição da Praia. Foi apadrinhado por Maria, 

parda, e Ignácio Lopes de Andrade, moradores da Freguesia da Sé. Sabe-se que era muito 

próximo de Rita ao ponto de adotar os sobrenomes da finada, o que era comum no período.  

Cabe destacar que os homens mencionados não receberam altas quantias de esmolas 

nem propriedades, inclusive sendo praticamente os últimos a serem citados. De maneira geral 

deveriam receber um valor simbólico em parcela única, que muito provavelmente não lhe 

garantiria a compra de sua alforria. Entretanto, as justificativas para a distribuição dos bens 

consistiam na proximidade que essas pessoas tinham com o casal, o que confirma a hipótese 

de que intencionalmente Rita da Silva constituiu uma rede de mulheres pela aquisição de 

escravas e pelo compadrio para os mais variados fins. 

Ao concluir a leitura e análise do testamento de Inocêncio da Costa retomo a discussão 

mencionada no começo do capítulo. Aparentemente, o testamento do casal, por assim ser, 

distribui seus bens entre as pessoas mais próximas, e que de alguma maneira possuíam uma 

relação de dependência com Rita da Silva e consequentemente com Inocêncio da Costa. 

Pela leitura do testamento não é possível compreender todas as ligações que essas 

mulheres tinham entre si e com Rita da Silva. Algumas delas pertenciam a ordens religiosas, 

outras possivelmente eram escravas libertas, e as demais comadres do casal, ambas foram 

lembradas por Rita para que de alguma forma tivessem uma garantia de sustento ou a 

segurança de que não ficariam desabrigadas.  

A preocupação com as pessoas mais próximas fica assim explícita no testamento. 

Antes de falecer todas as responsabilidades eram transferidas. Cabia assegurar que após seu 

falecimento as pessoas que de certa forma estavam sobre sua tutela teriam seu padrão de vida 

mantido e ajuda no que mais fosse necessário.  

Neste sentido, um caso em particular precisa ser retomado, as filhas de Suzana. Como 

Umbelina e Mauricia eram próximas ao casal houve um cuidado específico de assegurar sua 

educação. Apenas pela forma como essa família é descrita não dá para afirmar quais os 

vínculos mantinham com o casal, como Inocêncio não utiliza o tratamento de comadre e não 

informa o estado civil de Suzana é possível supor que ela era escrava ou pelo menos liberta, 
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uma vez que usa a designação “preta” quando refere-se a ela, atribuída a mulheres africanas; e 

provavelmente viúva. Mas o detalhe que quero destacar é que além das relações de compadrio 

e parentesco havia outros fatores que poderiam constituir essa rede de solidariedade, fosse por 

amizade, sentimento cristão ou o desejo de Rita em ter filhas que resultou na preocupação 

com o futuro das duas meninas. 

Tais ideias não são tão absurdas se considerarmos que não era habitual senhores/as 

aparecerem apadrinhando cativos, ocorre que seria contraditório e por vezes inviável, se 

responsabilizar espiritualmente por um/a cativo/a e manter seus interesses econômicos com 

um/a escravo/a, inclusive lhe infligir determinadas punições. Assim sendo, era preferível que 

se mantivessem as relações definidas e distantes. Os/as senhores/as se responsabilizavam em 

providenciar as cerimônias, inclusive escolhendo padrinhos e cônjuges, mas não se envolviam 

espiritualmente.  

A segunda explicação consiste na normatividade de senhoras se afeiçoarem aos 

filhos/as de seus cativos/as.24 Assim como foi uma explicação válida para Rita, a 

possibilidade se reafirma se considerarmos que ela não teve filho/as legítimas e que isso 

poderia ser um desejo dela. Neste caso, se Suzana era escrava de Rita ou já fosse liberta nada 

impediria que Rita pudesse ter algum tipo de afeto e também poder corrigir a postura das 

meninas e até lhes infligir castigos. 

Ao mesmo tempo em que essas aproximações não são explicadas elas permitem uma 

infinidade de interpretações que só reafirmam a ideia de que havia uma rede de solidariedade 

e dependência em torno do casal. Ao passo que ambos se responsabilizaram até o fim de seus 

dias por estas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 REIS, Adriana Dantas. “Malvadas ou redentoras? A representação da senhora de escravos (Bahia, século 

XIX)”. Humanas: Revista do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia- UEFS- Ano 1, n1 (jan/jun.2002) 

– Feira de Santana: UEFS, 2002. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A história de Rita Gomes da Silva, por mais que seja diferenciada, não traz nenhum 

ineditismo para a historiografia, mas reafirma a dinamicidade do período colonial e as 

estratégias utilizadas pelas mulheres para sobreviver e enriquecer na colônia. Neste sentido, 

mais importante do que conseguir enriquecer é construir uma estrutura para manter-se rica, 

como Rita fez.  

Não podendo determinar suas origens, cabe observar que na estrutura e organização 

social da colônia o casamento era visto como um negócio, onde ou a pessoa estava buscando 

manter seu patrimônio e status social ou estava tentando aumentá-lo. E por assim ser, foi o 

que Rita fez independentemente da falência do seu primeiro marido ter sido apenas boatos. 

Acontece que numa sociedade exibicionista nada mais lógico que ela tenha buscado outro 

homem tão ou mais rico quanto, e coincidentemente ou não, tenha se apaixonado. 

Contar histórias como essa sempre incorre no perigo de parecer demonstrar que 

mulheres negras e brancas concorriam por parceiros em plena igualdade. Ou que o 

envolvimento entre homens brancos e mulheres negras significava apenas predileção e 

privilégios. Por outro lado, não revelar esses casos invisibiliza a trajetória de mulheres que 

encontraram estratégias para sobreviver e ascender socialmente no período colonial. Além de 

que esse silenciamento também contribui para uma visão dicotômica das mulheres que ou 

eram pobres vítimas da dominação masculina branca ou eram dominadas pela histeria e 

luxúria. 

Demonstrar a dinamicidade da sociedade colonial necessita ressaltar as 

particularidades de cada caso, para que tais exemplos não sejam entendidos como a norma da 

sociedade, ainda que sejam apresentadas diversas relações entre homens de determinada cor 

ou classe com mulheres escravizadas ou livres.  

Posto isto, as particularidades na trajetória de Rita da Silva demonstram que as 

mulheres estavam em constante movimento e adaptação, ora ela parece extraordinária, por 

tratar-se de uma mulher de cor que esbanjava muito luxo, ora tão comum numa sociedade que 

seguiam o estilo barroco de ser e viver.  Pode-se dizer que Rita da Silva era uma verdadeira 

incógnita, mas não por sua cor indeterminada. A mesma mulher que esbanjava demasiado 

luxo e se comportava como as demais senhoras do período colonial, também estava atenta as 

necessidades das mulheres próximas a ela. Fosse sua bondade uma forma de promover sua 

vaidade, ou mera gratidão, a mesma mulher que negava ajuda a uns, em seu leito de morte 

buscou assegurar moradia e sustento de outras mulheres dependentes dela. 
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Essa rede de solidariedade construída por Rita através de compadrio, interesses 

financeiros e amizade corrobora para a ideia de que as mulheres buscavam meios de garantir 

alguma estabilidade além das relações familiares. Esses vínculos variavam de acordo com a 

posição social que essas mulheres ocupavam, mas de maneira geral, buscavam artifícios para 

que seus bens pudessem ser administrados por pessoas de sua confiança.  

Tal conduta poderia se dar ainda em vida, sendo que no caso de falecimento do marido 

de alguma comadre, e na ausência de alguém de confiança na família, recorria-se aos 

compadres. O procedimento poderia inclusive ser registrado em testamento. Em outras 

circunstâncias, a proximidade com mulheres de grande prestígio social não só assegurava 

proteção e alguma esmola post-mortem como permitia melhores condições de vida para suas 

filhas, como no caso das de Suzana. Neste exemplo, nota-se que as meninas de alguma forma 

sob a responsabilidade de Rita que ao falecer deixou aos cuidados do marido, e esse em 

testamento passou à D. Úrsula das Virgens.  

No que tange as escolhas feitas sobre a vida das mulheres após sua morte, caberia uma 

longa discussão sobre qual a concepção de liberdade Rita da Silva tinha ao dispor o tempo 

livre de outras mulheres para cuidar dos seus desejos post-mortem. Não que o pedido à Dona 

Úrsula de cuidar das meninas Umbelina e Marcelina pudesse ser considerado uma forma de 

escravidão, mas também poderia ser entendido como uma exigência que não dava escolha a 

essas mulheres, subservientes à proteção que Rita lhes dava. Ainda caberia buscar entender 

porque a rede de solidariedade não se estendeu a escrava Brazilia que foi deixada como 

herança por Inocêncio para a afilhada Maria José. 

Tais explicações talvez somente Rita da Silva pudesse responder, assim como defini-la 

como esnobe ou caridosa só foi possível aos que conviveram com ela. Minha 

responsabilidade era expor e problematizar as descrições sobre Rita. E neste sentido, por mais 

que haja uma infinidade de explicações para a formação desses laços é preciso constar que 

intencionalmente ou não essas mulheres construíam vínculos entre si para que pudessem se 

manter. Inclusive ao restringir esse círculo para que as quantias fossem bem distribuídas. 

No caso de Rita da Silva, é preciso enfatizar a autonomia que ela possuía ao distribuir 

os bens. Como dito, ela tinha liberdade para negociar, supostamente intermediava propinas e 

administrava as relações e cuidados dos escravos, ao fim de sua vida solicitou ao marido a 

preservação de algumas decisões tomadas por ela. Além disso, a herança é distribuída em 

nome de ambos, esmolas, alforrias e propriedade. Mais do que demonstrar o respeito e 

vontade de cumprir os desejos da finada, o testamento de Inocêncio comprova que Rita 

administrava seus bens. Evidentemente isso não significa que a sociedade era menos 
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patriarcal, nem que todas as mulheres tinham essa liberdade, mas expressa uma estrutura 

mutável. 

Obviamente a intenção deste trabalho não era buscar a beatificação de Rita Gomes da 

Silva, mas também não se pretendia mostrar apenas os desagrados feitos, cujas menções de 

Anna Bittencourt parecem dar conta. As ações cometidas por Rita da Silva poderiam 

facilmente agradar a umas e desagradar a outras pessoas. E quanto a isso, não devemos 

sobrepor nosso juízo de valor nas escolhas que a personagem fez para sua vida e de quem 

estava próximo a ela. 

A ideia central de escrever essa trajetória era dar visibilidade a história de Rita da 

Silva no sentido de demonstrar formas de autonomia e estratégias de mobilidade social e 

sobrevivência das mulheres negras durante o século XVIII. Assim como se pretende colaborar 

para a história das mulheres e os estudos de gênero. Contudo, a história de Rita da Silva 

possui uma carga de representatividade que se ampliada pode auxiliar na construção de um 

imaginário positivo a cerca da trajetória de luta e resistência das mulheres negras. E neste 

sentido, espera-se que outros casos semelhantes sejam revelados. 

Rita da Silva não era uma mulher negra empoderada. A aplicação anacrônica da 

expressão remete as críticas feitas por Sueli Carneiro, sobre a libertação feminina que se 

buscava no século XX. Segundo a autora “Nós, mulheres negras, fazemos parte de um 

contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas 

esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis”, a expressão que resumidamente 

significa conquistar poder certamente tinha significados diferentes para as mulheres no século 

XVIII25. Era uma mulher que estava tentando sobreviver e viver bem durante o período. 

Ainda que o fato de só tentar sobreviver pareça pouco para as mais obcecadas.  

O que estou querendo dizer aqui é que a ideia de resistência por vezes está associada a 

ideia de confronto direto, e o que se vê  na trajetória dela é um caminho inverso. Que embora 

não fosse acessível a todo mundo era uma forma de sobreviver. Isso não significa que ela não 

sofreu o impacto de uma sociedade racista, tanto que visto o relato de Ana Ribeiro mesmo 

depois de morta sua cor é utilizada para inferiorizá-la.  

Nitidamente a distancia temporal existente entre as duas influenciou na visão que 

Anna Bittencourt imaginava de Rita da Silva, além das próprias análises que o Pedro Ribeiro 

construiu da personagem. Ainda que a presença de Rita fosse algo incômodo para a sociedade 

                                                             
25 CARNEIRO, Sueli. “Enegrecer o feminismo”: a situação da mulher negra na América latina a partir de uma 

perspectiva de gênero.  2003, p. 1. [S.I: s.n.]. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/375003/mod_resource/content/0/Carneiro_Feminismo%20negro.pdf 

Acessado em 14 de jan. de 2020. 
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colonial, no século XIX esse estranhamento é potencializado com a ideia de Nação brasileira 

independente e em formação diversas teorias científicas sobre a inferioridade biológica dos 

negros se tornando popular.  

Além disso, a origem de Rita ainda é desconhecida, e sendo ou não bem tratada por 

quem a criou a ideia de tratar bem depende de como isso é feito. Se para quem observa 

determinadas ações são vistas como carinho, no cotidiano interno isso pode ter ações e 

reações completamente opostas. O casamento, por exemplo, só significou que ela foi casada. 

A partir disso, podemos observar suas demonstrações de poder. 

E sobre estes, segue-se as mesmas observações levantadas na introdução desta 

monografia. Uma relação duradoura não garante nenhuma proteção. Os boatos sobre o fim do 

primeiro casamento também podem mascarar uma relação abusiva. E na ausência de uma 

explicação concreta sobre as causas da morte de Rita só a versão do marido não diz muita 

coisa. 

Por fim, o levantamento de tantas questões apresentadas não tem como intenção a 

construção de um texto vago, mas sim discutir o que foi apresentado sobre a personagem e 

provocar as leitoras releituras. Caberá, então, a estas definirem como percebem Rita Gomes 

da Silva. 
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