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História da pesquisa monográfica. 

INTRODUÇÃO. 

  

 Mergulhar no campo das representações sobre a escravidão e suas personagens 

em Feira de Santana, é tentar perceber as peculiaridades que marcam essa região no 

tocante as relações escravistas, e ao mesmo tempo, buscar identificar também as 

relações de proximidades, de semelhança com outras regiões e processos de 

desmontes da sociedade escravagista brasileira. Nas linhas a seguir, ficam 

perceptíveis ambas as questões no contexto de desarranjo das malhas senhoriais e a 

apreensão da cor como um critério balizador das desiguais hierarquias numa 

sociedade diaspórica sediada no agreste baiano, entre o final do século XIX e início 

do XX. Lucas Evangelista dos Santos, escravizado feirense, monumentalizado por 

letrados da região enquanto Lucas da Feira, sujeito histórico dessa pesquisa, emerge 

nesse contexto, enquanto figura símbolo de uma experiência a ser demonizada e/ou 

esquecida, disputada, positivada, heroicizada como que de resistência, mas sempre 

amarrada a uma razão, a um campo discursivo consolidado no desmontar e remontar 

dos projetos de civilidade e cidadania no pós-abolição. 

 Atentando para os estudos e as relações entre memória e escravidão em Feira 

de Santana, busco refletir sobre o processo de elaboração e consolidação de uma 

razão a respeito de Lucas da Feira, escravizado que experienciou o cotidiano e os 

traçados de uma sociedade escravista da primeira metade do século XIX, de feição 

policultora e comercial, a denominada Vila da Feira. Os objetivos dessa investigação 

se delineiam na tentativa de entender até que ponto a existência dessa razão, também 
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entendida aqui enquanto um campo discursivo e simbólico de representações sobre 

Lucas, fortalece as construções de silêncios e disputas em torno de uma memória 

sobre esse escravizado e a escravidão em Feira de Santana. Ainda no corpo dos 

objetivos, busca-se saber o que essa razão sobre Lucas esconde? Quais relações de 

poder são repostas quando se narra Lucas (da Feira) Evangelista dos Santos enquanto 

heroi ou bandido? Em que momento e em quais condições históricas de 

possibilidades se deram a emergência dessa forma de ver e dizer Lucas da Feira? 

Quais interesses econômicos, políticos, sociais e intelectuais estiveram na base dos 

discursos que fabricaram essa razão? 

 Tais questões podem ser relevantes para a compreensão de que os silêncios 

dessa memória e perpetuados por essa razão se inscrevem e se apresentam em maior 

intensidade nos espaços das escolas públicas de Feira de Santana e entorno, e por 

outro lado, as disputas se dão, sobretudo, no universo acadêmico e circuitos de 

debates oriundos de suas lógicas. Daí a possibilidade de extrair algumas pistas sobre 

os processos de desligamentos que se distribuem nos estratos do tempo que 

conformam a razão sobre Lucas. 

 O que chamo de o roubo da memória de Lucas tem uma relação fundante nas 

formas de anunciá-lo, caçá-lo enquanto o bandido, o facínora, o negro maldito, o 

salteador, e daí o ‘apagamento’ de Lucas Evangelista dos Santos, já iniciado em 

momentos de sua captura, ainda na primeira metade do século XIX, onde se localiza 

um dos estratos de tempo da razão elaborada sobre o mesmo, essa que se consolida 

entre 1880-1920. O sequestro dessa memória se dá conseguintemente a partir das 

narrativas de pretensão ‘salvacionista’ da academia ou de acadêmicos, que tentando 

arrancá-lo das garras dos/as memorialistas e racialistas feirenses e não feirenses, 

acabaram posicionando-o histórico/discursivamente em uma disputa pela memória 

ainda tributária e vinculada a essa razão que indico existir. 

 Situar essa razão, que será destrinchada nas páginas seguintes, justifica o 

investimento na caça por uma compreensão melhor delimitada sobre os estudos, que 

se apresentam em diversas matrizes, a respeito de Lucas Evangelista dos Santos e 

também sobre “a construção da cor como um elemento de desigualdade” no contexto 

“de desarticulação do domínio senhorial (ALBUQUERQUE, 2009, p. 14)”. Localizar, 

contextualizar e entender as condições históricas de produção e emergência dessa 
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razão, talvez seja uma possibilidade de abrir novas rotas de investigação não só sobre 

a experiência desse escravizado ou suas representações, mas também referente aos 

próprios estudos da escravidão em Feira de Santana. 

 A partir de uma leitura do historiador camaronês Achille Mbembe, em seu livro 

Critica da Razão Negra, queria definir o que chamo aqui de uma razão sobre Lucas. 

Essa consiste num cesto, numa constelação “de vozes, enunciados, discurso de 

saberes, comentários e disparates”, cujo alvo-objeto-sujeito seria a figura desse 

escravizado (MBEMBE, 2018, p. 67). Essa razão teria sua delimitação iniciada a 

partir da década de 1880, justo num contexto intelectual de racialização científica no 

Brasil, e de “articulação entre a questão racial e o desmonte do escravismo 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 34)”. 

 Esta pesquisa assume como referência o campo de estudo da História Social da 

Cultura, tendo em vista seu interesse pelos mundos dos indesejados, que alcança os 

saberes narrados como ‘populares’ e fornece condições – ao pesquisador de história – 

para perceber fragmentos do social, a partir do cotidiano, atento para o econômico, 

racial, gênero, político e cultural dos grupos sociais de interesse. 

 A partir desse alicerce teórico, busca-se investigar as representações nas 

histórias sobre Lucas, e para isso, recorrendo ao conceito de Representação, no 

sentido manejado por Roger Chartier. Segundo ele, “as representações do mundo 

social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado 

na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam 

(CHARTIER, 1990, p. 16)”, logo, é por meio da investigação sobre as representações 

que intenta-se compreender como essas tem como referente o real, e de como os 

discursos carregam consigo táticas de interesses determinantes. 

 As representações em torno de Lucas são múltiplas, desde os sentidos aos 

suportes de veiculação. Por exemplo, jornais, discursos em conferências transcritos 

para revistas, poemas, cordel, textos de caráter cientifico, romances, narrativas de 

caráter memorialista e etc., por isso a centralidade no aporte teórico disponibilizado a 

partir da obra de Chartier, em específico o livro A História Cultural: entre práticas e 

representações. O conceito de representação se faz fundamental aqui, por permitir um 

manejo histórico/investigativo a respeito das representações sobre Lucas da Feira em 

suas densas e distintas texturas. 
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 Para Chartier, “o discurso e a imagem, mais do que meros reflexos estáticos da 

realidade social, podem vir a ser instrumentos de constituição de poder e 

transformação da realidade”, uma realidade, inclusive, quase que tida como natural, 

filha do sempre foi assim, e nesse sentido, perde-se de vista que “a representação do 

real, o imaginário, é em si, um elemento de transformação do real e de atribuição de 

sentido ao mundo (CHARTIER, 1991)”. 

 O “mundo da representação” e seus efeitos de sentido e de presença como 

problemática, plasmado a partir de um repertório “de discursos que o apreendem e o 

estruturam, conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma 

figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos que dão a ver e a 

pensar o real (CHARTIER, 1990, p. 23-24)”. 

 Nesse sentido, a espécie de razão sobre Lucas, ancorada em dizibilidades e 

visibilidades, narrativas e estudos heterogêneos, indica, por exemplo, partindo de uma 

leitura teórica tributária do historiador, aqui já citado, Achille Mbembe, a existência 

de “figuras do saber” – acessadas aqui por meio de um estudo prosopográfico, que 

busca dar conta de uma análise biográfica de conjunto – como Virgilio Cesar Reys, 

Alfredo do Vale Cabral, André Pereira da Silva Morais, Silvo Romero, Eduardo 

Pinaré, Mello Morais Filho, Arthur Cerqueira da Rocha Lima, Thomé de Moura, 

Guimarães Cova e Nina Rodrigues que, entre 1880 e 1920, consolidaram um campo 

discursivo, simbólico e representativo sobre Lucas, no qual memorialistas, homens e 

mulheres das letras consubstanciariam nas décadas seguintes. Essa operação de 

escrita de um campo sobre esse sujeito histórico passa por aquilo que Durval Muniz 

de Albuquerque – em seu livro Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da 

história – vai chamar de uma “costura de fragmentos, pedaços de lendas, de mitos, 

com pedaços de narrativas factuais, de testemunhos, de memórias, dando a este caos 

[...] uma coerência, uma ordem, uma aparente coesão (ALBUQUERQUE, 2019, p. 

29)”. Sobre Lucas, nesse contexto, um filete de histórias de conteúdo fantasmático se 

tornou uma torrente. 

 Essa delimitação temporal se ajusta ao intento de tentar perceber o contexto de 

tecelagem desses estudos seminais sobre Lucas e as relações dos mesmos com a 

demarcação de uma razão, de um campo sobre esse escravizado, e em alguma medida 

sobre a escravidão em Feira de Santana. Esses trabalhos cumpriram um papel de 

tornar inescapáveis algumas narrativas sobre esse escravizado, acabando por produzir 
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mitos e fantasias, baseadas no desejo e na ordem, destinadas a fundamentar as novas e 

velhas relações de poder que se anunciavam no pós-abolição em Feira de Santana. 

 Estaria configurado, a partir daí, um maquinário de desígnios atinente a Lucas 

Evangelista dos Santos, dando sentido ao processo entendido aqui enquanto de 

monumentalização de Lucas da Feira, que ora era vilipendiado, e mais a frente 

valorado. Fabricava-se ali um paradigma de memória proibida, animalizada e 

indesejada, nociva aos marcos de uma identidade municipal feirense. Seriam 

erguidas, décadas à frente, algumas maneiras de confrontamento, desvios e leituras 

outras sobre a memória de Lucas, maneiras essas nascentes ou dependentes dessa 

razão contra a qual se levantaram; por fim, esse campo sustentaria uma espécie de 

jaula, que ostenta uma nublada e pouco estudada rede de desdobramentos, 

afirmações, pesquisas, interesses e disputas sobre Lucas Evangelista dos Santos. 

 A conformação dessa razão se realiza a partir de várias camadas, e uma delas é 

a memória, que opera enquanto detentora de projeções ideológicas, baseadas nas 

releituras do passado, nos desejos e nas fantasias de ordem, civilidade, punição, e na 

formação de um acervo de identidades e símbolos positivos e branqueados. Ela diz 

respeito, a meu ver, “as classificações, divisões e delimitações que organizam [...]” as 

“categorias fundamentais de percepção e de apreciação (CHARTIER, 1990, p. 17)” 

da experiência de Lucas. 

 Nesse sentido, Lucas, que ora é representado como protótipo de uma figura pré-

humana que teria respondido aos efeitos de uma sociedade escravista com sua 

animalidade, da qual não conseguiria escapar, mais a frente tem sua experiência de 

novo tomada como alvo de releituras, agora heroicizantes, afirmativas e nomeadoras 

de movimentos de luta por terra, por exemplo, de trabalhos acadêmicos recentes, que 

justamente assumem esse protótipo, acima citado, como matriz de afrontamento e 

partida para uma narrativa outra, vista supostamente de baixo, que considera valores e 

referenciais populares e/ou subalternizados. Para Wlamyra Albuquerque, na sua obra 

O Jogo da Dissimulação, “confrontar a imobilidade naturalizante de conceitos com a 

flexibilidade e a dinâmica próprias da história é sempre uma receita 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 14)”, que inclusive pode revelar, no caso feirense, a 

“disputa e negociação sobre os sentidos da cidadania para diferentes sujeitos 

(ALBURQUERQUE, 2009, p. 21)”. A figura de Lucas, e a problemática é saber o 
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porquê, justo nesse momento, é eleita, na região feirense, como símbolo da violência 

da escravidão, e logo da necessidade de esquecer essa experiência. 

 No seu trabalho Retrato em Branco e Negro, Lilia Schwarcz pontua que “nesse 

primeiro período, [...] o extremo pessimismo tomava conta dos estudos e ensaios que 

versavam sobre a raça negra (SCHWARCZ, 2017, p. 26-27)”, e pautando-se a partir 

dessas lógicas, os homens ilustres da ciência e das elites fundamentavam “a criação 

de um saber específico a respeito de nossas próprias circunstâncias, ainda que ele se 

legitimasse a partir de teorias europeias (SCHWARCZ, 2017, p. 27)”. 

 A historiadora Maria de Fátima Novaes Pires, na sua obra O crime na cor: 

escravos e forros no alto sertão da Bahia [1830-1888], aponta que nesse contexto “o 

estigma do sangue negro persistiu (PIRES, 2003, p. 97)”. E justo num momento em que 

são trazidos ao palco os primeiros trabalhos de pretensão cientifica sobre Lucas, ela vai 

estudar, a partir da análise de processos crimes, “o rigor dos procedimentos, a indução 

da culpabilidade, a desconfiança para com os depoimentos (PIRES, 2003, p. 97)” de 

pessoas pretas no sertão, o que constitui o que ela chama de o crime na cor. Nesse 

sentido, temos vestígios a seguir para a tentativa de entender as relações entre os 

discursos e representações criminalizantes sobre Lucas e a relação dos mesmos com as 

práticas de crimes no contexto urbano feirense. 

 Ainda que alimentada por fontes judiciárias, orais, memorialísticas, 

jornalísticas, historiográficas e cordelistas, a razão elaborada sobre Lucas se sustenta, 

em grande medida, a partir de uma economia ficcional, simpatizante do discurso 

científico europeu em vigência a época, de base tanto erudita como popular, e que “na 

maneira de pensar, classificar e imaginar os mundos” e as experiências “distantes [...] 

com frequência” recorria “a procedimentos de fabulação. A busca é entender, em 

diálogo com Achille Mbembe, que essa razão, que “ao apresentar como reais, certos e 

exatos fatos muitas vezes inventados”, deixou escapar o “objeto que buscava 

apreender, mantendo com ele uma relação fundamentalmente imaginária, mesmo 

quando sua pretensão era desenvolver saberes e apreendê-lo objetivamente”. As 

“principais características dessa relação imaginária ainda estão longe de ser 

elucidadas”, assim como “os procedimentos graças aos quais o trabalho de fabulação 

pôde ganhar corpo”, causando “seus efeitos” deletérios não tão conhecidos sobre os 

desdobramentos dessa razão a respeito de Lucas e no tocante ao estudo da escravidão 
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em Feira de Santana e suas relações com as memórias da e na cidade (MBEMBE, 

2018, p. 31). 

 Este campo que acabou produzindo um enjaulamento dos estudos sobre Lucas, 

remete a um conjunto de deliberações, representações e disputas a cerca da definição 

de uma história sobre tal personagem, aquilo que permite reconhecê-lo no campo das 

experiências escravistas feirenses. 

 Aproximada dos horizontes do que chamo de uma razão sobre Lucas, essa 

pesquisa encontra condições para investigar quais os impactos raciais e políticos 

dessa razão sobre o passado de um escravizado feirense, sendo que, como bem aponta 

Zélia Lima na sua dissertação de mestrado, qual teria sido o “motivo de ter-se 

mitificado tanto esse personagem, quando outros escravos, na mesma época e região, 

praticaram atos semelhantes (LIMA, 1996, p. 1)”. Chartier vai sinalizar que “as 

percepções do social”, nesse caso das experiências escravistas na qual Lucas estava 

situado, “não são de forma alguma discurso neutros”, mas que muito pelo contrário, 

“produzem estratégias e práticas [sociais, escolares, políticas] que tendem a impor 

uma autoridade (CHARTIER, 1990, p. 17)”. Ai reside a possibilidade de entender 

essa razão sobre Lucas como produtora de um silêncio, organizada também entre 

roubos e sequestros da memória que se expressam no desconhecimento da história 

desse escravizado, e consequentemente da própria experiência da escravidão feirense 

pela maioria dos/as estudantes que cruzam as escolas públicas da região de Feira de 

Santana. Esse teatro do silêncio, no qual se encontra as disputas em torno da memória 

de Lucas enquanto escravizado e símbolo de resistência, segue como alvo de 

interesses conflitivos, mas muito circunscrito ao ambiente acadêmico. 

 Essa constatação apresenta um potencial investigativo sobre as práticas e 

representações, deslizamentos históricos e distorções que circundam as histórias e 

memórias sobre Lucas, e que acabam apontando para um reforço da precariedade 

correspondente a uma cultura histórica mal interrogada sobre a escravidão. 

 Portanto, “ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é 

[...] afastar-se do social, muito pelo contrário, consiste em localizar os pontos de 

afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente materiais 

(CHARTIER, 1990, p. 17)”, e é recobrindo essas classificações, representações e 
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narrativas, que a razão produzida sobre Lucas bloqueia os debates e disputas sobre 

essa memória no chão da escola, em específico no ensino de história. 

 Segundo Luis Fernando Cerri, em seu livro Ensino de História e Consciência 

Histórica, “as formas pelas quais as narrativas são usadas, e não apenas feitas, vão 

demonstrar a incorporação de determinados padrões normativos da consciência 

histórica (CERRI, 2011, p. 49)”. A ideia de cultura histórica traduziria “a perspectiva 

de articulação entre os processos históricos em si e os processos de produção, 

transmissão e recepção do conhecimento histórico (CERRI, 2011, p. 49)”, ou seja, 

vale dizer que mesmo extrapolando o terreno do ensino de história, não se encontram 

ecos de uma história sobre Lucas, mas sim o que chamo de teatro do silêncio, que 

contempla aparições de pesquisas e debates acadêmicos, alusões museológicas, 

nomeamentos de movimentos populares, mas que não produzem ou permitem uma 

apropriação significativa da experiência desse escravizado. A partir disso, cabe uma 

melhor investigação sobre o porquê das e dos estudantes de significativa parte das 

escolas públicas feirenses dispor de um saber/dizer, ainda que memorialmente 

precário, sobre Maria Quitéria e ao mesmo tempo partilhar de um brutal 

desconhecimento sobre Lucas da Feira. 

 Esse desequilíbrio se apresenta somente nas compreensões sobre os lugares 

socioeconomicamente racializados, hierarquizados, partilhados por essas 

personagens, ou guarda uma potente relação com o legado deixado por essa razão 

sobre Lucas? Aliado a uma leitura da obra Da nitidez a invisibilidade, legados pós-

emancipação no Brasil, de Flávio Gomes e Petrônio Domingues, acredito que 

entender essa razão fabricada sobre Lucas é relevante para o avanço dos estudos 

sobre escravidão em Feira de Santana, mas que “é fundamental” também investigar 

“as experiências e suas dimensões complexas para além dos projetos das elites, 

políticas públicas e história intelectual de um suposto pensamento social brasileiro 

hegemônico (DOMINGUES, 2013, p. 307)”, tentando perceber o legado dessas 

experiências. 

 Vale salientar que as imagens defeituosas, que compõe, juntamente com outros 

elementos, uma razão sobre Lucas, foram elaboradas a partir de filtros escudados num 

universo que já não pertencia mais ao rural escravista, e sim bem num contexto de 

reflexão e debates sobre os males urbanos e as utopias e desejos por disciplinarização, 
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momento em que se elaboram formas de lembrar Lucas que não superam os projetos 

de esquecimento do mesmo, ou seja, lembrar, nesse contexto, também seria esquecer. 

Gizlane Neder, em seu artigo Cidade, identidade e exclusão social, discute que a 

“saída de situações políticas autoritárias estabelece condições para a emergência de 

visões hiperbólicas sobre as classes perigosas (NEDER, 1997, p. 1)”, assim, ficam 

patentes duas questões colocadas na obra Da Nitidez a invisibilidade, a primeira é que 

“num laboratório social de práticas, representações, desejos e sentimentos” também 

se criava os sentidos “das hierarquias e classificações sociais marcadas pela ideia de 

raça e identidade (DOMINGUES, 2013, p. 307)” e a segunda se trata de entender que 

“o sistema de classificação racial do século XIX, com variáveis, mudanças e projetos, 

não foi criado num vácuo histórico (DOMINGUES, 2013, p. 307)”. O contexto do 

pós-abolição feirense foi o momento de produção de um campo discursivo sobre a 

escravidão, o campo do silêncio. 

 Nesse sentido, podemos abrir uma janela com o livro do professor Erivaldo 

Fagundes Neves, Crônica, memória e história: formação historiográfica dos sertões 

da Bahia, no qual é possível o encontro de uma leitura próxima sobre esse processo. 

 Para Erivaldo, “produziram-se na Bahia, durante o Império e na Primeira 

República, mais crônicas históricas e memórias histórico-descritivas sobre os sertões 

que historiografias capazes de avaliarem as ações humanas nas suas circunstâncias de 

tempo e lugar (NEVES, 2016, p. 167)”. Perscrutando as narrativas sobre as histórias e 

memórias dos sertões, ele afirma, inclusive informando a existência de uma 

historiografia específica sobre esse recorte espacial, que elas foram urdidas 

“conforme os paradigmas propostos pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

[...], instituição fundada em 1855 e restabelecida em 1894, nos moldes do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838 (NEVES, 2016, p. 168)”. 

 É necessária a manutenção do diálogo com o professor Fagundes Neves, 

quando se trata aqui de tentar entender esse processo de fabricação de uma razão 

sobre Lucas. Segundo Neves, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia “fora 

constituído pela elite urbana, para reproduzir as suas convicções sobre as relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais”, recorrendo, para isso, a uma “tipologia de 

escrita da história, caracterizada pelo estilo narrativo, com enfoque espacial em 

circunscrições municipais e temporais no século XIX (NEVES, 2016, p. 169-170)”. 
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 Esse campo de estudos sobre Lucas, tendo em vista esse contexto de produção 

acima pontuado, seria tradutor de uma memória inaudível, ainda que cercada por 

vários trabalhos de ordem acadêmica e não acadêmica, como cordéis, romances, peças 

teatrais, textos musicais, documentos visuais, as memórias sobre Lucas ou as disputas 

em torno delas são quase que condenadas a não entrarem nos espaços educativos de 

Feira e região, e quando adentram, cumprem um papel que não supera o esquecimento 

dessa personagem na história da escravidão feirense. Lucas da Feira seria, nessa 

perspectiva, um morto vestido para o ato inaugural de um silêncio sobre a memória da 

escravidão em Feira de Santana. E mais ainda, seria ele também um morto junto a essa 

memória, travestidos para um ato ainda mais concreto, o de inauguração dos discursos 

sobre as práticas e representações de crimes na urbe de Feira. 

 Durval Muniz de Albuquerque vai falar das “vozes de apossamento, de captura, 

que vão desenhando uma geografia do eliminado”, esse que seria Lucas Evangelista 

dos Santos, e “ao mesmo tempo em que instituem um lugar para o iluminado”, 

identificado com grupos de intelectuais que abrangem historiadores, cordelistas, 

memorialistas, pensadores baianos do final do século XIX e início do XX, jornalistas e 

etc., aqueles que podem “dar novamente a luz a estes sujeitos obscurecidos 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 20)”. 

 Esse ato inaugural de um silêncio sobre a memória da escravidão em Feira de 

Santana, esta situado na tentativa de afastamento, a partir de vários arranjos da 

memória, de um “sentido da identidade individual” de Lucas da Feira com a identidade 

coletiva feirense (POLLAK, 1989, p. 8). Para Pollak, as “memórias subterrâneas”, e 

pensando o chão da escola e o ensino de história, as elaboradas sobre Lucas se 

configuram nessa subterraneidade, “[...] prosseguem seu trabalho de subversão no 

silêncio e de maneira quase imperceptível, afloram em momentos de crise em 

sobressaltos brusco e exacerbados (POLLAK, 1989, p. 2)”, mas ainda assim não 

garantem uma inserção desse debate, dessa disputa no ambiente escolar. 

 Sendo assim, entender essa razão produzida sobre Lucas Evangelista dos Santos 

e seus impactos nas memórias e experiências dos/as feirenses, mas em específico sobre 

seus desdobramentos e consequências para e nos estudos da escravidão em Feira de 

Santana, pode abrir intensos percursos de indagações a respeito das práticas e 



14 
 

representações da escravidão feirense e seus escravizados e suas escravizadas, 

silêncios e disputas no ensino de história. 

 Ainda caberia dizer, dentro da perspectiva desse trabalho, que Lucas da Feira 

deve ser investigado a partir de “uma produção das narrativas, das lembranças 

orientadas por intenções e produção de significados para o tempo” que podem apontar 

o 

sentido [...] do uso que os indivíduos fazem de discursos ou 

representações sobre a história, não necessariamente em busca da 

verdade do que ocorreu, mas na busca de como as pessoas lograram o 

preenchimento de suas necessidades contemporâneas e de projetos de 

futuro (CERRI, 2011, p. 33-34). 

 Pensar essa razão, acionando o historiador Stephen Bann em comunicação com 

a citação acima, seria questionar “como certas formações de discurso [...] 

desempenham um papel privilegiado na mediação de nossa percepção do passado? 

(BANN, 1994, p. 14)”. 

 Encastelados/as no palco do saber, homens e mulheres das letras atuaram nesse 

processo primal de fabulação de uma tradição da narrativa sobre Lucas da Feira, o 

que coloca em relevo a necessidade de esquadrinhar “as relações de poder 

(principalmente político e social, com bases econômicas) no processo de criação de 

referenciais históricos de identificação de grupos nacionais ou regionais (CERRI, 

2011, p. 35)”. Recorrendo a contribuição de Hobsbawm na introdução da obra A 

invenção das tradições, é possível dizer existir uma tradição da narrativa em torno de 

Lucas e/ou da escravidão em Feira de Santana, e pensando a escola pública e o ensino 

de história, seria uma tradição do silêncio, que tem sua gestação localizada na 

penúltima década do século XIX, mas que seus impactos são perceptíveis ainda no 

XXI. Para Hobsbawm “a invenção de tradições é essencialmente um processo de 

formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que 

apenas pela imposição da repetição (HOBSBAWM, 1984, p. 12)”, essa repetição 

seria, no caso do estudo aqui em questão, corrosiva, uma tradição, um teatro do 

silêncio. 

 Esse processo histórico de produção sobre Lucas, esta inserido num contexto 

também muito bem estudado por Mayara Pláscido, no seu trabalho de doutoramento 
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“Revolução sem sangue” na “decantada pátria de Lucas” – Experiências de 

trabalhadores/as negros/as e migrantes no Pós-abolição, Feira de Santana (1890-

1930)” onde ela aponta esse cenário como o de circulação de “projetos de cidade 

específicos, direcionados, em grande parte, para a população mais pobre do 

município, [...] a partir de uma perspectiva racial, mesmo quando dissimulada em 

projetos de reforma e reordenamento urbano (PLÁSCIDO, 2017, p. 27)”. 

 Logo, desenhado esse painel, cabe dizer que a metodologia que orientou a 

escolha dos documentos foi inspirada no recorte temporal que vai de 1880 a 1920, 

onde é possível encontrar as fontes bibliográficas utilizadas nessa pesquisa, 

elaboradas por Thomé de Moura, Nina Rodrigues, Mello Morais Filho, Virgilio Cesar 

Martins Reys, Arthur Cerqueira da Rocha Lima, Eduardo Pinaré, Silvo Romero, 

Andre Pereira Silva Morais e Guimarães Cova.  Buscando abrir diálogos com a 

espécie de mito fundador feirense, que tem funcionado enquanto âncora do discurso 

antipresença-negra na história de Feira de Santana, esta pesquisa recorre também a 

documentos como o livro Efemérides cachoeiranas – que da conta de alguns escritos 

sobre Lucas; pensar também alguns recortes de periódicos feirenses como O 

Município e o Gazeta do Povo, alinhados a leitura de alguns trechos e escritos 

coligidos pelo Monsenhor Renato Galvão, fundamentais para um olhar mais 

cuidadoso no processo. A pesquisa contou, na montagem do seu corpo documental, 

com a leitura de alguns registros de conferências do Instituto Geográfico da Bahia e 

trechos de artigos de suas revistas, e outros textos científicos dedicados a tratar da 

história de Lucas. 

 A pesquisa foi organizada em torno de quatro capítulos que dão conta de 

discutir o contexto e as figuras de saber que fabricaram a razão sobre Lucas, assim 

como também dão conta de refletir sobre alguns dos seus desdobramentos. Cada 

capítulo foi desenhado com dois tópicos, permitindo assim uma melhor distribuição 

das reflexões.  

 No primeiro capítulo, “As figuras de saber e a fabricação de uma razão sobre 

Lucas Evangelista dos Santos” são apresentados os fabricantes que deram os 

contornos e consolidaram a razão elaborada sobre Lucas. Num primeiro momento são 

identificados os letrados para fins de entendimento a respeito do lugar social de 

produção dessa razão. Ainda neste capítulo, dedicamos o segundo momento para 
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compreender os estratos de tempo que a conformam e as táticas e procedimentos 

utilizados para arregimentá-la. 

 Assim, no segundo capítulo nomeado “O roubo e o sequestro da memória de 

Lucas”, foi possível se dedicar a contextualização disso que chamamos aqui de o 

travestimento ou o roubo da memória de Lucas enquanto uma operação situada e 

consolidada nos dois primeiros estratos de tempos, mas em específico entre as 

décadas de 1880 e 1920. Daí a possibilidade de efetivar um debate sobre os efeitos de 

presença e de sentido que fizeram parte desse processo de soerguimento de um campo 

de histórias e representações sobre Lucas, percebendo inclusive esse processo 

enquanto o condutor e produtor de silenciamentos do Lucas Evangelista dos Santos 

em nome da emergência monumentalizada de Lucas da Feira, enquanto bandido e não 

o escravizado. Estava ali Lucas da Feira postumamente condenado para o ato 

inaugural dos discursos e das representações sobre as práticas de crimes no contexto 

de incipiente urbanização feirense. 

 O terceiro capítulo, “Entre histórias e representações”, foi dedicado a entender 

as operações de empalhamento das representações sobre Lucas, permitindo que esse 

fosse monumentalizado enquanto um produto do racismo e das elites locais. Assim, 

identificamos uma história das histórias de Lucas. Uma história única, conformadora 

da razão sobre ele e também enunciadora de uma ossificada forma de ver e dizer esse 

escravizado ressemantizado enquanto um personagem do mundo do crime feirense. 

 Dessas representações empalhadas, foram extraídos pelas figuras de saber 

vários bens simbólicos para fins do projeto de civilidade feirense e também para usos 

no contexto de debates raciais no Brasil do início do século XX. Essa discussão foi 

realizada no quarto e último capítulo chamado de “A extração simbólica em torno de 

um morto, de uma memória e de uma razão”. Neste, foi possível analisar o campo 

imagético que compõe a razão processada sobre Lucas, campo esse atravessado por 

racismos e silêncios fundantes dessa razão, assim como foi possível destacar as 

narrativas inescapáveis quando se trata de falar sobre Lucas, geralmente enquanto um 

condenado da memória, um monumento, o objeto de uma razão urdida por letrados e 

agentes das elites feirenses e baianas de modo geral. 
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Capítulo 1. As figuras de saber e a fabricação de uma razão sobre Lucas 

Evangelista dos Santos (Lucas da Feira). 

 Estudar as representações sobre Lucas Evangelista dos Santos e seus efeitos de 

presença é tentar não se perder na grande encruzilhada de ditos e não ditos, imagens 

de controles e de apagamento, estratos de tempo e um vasto campo de repetições 

odiosas que monumentalizaram e fizeram erigir a figura mitificada de Lucas da 

Feira. É também não se deixar seduzir pelas tentativas tautológicas e pouco 

reveladoras de recontar ou reler a sua história, perspectiva muita em voga nos 

cenários de produções historiográficas nas duas últimas décadas. 

 Entender que essa representação/monumento em que foi transformada Lucas 

da Feira o apresenta enquanto símbolo dos negros, de uma raça incivilizada e 

bestializada na região de Feira de Santana é talvez um passo historiográfico 

necessário para a compreensão do lugar social de produção dessas representações e 

histórias que de alguma forma fundaram a razão sobre esse escravizado e sobre a 

escravidão em Feira. É também compreender que essas representações e imagens de 

controle sobre Lucas, num contexto de incipiente urbanização e de arregimentação 

de um projeto de civilidade de feição antinegra, carregam dimensões concretas no 

tocante à configuração de um arcabouço jurídico penal feirense que deu conta da 

interdição da escravidão sem necessariamente abrir mão das técnicas de controle 

endereçadas a população negra e pobre. O volume de documentos produzido sobre 

Lucas entre 1880 e 1920 diz muito sobre o roubo da memória desse escravizado para 

inauguração dos discursos e representações sobre as práticas de crimes na urbe de 

Feira de Santana. 

 As narrativas jornalísticas, as cordelistícas, as literárias, as historiográficas e as 

institucionais que de conjunto apresentam uma fisionomia científica, se ocuparam de 

Lucas não abandonaram, como diria Frantz Fanon, uma dada forma específica e 

colonialista de entender o negro e de produzir uma linguagem sobre o mesmo. Os 
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nomeamentos para Lucas da Feira foram e são vários, e durante muitas décadas foram 

marcados pelo viés racial, pela colonialidade da linguagem como, mais uma vez, 

versou Fanon no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Uma ótica criminológica, 

animalesca, de roubo e sequestro marcou parte da trajetória do dizer, do contar, do 

oralizar e escriturar Lucas Evangelista dos Santos, como, por exemplo, demônio 

negro, o famigerado, salteador perverso, de ferocidade habitual, a figura do diabo, um 

bárbaro com entranhas de fera, o que acaba por resultar em um enquadramento da 

memória desse sujeito, atendendo assim a uma forma peculiar de ver, dizer e lembrar 

sua trajetória.  

 Nessa empreita, os letrados baianos e de outras regiões do Brasil cumpriram 

um importante papel para as elites locais ao dedicarem parte significativa dos seus 

escritos a um labor de pretensa ciência e de efetiva criminalização da memória e da 

história de Lucas. Saltam aos olhos as várias narrativas encontradas nesses textos 

sobre Lucas, que o tratam enquanto o celebre bandido, ou como um destacado 

personagem na história do crime em Feira de Santana. Aí se percebe uma erosão da 

escravidão enquanto processo e contexto de existência de Lucas Evangelista dos 

Santos, enforcado e a partir daí monumentalizado enquanto Lucas da Feira, o 

bandido, o criminoso, o facínora, preto assassino, mas diluído enquanto escravizado. 

 A grande feira de representações existente sobre Lucas esconde que as vias 

simbólicas de dominação são efetivamente importantes na mediação de contradições 

em economias políticas em transformação. A fabricação de uma razão sobre Lucas, 

essa que é produto do racismo de verniz científico, não foi uma operação intelectual 

inofensiva, esses estudos seminais sobre o escravizado feirense protegia interesses 

materiais e políticos reais. 

 Ao narrar Lucas enquanto herói ou bandido repõe-se uma dada relação de 

poder que tira de cena o Lucas Evangelista dos Santos, sujeito de condição 

escravizada de um específico contexto da escravidão baiana, portador de contradições 

virulentas e filho de pai e mãe africanos com nomes, histórias e parentes silenciados. 

Com isso torna-se necessário dizer que a ‘raça’ esteve longe de ser o único vetor 

relevante na composição e na trama de poderes que possibilitaram a emergência 

histórica da razão sobre Lucas. O comportamento temporal pelo qual passava Feira de 

Santana no pós-abolição disponibilizou condições para a edificação de um Lucas 
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enquanto reservatório dos medos das elites comerciais e agrárias dessa região, ou 

seja, há ali evidentes sentidos de classe que tornavam mais amplo o projeto de 

civilidade e que revelavam as experiências a serem confrontadas na urbe ruralizada 

de Feira no contexto de final do século XIX e início do século XX. 

 Nesse sentido, atentando-se brevemente para uma republicação, oriunda do 

Correio de Notícias, localizada no jornal Gazeta do Povo, de 1892, é possível 

identificar as ressonâncias – do processo de africanização de Lucas enquanto 

representante de uma raça descivilizadora e indesejada – no cotidiano e contexto de 

paginação urbana feirense. Com o título “Feiticeiro” e com um formato quase que de 

crônica, o articulista do periódico Gazeta do Povo dispõe na integra o relato do então 

jornalista do Correio de Noticias, colocando em relevo pistas sobre o entendimento 

que as elites locais tinham sobre as práticas da população negra em Feira de Santana. 

 O noticiado dá conta de uma batida policial acompanhada in loco por um 

jornalista em uma ‘casa religiosa de matriz africana’. Relevante parte do noticiado 

descreve as peças, reações e contatos entre praticantes da religião mencionada e os 

policiais e repórter que ali estavam, mas também evidencia a espécie de cruzada 

antinegreira que também fazia parte do processo de urbanização de Feira e da 

tentativa de apagamento – e aí entra a monumentalização de Lucas da Feira enquanto, 

para as elites, quintessência do mal africano – das presenças negras e suas próprias 

representações. 

 Segundo o trecho da notícia, “acompanhado do sub-commisario do 1º districto 

de Sant’Anna” o jornalista “assistio com todas as formalidades da lei a busca dada na 

casa do africano Manoel Joaquim Alves Correia, morador da rua Jenipapeiro e 

accusado de feitiçarias, bruxarias e offensas aos bons costumes”. Nessa busca, 

segundo o jornalista que acompanhou a invasão, “a autoridade encheu uma carroça de 

objetos e remetteu para policia” e também conduziu “o feiticeiro e seus comparsas” 

para “a casa de detenção
1
”. Esse primeiro fragmento explicita o contexto histórico do 

lugar social de produção da razão sobre Lucas e consequentemente sobre a escravidão 

no pós-abolição feirense. O negro, e em específico o africano, tratado como caso de 

polícia, revela a díade civilização/barbárie que funciona como matriz de dominação 

nesse contexto. Essa relação de binômio fica nítida para o periódico Correio de 

                                                           
1
 Jornal Gazeta do Povo, 1892, nº 29/30. MCS/CENEF/UEFS. 
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Noticias, quando o mesmo narra que o acontecido tinha sido um “espectaculo 

impagável que o nosso repórter apreciou n’esta cidade civilisada da republica 

federativa brazileira, aos dezesseis dias de novembro do anno da graça de 1892
2
”. 

 Tava ali, a cidade civilizada envolta num projeto antinegro de feição 

urbanística, projeto esse que contou com um grande empenho dos periódicos locais e, 

sobretudo do periódico Gazeta do Povo que atuava como uma rigorosa agência 

executiva do sistema penal que se montava, recorrendo para isso, quando necessário, 

a citações sobre Lucas em noticiário de roubos e arrombamentos acontecidos na 

cidade. Segundo a notícia “Casa arrombada”, ainda numa edição do periódico de 

1892, Raphael Francisco dos Santos, “morador no Sacco do Limão, decantada pátria 

de Lucas, distante d’esta cidade uma légua, veio ao nosso escriptorio [...] lamentar-se 

de que [...] arrombaram-lhe, quando ausente o pobre homem, a casa e um bahú, donde 

retiraram a quantia de trinta e tantos mil reis
3
”. 

  A compreensão da combinação entre o título da notícia e o uso de Lucas – e 

toda semântica do crime que nesse nome foi depositado naquele contexto – como 

referente para pensar não só o lugar do acontecido, mas também o acontecido, é de 

suma importância para a explicação histórica realizada aqui a respeito da razão 

montada sobre Lucas da Feira e o seu travestimento para o ato inaugural das 

representações e dos discursos sobre o crime e os criminosos na urbe de Feira de 

Santana. 

 Investigar as representações sobre Lucas enquanto parte angular do projeto de 

civilidade feirense é partir da necessidade de se atentar para quem são os fabricantes 

dessas representações, chamados aqui de figuras do saber, que de alguma forma 

viveram da exploração de um morto e de uma memória para o ato inaugural de uma 

razão. Essa que tem implicação nada tardia na montagem do aparelho penal feirense, 

no tocante as representações que dariam sentido ao mesmo, nas imagens de controle 

elaboradas e utilizadas para equilibrar as violentas hierarquias que marcavam o início 

do século XX em Feira de Santana. É uma razão que guarda intima relação com o 

silêncio retumbante sobre a escravidão na cidade de Feira, razão essa que, aludindo 

aqui ao periódico Gazeta do Povo, foi fabricada numa “cidade civilisada” para dar 

                                                           
2
 Jornal Gazeta do Povo, 1892, nº 30. MCS/CENEF/UEFS. 

3
 Jornal Gazeta do Povo, 1892, nº 21. MCS/CENEF/UEFS 
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conta de um ‘incivilizado’ negro, mesmo este já tendo sido enforcado quase meio 

século antes. 

 Consultando um trabalho de Tânia Regina de Luca, constata-se que “a 

capacidade da imprensa de colocar-nos em contato com as representações de uma 

época (LUCA, 1996, 94)” pode nos revelar muito sobre os fabricantes da razão sobre 

Lucas e suas relações enquanto um grupo social de prática científica aparentemente 

dispersa, mas produtor de um campo simbólico e discursivo, de uma razão 

extremamente coesa e fortalecida no que diz respeito a tornar inescapáveis algumas 

narrativas sobre Lucas da Feira, apagado enquanto Lucas Evangelista dos Santos. 

Uma razão que tem fabricantes nos seus vários estratos de tempo e que precisa ser 

delineada e entendida nos seus desdobramentos e nas suas fissuras. 

 A historiadora Tânia Luca indica que “nas primeiras décadas” do século XX, 

“parte considerável da vida intelectual brasileira gravitou em torno da imprensa” e 

nesse sentido, pode-se dizer ser possível “estabelecer, a partir de um ponto de vista 

histórico, o lugar ocupado (LUCA, 1996, p. 94-95)” por Lucas da Feira na história 

dos periódicos ou de alguns periódicos feirenses. Essa fabricação acabou por 

configurar, em sintonia com a antropologia criminal e a medicina legal psiquiátrica, 

molduras criminológicas a respeito dos corpos e das práticas que seriam abomináveis 

na Feira de Santana que iniciava sua caminhada na então estrada da civilidade urbana. 

 Buscando validar seus discursos vias canais de ordem científica e publicá-los 

pelos periódicos ávidos por seu lugar no projeto de civilidade, figuras de saber como 

Thomé de Moura, Nina Rodrigues, Melo Morais Filho, Virgilio Cesar Martins Reys, 

Arthur Cerqueira da Rocha Lima, Eduardo Pinaré, Silvo Romero, Andre Pinaré Silva 

Morais e Guimarães Cova trataram de Lucas Evangelista dos Santos narrando-o 

enquanto Lucas da Feira, confirmando-o enquanto um monumento a ser velado de 

perto pela ciência da época. Pode-se dizer que essas figuras das ciências (com 

trajetórias nas faculdades de Medicina e/ou faculdades de Direito) tinham em vista as 

possibilidades concretas de extração simbólica para usos e abusos nos projetos 

político/pessoais e de urbanidade pautados pela lógica de higienização da miséria e 

crivados de utopias disciplinadoras, assim como comprometidos com a agenda 

nacional – haja a vista a atenção dada a uma específica forma de ver e dizer Lucas da 

Feira – de formulação de uma identidade racial, que compreendia o povo negro 
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enquanto objeto da ciência e que mobilizou várias formas e tentativas de 

silenciamentos na chegada da República. 

 Vale dizer, amparado nos estudos de Lilia Moritz Schwarcz, que “no Brasil, 

[...] o negro apareceu caracterizado antes de tudo enquanto expressão de sua raça 

(SCHWARCZ, 2017, p. 25)”. No contexto feirense, Lucas foi o sintoma dessa 

caracterização no que diz respeito à população negra local. Ao atentar-se para a malha 

de conteúdo e interesses que atravessam os escritos dessas figuras de saber sobre 

Lucas, escritos que inclusive apresentam uma intertextualidade muito escandalosa, 

identifica-se a condenação póstuma desse escravizado enquanto expressão de uma 

raça e de uma memória antitética a todo empreendimento de civilidade que era 

espraiado via discursos de progresso e modernização pelo Brasil, e que era bradado 

em Feira de Santana. Daí, “tendo em mente supostos atributos biológicos 

interpretados à luz da prepotente ciência do período, os teóricos da época impunham 

uma imagem absolutamente negativa do homem de cor perante outros tipos raciais 

(SCHWARCZ, 2017, p. 25)”. 

 Nos periódicos que conformam o corpus documental dessa pesquisa, são 

encontráveis notícias relacionadas, reportagens, citações e recortes da peça jurídica do 

julgamento de Lucas que demarcam o uso – como uma dada forma de ver dizer esse 

escravizado – do nome Lucas o Salteador. O nome é Lucas e, com base nas escritas 

dessas figuras de saber e dos jornais locais, o sobrenome é crime (salteador, facínora, 

bandido, criminoso e etc.), já que não era digno conspurcar o nome da cidade 

narrando-a ao lado do nome Lucas. O filho de africanos escravizados foi retirado de 

seu contexto de existência e isolado de “suas historicidades, que” foram 

“neutralizadas politicamente ou censuradas, para serem colocadas a funcionar em 

novos contextos” para a ocupação “de novos lugares”, para se constituir “em formas 

quase que empalhadas des-historicizadas, transformadas em símbolo, em ícone 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 23)” do crime e das práticas indesejadas na cidade 

feirense. Eis aí o roubo da memória de Lucas. Esse que, no espaçamento de tempo de 

interesse dessa pesquisa, estava sendo anunciado em público por “um conjunto de 

vozes, um conjunto de discursos (ALBUQUERQUE, 2013, p. 24)” que revelam os 

interesses basilares na invenção dessa razão existente sobre Lucas da Feira. 
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 Buscando compreender os sujeitos envolvidos na fabricação dessa razão, 

recorri a um dificultado uso dos estudos prosopograficos como auxiliar na 

investigação histórica aqui desenvolvida, dificultado pelo fato de dispor de quase ou 

nenhum dado biográfico sobre algumas figuras de saber.  

 Para situar o lugar social de produção dessa razão, uma análise biográfica de 

conjunto das figuras de saber foi necessária, análise essa que permitiu uma sondagem 

das formas de cooperação que essas figuras tinham enquanto um grupo social, assim 

foi possível se aproximar das suas trajetórias biográficas e daí saber até que ponto 

elas se encontraram, se ajudaram, se articularam em trocas de informações, em 

interferências, em “colaborações que estabeleceram entre si, fazendo com que essas 

atitudes e trajetórias individuais terminem por configurar uma ação coletiva 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 120)”. 

  O uso da prosopografia também foi fundamental para identificar as recorrências 

de trechos do julgamento de Lucas em diversos textos dessas figuras de saber, assim 

como trechos de escritos de dadas figuras como matriz para o surgimento de outros 

que, ainda no contexto de 1880 e 1920, contribuíram para a consolidação dessa razão, 

desse campo simbólico e discursivo que tem Lucas da Feira como objeto e produto, 

monumento e memória do crime. 

 Dado esse preâmbulo, é hora de se aproximar dessas figuras de saber, buscando 

seus percursos, interesses e projetos em torno do escravizado feirense Lucas 

Evangelista dos Santos, monumentalizado pelos fabricantes da razão sobre o mesmo 

enquanto Lucas da Feira. Antes dos mergulhos biográficos com direções 

prosopográficas, é importante falar da assunção de alguns silêncios que atravessaram 

essa pesquisa, tendo em vista a impossibilidade de acessar todas as biografias das 

figuras de saber aqui já citadas, o que exigiu uma delimitação dos critérios – 

documentos biográficos disponíveis; ter produzido sobre Lucas até a década de 1920; 

ter relações de compartilhamento documental ou pessoais com outras figuras de saber 

de biografia disponível; – que orientaram o recorte do universo de vidas que aqui 

foram cruzadas com intento de escavar os assentos da razão elaborada sobre Lucas.  

 Daí, depois de coligir os documentos que tornaram esse campo discursivo e 

simbólico sobre Lucas possível, e após a insistente busca pelas biografias dos seus 

autores, constata-se a viabilidade do estudo prosopográfico para a compreensão da 
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fabricação da razão sobre esse escravizado feirense, ainda que para a pesquisa, não 

estivessem disponíveis todas as biografias dos letrados implicados nesse processo. 

1.1 A prosopografia como um estudo viável para a compreensão da razão 

fabricada a respeito de Lucas da Feira. 

 

 Inspirado nos estudos de Durval Muniz de Albuquerque Jr, em específico nas 

suas obras lançadas na última década
4
, essas que de conjunto ofertam um rico 

arcabouço teórico metodológico para o manejo do estudo prosopográfico como 

‘auxiliar’ da pesquisa historiográfica, foi possível validar as hipóteses que cercam 

essa investigação no tocante às figuras de saber que produziram a espécie de razão 

sobre Lucas Evangelista dos Santos (Lucas da Feira), assim como aos interesses 

políticos que as orientavam e os efeitos que derivam dessa razão. 

 Para fins deste capítulo, foram reconhecidos os limites documentais para acesso 

às biografias dos teóricos implicados na fabricação dessa razão, o que exige uma 

análise de dados proximais sobre Thomé de Moura, Virgilio Cesar Martins Reys, 

Arthur Cerqueira da Rocha Lima, Eduardo Pinaré, Andre Pinaré Silva Morais e 

Guimarães Cova. Todos esses letrados estão situados no que chamo de segundo 

estrato de tempo da fabricação da razão sobre Lucas da Feira, estrato esse de 

delimitação e consolidação desse campo nos idos das décadas de 1880 e 1920. Digo 

segundo estrato, pois o primeiro estrato corresponde ao espaço temporal de Lucas 

ainda em vida, em particular as décadas de 1830 a 1840, onde escravistas, políticos, 

populares, policiais e seus chefes já enunciavam seu ódio enquanto discursos que 

produziram o roubo da memória de Lucas, roubo esse que em parte fez nascer o 

Lucas da Feira, com toda uma semântica do crime e do criminoso. Um terceiro 

estrato de tempo seria após a década de 1930, quando memorialistas, figuras do 

cenário político institucional, jornalistas e posteriormente acadêmicos mais afinados 

com a heroicização desse escravizado, converteram o campo simbólico e discursivo 

sobre Lucas em um campo de disputa, de extração política com graus de classe, mas 

ainda oriunda da razão racialmente consolidada em décadas anteriores. 

                                                           
4
  A Feira dos Mitos, o Tecelão dos Tempos e o Morto Vestido para o ato inaugural de uma razão, todos 

pela editora intermeios. 
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 Para dar conta do momento de consolidação dessa razão, no pós-abolição 

feirense, biograficamente destacaremos os dados de Mello Morais Filho, Silvo 

Romero, Nina Rodrigues e Alfredo do Valle Cabral. Cruzando esses dados 

biográficos com os proximais dos autores que não tive acesso à biografia, foi possível 

uma análise historiográfica sobre a fabricação dessa razão e suas implicações no 

contexto de urbanização feirense e seus projetos antinegreiros de civilidade. 

 Segundo Durval Muniz, em seu livro A Feira dos Mitos, a fabricação do 

folclore e da cultura popular, “a prosopografia se torna um instrumento válido para o 

historiador, justamente por permitir cruzar as trajetórias individuais e encontrar 

regularidades entre elas que denunciam aspectos do contexto histórico em que esses 

homens viveram e produziram suas obras (ALBUQUERQUE, 2013, p. 120)”. Nesse 

sentido, há uma viabilidade desse instrumento para o entendimento da fabricação de 

uma razão sobre Lucas, pois ao “realizar o trabalho de cruzamento desses dados 

individualizados” foi possível “verificar a imagem de conjunto (ALBUQUERQUE, 

2013, p. 121)”.  

 Os fabricantes da razão sobre Lucas “se reconhecem por pertencerem ao 

mesmo universo social, cultural e político. Eles se reconhecem para além do 

partilhamento de um campo de estudos, por serem pessoas que possuem trajetórias 

biográficas muito semelhantes (ALBUQUERQUE, 2013, p.122)”.  

 Como passo de estratégia metodológica, nesse momento irei cruzar os dados 

biográficos dos quatro fabricantes que tive acesso, e mais a frente irei situar, nesse 

trabalho de cruzamento, os demais fabricantes que não pude dispor de informações 

biográficas. Vale ressaltar que a prosopografia pode disponibilizar subsídios à 

pesquisa histórica, “justamente, porque ela articula as trajetórias individuais, 

notadamente lançando mão da noção de geração, fazendo emergir entre elas, para 

além da vida singular de cada individuo e de suas ações isoladas, as articulações, as 

trocas” que acabaram por conformar uma “ação coletiva (ALBUQUERQUE, 2013, p. 

120)”. 

 É fundamental notar que fazendo uso de dados biográficos “bastante sumários” 

é possível vislumbrar “elementos de convergência entre as trajetórias de vida” dos 

fabricantes da razão sobre Lucas Evangelista dos Santos. Estabelecer um “perfil de 

conjunto” desses fabricantes cria condições para a visualização do “lugar social de 
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produção (ALBUQUERQUE, 2013, p. 123)” das histórias e representações sobre 

Lucas entre as décadas de 1880 e 1920. 

 O mais velho dos fabricantes que tive acesso biográfico é Alexandre José de 

Mello Morais Filho, conhecido como o poeta Mello Morais Filho, com incursões nos 

estudos e fabricações do que historicamente se ‘inventou’ enquanto folclore. Mello 

Morais nasceu em Salvador em 1844, quatro anos após a formatura do seu pai, 

Alexandre José Mello Moraes na Faculdade de Medicina da Bahia.  

 Sobre Lucas da Feira, Mello Morais Filho publicou um trabalho no livro – 

Festas e tradições populares do Brasil – prefaciado por Silvo Romero e lançado em 

1901 pela editora carioca Garnier. Esse livro se configura enquanto uma edição 

ampliada de um – Festas populares do Brasil. Tradicionalismo
5
 – lançado em 1888 

também pela mesma editora. No tópico tradições, daquele livro lançado em 1901, 

Mello Morais Filho dedica um estudo a Lucas da Feira, num texto que possui 

dezesseis páginas e contém esse mesmo título (Lucas da Feira) e que revela alguns 

elementos a respeito da razão fabricada sobre esse escravizado. Mas, ainda sobre a 

trajetória de Melo Morais, o filho, oriundo de uma família com possibilidades reais de 

mobilidade econômica no contexto do regime escravista imperial brasileiro e de 

desinibido capital cultural, “inicia o curso de humanidades no seminário de São José 

do Rio de Janeiro”. Após tentativa de se desligar da trajetória eclesiatica “em 1887, 

viaja para Europa, onde realiza curso médico até o grau de doutor em Bruxelas. 

Dedica-se a clinica, a literatura e ao jornalismo (RIBEIRO, 2019, p.424)”.  

 Mello Morais Filho, assim como Alfredo do Valle Cabral, nasceu em década de 

enrijecimento do estado imperial no tocante ao trato e as prerrogativas senhoriais com 

a escravidão em suas províncias e a elaboração de uma grande arquitetura do medo e 

de formas absolutistas de controle, o que de alguma forma deixa claro os vestígios da 

escravidão – e de uma dada forma de representar e enunciar os escravizados – 

inscritos nas experiências desses letrados. Valle Cabral, como ficou conhecido, 

também “nasceu em Salvador no ano de 1851”. É sabido que este letrado se mudou 

para o “Rio de Janeiro em 1870 e três anos depois ingressou na biblioteca imperial, 

ocupando o cargo de bibliotecário
6
”. São participes de uma geração. Na formação dos 

                                                           
5
 Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7146 

6
 Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/alfredoVale.html 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7146
http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/alfredoVale.html
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dois baianos, são encontráveis vínculos diretos com as instituições de letramento e 

jornalismo, essas que tinham nas suas lógicas fundantes e reguladoras a passagem 

para a disputa na política da supremacia branca imperial, e para os eventos de 

consagração e construção de reputação senhorial. “A impressa também se constituía 

em veículo privilegiado de divulgação dos seus trabalhos (ALBUQUERQUE, 2013, 

p. 132)”, assim nos conta Durval Muniz, ainda apontando que “a busca do prestígio 

social, político e no interior do mundo das letras, que estas instituições conferem, leva 

a que estes homens aspirassem, desde muito cedo, a vir integrá-los 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 133)”. 

 Mello Morais Filho e Alfredo do Valle Cabral estiveram organizando e 

dirigindo projetos de publicação periódica durante a segunda metade do século XIX. 

Valle Cabral, juntamente com “Joaquim Teixeira de Melo” e com “Capistrano de 

Abreu”, fundou a revista “Gazeta Literária”, de periodicidade “quinzenal” e que se 

tornou sede para o texto do próprio Valle Cabral sobre Lucas da Feira, publicado em 

1884. Mello Morais Filho dirigia “a Revista da Exposição Antropológica Brasileira, 

no ano de 1882”, além de ter escrito “para os periódicos Estréa Literária (1864)” e o 

“Republicano Brasileiro (1879-1881)
7
”. Mello Morais Filho, e de alguma forma 

Alfredo do Valle Cabral estão implicados na invenção do folclore brasileiro, assim 

como também foram fabricantes diretos da razão existente sobre Lucas. Por isso não é 

estranho identificar nas narrativas de monumentalização de Lucas, articuladas por 

esses letrados, as tônicas e tessituras de folclorização, mitificação e esvaziamento 

político do escravizado Lucas Evangelista dos Santos a partir de representações 

comprometidas com os projetos de organização racial de uma identidade de nação e 

de povo. As proximidades desses letrados baianos com o grande clã que debatia e 

disponibilizava referências sobre os caminhos possíveis para a formação da 

brasilidade de feição branca, católica, elitista e heteropatriarcal, informam muito 

sobre a hipótese aqui desenvolvida de que Lucas da Feira foi um morto vestido para o 

ato inaugural dos discursos e representações sobre crimes e criminosos.  

 Valle Cabral e Mello Morais, juntos conheciam letrados como “Castro Alves, 

Silvo Romero, Franklin Tavora” e Nina Rodrigues, por exemplo. Esses letrados 

assumiram projetos políticos de efeito direto com o debate sobre a identidade ou a 

                                                           
7
 Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7146 /  

http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/alfredoVale.html 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/7146%20/
http://bndigital.bn.gov.br/projetos/200anos/alfredoVale.html
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perniciosidade da ‘raça brasileira (por ter constitutivos de matrizes africanas)’ ou dos 

povos que a constituía naquele contexto do final do século XIX, “todos eles militaram 

no jornalismo, fundando ou escrevendo em periódicos, onde publicaram muitos de 

seus estudos sobre as expressões culturais populares, que posteriormente eram 

enfeixados em livros (ALBUQUERQUE, 2013, p. 141)”.  

 Nina Rodrigues, letrado maranhense nascido em Vargem Grande no ano 1862, 

que se erradicou na Bahia, segundo a historiadora Lilia Schwarcz, “considerado o 

fundador da antropologia científica no Brasil e [...] o primeiro intelectual a criar um 

nexo comum entre a perícia médico-legal e a pesquisa antropológica das relações 

raciais (SCHWARCZ, 2017, p. 27)”, produziu a medição do crânio de Lucas 

Evangelista dos Santos, recorrendo não só a representações criminalizantes existentes 

sobre o mesmo e consagrando outras, mas fazendo uso de parte do próprio corpo do 

escravizado feirense, que como escreve Alfredo do Valle Cabral teve sua cabeça 

desenterrada “a pedido d’um médico da Bahia, que levou e consta estar no Muzeu da 

Faculdade de Medicina daquella capital, para estudos physiologicos dos estudantes”.  

Bem provável é que Valle Cabral faz alusão a Nina Rodrigues enquanto médico 

baiano e mandante do recolhimento do crânio de Lucas para fins de estudos raciais 

sobre o crime, direito, identidade e povo brasileiros. O médico maranhense e de 

alongada vivência baiana, “aliando a antropologia criminal (cujo criador foi C. 

Lombroso, da escola italiana) com a pesquisa médico-legal, entendia a sociedade 

como um corpo que podia ser conhecido, assim como o próprio corpo humano 

(SCHWARCZ, 2017, p. 27)”.  

 O médico e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues era “filho de Francisco 

Solano Rodrigues e de Luísa Rosa Nina Rodrigues. Iniciou seus estudos no Colégio 

São Paulo e no Seminário das Mercês, em São Luís do Maranhão, e em 1882 

matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia”. No ano de “1885 transferiu-se 

para Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e cerca de um ano depois retornou à 

Bahia, formando-se em 1888”. Além disso, o maranhense “clinicou algum tempo em 

São Luís e ainda em 1889 tornou-se professor adjunto da cadeira de clínica médica na 
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Faculdade de Medicina da Bahia”. Os trabalhos de Nina Rodrigues “na faculdade, 

ganhou prestígio e tornou-se um dos maiores nomes da medicina do Brasil
8
”. 

 Bem possível de ter lido as ideias de Nina Rodrigues, que inclusive fez escola 

de influência teórica onde “retomava ainda o problema da definição do negro como 

pessoa ou como coisa, dilema retórico que remontava aos tempos da escravidão, 

recolocando-o, porém, sob o ponto de vista científico (SCHWARCZ, 2017, p. 28)”, 

Mello Morais Filho inicia seu texto aqui já citado sobre Lucas da Feira, com palavras 

gravosas que enunciam o escravizado feirense como pertencente à “galeria dos 

criminosos célebres” e que “no Brasil [...] ocupa esse facínora, um dos pontos mais 

culminantes (FILHO, 2002, p. 311)”. Lucas, segundo Mello Morais Filho, era o 

facínora, “era um bandido [...], o negro salteador [...], Lucas era a figura do Diabo 

[...], o negro [...], de ferocidade [...], de existência errante [...], malfeitor” de 

“monstruosidade humana [...], cruel salteador da Feira (FILHO, 2002, p. 312-316)”. 

Era Lucas Evangelista dos Santos a monumentalização do crime com o nome de 

Lucas da Feira, um campo de representações, dos discursos e das histórias do mundo 

do crime feirense, baiano e brasileiro. 

 Vale apontar que tanto no trabalho de Mello Morais Filho originalmente 

publicado em 1904, quanto no de Alfredo do Valle Cabral publicado em 1894, Lucas 

da Feira aparece escriturado em lógicas folclorizantes. Valle Cabral tem seu texto 

enfeixado num livro organizado por Silvo Romero, com o título de Canções 

Populares, com nítidos sentidos de mitificação. Mello Morais aloca seu texto sobre 

Lucas numa dada parte do livro Festas e tradições populares do Brasil, parte essa 

nomeada de tradições.  

 Silvo Romero, nascido em Sergipe, no ano de 1851, “cursou os estudos 

primários na escola mista do professor Badu, em Lagarto. Em 1863 foi para o Rio de 

Janeiro cursar os preparatórios no Ateneu Fluminense”. Vale dizer que “assim que se 

formou” Silvo Romero “exerceu a promotoria em Estância. Tentou fazer-se professor 

da Faculdade de Direito do Recife, sendo aprovado em primeiro lugar, porém teve 

seu concurso anulado”. No ano de “1875, muda-se para Parati, onde exerce o cargo 

de juiz municipal por dois anos”. No início do ano de “1880 ingressa por concurso 

                                                           
8
 LOPES, Raimundo Helio. CPDC. FGV disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/RODRIGUES,%20Nina.pdf 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/RODRIGUES,%20Nina.pdf
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para ministrar filosofia no Colégio Pedro II, onde se aposenta em 1910. Foi ainda 

professor da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais do Rio de Janeiro (ALBUQUERQUE, 2013, p. 140)”. 

 O próprio Silvo Romero tinha elaborado um escrito sobre Lucas da Feira, ou 

tomando de empréstimo sem citação dos estudos de Eduardo Pinaré, inclusive 

deslocando o lugar de nascimento do escravizado, que não seria a Vila da Feira de 

Santana e sim Sergipe, como salientou seu contemporâneo Valle Cabral ao dizer que 

“a nota do sr. dr. Sylvio Romero [...] no seu valioso trabalho A poesia popular no 

Brazil, publicada na Revista Brazileira
9
” era sem “fundamento” no tocante a 

transmutação do espaço de nascimento de Lucas.  

 Numa Coleção de Documentos Brasileiros, dedicada a Silvio Romero, de 

edição anotada por Luiz da Camara Cascudo e direção de Octavio Tarquinio de 

Souza, Camara Cascudo também questionou a versão folclórica de deslizamento do 

local de nascimento de Lucas indicado por Silvo Romero. Segundo Camara Cascudo, 

“o trecho citado por Silvio Romero está muito deturpado. Terra de Limão é Saco de 

Lima, lugar de nascimento do facínora
10

”, com isso sinalizando também a incoerência 

anteriormente citada no que diz respeito a esse entendimento de Silvio Romero. 

Produzindo sobre Lucas, o texto de Silvio contém vários fragmentos que remetem ao 

ABC de Lucas de fabricação atribuída ao oficial de justiça feirense Souza Velho, 

ABC esse que tem largas doses de uso do processo de julgamento de Lucas.   

 Vale dizer que a maioria dos fabricantes da razão sobre Lucas assume uma 

postura não interventiva nas lógicas policialescas de aproximação e reinvenção das 

matérias e formas de expressão por eles dada a ver como populares. Essa maioria é 

representante de dada ordem social em tempos de escravidão, e nessa lógica, a 

relação desses fabricantes com as elaborações de representações sobre Lucas 

Evangelista dos Santos enquanto Lucas da Feira se define por uma dimensão de 

aprisionamento. Um aprisionamento da memória e de algumas narrativas sobre a 

trajetória desse escravizado. Essa dimensão detém pistas sobre o uso dessas 

referências e representações em contexto de montagem do aparelho penal feirense.  

                                                           
9
 Pasta Doc sobre Lucas da Feira, CABRAL, Alfredo do Valle. MCS/UEFS. 

10
 Pasta Doc sobre Lucas da Feira. MCS/UEFS. 
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 A consagração de Lucas enquanto bandido e ao mesmo tempo eclipsado 

enquanto escravizado está situada também no processo de consagração desses 

letrados na história da fabricação de um campo de estudos sobre esse sujeito histórico 

de trajetória tida como constitutiva na história do crime baiano. As representações 

que conformam a razão sobre Lucas da Feira recobrem a conflitividade social que 

esse escravizado agenciava com sua existência em contexto de elevado grau de 

insurreição negra antiescravista na Bahia. 

 É possível indicar que as representações que sustentam esse campo de histórias 

sobre Lucas subsidiaram os equipamentos policiais da Bahia no que diz respeito à 

formulação de imagens do crime e do criminoso que iriam constituir o modus 

operacional da polícia baiana, essa que em muito operou com lógicas gestadas em 

clara sintonia com a díade civilização x barbárie. 

 A partir dos estudos do historiador baiano João José Reis, em específico seu 

livro Ganhadores: A Greve negra de 1857 na Bahia, lançado no ano de 2019, pode-se 

apontar caminhos de entendimentos mais clarificados a respeito desse uso de 

representações de crimes e criminosos sob a ótica da ciência para elaboração de 

imagens de controle de gente e do trabalho no final do século XIX e início do XX. 

Segundo João Reis, no final dos oitocentos “não é certo, assim que a polícia baiana 

[...] tivesse sido rigorosamente treinada nos moldes da escola italiana ou quaisquer 

outros métodos de polícia científica” que se espraiavam pela “Europa da época 

(REIS, 2019, p. 340)”. Segue Reis dizendo que “o uso mais sistematizado desses 

métodos no Brasil esperaria a chegada da Republica, quando foram introduzidos os 

gabinetes de identificação criminal (REIS, 2019, p. 340)”. Ele dispõe que, 

[...] na Bahia isto se deu em 1911, e sua regulamentação veio no ano 

seguinte, tendo como objetivo, entre outros, produzir fichas criminais que 

descrevessem filiação morfológica e exame descritivo, notas cromáticas, 

traços característicos, particularidades, cicatrizes, tatuagens, anomalias 

congênitas acidentais ou adquiridas, conforme rezava seu regulamento 

(REIS, 2019, p. 340). 

 Em tempos de consolidação de uma memória, de um monumento, de uma razão 

em forma de campo de estudo, histórias e representações sobre Lucas da Feira, 

também se regulamenta as instituições policiais baianas e suas técnicas e imagens de 
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controle que emergem em meio à interdição da escravidão. João José Reis destaca 

que “embora na década de 1880 já devessem ter chegado à Bahia notícias da nova 

abordagem criminológica, esta devia se entrelaçar com velhos procedimentos usados 

para descrever em minúcias o sujeito” das classes pobres e perigosas como adverte 

Sidney Chalhoub. Essas descrições, como foi o caso da feita sobre Lucas, que em 

muito foi utilizada nos textos de letrados fabricantes da razão sobre o mesmo, ainda 

com João Reis, não eram para “prevenir o crime, mas para identificar o criminoso, 

capturá-lo e puni-lo (REIS, 2019, p. 340)”.  

 Os estudos de João Reis também são fundamentais para a percepção de que 

Não era somente a chave sociológica que abria novas portas de entrada para 

a construção da ideia de raça naquele período. À sociologia estava a 

biologia. A racialização das desigualdades sociais ganharia foro acadêmico 

nas teorias raciais que iriam definir o continente africano como o inferno 

berço genético do negro brasileiro, em parte, de seus mestiços. [...] Isto se 

encaixava melhor no pensamento racialista que começava a ocupar as elites 

letradas crentes que eram brancas. O que passava a valer era o critério 

cientifico, mais especificamente a biologia (REIS, 2019, p. 294). 

 

 Ou seja, “agora na forma de um racismo com veleidade científica de elite, 

embora uma versão mais antiga e popular, baseada no estigma da escravidão, 

continuasse alimentar o imaginário daquela sociedade, mesmo (talvez sobretudo) 

após a abolição (REIS, 2019, p. 356)”. No contexto da Feira de Santana situada entre 

as décadas de 1880 e 1920, é possível identificar lógicas similares de difusão de 

saberes racializantes, como o de Nina Rodrigues, pela biblioteca pública da cidade. O 

periódico feirense O Município, em edição de 1892, através do “bibliothecario 

Francisco da Silva Pimentel” faz menção pública a Nina Rodrigues, agradecendo ao 

mesmo pelo envio de um das suas produções para a biblioteca pública da cidade 

feirense. Segundo o periódico, “pelo exm. sr. dr. Nina Rodrigues, ilustrado lente da 

Faculdade de Medicina da Bahia, foi offerecido um volume dos Fragmentos de 

Pathologia Intertropical, publicado pelo mesmo sr
11

”. A circulação dos estudos desses 

letrados comprometidos com a feitura de uma razão sobre Lucas pela região de Feira 

de Santana esta situada num contexto de montagem ou regulamentação dos aparelhos 

penais dessa região. A de se falar das semelhanças também encontradas nesses 

trabalhos no que diz respeito às formas de ver e dizer Lucas da Feira enquanto 
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 Jornal O Município, edição de 1892, nº 150. 



33 
 

bandido, criminoso, facínora, monumento a ser velado pela ciência em favor dos atos 

inaugurais dos discursos e representações sobre o crime. 

 João José Reis sinaliza que  

[...] ao passar a ser chamado como antes eram chamados os africanos, o 

negro brasileiro sofreu uma espécie de africanização. Pode-se dizer que ele 

foi rebaixado à categoria de africano no imaginário daquele fim de século, e 

digo rebaixado porque o africano estava mais próximo à base da pirâmide 

social do que o crioulo de antigamente, o africano era, enfim, o cativo típico 

do escravismo luso/brasileiro (REIS, 2019, p. 294). 

 

 A razão montada sobre Lucas da Feira atende por essas lógicas indicadas por 

Reis, Lucas representando a africanidade indesejada nas históricas de Feira de 

Santana, a sua figura e memória são antitéticos ao projeto de civilidade que avançava 

na cidade. Desafricanizar as ruas não bastava, era preciso também desafricanizar as 

memórias. Assentar as narrativas sobre Lucas da Feira longe da ordem escravista foi 

uma tentativa consolidada e perceptível a partir da análise biográfica de conjunto dos 

letrados até aqui citados. Essas narrativas dão conta de Lucas enquanto figurante de 

uma memória do medo da elite branca feirense e brasileira. A partir da leitura de 

estudos de Vera Malaguti Batista, o medo pode ser historicizado enquanto “condutor 

das subjetividades e um poderoso aliado dos dispositivos de controle social 

(BATISTA, 2003, p.1)”.  

 As representações de Lucas enunciadas por esses letrados “se transformam em 

discursos, em teorias criminológicas baseadas num senso comum” com fundo de 

ciência, e que estiveram alinhavadas a “difusão de imagens do terror” que “produz 

políticas violentas de controle social (BATISTA, 2003, p. 7)”. Vera Malaguti é 

salutar para o entendimento de que “o importante aqui não é o que os discursos, 

mensagens, representações proclamam, mas principalmente o que escondem 

(BATISTA, 2003, p.51)”. E a razão fabricada sobre Lucas esconde a ordem 

escravagista que foi organizada na região de Feira de Santana e com a qual Lucas 

Evangelista dos Santos se confrontou.  

 Aqui cabem duas importantes colocações da historiadora Hebe Mattos em seu 

trabalho Os combatentes da memória, escravidão e liberdade nos arquivos orais. 

Segundo ela, “no Brasil, a história da escravidão e da abolição foram apropriadas 

como objetos de memória (MATTOS, p. 3)”, ou seja, essa insistência pelo 
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silenciamento da condição de Lucas enquanto escravizado se insere nesse contexto, 

da fabricação de uma memória do silêncio sobre a escravidão feirense. A outra 

colocação da historiadora diz respeito à “historicidade das disputas simbólicas em 

torno das designações raciais no Brasil e de suas relações com os processos de 

definição de identidades sociais e com a memória do cativeiro (MATTOS, p. 3)”. Ela 

afirma que “quando se trata do período pós-emancipação, [...] tem-se apenas as 

designações raciais como via de acesso aos ex-escravos, reforçando a associação mais 

geral entre negritude e escravidão (MATTOS, p. 3)”. No caso do escravizado Lucas 

Evangelista dos Santos, pode-se dizer que associação mais explicitada é a de um 

morto explorado e objeto de uma memória também explorada para uso e abuso nas 

representações do crime. O silenciamento da escravidão se dá, no caso feirense, a 

partir da exacerbação de Lucas enquanto criminoso, negro bandido, ontologicamente 

violento e propenso ao crime. As racialidades de cariz cientificista no final do século 

XIX e início do XX também eram pautadas nessa lógica do negro enquanto propenso 

ao crime, o que Sidney Chalhoub vai trabalhar enquanto “suspeição generalizada” no 

seu livro Visões da Liberdade. 

 Nesse contexto em que se inscreve a tentativa de apagamento da memória da 

escravidão na história de Feira de Santana, há indícios de fragilidade nessa tentativa 

por acontecidos que guardavam relações oriundas das práticas escravagistas que 

imperaram naquela região do agreste baiano.  

 O jornal feirense Gazeta do Povo, por exemplo, em edição de 1892, numa 

notícia chamada “Desordem”, anuncia que “Henrique-marcineiro, consta-nos, por 

motivo fútil, chicoteou, ao romper do dia 7 do corrente, a mulher de nome Etelvina, 

mesmo a porta da casa em que mora a referida mulher, a praça da cadeia
12

”. Não se 

sabe aqui a fundo sobre as implicações desse acontecido nem seu contexto de 

acontecimento, mas talvez seja importante ressaltar a dimensão de existência de 

práticas oriundas da escravidão que se queria apagar com a fabricação da memória de 

Lucas da Feira enquanto ícone e símbolo do crime e da raça negra, não só 

descivilizada, incabível na memória da cidade, mas também descivilizadora, raça que 

era representada por experiências de pessoas concretas no cotidiano das décadas 

iniciais do século XX feirense. 
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 Jornal Gazeta do Povo, 1892. 
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 Identifica-se esse processo a partir de trechos do periódico O Município, que, 

por exemplo, atuava enquanto agencia de divulgação e execução, em certa medida, do 

projeto de civilidade feirense. Com uma notícia de título “Passeio das ruas”, o 

periódico informa que “o cidadão intendente municipal da nossa capital recomendou, 

aos fiscaes que tenham muito em vista as posturas que prohibem que estejam 

ocupados [sic] os passeios com cargas, em detrimento dos transeuntes
13

”. Em outra 

notícia do mesmo ano, o periódico em questão, com o título “Melhoramentos 

municipaes”, anuncia que “já tiveram começo e continuam em andamento os 

trabalhos de calçamento da Rua do Senhor dos Passos”. O articulista ainda pontua 

que “era essa uma necessidade palpitante, attendendo a beleza d’essa rua, uma das 

mais importantes d’esta cidade
14

”. Além desse processo de higienização com sentidos 

antinegreiros que estava localizado nos componentes do projeto de civilidade 

feirense, também tinha o processo de aprisionamento sustentado pela lógica racial de 

combate a vadiagem e ao consumo de álcool. O Município veiculou em 1892, ano de 

intenso empreendimento das utopias disciplinadoras na cidade feirense, um 

acontecido nomeado de “Prisões” pelo articulista, onde dizia que “a disposição da 

delegacia de polícia foram presos [...] Pedro das Virgens por estar embriagado 

promovendo desordem na Praça do Commercio, e João Ferreira da Silva que se acha 

processado, segundo informações prestadas a mesma delegacia, no termo de 

Cachoeira
15

”. 

 Assim, vai ficando patente o lugar e contexto de produção social da razão 

fabricada sobre Lucas Evangelista dos Santos enquanto Lucas da Feira. Numa escuta 

de Michel de Certeau, é viável precisar que a razão elaborada sobre Lucas é também 

“o triunfo da ordem [...] sobre criminosos escolhidos por seu valor simbólico 

(CERTEAU, 2014, p.106)”. A partir da fabricação de representações e histórias sobre 

Lucas, tornou-se possível, para alguns letrados, a extração do que poderia se chamar 

de uma mais-valia simbólica e cultural relevante para fins de usos políticos na 

constituição de uma dada história e representação do crime feirense, e também no 

processo de montagem do seu aparelho penal nos idos do início do século XX. 

 Faz-se necessário destacar que vários sujeitos diretamente escalados em 

instituições do judiciário e da polícia baiana produziram textos e expandiram uma 
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 Jornal o Município, 1892, nº 150. 
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 Jornal o Município, 1892, nº 164. 
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 Jornal o Município, 1892, nº 104. 
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dada forma de ver e dizer o escravizado feirense gritantemente enquanto bandido e 

ícone das práticas de crimes a serem folclorizadas e esvaziadas na sua conflitividade 

social.  

 Essa dimensão é perceptível também a partir dos dados biográficos proximais 

de Thomé de Moura, Virgílio Cesar Martins Reys, Arthur Cerqueira da Rocha Lima, 

Eduardo Pinaré, Andre Pereira Silva Morais e Guimarães Cova. Lançando mão de 

trechos “do livro Municípios da Bahia”, onde é possível localizar escritos sobre 

Lucas, elaborados por Guimarães Cova no ano de 1907, identifica-se que Guimarães 

“foi delegado em Feira de Santana no final do século XIX e início do século XX” e 

buscava “publicar um trabalho que [...] fosse, pelo menos, um repositório de 

informações de tudo quanto possuem os municípios da Bahia”. Buscando “não omitir 

o mínimo esclarecimento sobre a vida nessas terras do interior”, Cova versa sobre 

Lucas compreendendo-o enquanto personagem de uma “pagina negra” da história 

feirense, e “della não se” apagaria “uma só letra, [...] não se” apagaria “o borrão da 

vida de Lucas, o salteador, sem que não fique uma grande falha na história de Feira”. 

O mesmo dizia narrar “desapaixonadamente a vida dos bons e dos maus”, nesse 

sentido, ele iniciava “a narração dos factos principaes da vida de Lucas e sua 

quadrilha (COVA, 1907)”. Estava naquele texto uma contribuição – aparentemente 

neutra e com seu figurino de ciência distanciada das emoções – de Guimarães Cova, 

antigo delegado da cidade, para a razão fabricada sobre Lucas Evangelista dos Santos.  

 O conteúdo do texto de Cova apresenta fragmentos, mesclas e empréstimos de 

outros textos produzidos sobre esse escravizado nesse mesmo contexto histórico. É 

perceptível a intertextualidade com trabalhos de Virgilio Reys, por exemplo, quando 

Guimarães aponta Lucas enquanto “terrível facínora”, sujeito de “índole perversa”, de 

“cogitações diabólicas”, “chefe” dos “miseráveis (COVA, 1907)”, só para ficar com 

alguns intercâmbios de representações e tentativas de definições de Lucas da Feira. 

Essa intertextualidade, que caracteriza em parte a formação da razão, do campo 

simbólico e discursivo sobre Lucas, está imbricada a “regras de funcionamento”, de 

repetição, “de reprodução e significação”, assim como não se distancia do que Durval 

Muniz de Albuquerque vai chamar de “processo de atribuição de uma memória, de 

invenção de uma tradição (ALBUQUERQUE, 2013, p. 31)” sobre o escravizado em 

questão e consequentemente sobre Feira de Santana e sua relação com a escravidão e 

seu ‘passado’.  
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 Ainda com percursos no campo jurídico, encontramos Thomé de Moura, 

produtor de um documento de extensiva exposição sobre as acepções e percepções 

que se tinham da questão racial naquele contexto de 1880-1920. Thomé de Moura, 

que já atuou em cargo de promotor público em Feira de Santana, trocava com Arthur 

Cerqueira da Rocha Lima, também implicado na formulação dessa razão sobre Lucas, 

saberes e informações a respeito de Lucas Evangelista dos Santos. Essas informações 

evidenciam o caráter fantasmagórico que, como uma fonte de subsídios caudalosa, 

marca a razão e o campo de estudos sobre Lucas. Mais que isso, se trata de 

informações e saberes que revelam o grau de terror e medo alocados em 

representações sobre o mesmo. 

 Virgílio Cesar Martins Reys e Arthur Cerqueira da Rocha Lima produziram um 

dos trabalhos mais veiculados sobre Lucas, trabalho que pode ser considerado 

fundante de uma dada forma de ver dizer Lucas Evangelista dos Santos enquanto 

Lucas da Feira, o Salteador. Ambos travaram contatos pessoais e/ou intertextuais com 

Guimarães Cova e Thomé de Moura, respectivamente Virgilio Cesar Martins Reys e 

Arthur Lima.  

 Virgilio Reys era cachoeirano, com experiências antropológicas e jornalísticas, 

e durante os anos de 1908 e 1911 foi prefeito da cidade de Cachoeira. Além de ter 

lançado, em 1896, um livro com Arthur Cerqueira da Rocha Lima de titulo Lucas da 

Feira, o Salteador, deve ter também publicado em periódicos cachoeiranos textos 

sobre esse escravizado feirense. O livro, impresso na Libro-Tipografia Genésio, em 

Cachoeira, foi subsidiado por vários trechos da peça do julgamento de Lucas, fonte 

jurídica que esses letrados tiveram contato, assim como também cumpriu o destacado 

papel de documento primário de consulta para vários letrados que buscavam se 

debruçar sobre a história ou de certa versão dela a respeito do escravizado. Segundo a 

historiadora Zélia Lima de Jesus, esses autores “não se aprofundaram 

satisfatoriamente quanto à rebeldia de Lucas. Privilegiaram suas características físico-

psicológicas (LIMA, 1996, p. 126)”, o que muito informa sobre o grande interesse 

por essa obra entre as décadas de 1880 e 1920. Nesse sentido, vale salientar que esse 

trabalho pioneiro de Virgilio Reys e Arthur Lima foi relevante para registro de alguns 

aspectos das histórias de Lucas, ainda que esse livro tenha sido fundado também a 

partir de uma forte economia ficcional. Trechos desse livro foram localizados nas 

Efemérides Cachoeiranas, destacando alguns traços da vida de Lucas.  
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 Em um documento nominado Lucas o salteador
16

 e endereçado a Arthur da 

Rocha Lima, Thomé de Moura deixa nítida a dimensão fabulosa das histórias e 

representações fabricadas sobre Lucas no contexto temporal de interesse dessa 

pesquisa. Segundo o ex-promotor de Feira,  

durante o tempo que exerci o cargo de promotor publico da comarca da 

Feira de Sant’Anna, tive sempre occasião de ouvir extensas e enfadonhas 

narrativas sobre as proezas do celebre Lucas, o duende de toda aquella 

paragem e seus arredores. Era fértil no assumpto uma velha minha visinha 

conhecida por quase toda aquella população pela Martinha do Sr. Juca. 

Vendo-a fallar, o colega diria ter diante de si a imagem do terror, tal 

era a impressão que mesmo tempo depois causava/lhe o bandido, 

naquela data reduzido já a uma ossada vasia, encastoada, conforme se conta, 

nas vitrines da nossa Faculdade de Medicina. No meio de todas aquellas 

historias, umas mal contadas, outras tecidas pelas imaginações 

apavoradas, sobresahia a de uma jovem rapariga, que resistindo aos 

sensuaes desejos do bruto, fora barbaramente assassinada (MOURA p. 643). 

 As ‘extensas e enfadonhas narrativas’ citadas por Thomé de Moura são, em 

alguma medida, a base da razão que indico existir sobre Lucas da Feira. Essa é 

sustentada, sobretudo, por narrativas de ordem ficcionais, mas com vernizes de 

ciência, e não à toa, projetadas enquanto ‘imagem do terror’ e do medo na cidade 

feirense. Vale ressaltar que mais uma vez é suprimida a condição de escravizado de 

Lucas. A de ‘bandido’ prevalece, o que informa o caráter de sequestro pelo qual 

passaram as suas histórias e memórias, mesmo ‘tempo depois’ de seu enforcamento. 

Até ali, não tinha bastado o enforcamento físico, era necessário, dentro da lógica e 

projeto de civilidade feirense, sufocar e criminalizar as memórias e histórias de Lucas 

da Feira, ainda que boa parte delas fosse tecida ‘pelas imaginações apavoradas’ como 

afirma o também o racialista Thomé de Moura. 

 Em outra parte do seu escrito destinado a Arthur Cerqueira da Rocha Lima, 

Thomé vai ratificar todo valor antitético – de civilidade – agregado nas 

representações elaboradas sobre Lucas da Feira, segundo ele,  

a figura asquerosa de similhante malvado, conservo-a fielmente de 

memória, pela descrição exacta que d’ella me fizera um amigo 

residente n’esta cidade e que teve occasião de vê-lo bem de perto, 

quando conduzido a capital para ser recolhido a fortaleza de Santo Antonio 

Além do Carmo, para onde fora transferido. [...] Estatura mediana, 

espadaúdo, cabeça irregular, feio, muito feio, negro, bastante negro, 
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 Documento de título Lucas o Salteador [continuação], enviado por Thomé de Moura ao seu “collega 

Dr. Rocha Lima”, ou Artur Cerqueira da Rocha Lima. MCS/UEFS. 
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barba e cabellos carapinhas, olhar de malaio acometido do terrível furor 

[...]. Tal era a figura de Lucas da Feira – o bandido! (MOURA, p. 644). 

 Essa descrição de Lucas, com aura de ‘exacta’, acessada por Thomé via escuta 

de um amigo, anuncia a promoção e difusão do terror e do medo a partir de 

representações elaboradas sobre Lucas da Feira na cidade de Feira de Santana. Narrar 

Lucas enquanto ‘feio, muito feio, negro, bastante negro’, era reafirmar a dissintonia 

daquilo que se queria para as histórias e memórias da e na cidade em relação ao povo 

‘negro’ que nela habitava e que mediante processos de migrações de localidades 

vizinhas, borravam os projetos de civilidade da elite feirense, perturbando assim as 

imagens que se pretendiam da cidade, imagens civilizadas, racialmente brancas e 

antinegras, antipobres, representando assim a pureza e a higiene da urbe, mas, 

sobretudo, a ‘pureza e limpeza’ da memória, do imaginário. 

 Falava-se de Lucas da Feira em abundancia nesse contexto de repaginação 

urbana de Feira de Santana, falava-se, sobretudo, para esquecer, falar é também 

esquecer. E é o que parece acontecer no contexto das quatro décadas pretendidas por 

essa pesquisa. Escriturar Lucas da Feira, e em volume documental considerável, 

como um bandido, que se deve falar, mas falar para esquecer, para não se pulverizar, 

e nem se imaginar pela urbe com futuras pronúncias de ‘Princesa do Sertão’, ou falar 

para lembrar, mas lembrá-lo como ‘bandido’, e bandido a ser combatido inclusive no 

campo da memória, é, sobretudo, a tentativa de induzir e justificar os olhares 

criminalizantes, descivilizadores e demonizadores para os corpos negros e pobres 

que, por via de migração intensa, povoavam a cidade da Feira de Santana entre o final 

do século XIX e início do XX.  

 Com esse mesmo roteiro, encontramos o trabalho de André Pereira da Silva 

Morais, irmão do Padre Epifânio Moraes, vigário de São Jose das Itapororocas e 

também irmão do desembargador e político José Pereira da Silva Morais, esse último 

com experiência na presidência da Província de Sergipe entre os anos de 1866 e 1867 

e tido como uma das glorias da magistratura brasileira. André Pereira da Silva Morais 

faleceu no Rio de Janeiro e teve certo destaque em Feira de Santana, onde exerceu 

diversos cargos importantes. 

 Além de André Pereira, destaca-se numa mesma linhagem a produção sobre 

Lucas elaborada por Eduardo Pinaré, esse que tinha uma ligação de estudos com 
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Silvo Romero no tocante a publicação de Versos Folclóricos. André Pereira da Silva 

Morais publicou sobre Lucas no Diário de Notícias, em 1895. Esse texto apresenta 

fortes sintonias com os estudos raciais identificados nos textos de Nina Rodrigues, 

Thomé de Moura, Virgilio Reys e Arthur Lima. Segundo André Pereira,  

dentre as peças de anatomia humana e comparada, que enchem as 

vitrinas do gabinete da Faculdade de Medicina desta capital, destaca-

se um craneo humano que incita o visitante avisinhar se d’elle 

para contemplar [...]. Sem entrarmos em minudencias descriptivas, 

basta dizermos que nota-se um máximo desenvolvimento do 

occipital e que a sua maior celebridade é ter pertencido a uma 

individualidade, que deixou o mal afamado nome de Lucas da 

Feira (SILVA, 1895). 

 Revelando o tom atrativo de parte do corpo de Lucas para fins de estudos 

racializantes, André Pereira também corrobora com a razão erguida sobre Lucas, o 

evidenciando enquanto ‘celebridade’ mal afamada e monumentalizada enquanto 

Lucas da Feira. Sinalizando não querer entrar em ‘minudencias descritivas’, André 

Pereira enfatiza toda uma lógica que é facilmente encontrada nas histórias e 

representações elaboradas sobre Lucas Evangelista dos Santos, essa era a única matriz 

interpretativa que interessava aos letrados fabricantes da razão sobre Lucas, essa era a 

forma específica de ver e dizer esse escravizado que esses letrados consolidaram nas 

décadas finais do século XIX e iniciais do século XX, uma representação e uma 

memória fabricadas distantemente das tramas sociais da escravidão feirense 

oitocentista, edificando Lucas enquanto o bandido, criminoso, antitético ao projeto de 

civilidade feirense, agente de um ato inaugural das representações e discursos sobre o 

crime na Bahia. Isso fica explícito quando André Pereira anuncia que, 

deste famigerado bandido, que, pelo espaço de 21 annos, 

constituiu-se o terror dos arredores da freguezia da Feira de 

Sant’Anna, (antiga S. Jose) hoje cidade, n’um raio de três léguas, 

pouco sabemos, a não ser escassas datas e episódios de sua vida, 

tal como a imaginação popular os narra, envolvidos nos atavios 

maravilhosos que costuma cria esta poesia (SILVA, 1895). 

 Além de demarcar sua soma na fabricação da razão sobre Lucas, André Pereira 

da Silva Morais também destaca o teor de fabulação que regula o campo de estudos e 

representações sobre Lucas ao apontar que pouco se sabia sobre as ‘datas e episódios’ 

da história do escravizado feirense. Em seguida, ele aponta o papel que ‘a imaginação 

popular’ tem na fabricação dessa razão. Segundo ele, Lucas “não teve seu berço no 

meio das verdes florestas e entre os brancos lyrios como os trovadores saxônios 
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diziam (SILVA, 1895)”, ou seja, ‘famigerado e bandido’ era o que estava destinado a 

ser esse filho de africanos, era um destino da raça, nada poderia mudar o curso da 

história desse sujeito, nada deveria lembrar as estruturas da escravidão e as 

negociações e conflitos frente às mesmas nesse campo de estudos. 

 Diante disso, encontram-se razoáveis as condições para a explicação histórica 

aqui proposta sobre a fabricação de uma razão, de um campo de representações e 

histórias sobre Lucas Evangelista dos Santos entre as décadas de 1880 e 1920. Essa 

fabricação também gerou condições para o uso da representação/monumento que 

fizeram emergir com o nome Lucas da Feira para o ato inaugural dos discursos e 

representações sobre as práticas de crimes em Feira de Santana, assim como para fins 

de estudos de pretensão cientifica sobre os destinos raciais identitários do Brasil.  

 Coligir os dados biográficos inicialmente apontados (Melo Morais Filho, 

Raimundo Nina Rodrigues, Silvo Romero e Alfredo do Valle Cabral) e cruzá-los 

com esses últimos dados proximais (Thomé de Moura, Virgilio Cesar Martins 

Reys, Arthur da Rocha Cerqueira Lima, Guimarães Cova, Eduardo Pinaré, 

Andre Pereira das Silva Morais), permitiu uma análise de conjunto a partir dos 

estudos prosopográficos enquanto auxiliador dessa pesquisa historiográfica, 

validando as hipóteses aqui desenvolvidas sobre a existência de uma razão fabricada 

sobre Lucas Evangelista dos Santos e monumentalizado com a emergência de um 

Lucas da Feira diretamente vinculado ao ato inaugural de discursos e representações 

no contexto histórico de paginação urbana e construção de um aparelho penal em 

Feira de Santana. 

 A partir dos dados biográficos e proximais, constatou-se que as figuras de saber 

que consolidaram uma razão, uma dada forma de ver e dizer Lucas Evangelistas dos 

Santos, elas são integrantes de uma mesma geração, com passagens nas instituições 

de letramento e de jornalismo, com variados tipos de contatos com o regime 

escravagista brasileiro e com nítidas influências nos palcos de estudos sobre raça e 

folclore na Bahia e consequentemente no Brasil. 

 Como aponta Regina Abreu, em seu livro A fabricação do imortal: memória, 

história e estratégias de consagração no Brasil, “a identidade dos homens públicos 

na Republica Velha passava fundamentalmente por sua condição letrada”. Sendo 

assim, “na virada do século, as letras representavam importantes bens simbólicos. As 



42 
 

elites se relacionavam com livros que eram arrumados em instantes num espaço nobre 

das residências, os gabinetes de trabalho, lugares geralmente próprios dos homens, 

(ABREU, 1996, p. 137)” naquele contexto, lugares esses que, se tratando das figuras 

de saber investigadas nesse trabalho, foram ambientes de escritas e consolidação da 

razão elaborada sobre Lucas. 

 Com o contexto, os fabricantes, a dimensão antitética atribuída e o lugar social 

de fabricação dessa razão melhor definidos, encontramos condições de desenvolver 

uma compreensão histórica a respeito dos estratos de tempo que configuram essa 

razão e das táticas e procedimentos que tornaram possível sua emergência. 

 

1.2 Estratos do tempo: táticas, procedimentos e condições de emergência da razão 

sobre Lucas. 

 

 Para a definição dos estratos de tempos que organizam a razão sobre Lucas, foi 

necessário compreender as táticas, os procedimentos e as condições de emergência 

dessa razão. As condições já foram apontadas, cabe aqui agora dimensionar as táticas 

e os procedimentos. A noção de estratos de tempos se define a partir de três camadas, 

três estratos já pontuados anteriormente, o primeiro deles desenhado entre as décadas 

de 1830 e 1840, momentos de caça declarada ao escravizado Lucas Evangelista dos 

Santos e também de prisão e enforcamento do mesmo num contexto de matabilidade 

racial institucionalizada nos moldes escravista. Os ofícios policiais alimentavam as 

narrativas ‘populares’ de medo, calibravam o desejo de aprisionamento e de 

abatimento de Lucas. Na contramão, os dizeres e os saberes ‘populares’ também 

foram manejados em alguma medida a favor das instituições escravistas, 

substanciando assim o roubo da memória de Lucas, convertendo-o em protagonista de 

uma história do crime, do medo e da desordem. Esse primeiro estrato da razão 

fabricada sobre Lucas define esse processo de emergência de um Lucas da Feira 

distanciado da escravidão, monumentalizado e indissociável do mundo e de uma 

memória do crime. 

 O segundo estrato dessa razão se delineia entre as décadas de interesse dessa 

pesquisa, as de 1880 e 1920, contexto em que ocorre a consolidação desse campo 

agenciado pelas figuras de saber aqui apontadas. Boa parte do que vinha sendo 

escriturado, oralizado e difundido sobre Lucas foi ‘cientificamente’ utilizado e 
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reunido para fins de elaboração de um tipo de pensamento racial que condenaria 

postumamente esse escravizado, além de fornecer as bases sociorraciais para o 

projeto de civilidade feirense, projeto esse que visualizava nas memórias, histórias e 

representações elaboradas sobre Lucas um valor antitético repulsivo. Nesses embates 

e projeções, localizamos a partir da década de 1930, o terceiro estrato de tempo. 

Dessa década em diante foi possível identificar tentativas de disputa sobre a memória 

do escravizado feirense, disputa que em muito alimentava essa razão e que de alguma 

forma acabou produzindo o sequestro da memória de Lucas, que agora se tornava 

herói, e a partir dali era encenado em narrativas dicotômicas do bandido ou herói.  

 Entender Lucas enquanto bandido é repor uma dada relação de poder que 

perpetua o roubo da memória de Lucas Evangelista dos Santos. Narrá-lo enquanto 

herói é integrar o movimento de sequestro dessa memória, também esvaziando aí a 

dimensão política e conflitiva da mesma. Buscar o meio termo é se eximir da 

responsabilidade e da necessidade de uma compreensão que consiga alcançar o Lucas 

Evangelista dos Santos nas suas condições e contradições sócio-históricas e políticas. 

Nesse sentido, tentar entender complexamente as táticas e procedimentos de 

fabricação dessa razão, pareceu ser um caminho plausível para não incorrer em 

criminalizações, heroicizações ou meios termos. 

 Para o historiador Renato Koselleck, em seu livro Estratos do tempo, estudos 

sobre história, “precisamos usar metáforas ao falar sobre o tempo, pois [...] o 

caminho que é percorrido [...] contém imagens que nos propiciam conhecimentos 

temporais”. A partir daí, e sobre a fabricação da razão a respeito de Lucas, é preciso 

saber que “os estratos do tempo também remetem a diversos planos, com durações 

diferentes e origens distintas, mas que, apesar disso, estão presentes e atuam 

simultaneamente (KOSELLECK, 2014, p. 9)”, assim a explicação histórica 

empenhada aqui, dimensiona a elaboração do campo de histórias e representações 

sobre Lucas em estratos de tempos que se comunicaram e se sobrepuseram a partir 

dos interesses das figuras de saber que as fabricaram. 

 Ainda com Koselleck, quando o mesmo afirma que “graça aos estratos do 

tempo podemos reunir no mesmo conceito a contemporaneidade do não 

contemporâneo (KOSELLECK, 2014, p. 9)”, o que para fins dessa pesquisa tem 

relação aguda com as histórias únicas e seus estigmas, elementos constitutivos não só 

dessa razão fabricada sobre o escravizado feirense, mas também das lógicas fundantes 

que operam as relações de genocídio antinegro em Feira de Santana. A 
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contemporaneidade do não contemporâneo está na razão que pavimenta o caminho de 

acesso aos corpos matáveis, às memórias condenáveis, às alteridades condenadas, aos 

atos permanentes de inauguração e reinauguração dos discursos e representações 

sobre o crime e o criminoso sem em nenhum momento abrir mão das imagens raciais 

de controle. 

 As táticas e os procedimentos que permitiram a emergência da razão sobre 

Lucas estão situados no contexto de incipiente urbanização em Feira de Santana. As 

táticas foram desenvolvidas como formas de deslizamentos dos sentidos da 

experiencias de Lucas, desligando-o do tempo histórico em que ele viveu, e o 

deslocando para contextos e interesses associados ao mundo urbano. Os 

procedimentos aqui são nomeados de roubo e sequestro da memória, tendo em vista 

as insistentes tentativas de não relação das narrativas fabricadas sobre Lucas com a 

escravidão. As táticas e os procedimentos se imbricam, de forma a produzir uma 

razão que sirva tanto aos interesses do projeto de civilidade, quanto aos interesses 

para a definição de uma identidade racial feirense, baiana e/ou brasileira.  

 Em seu livro O morto vestido para o ato inaugural, Durval Muniz de 

Albuquerque sinaliza questões pertinentes a essa pesquisa. Segundo ele “as matérias e 

formas de expressão, muitas delas surgidas no meio rural ou nas pequenas vilas do 

interior” foram “trazidas e publicadas nas grandes cidades [...], nas capitais [...] e 

dadas ao conhecimento das camadas letradas das maiores cidades 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 221)”. Esse tipo de processo tem ligação com as táticas 

de desligamentos e os procedimentos de roubo e sequestro da memória, 

despersonalizando as experiencias de Lucas tramadas no contexto rural escravista 

feirense, e dando a elas novos sentidos em novos tempos e espacialidades. A razão 

montada sobre Lucas distorce as espacialidades e as temporalidades de existência 

desse sujeito quando abundam produções sobre o mesmo no final do século XIX e, 

sobretudo, inicio do XX e também quando o colocam enquanto um monumento para 

fins dos discursos e das representações sobre os crimes urbanos. 

 Vale ressaltar que, como aponta Durval, “urbanizar, em nosso idioma, não tem 

como sentido apenas o de transformar um espaço em cidade, o de deslocar algo para 

cidade ou alguém adotar a vida urbana, mas tem também um sentido muito próximo 

ao de civilizar (ALBUQUERQUE, 2013, p. 223)”. É desse processo que as táticas e 

os procedimentos que fizeram emergir a razão sobre Lucas deram conta, a memória 

da e na cidade de Feira deveria ter Lucas Evangelista dos Santos em certo lugar e não 
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outro, ou melhor, essa memória não deveria ter lugar na história da cidade. Já a 

fabricada em torno do monumento Lucas da Feira, essa sim deveria ocupar a história 

do crime na cidade, a história a ser lembrada para que daí se pudesse esquecer. 

 Nos estratos dessa razão também se localiza o travestimento das representações 

e discursos sobre Lucas em tons folclorizantes como já foi tratado nessa pesquisa. A 

operação da mitificação desse escravizado recorre a estratégias discursivas amplas de 

mesclas e usos do ABC de Lucas com partes da peça de seu julgamento, fazendo 

nascer daí narrativas mitificadas com texturas criminosas e nítidos sentidos de 

apagamento da escravidão. Esse tipo de procedimento foi utilizado pelas figuras de 

saber implicadas na fabricação da razão sobre Lucas, ao examinar o estudo de 

Alfredo do Valle Cabral, lançado em 1884, facilmente será identificado esse 

processo.  

 O conjunto de estudos que tinha Lucas como objeto entre as décadas de 1880 e 

1920 o destacava ou numa seção ‘popular de feição folclórica’ ou em seção destinada 

a dar conta da história do crime, ainda que de forma mitificada. Valle Cabral enfeixa 

o texto sobre Lucas numa dada parte chamada de Cantos populares do Brasil. No 

corpo do texto esse letrado faz usos do ABC para narrar a sua história, sem deixar de 

fora as análises craniológicas que circulavam naquele momento. 

 Se atentarmos para um texto sobre Lucas, escrito por José Manuel Cardoso de 

Oliveira, publicado num romance chamado Dois Metros e Cinco: romance de 

costumes brasileiros, lançado originalmente em 1905 pela editora Garnier no Rio de 

Janeiro e reeditada em 1909 (edição que foi usada nessa pesquisa), podemos perceber 

as dimensões folclorizantes das histórias elaboradas sobre Lucas.  J.M Cardoso 

Oliveira tinha sido promotor público, juiz municipal, diplomata, poeta, romancista e 

biógrafo, nascido em Salvador em 1865 e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1962. A 

história contada por Cardoso Oliveira é também uma história do medo da figura de 

Lucas, é uma história eivada de elementos folclóricos. O texto de Cardoso também 

está situado no processo de soerguimento do monumento chamado Lucas da Feira, e 

não à toa seu texto sobre esse escravizado carrega o título O Lucas da Feira.  

 Para variar, o escrito dedicado a Lucas começa narrando a história de um Major 

de modo a ressaltar sua senhoridade, bravura e poderio, senhor de terras de gentes, 

esse Major era Serapião Pacheco, destemido, latifundiário e por incrível que pareça só 

temia a Lucas, o representante do medo e do crime naquelas bandas. A narrativa 

desenhada se da nesse sentido, construir uma trajetória de destemor em torno do 
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Major, para realçar o medo e terror atribuído a Lucas, afinal o Major só viria tremer 

diante desse escravizado e mais ninguém. O Major é descrito como “gordo [...] e 

tinha força que nem um boi marruá! Para beber sua cachacinha de que elle gostava 

muito, não precisava de copo, segurava n’um garrafão pelo gargalo [...] como quem 

pegava um frasco pequeno (CARDOSO, 1909, p. 265)”. De saída, já se identifica o 

tom ‘folclórico’ e mítico que perfaz a história, Cardoso não abre mão dessas texturas 

popularescas para dar conta dos seus personagens.  

Uma feita nas inleiçao houve um sarceiro vermelho, fechou/se o 

tempo e trovejou pau que não foi brincadeira. O Major que estava 

desarmado, arrancou com a mão um pé da mesa de jacarandá, 

d’essas mesas antigas e pesadas, como tem na Matriz da Feira, e com 

aquelle porrete abriu caminho e sarvou a pelle. Outra vez, vinha de 

barco da Capital para Cachoeira. Vinha aforçurado, como vontade 

mesmo de chegar, quando ia encostando ao cáes, montou no Cavallo, 

ainda dentro do barco, e como estava custando a atracar em terra p’ra 

arreceber a prancha, o Major afflicto por se ver fora, agarrou com as 

duas mãos as cordas do guindaste que estava alli p’ra tirar as coisas 

pesadas, se sungou p’r’arriba, suspendeu o animal preso entre as 

pernas e sarou com elle no cáes já andando! 

- Mas este Major Serapiao era um Hercules! admirou Palmedo 

(CARDOSO, 1909, p. 266) 

 Toda essa narrativa em torno do Major era pra chegar até o encontro de Lucas, 

afinal, “quer V.S creia, quer não, até elle tinha medo do Lucas”. Indagado sobre quem 

é Lucas, o narrador informa que “era o cujo que eu estava referindo [...], que 

ambulava por esta estrada e ninguém podia dar jeito n’elle”. Não satisfeito com a 

resposta, um dos personagens pede “o favor de contar isto por miúdo (CARDOSO, 

1909, p. 266)”. Sem perder tempo, o narrador segue para a realização desse desejo e 

inicia a contar a história de Lucas sem deixar de lado as táticas e procedimentos aqui 

mencionados, sendo elas a de deslizamento e roubo da memória desse escravizado 

feirense. A descrição elaborada por Cardoso revela intertextualidade com fragmentos 

da peça de julgamento de Lucas, seu ABC, e também faz interfaces com os estudos 

criminalizantes elaborados sobre o mesmo naquele contexto de 1880 e 1920. Com 

todos esses elementos, o narrador se põe a enunciar essa dada forma de ver e dizer 

Lucas. 

Este lançou um olhar sem expressão para a paizagem, fechou as 

pálpebras por um segundo, como que mirando para dentro de si 

mesmo, e abrindo-as em seguida com o pertinaz e enervante 

movimento do hombros, começou a contar do celebre bandido. 
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- O Lucas da Feira era um creoulo, escravo de um padre, que 

recebeu elle de herança, e desde pequenino fez o senhor comer 

candeias de sebo com suas vadiaçao e marvadez. Com vinte e poucos 

annos o moleque já furtava e fazia proezas de metter medo. Até 

que um dia fugiu de casa e foi cumprir a sua sina. Era um 

demonho! Deus lhe perdoe, que peccou muito! Veiu morar nos 

Mattos aqui d’esta estrada da Cachoeira para Feira roubando e 

matando a gente que queria se entroviscar com elle. [...] Ninguém 

podia com elle. Governo mandava poliça, tropa de linha, qual nada! 

[...] O negro sabia das coisas que só o demo podia saber 

(CARDOSO, 1909, p. 267/268). 

 Além da operação de folclorização evidente no texto de Cardoso, também 

encontramos as lógicas de fabulação e criminalização em torno das histórias, 

memórias e representações fabricadas sobre Lucas Evangelista dos Santos 

monumentalizando-o enquanto Lucas da Feira. Ao se dedicar a contar detidamente a 

história de Lucas, o narrador destaca antes de qualquer coisa a sua condição de 

bandido, ‘o celebre bandido’, em seguida a condição de escravo aparece de modo 

lateral, pouco relevante para a narrativa. Nesse sentido, toda discursividade do 

‘medo’, do cumprimento de uma ‘sina’ do crime (o negro ontologicamente mal) e de 

uma ressemantização de Lucas enquanto o ‘demonho’ se tornaria concebível e 

localizado no quadro de fabricação da razão sobre Lucas. 

 O texto de Cardoso da sequencia a uma trama de repetições e encenações das 

representações fabricadas sobre Lucas ate aquele contexto da primeira década do 

século XX. Esse romance sobre os costumes baiano, narra Lucas enquanto um 

consagrado personagem do crime dessa região, insistentemente contado por outras 

bocas e demarcadamente distanciado da escravidão. Tava ali, um morto e uma 

memória para o ato inaugural de uma razão. Esse fragmento do livro de J.M Cardoso 

de oliveira revela em grande medida as táticas e os procedimentos utilizados para a 

fabricação dessa forma de ver e dizer Lucas enquanto o da Feira, o do crime e o da 

memória condenada. Os estratos de tempo que sedimentaram esse campo de histórias 

e representações sobre o escravizado feirense, foram marcados por essas lógicas de 

deslizamentos, roubos e condenação da memória para o ato inaugural de uma razão. 
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Capítulo 2. O roubo e o sequestro da memória de Lucas. 

 A compreensão da razão fabricada sobre Lucas em estratos de tempos nos 

permitiu captar dois processos distintos nesse contexto. O de roubo da memória desse 

escravizado, e posteriormente seu sequestro numa duvidosa tentativa de heroicização 

da trajetória de Lucas. Em ambas as operações ficaram perceptíveis os usos de noções 

dicotômicas que em grande medida anularam Lucas Evangelista dos Santos enquanto 

sujeito histórico de um específico contexto feirense. Essas operações também 

destacam a dimensão integrante, tanto do roubo como do sequestro da memória, no 

processo de configuração da razão urdida entre as décadas de 1880 e 1920. 

 Além disso, o roubo e o sequestro da memória de Lucas, que se dá em 

momentos distintos, mas que se encontram e se imbricam por fazer parte de uma 

mesma razão, revelam pistas sobre os efeitos que essa monumentalização de Lucas da 

Feira tem no contexto de incipiente urbanização em Feira de Santana. A forte 

presença de Lucas, enquanto objeto de estudo, informa sobre certo grau de interesse 

em torno das possibilidades políticas de uso das representações sobre o mesmo para a 

articulação de uma identidade racial brasileira, mas, além disso, também informa 

sobre os agenciamentos dos discursos em torno de Lucas para fins do projeto de 

civilidade feirense. Nesse sentido, Lucas da Feira seria a antítese desse projeto, e daí 

a viabilidade de pensar os efeitos e desejos, por parte da elite local, de uma não 

presença negra naquele projeto, ainda que esse anseio não viesse se consolidar por 

condições bem concretas.  
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 A razão fabricada sobre Lucas teria, a partir dessa perspectiva, não só efeitos de 

sentidos, mas também efeitos de presença. Para validação de tal hipótese, foi utilizado 

um arcabouço teórico disponibilizado pelo historiador Hans Ulrich Gumbrecht, em 

específico seu livro Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir, 

publicado no Brasil em 2010 e também nos auxiliamos de uma notícia veiculada no 

jornal O Município de 1893, que tem Lucas da Feira como objeto. 

 Neste capítulo, distribuído em dois tópicos, é discutida a produção de presença 

a partir dos escritos desenvolvidos sobre Lucas, onde foi possível perceber não só os 

efeitos de sentido, de presença, e de não presença, mas também o processo de 

silenciamento da memória de Lucas e da escravidão em Feira de Santana. Investigar 

esse processo permitiu situar tal silenciamento dentro do projeto de civilidade que era 

empreendido na cidade, assim como evidenciou melhor os contornos da razão 

fabricada sobre Lucas no tocante ao roubo e ao sequestro da memória. 

 

2.1 Efeitos de presença e de antipresença negra no pós-abolição feirense. 

  

 Os estudos de Hans Ulrich Gumbrecht dão conta de refletir sobre a produção de 

presença a partir da “revolução dos meios eletrônicos” que “dera início a uma 

desmaterialização cada vez mais veloz – que implica, pelo menos em parte, em uma 

descorporalização – da vida humana (GUMBRECHT, 2010, p. 30)”. Esse historiador 

“sugere, por exemplo, que concebamos a experiência estética como uma oscilação (às 

vezes, uma interferência), entre efeitos de presença e efeitos de sentido 

(GUMBRECHT, 2010, p. 22)”, e que a partir daí possamos perceber “como os 

diferentes meios – as diferentes materialidades – de comunicação afetariam o sentido 

que transportavam (GUMBRECHT, 2010, p. 32)”. 

 Nesse campo, Gumbrecht vai utilizar ferramentas conceituais como ‘substância 

de conteúdo e forma de conteúdo’ além dos conceitos de ‘substância de expressão e 

forma de expressão’. Para o autor, 

Substância de conteúdo remete para o conteúdo do pensamento 

humano antes de qualquer intervenção estruturante [...]. Forma de 

conteúdo, ao contrário, não corresponderia a nenhuma manifestação 

espacial de complexos de sentido, mas exclusivamente aos 
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conteúdos do pensamento humano em formas bem estruturadas [...]. 

Substância de expressão seria o conjunto daqueles materiais por 

meio dos quais os conteúdos podem se manifestar no espaço – mas 

prévios a sua definição como estruturas – a tinta (e não a cor) seria 

uma substância de expressão, como o seriam um computador ou 

dispositivo técnico. [...] Forma de expressão seriam as formas e as 

cores que cobrissem uma tela, os caracteres numa página (e não a 

tinta), a imagem numa tela (em vez do computador visto como 

maquina) (GUMBRECHT, 2010, p. 35). 

  Desse arsenal conceitual quadrangular, utilizaremos para fins da análise aqui 

desenvolvida os conceitos de forma de conteúdo e forma de expressão, entendendo 

que a forma de conteúdo estaria associada a uma espécie de discurso, afinal o autor 

sinaliza ser essa uma dimensão ‘do pensamento humano em formas bem 

estruturadas’, diferentemente da substância de conteúdo que seria nesse caso o 

imaginário de dada sociedade. A forma de expressão nos interessa para a 

compreensão dessa dada forma de ver e dizer Lucas que recobre variados suportes 

que dão sustentação a razão elaborada sobre ele. No caso da análise do fragmento do 

jornal O Município em 1893, esses dois conceitos serão chaves interpretativas 

valiosas para situar os efeitos de presença que seria o monumento erguido sobre 

Lucas. Esse monumento chamado Lucas da Feira ainda tinha forte presença no 

imaginário (na substância de conteúdo) feirense, o que revelava um desejo elevado 

por parte das elites locais de um projeto de antipresença negra, projeto esse 

confundido com o de civilidade e urbanidade do município. 

 A “cruz” e o “pau
17

” de Lucas, mencionados no excerto do jornal, se 

configuram enquanto elementos que definem o caráter de encruzilhada enquanto 

lugar histórico de Lucas na história da cidade. Tentar estudar a história da escravidão 

e de Lucas em Feira de Santana, é trafegar em encruzilhadas de histórias, medos e 

silêncios. A cruz de Lucas, a partir da análise do periódico, carrega sentidos de 

apagamento, de redenção da cidade após enforcamento do escravizado. O pau de 

Lucas, galho de árvore onde supostamente se escondia para mapear a feira e tramar 

seu cotidiano nela, pode ser interpretado enquanto lugar-memória a ser condenado, 

lugar que, como sinaliza o historiador Hans Ulrtch Gumbrecht, “produz efeitos de 

sentido”, mas, sobretudo, “efeitos de presença (GUMBRECHT, 2010, p. 22)”, a ser 

                                                           
17

 Jornal O Município, 03 de setembro de 1893, MCS/CENEF/UEFS. 
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produzido enquanto dizibilidade e visibilidade interditada, inaudível, antitético ao 

projeto de grande cidade aludido no periódico. 

 A Feira de Santana que possibilitou esse tipo de investigação foi representada 

na primeira página do jornal O Município, veiculado em 1893, fornecendo alguns 

indícios pertinentes a essa capítulo. Metodologicamente repartimos a apresentação e 

análise do referido fragmento em três partes, da seguinte forma, a primeira delineia o 

que podemos chamar de apresentação e exaltação do potencial da cidade naquele 

contexto da década de 1880, a segunda parte evidencia os “pontos de ancoragem da 

memória, [...] dotados de cargas simbólicas que os diferencia e identifica” e as 

tensões e simbologias do propalado avanço civilizatório na cidade, e a terceira 

explora e etiqueta pedaços da história de Lucas, para melhor precisar o projeto, no 

qual o periódico em questão também estava empenhado, de supressão da barbárie e 

de certos “lugares de memórias, [...] também lugares de histórias (PASAVENTO, 

2008, p. 5)” e fazer avançar a fantasia disciplinadora, eugênica e higienista em meio 

ao “rompante de modernização (SILVA, 2012, p. 19)”. Debrucemos sobre a primeira 

parte. 

A cidade da Feira de Sant’Anna, que se avista de todos os lados a não 

pequena distância, acha-se collocada sobre uma extensa planície, 

como uma pequena depressão ao sul e ao oeste, quase fora de suas 

portas. Tem proporções para uma grande cidade, que há de ser no 

futuro, e a mais formosa da Bahia, si a suas construcções e 

delineamento das ruas continuarem [...]. Da estação da estrada de 

ferro esta a poucos passos a matriz, com um modesto templo [...]. 

O núcleo da cidade é formado por três largas ruas, que começam 

em frente à matriz e se prolongam, parallelas e regularmente 

alinhadas, até na extensão de mais um kilometro, e vão terminar no 

vasto Campo do General Camara, denominado vulgarmente / 

Campo do Gado, onde, nos dias de feira [nas segundas] se reúnem 

1000 a 2000 rezes, que acham compradores
18

. 

 Como bem pontua Mayara Pláscido, “no contexto das [...] primeiras décadas da 

república brasileira, Feira de Santana, tal como a maioria das urbes nacionais, foi 

bombardeada com imagens e ideias de civilidade (SILVA, 2012, p. 20)”, sem falar 

que esse mesmo contexto, foi o “de valoração das ruas alargadas e ordeiras [...]”, 

onde o periódico indicado acima contribuiu para a construção da “imagem de um 

centro de cidade organizado e devidamente planejado (SILVA, 2012, p. 36)”. Ainda 

segundo a historiadora, “tais escritos apontavam para o atraso que as práticas rurais 
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representavam na cidade de Feira de Santana, no contexto da desejada modernização 

(SILVA, 2012, p. 20)”.  

 A reportagem do jornal O Município, também analisada nos estudos de 

mestrado de Daiane Silva Oliveira, Instrução de Pobres e Negros em Feira de 

Santana: As Escolas do Professor Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 

1920), silencia brutalmente a existência dos “becos e vielas” que “entrecortavam as 

largas avenidas e borbulhavam com a movimentação constante de trabalhadores e 

trabalhadoras no centro da cidade (OLIVEIRA, 2016, p. 35)”. A partir da sua 

pesquisa, se constata que “os jornais que circulavam em Feira de Santana cumpriram 

o papel de tecer uma cartografia urbana [...] para a cidade, no intuito de aclamar” os 

“dispositivos de modernidade (OLIVEIRA, 2016, p. 39)”. O periódico processa a 

representação da cidade “construída pelo pensamento [...] que identifica, classifica e 

qualifica o traçado, a forma, o volume, as práticas e os atores desse espaço urbano”, 

nesse contexto, a “cidade inventa seu passado, [...] elegendo seus heróis fundadores, 

identificando patrimônio, catalogando monumentos, atribuindo significados aos 

lugares e aos personagens, definindo tradições, impondo ritos”, ou até mais que isso, 

tendo em vista que “tal processo [...] de invenção da cidade e da escrita de sua 

história é capaz de construir utopias, regressivas ou progressivas, através das quais a 

urbe sonha a si mesma”, sendo assim, fica nítido que “uma cidade é objeto de muitos 

discursos (PASAVENTO, 2007, p. 14-16-19)”, e no caso de Feira de Santana e do 

recorte temporal que orienta esse trabalho, o do jornal em questão era um deles. 

 Daiane Oliveira afirma que “a estratégia” que orienta a narrativa do periódico e 

da reportagem em destaque, “foi” a de “qualificar e sobrepor elementos ditos 

modernos aos “atrasados”, destacando a contraposição intencional da presença do 

templo moderno da Matriz com a vulgaridade do Campo do Gado (OLIVEIRA, 2016, 

p. 39)”. O texto gerador dessa representação sobre a cidade, que, como alude o 

periódico, tinha “proporções para uma grande cidade [...], a mais formosa da 

Bahia
19

”, colocou em relevo “a presença de elementos desqualificadores da pretensa 

modernidade desta cena urbana (OLIVEIRA, 2016, p. 39)”, onde, segundo os estudos 

de Daiane Oliveira, se registra a “presença de elementos que se queria extinguir da 

mesma”. Tais elementos sinalizados pela historiadora, a partir dos interesses da sua 
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pesquisa, seriam “o vaqueiro, o gado, a feira do gado (OLIVEIRA, 2016, p. 39)”. Nesse 

conjunto de elementos, que aos olhos da elite local, contaminaria o projeto de 

civilidade feirense, identificamos o de demarcação do não lugar de Lucas Evangelista 

dos Santos, Lucas da Feira, na história da cidade, e a terceira parte da análise que 

traçamos dessa reportagem em específico revela bem a nossa hipótese. A formosura 

destacada pelo articulista do texto seria intragável, intangível se associada a um 

escravizado filho de africanos. 

 O periódico O Município, depois de revelar o potencial da cidade para ser a 

mais formosa da Bahia, agora informa concretamente seus símbolos de civilidade 

que, mais uma vez, colocariam Feira de Santana num patamar urbano diferenciado 

não só na Bahia, mas no Brasil, como quis deixar claro o articulista.  

Ao fundo d’esse campo, notável por suas dimensões, cercado de 

casas, acha-se o matadouro, um modelo no gênero, pelo aceio com 

que é tratado, de modo a fazer inveja aos melhores da Republica, 

a julgar pelos da Bahia e Rio de Janeiro. Ahi abatem-se para 

consumo 3 a 4 rezes diárias e 60 a 70 nos dias de feira. Duas horas 

depois de abatidas as rezes, pode arrastar-se impunemente a 

cauda de um vestido de seda no pátio interior do 

estabelecimento, completamente lavado e irrigado por água de uma 

fonte interior, puchada por uma bomba. O sangue corre para um 

deposito apropriado, de onde é tirado, fervido e enterrado a bem 

da higiene publica
20

. 

 O segundo recorte da reportagem deixa em relevo a força e proporção que o 

projeto de civilidade feirense ganhava, sobretudo na ótica do periódico em questão. A 

‘valiosa’ higiene que a cidade obtinha com a construção do seu matadouro, que 

supostamente fazia inveja ao de Salvador e do Rio de Janeiro, não poderia ser 

conspurcada com imagens-símbolos que reavivassem um escravizado. A localização 

do equipamento ‘moderno’ feirense, o matadouro, estava muito próxima a lugares de 

memória da história de Lucas da Feira, como o próprio periódico vai mencionar. 

Essas combinações dão sentido ao jogo de sobreposições e antagonismos projetadas 

naquele contexto, entre a civilização e a barbárie, entre os projetos de civilidade 

feirense e as memórias, imagens, representações sobre as histórias de Lucas da Feira, 

que deveriam ser silenciadas, apagadas na cidade, ou, minimamente, narradas dentro 

das lógicas da civilidade elitista feirense antinegra. 

                                                           
20

 Jornal O Município, 03 de setembro de 1893, n.º 001, MCS/CENEF/UEFS. 



54 
 

 Assim, enveredamos para a terceira parte da reportagem do periódico, onde 

Lucas da Feira é citado, cumprindo assim, o papel de representar a antítese do 

projeto, da euforia e higiene que as partes anteriores da reportagem tentaram dar 

conta. O periódico O Município faz uso, ainda no momento de formulação da razão 

sobre Lucas, do debate e de projetos antinegreiros e antipopulares que rendiam na 

Feira de Santana do final do século XIX e início do XX.  

Do matadouro, bem como de qualquer ponto do Campo do Gado, 

avista-se o que o povo chama, conforme a tradição, o Pau de 

Lucas. Um famoso Gonçalo aloés, de cujo tronco se elevam três 

galhos, de onde se diz que Lucas, o celebre bandido, espionava o 

que se passava na feira, para atacar depois na estrada os viadantes. 

A feira era então no vasto campo, onde se acha também, n’uma 

extremidade da rua do Senhor dos Passos a cruz do Lucas, como é 

conhecido o symbolo da Redempçao humana, erguido no logar 

onde o famoso pecador expiou a sua culpa no patíbulo
21

. 

  Tendo como angulo de partida do olhar, o símbolo de civilidade já mencionado, 

o matadouro, se enxergavam os símbolos antitéticos de todo projeto urbano feirense. 

O ‘pau de Lucas’ representa, no texto do periódico, um lugar de articulação 

criminosa, que sediava possibilidades para ‘o celebre bandido’, narrado tão somente 

enquanto ‘bandido’, desfigurado, distanciado, esquecido enquanto escravizado. Dessa 

mesma localidade, onde se encontrava o matadouro, no Campo do Gado, era possível 

visualizar ‘a cruz de Lucas’, tomada enquanto símbolo da redenção humana e não do 

próprio sujeito, ou seja, o enforcamento de Lucas, mesmo tendo sido realizado em 

meados do século XIX, na representação desse periódico, era simbolizado enquanto 

redenção, salvação da humanidade feirense, logo, Lucas é mencionado numa 

perspectiva vilipendiada, negada, antagônica – aos projetos e imagens urbanas 

feirenses – para afirmar os valores da civilidade que ali se empreendia.  

 A memória de Lucas Evangelistas dos Santos, quando roubada, foi dada a ver 

como antítese da civilidade elitista feirense. Nesse mesmo contexto, foram fabricadas 

imagens de terror e de medo sobre Lucas da Feira, o que muito informa sobre a 

produção de uma presença indesejada de Lucas enquanto referente para cidade, um 

referente convertido em símbolo e das praticas incabíveis no cotidiano da cidade. Daí, 

pensarmos sobre o que chamamos aqui de antipresença negra enquanto um desejo e 

projeto mobilizados pela elite local.  
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 No próximo tópico é analisado o silenciamento de Lucas Evangelista dos 

Santos enquanto sujeito histórico feirense e também a produção do silêncio no tocante 

a não presença da escravidão ou sua dimensão não relevante no processo de 

elaboração da razão sobre aqui indicada, o que permitiu o erguimento do monumento 

Lucas da Feira para o ato inaugural dos discursos e das representações sobre o crime 

em Feira de Santana entre as décadas de 1880 e 1920. 

 

 

2.2 Do silêncio do morto ao silêncio da memória: o ato inaugural dos discursos e 

das representações do crime no contexto de urbanização feirense. 

 

 O silêncio da escravidão nas representações e histórias sobre Lucas Evangelista 

dos Santos revela dois processos distintos e ao mesmo tempo articulados. O primeiro 

se trata do apagamento de Lucas Evangelista dos Santos ao narrá-lo maciçamente 

enquanto Lucas da Feira, um personagem comprometido com a história do crime, 

destinado às práticas indesejadas na história da Bahia. O segundo processo se deu na 

relação direta entre esse apagamento e o silenciamento da escravidão na história de 

Lucas. Ao ser monumentalizado enquanto Lucas da Feira tirou-se de cena o 

Evangelista dos Santos e consequentemente suas dimensões enquanto sujeito 

histórico de contradições e experiências específicas.  Ao destacá-lo enquanto o 

bandido, o criminoso e os demais estigmas criminalizantes fabricados nos dois 

primeiros estratos de tempo da razão consolidada naquelas décadas, silenciavam sua 

condição de escravo e os condicionantes da escravidão na sua história. 

 O retumbante silêncio a respeito da escravidão nas narrativas integrantes da 

razão sobre Lucas foi urdido politicamente para validar sua condição de bandido 

enquanto condição primeira e constitutiva do seu ser. Um Lucas ontologicamente 

criminoso. Esse silêncio pode ser decifrado enquanto forte componente dessa razão, 

essa que enuncia o ato inaugural dos discursos e das representações do crime no 

contexto de urbanização feirense. 

 As classificações destinadas a Lucas “contribuem para afastar este [...] do seu 

universo cultural (ALBUQUERQUE, 2013, p. 136)” e social de existência, isso 

levando em conta que existia naquele contexto interesses bem nítidos no que diz 
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respeito à fabricação de uma identidade racial e de um projeto de civilidade 

comprometido com as elites locais.  Segundo Durval Muniz, “classificar não é apenas 

nomear, organizar, selecionar, hierarquizar, distribuir, mas é também dar significado 

distinto (ALBUQUERQUE, 2013, p. 136)”. Para esse autor, a operação de 

classificação, 

Como uma atividade erudita, [...] é uma atividade de distanciamento 

e de distinção destes materiais do seu local de produção, da lógica 

cultural que presidiu a sua produção e colocação destes em outros 

locais onde o sentido, a significação e a lógica de funcionamento são 

diferentes (ALBUQUERQUE, 2013, p. 136). 

 Essa prática de classificação vai criar condições para “uma operação de 

mitificação” de Lucas enquanto bandido. Pode-se dizer que “os filhos urbanizados 

das elites rurais em declínio”, no caso as figuras de saber aqui estudadas e indicadas 

enquanto fabricantes da razão sobre Lucas, construíram, “utilizando principalmente o 

recurso ao discurso memorialístico, mas também através do discurso historiográfico, 

sociológico, literário e folclórico, uma visão idealizada da vida rural 

(ALBUQUERQUE, 2013, p. 243)”. O historiador Durval vai pontuar que “nesta 

operação a presença da escravidão, da violência e da brutal exploração a que estavam 

submetidos os homens pobres, o caráter discricionário e autoritário doas relações de 

mando e domínio, das próprias relações políticas são silenciados (ALBUQUERQUE, 

2013, p. 243-244)”. É nesse contexto que se inclui a produção de silêncio na 

fabricação da razão sobre Lucas. Uma razão que contém um silenciamento que vai do 

morto ao silenciamento da memória. Um morto enquanto sujeito histórico para a 

nascença de um bandido imortal. E uma memória da escravidão condenada para a 

emergência de uma história do crime. Lucas deslocado do século XIX para o século 

XX e do mundo rural para o urbano.  

 A respeito das operações de mitificação em torno das representações e histórias 

de Lucas, é possível compreender que “o processo de mitificação implica, portanto, a 

própria adulteração do significante (ALBUQUERQUE, 2013, p. 244)”, a adulteração 

de partes ou da própria história desse escravizado. 

 Os textos que compõe a razão sobre Lucas, numa perspectiva da “antropologia 

criminal” cumpriram um papel de indicar que o escravizado feirense integrava uma 

“linhagem humana diferente e inferior (SCHWARCZ, 2017, p. 123)”. Qualquer uma 

das figuras de saber aqui investigadas enunciava Lucas enquanto personagem de uma 
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raça incivilizada, um personagem do mundo do crime. “A ciência e todo um discurso 

médico-legal apareciam nesse momento como discurso de verdade e davam conta dos 

mais variados problemas (SCHWARCZ, 2017, p. 125)”, inclusive o problema da 

montagem do aparelho penal naquele contexto.  

A associação entre o elemento de cor e a noção de violência era tão 

imediata nas noticias que a própria palavra ‘negro’ em si, já indicava 

fatos infames, violentos e reprováveis, expressão como ‘páginas 

negras’, ‘negro crime’ eram tão comumente utilizadas para 

caracterizar fatos violentos (SCHWARCZ, 2017, p. 125). 

 Nesse sentido a história da violência se confunde com a própria história de 

Lucas tendo em vista os trabalhos dos letrados que fabricaram a razão sobre ele. 

Pensando a montagem do aparelho penal feirense, e articulando uma reflexão a partir 

dos estudos de Roger Chartier, é possível “considerar estas representações” sobre 

Lucas “como matrizes de discursos e práticas diferenciadas (CHARTIER, 1990, p. 

18)”. Segundo esse autor, “as representações” estão “sempre colocadas num campo 

de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e 

dominação (CHARTIER, 1990, p. 17)”.  

 Aqui cabe dizer que nesse contexto “pode-se pensar uma história cultural do 

social que tome por objeto a compreensão das formas e dos motivos – ou, por outras 

palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, 

traduzem suas posições e interesses (CHARTIER, 1990, p. 19)”. Diante disso, foi 

possível analisar os documentos sobre Lucas produzidos pelas figuras de saber 

inventoras da razão sobre esse, e a partir daí situar as operações de silenciamento para 

o ato inaugural de uma forma de ver e pensar Lucas da Feira. 

 Numa analise de conjunto minuciosa dos textos, foi identificada um vasto 

arsenal de nomes que as figuras de saber usavam para se reportar a Lucas. Tal analise 

permitiu a constatação de que a palavra crime aparece bem vezes mais do que a 

palavra escravidão. No fragmento do texto de André Pereira Silva Morais foram 

localizadas duas referencias a Lucas, uma enquanto famigerado e outra enquanto 

bandido, e nenhuma menção a escravidão. Alfredo do Valle Cabral não fez diferente, 

tratou Lucas como um famigerado, um facínora celebre, um salteador e como o 

horror da Feira, são essas maneiras de se referir a Lucas encontradas no texto de 

Alfredo. Chegando a Mello Morais Filho, já encontra/se recorrências de certos termos 

criminalizantes e que sobrepuseram à única menção feita a Lucas enquanto escravo. 



58 
 

Mello Morais narrou Lucas em seu texto sete vezes como salteador, duas vezes como 

facínora, duas vezes como bandido, duas vezes como negro, uma como criminoso 

celebre, como negro salteador, como molecote, como figura do diabo, como 

malfeitor, como cruel e também uma vez, como foi apontado, como escravo.  

 Mello Morais não poupou tinta para cravar uma memória de Lucas enquanto 

salteador, bandido, criminoso, diabo, negro, facínora, tudo, menos escravo. Quando 

foi mencionado enquanto escravo, foi pra destacar sua condição de propriedade “de 

uma rica proprietária na Feira de Sant’Anna (FILHO, 2002, p. 311)”. Compreende-se 

com esse procedimento discursivo o apagamento e o silenciamento de Lucas 

Evangelista dos Santos e da escravidão respectivamente. A razão fabricada sobre 

Lucas se ampara nesse arsenal de representações criminalizadas para fazer da sua 

memória um campo necessário de passagem para tratar do crime em Feira de Santana.  

 O texto de Thomé de Moura só intensifica e retroalimenta esse arsenal. Ele vai 

destacar Lucas uma vez enquanto notável bandido, uma enquanto celebridade do 

crime, uma enquanto maldito, uma enquanto malfeitor, uma enquanto assassino, uma 

enquanto duende, uma enquanto bruto, uma enquanto escravo, uma enquanto 

demônio, uma enquanto negro e uma enquanto flagelo. A palavra escravo aparece 

sem relevância alguma diante desse círculo de estigmas desenhados por Thomé, ainda 

que este tivesse buscado, numa perspectiva determinista que caracterizava aquele 

contexto, dizer que não se poderia esperar um fruto bom da escravidão, Lucas 

enquanto escravo não poderia ser melhor do que foi. Segundo essa figura de saber, 

Lucas era “um verdadeiro monstro – sahido dos antros da escravidão – exemplar [...] 

dessa classe de gente que não tem senso moral e para quem não existe o que é bello, 

sublime santo (MOURA, p. 323)”. Para arrematar sua determinação, Thomé aponta 

que “querer nelles descobrir um vislumbre sequer de piedade, de justiça e de amor, 

seria como [...] procurar um diamante num esgoto (MOURA, p. 323)”. Lucas e sua 

gente eram incivilizadas, de difícil salvação sob a ótica dessa figura de saber. Além 

das enunciações criminalizantes acima apontadas, Thomé de Moura que fez questão 

de abordar Lucas no seu texto seis vezes enquanto criminoso, duas vezes como 

malvado, cinco vezes como bandido, três vezes como monstro e duas vezes como 

louco. Como não esquece/lo enquanto um bandido? Como situar a violência enquanto 

constitutiva de Lucas nesse contexto de representação? Como não entender o peso da 

escravidão na trajetória desse filho de africanos? As figuras de saber implicadas na 
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fabricação da razão aqui pesquisada educam, ensinaram como responder a essas 

perguntas. Tiveram bastante êxito em consagrar Lucas enquanto um bandido, em 

esvaziar o peso da escravidão no tocante a sua história, em confundir a violência com 

o próprio Lucas, o da Feira, o monumento por eles enunciado. 

 Virgilio Cesar Martins Reys também não economizou tinta para imortalizar 

Lucas enquanto o monumento do crime. Ele anuncia Lucas uma vez enquanto celebre 

bandido, uma vez enquanto fera humana, três vezes como escravo, uma vez enquanto 

moleque incorrigível, uma vez enquanto supremo chefe, seis vezes enquanto facínora, 

duas vezes como desgraçado, seis vezes enquanto salteador, uma vez como 

malfeitor, três vezes enquanto famigerado, duas vezes como malvado, uma vez como 

infame, cinco vezes como monstro, uma vez como miserável, duas vezes como fera, 

uma como selvagem, uma como bárbaro, duas vezes como negro, uma vez como 

sanguinário, uma como facinoroso preto, duas vezes como terrível, uma vez como 

espantalho, uma vez como implacável, uma vez como maldito e dez vezes como 

criminoso.  

 Não haveria escapamento pra Lucas. A palavra escravo apareceu três únicas 

vezes, quando, por exemplo, o termo bandido é mencionado dez vezes por Virgílio 

Reys. Foi nesse contexto e através dessas táticas e procedimentos que emergiu o 

monumento Lucas da Feira para o ato inaugural de uma razão com implicações direta 

no processo de erguimento de uma cortina de fumaça sobre a escravidão na história 

desse sujeito e também na história da própria Feira de Santana. Segundo Bell 

Hooks
22

, a linguagem pode ser entendida como lugar de memória, no caso das 

histórias contadas pelas figuras de saber sobre Lucas, a linguagem usada para se 

referir ao mesmo é um lugar de memória do crime, uma linguagem condenada. Alem 

disso, vale lembrar-se do que aponta Lilia Schwarcz no seu livro o espetáculo das 

raças, segundo ela, “discurso racial surgia [...] como uma variante do debate sobre 

cidadania (SCHWARCZ, 2017, p. 63)”, e era nesse contexto que essa linguagem 

sobre e discursividade sobre Lucas estavam situadas. 

 Neste capitulo, de modo geral, foi possível dimensionar os efeitos da razão 

fabricada sobre Lucas, assim como os silenciamentos que foram necessários para a 

existência do mesmo enquanto uma memória do crime e do criminoso, enquanto uma 
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representação do medo e de uma raça incivilizada. Aqui foi possível colocar em 

relevo o porquê falou-se tanto de Lucas entre as décadas de 1880 e 1920. Falou-se 

muito para esquecê-lo enquanto escravizado e imortaliza-lo como um bandido, como 

uma antítese do projeto de civilidade feirense, um monumento, um objeto alvo de 

representações e histórias para o ato inaugural de uma razão,  
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Capítulo 3. Entre histórias e representações: visibilidades e dizibilidades sobre 

Lucas Evangelista dos Santos. 

 

 Investigar as histórias e representações elaboradas sobre Lucas nos permitiu 

acesso a dadas visibilidades e dizibilidades a respeito deste, o que nos viabilizou 

inferir que a razão montada sobre Lucas está ancorada numa espécie de 

representações empalhadas, ossificadas e que, portanto é necessário “questionar a 

política subjacente a certas representações (Hooks, 2019, p. 38)” como nos informa 

Bell Hooks em seu livro Anseios.  

 Em outro texto talhado por Hooks no livro Olhares negros: raça e 

representação são discutidas “a indissociabilidade entre política e representação” e 

entre “dominação e representação (HOOKS, 2019, p.11)”. A partir desse 

entendimento, indicamos que as dizibilidades (formas de dizer/narrar Lucas) e as 

visibilidades (formas de torná-lo visível) são influenciadoras na produção desse 

escravizado enquanto um ícone do crime, enquanto o representante das práticas a 

serem repudiadas no projeto de civilidade feirense. Logo, pode-se dizer que essas 

representações empalhadas em texturas criminalizantes e silenciadoras foram 

embasadas em um racismo de aura cientifica e antropológica. Nesse sentido, Bell 

Hooks alerta para “o poder que as representações têm de influenciar a formação da 

identidade social (HOOKS, 2019, p. 38)”, e se tratando da cidade de Feira de 

Santana, a complexa formação de identidades sociais negras se dá a partir de várias 

tramas e negações que são identificadas também no contexto temporal desta pesquisa. 

 Lucas da Feira, erguido enquanto monumento é representado de forma 

homogenia, não complexa, criminalizada empalhada, angulada tão somente pela ótica 

dos racialistas apontados no primeiro capítulo. O interesse aqui não é buscar boas 

representações de Lucas em detrimento das que produziram sua criminalização 

póstuma, mas sim, situar a existência do projeto político e racial de representação 

urdido em torno desse escravizado. Esse projeto deu conta de enfeixar Lucas como 

personagem do “medo e suas histórias na cidade (BATISTA, 2003, p. 54)” de Feira 

de Santana, deu conta de empalhá-lo para a repetição contínua de uma mesma 
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história, a do crime, e mais a frente à história de um criminoso com possibilidades de 

conversão dicotômica a heroi. Para tais finalidades foram empalhadas as histórias e 

representações fabricadas sobre Lucas. 

 Neste capítulo será discutido, em dois momentos, o empalhamento das 

representações e histórias sobre Lucas, o que também pode ser chamado de 

fabricação de uma representação unidimensional a respeito deste escravizado, assim 

como serão discutidas as relações dessa operação acima citada com uma espécie de 

história das histórias contadas sobre Lucas. Foi possível, depois de ter analisado os 

inúmeros textos dos letrados implicados na invenção de uma razão sobre Lucas, 

identificar uma história comum que entrelaça todas as contadas por cada figura de 

saber, a história do crime e de um criminoso, a tautológica história do monumento 

decantado como Lucas da Feira. 

3.1 O empalhamento das representações sobre Lucas da Feira. 

  

 Os projetos de racialização que foram traçados no Brasil entre o final do século 

XIX e inicio de século XX, no contexto de Feira de Santana, podem ser percebidos 

em dimensões específicas desse lugar nas representações fabricadas sobre Lucas. 

Seguindo as pistas do estudo de Lilia Moritz Schwarcz, Retrato em branco e negro, 

jornais, escravos e cidadãos, apontamos que “o que importa” para os estudos sobre 

Lucas da Feira “não é tanto discutir e optar pela qualificação do escravo “dócil” ou 

“rebelde” [...]”, herói ou bandido ou facínora, “mas antes pensar a rebeldia, ou 

melhor, a forma como “se fala e representa” a condição negra e sua rebeldia 

(SCHWARCZ, 2017, p. 24-26)”. Como já foi apontado, não nos interessa revelar 

e/ou positivar representações em torno de Lucas, mas sim captar os desdobramentos 

da operação de empalhamento das representações a respeito desse filho de africanos 

escravizados.  

 A rebeldia de Lucas foi convertida em palco para determinações a respeito do 

crime, da violência e da desordem nas décadas em que se debruçou esta pesquisa, 

uma rebeldia travestida de predefinições já anunciadas no primeiro estrato de tempo 

que conforma a razão configurada até ali. As racializadas dizibilidades que já citamos 

terem sido manejadas pelas figuras de saber fabricantes dessa razão sustentaram o 

silencio sobre Lucas Evangelista dos Santos, estruturaram um campo de estudos 
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organizador de narrativas inescapáveis quando se tenta falar desse escravizado. O que 

podemos chamar de uma antropologia/médica/legal das experiências de Lucas 

produzida por tais figuras, resultou num cesto de representações que empalhadas 

subsidiaram a figuração de um monstro como diversas vezes foi mencionado, um 

facínora, um salteador.  

 Monumento e depósito do medo branco, Lucas da Feira é produto do 

empalhamento de várias histórias e representações distorcidas, determinantes, 

racializadas e obviamente racistas não só características de uma época (como logo 

tentarão precisar), mas também reveladoras dessa mesma. Esse empalhamento tornou 

público uma forma criminalizada de ver e dizer Lucas, de enunciá-lo para não 

esquecê-lo. Não cabia lembrar a Feira que escravizou Lucas, mas sim o Lucas da 

Feira que as elites desse lugar e de outros criaram, forneceram sentidos, narrativas e 

uma arquitetura do medo para torná-lo personagem da historia da cidade. A 

recorrência das narrativas sobre Lucas enquanto tudo, menos escravo, é a 

confirmação desse projeto de branqueamento das histórias e memórias feirenses, e 

cabe dizer que não só as tidas como oficiais, afinal, em diversos bairros da cidade e 

em municípios circunvizinhos, as histórias e memórias que se têm sobre Lucas 

passam pela razão aqui investigada. 

 O estudo de Vera Malaguti Batista, O medo na cidade do Rio de Janeiro, dois 

tempos de uma história, disponibiliza alguns caminhos pertinentes para compreensão 

dos componentes dessa razão. Essa historiadora sinaliza que “é no campo simbólico 

[...] que se desenvolvem relações de concorrência pelo monopólio do exercício 

legítimo da violência simbólica”. Ela é incisiva ao apontar que “alegorias, discursos, 

imagens produzem um arranjo estético, em que a ocupação dos espaços públicos 

pelas classes subalternas [...] produz fantasias de pânico e caos social”, onde “o 

medo” é “corporificado em políticas através de discursos”. Lucas da Feira estaria 

entranhado, pode-se dizer, num “conjunto de alegorias de poder e produção imagética 

do terror (BATISTA, 2014, p. 51-52-59-204)”. Esse empalhamento das 

representações sobre ele cumpre o papel de fornecer imagens de controle para o 

funcionamento de uma história única, para o erguimento da razão configurada pelas 

figuras das letras já mencionadas. 
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 Essas figuras acabaram produzindo, pensadas aqui também a partir dos estudos 

de Margareth Rago e suas leituras sobre Michel Foucault, “uma genealogia dos 

fantasmas” sobre Lucas. Essa genealogia fantasmática, comprometida com a razão 

que indicamos existir sobre esse escravizado, está intimamente atrelada a 

“determinadas representações do passado”, a “procedimentos que levam a 

determinados efeitos, relações de poder, enfim, [...] a construções autoritárias do 

passado (RAGO, 2002, p. 261)” desse sujeito e da escravidão em Feira de Santana 

entre 1880-1920. 

 Esse empalhamento de Lucas permitiu a produção de imagens-referências 

patologizadas, criminalizadas, disponibilizadas para a montagem e/ou configuração 

do aparelho penal feirense no contexto de urbanização ainda iniciante. O conjunto de 

imagens defeituosas sobre Lucas foi elaborado a partir de filtros escudados num 

universo que já não pertencia mais ao rural escravista, e sim num contexto de “debate 

sobre os males urbanos e as utopias racionalizadoras”. Com uma leitura amparada nos 

estudos de Mayara Pláscido, pode-se dizer que essas representações empalhadas 

estavam articuladas com o processo de “racialização das relações sociais, a ética do 

trabalho e uma política de sistemática limpeza social dos centros urbanos, que 

estigmatizava práticas oriundas das classes populares (SILVA, 2012, p. 17)”, o que 

nos permite aproximação com a obra, em específico seu prefácio, Os Condenados da 

Cidade, do professor Loic Wacquant.  

 Nessa obra é possível encontrar explicações sobre “as políticas urbanas” e de 

como elas “tiveram [...] importante papel na construção das instituições sociais 

(WACQUANT, 2005, p. 13)”, ou seja, relevante parte das escriturações negativas a 

respeito do escravizado Lucas Evangelista dos Santos, que foi também 

institucionalmente ofertada ao imaginário sócio-criminal feirense em pleno processo 

de paginação urbana, pode ter cumprido um papel de produzir o vilipendiamento da 

memória de Lucas, esquecendo-o como escravizado e narrando-o como bandido, 

criminoso, memória-problema, imagem-matriz, imagem-símbolo para se pensar as 

práticas e representações de crimes na cidade de Feira de Santana, como já 

mencionamos anteriormente. 

 Essas imagens-referências deixaram um arcabouço memorial-antropológico-

criminal sobre Lucas, partido ao meio, dicotômico, com rasuras racistas, que o 



65 
 

inscrevia no tecido memorial da cidade com aspectos odiosos, criminais, do bandido 

cruel, do preto assassino a ser caçado e eliminado da história. O que se nota nesse 

processo é que esse arcabouço sustentado a partir de uma colonialidade do poder, esse 

conjunto de escritos com texturas internas heterogêneas, desliga, esvazia, sequestra o 

condicionante da escravidão nas leituras sobre o escravizado Lucas. 

 A partir da ressonância dos estudos de Frantz Fanon, psiquiatra e 

revolucionário martinicano, em específico seu livro Os Condenados da Terra, é 

possível dizer que essas narrativas sobre Lucas da Feira podem ser tomadas como 

tradutoras daquilo que o autor, que ao estudar os processos psicossociais do 

colonizador e do colonizado, chama de “uma espécie de quintessência do mal”, seria 

o escravizado Lucas, ali naquele contexto dos anos iniciais do século XX feirense, 

tomado como o retrato da figura repugnante, o condenado da terra e da memória, o 

“declarado impermeável à ética”, o da “ausência de valores” e “também” da “negação 

dos valores. Ele seria, ousemos dizer, o inimigo dos valores. Nesse sentido, ele é o 

mal absoluto. Elemento corrosivo, destruindo tudo de que se aproxima”, Lucas é 

encenado como “elemento deformante, desfigurando tudo o que se refere à estética ou 

à moral, depositário de forças maléficas (FANON, 2013, 58-59)”. 

 Como um repositório para vários discursos e várias representações de uma 

mesma história, a de um bandido, Lucas da Feira, o monumento de uma razão, 

também foi explorado para fins de folclorização. Já sinalizamos sobre isso, mas aqui 

cabe o destaque de que até nessas tessituras folcloristas, narrativas que tinham grande 

alcance popular, há uma prevalência de Lucas enquanto bandido concomitante à sua 

supressão enquanto escravo. Na verdade, a razão fabricada sobre Lucas foi possível 

por conta de um grande intercâmbio e repetições de histórias e narrativas mesmas, 

que tanto serviram para as pretensões e realizações de roubo da sua memória, quanto 

para os projetos de feições folclóricas, assim como para os intentos salvacionistas e 

heroicizantes que caracterizaram o terceiro estrato de tempo dessa razão. 

 Em escrito comentando o trabalho de Arthur Cerqueira da Rocha Lima em 

parceria com Virgilio Cesar Martins Reys, Thomé de Moura usa Lucas como objeto 

de reflexão numa linha similar a de Nina Rodrigues sobre responsabilidade penal, ou 

hierarquia penal quando insistia que querer encontrar em Lucas elementos que 

recordassem amor ou justiça era querer identificar diamante em esgoto. O filho da 
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escravidão deveria ser julgado pela ótica da escravidão, mas o próprio autor não 

efetuando esse exercício.  

 Mas é sabido que não havia interesse por parte dos letrados comprometidos 

com a feitura da razão sobre Lucas em enxergá-lo a partir dos condicionantes da 

escravidão. Pareciam seguir uma cartilha de silêncio, ou de tratamento lateral da 

escravidão nessas representações empalhadas sobre Lucas. O trabalho que consagrou 

Lucas como um inconfundível Salteador, o de Virgilio e Arthur, segundo Thomé de 

Moura era digno de leitura e foi uma espécie de matriz para as demais figuras de 

saber que fabricaram uma escrita sobre Lucas. Para descrever Lucas, a obra desses 

dois autores parecia imprescindível, indispensável. A leitura de diversificados textos 

dados a ver através de diversas estruturas (seja de romance, de texto de ordem 

cientifica, seja de texto cordelista e etc.) tornou perceptível uma flagrante tomada de 

empréstimo de uma gama de trechos do livro de Virgilio Reys e Arthur Cerqueira. O 

empalhamento das representações sobre Lucas tem muito de suas palavras, escrituras 

e sentidos.  

 A história única que se realizou a partir das varias representações e histórias 

elaboradas sobre Lucas, carrega estigmas que marcaram o projeto racial de Brasil no 

inicio do século XX. Essa história das histórias de Lucas desenhou o medo branco 

como roteiro, o crime como paisagem e um negro escravizado, criminalizado e de 

memória condenada como personagem fiel de uma razão. 

  

3.2 A história das historias sobre Lucas. 

  

 Uma história única do medo e do crime. A história das histórias escritas pelas 

figuras de saber sobre Lucas poderia ter esse titulo, afinal todo o empalhamento 

arquitetado por esses letrados foram para a consolidação não só de uma razão, mas 

também de uma única história possível para o escravizado. Uma análise em 

perspectiva dessas narrativas que configuram os estratos de tempo da razão sobre 

Lucas nos permitiu visualizar, mesmo que com o auxilio de textos com formatos 

distintos e produzidos em momentos diferentes, uma mesma história. 
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 Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana, foi a responsável por 

dimensionar o que viria ser uma história única e como ela se constitui. Refletindo 

sobre as histórias contadas sobre o continente africano, ela esboçou os perigos e a 

formação de imagens cristalizadas a partir desse tipo de história angulada de um 

único lugar. Compreender a história das histórias narradas sobre Lucas foi 

fundamental para o entendimento a respeito do porque se repete tanto as mesmas 

texturas criminalizadas sobre esse escravizado monumentalizado enquanto bandido. 

As narrativas inescapáveis sobre Lucas são filhas dessa história única, história essa 

que interditou outras narrativas possíveis sobre esse feirense, narrativas que poderiam 

colocar em cena não só ‘outros’ Lucas, mas também ou, sobretudo o Evangelista dos 

Santos. 

 Na história das histórias de Lucas não há espaço para complexidades. O roteiro 

é simples, em alguns textos pode ate ser extenso, mas produzindo as mesmas 

conclusões. Há ali um negro predestinado ao crime. Um bandido desprezível, 

indesejado na história feirense. A escrita da razão fabricada sobre Lucas “representa o 

inicio de uma tradição de contar histórias
23

” sobre esse escravizado, histórias que 

deságuam num desfecho sempre único, o da condenação. Quem se dedicar a ler sobre 

Lucas, vai travar contato com os textos que são oriundos ou com os próprios textos 

conformadores de um projeto de silenciamento e criminalização da memória. Tecer 

uma história das histórias de Lucas foi possível após a identificação de “diferentes 

versões de uma única história” como salienta Chimamanda Adichie. A fabricação de 

uma razão para o ato inaugural de uma memória condenada, para o ato inaugural dos 

discursos e representações sobre a prática de crime na Feira de Santana que 

incipientemente se urbanizava entre 1880 e 1920, também inaugurou uma história 

única, maciçamente assimilada na região feirense. 

 Chimamanda indica que “é assim [...] que se cria uma única história”, 

mostrando “um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e 

sara o que eles se tornarão
24

”. Para Ngozi Adichie, 

É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há 

uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que eu lembro sempre que 
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penso sobre as estruturas de poder do mundo, e a palavra é nkali. É 

um substantivo, que livremente se traduz: "ser maior do que o outro." 

Como nossos mundos econômicos e políticos, histórias também são 

definidas pelo princípio do nkali. Como são contadas, quem as 

conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente 

depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história 

de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela 

pessoa
25

. 

 Nesse sentido, Chimamanda delineia muito bem as estruturas que conforma 

uma história única e as suas estruturas de poder. Sobre a história das histórias 

contadas sobre Lucas, sabemos das figuras de saber que contaram, como e onde 

contaram, e insistentes e repetidas vezes que contaram ou o enunciaram enquanto 

bandido intencionalmente afastado da escravidão. A razão sobre Lucas foi 

responsável por superficializar a sua história, foi responsável em fabricar um tipo de 

silêncio que até hoje nos chega, e quando se fala aqui em tipo de silêncio, é porque 

esse existe mesmo com a produção de alaridos e textos vários sobre ele. 

 A história das histórias de Lucas também permite saber sobre o uso das 

representações empalhadas sobre este para possíveis usos na montagem do aparelho 

penal de Feira de Santana. Atentando-se para o contexto do final do século XIX no 

Brasil, é lugar comum saber dos variados empreendimentos de caça declarada contra 

as práticas e os sujeitos tidos como incivilizados, em sua grande maioria pessoas 

negras, mestiças e pobres. Nesse mesmo espaço de tempo abundaram soerguimentos 

de estigmas sobre essas pessoas, estigmas que iam desde texturas populares a 

científicos. Podemos citar aqui o estigma da propensão ao crime no tocante ao corpo 

negro, a propensão ao sexo desregrado, também construída em torno desses mesmos 

corpos, sem falar das imagens de controle que tinham como alvos inegociáveis as 

pessoas pobres e negras.  

 As histórias sobre Lucas, que resultam numa mesma história, alavancaram 

vários estigmas que se colaram nas narrativas desenhadas a respeito dele. Para 

Chimamanda Adichie, “a história única cria estereótipos. E o problema com 
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estereótipos” segundo ela, “não é que eles sejam mentiras, mas que eles sejam 

incompletos. Eles fazem uma história torna-se única história
26

”. 

 Ao fazermos uma análise de um fragmento do jornal feirense O Município, 

veiculado em 1892, encontramos os ecos dos estereótipos que marcaram as histórias 

sobre Lucas. O periódico decidiu articulou a divulgação de partes da peça de 

julgamento de Lucas. Essas, julgadas importantes pelo periódico, foram distribuídas 

em várias edições do mesmo ano, resultando num total de dezoito seções contendo 

trechos do julgamento de Lucas. Era ali uma eficiente maneira de a elite local tornar 

público uma específica forma de ver e dizer Lucas enquanto o bandido e o 

representante das praticas indesejadas no projeto de civilidade que ali era tocado. 

Estava sendo evidenciado naquele contexto, outro sinal do valor antitético que tinha 

Lucas para tal projeto. 

 O título de todas as seções continha o nome de Lucas, o Salteador. Já se 

alertava no título a história única que ia ser recontada. No texto de apresentação desse 

empreendimento de divulgação do julgamento de Lucas, em pleno inicio da década 

de 1880, o articulista deixa claro a Feira de Santana que não caberia Lucas 

Evangelista dos Santos. Poderia até haver espaços ali para a condenação póstuma do 

Lucas da Feira, o bandido, facínora, negro salteador, incivilizado, esse que é o 

monumento velado pelas elites locais. Mas espaço para o Lucas escravizado não. Esse 

deveria catapultado tendo em vista a Feira de Santana que se queria. De acordo com 

articulista, 

A Feira de Sant’Anna, que sempre teve em seu seio cidadãos de 

rígida tempera, probos, laboriosos e justos, soube, como soube em 

todos os tempos, repellir a mata dos aventureiros, levando/os 

como levou/os ao cadafalso erguido ao Campo do Gado, hoje 

Campo General Camara
27

. 

 Essa Feira, repleta de cidadãos da moral e dos bons costumes não deveria ser 

confundida com a Feira relacionada à Lucas. O lugar em que fincaram o cadafalso 

que virou palco da sua forca, também é enfaticamente destacado pelo articulista com 

um nome mais urbanizado, menos rural, mais civilizado digamos. O Campo palco do 

enforcamento de Lucas não era mais o do Gado, mas sim o Campo General Camara. 

Esse lugar memória deveria se desvinculada de Lucas, assim como o mesmo deveria 
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ser desvinculado da própria cidade. E assim era pras ser quando decidiram veicular 

fragmentos do processo judicial que condenou Lucas ao enforcamento. Era pra 

afirmar o quão destoante era esse sujeito não só da história da cidade, mas do próprio 

povo lá habitava.  

 Nesse sentido, ainda no texto de apresentação, o articulista vai apontar que, 

Promovendo a publicidade em números subsequentes das peças mais 

importantes do celebérrimo processo, cremos prestar homenagem 

à justiça, reestabelecendo a verdade dos factos, que é tão pura 

como a luz, e varrer da memória do povo tradicções errôneas, 

contrarias a boa norma, índole e sentimentos dos generosos filhos 

da Feira de Sant’Anna
28

. 

 Esse celebérrimo processo destacado no excerto acima, da conta tanto da 

divulgação de uma das versões da história única sobre Lucas, assim como foi 

utilizado para melhor precisão das elites locais do que caberia e não caberia no 

projeto de civilidade desenvolvido na cidade. O periódico, fazendo uso de tal 

processo, consagrava Lucas enquanto um sagrado indesejado das elites agrárias e 

comerciais feirenses, e também usava o mesmo para o projeto de expurgo das praticas 

e dos indesejados sociais naquela cidade. Era o monumento Lucas da Feira sendo 

explorado para fins políticos e raciais do projeto de civilidade. A história única de 

Lucas sendo manejada pelos seus fabricantes para “varrer da memória do povo” as 

tradições entendidas enquanto “errôneas”, defeituosas, contaminadoras da “boa 

norma, índole e sentimentos”.  

 Era Lucas da Feira, um morto e uma memória explorados para o ato inaugural 

de uma razão, de uma história única, e também para um projeto de civilidade de 

pretensão branca, católica e antinegra. A história das histórias sobre Lucas deixam 

evidentes esses processos. Tanto a operação de empalhamento das representações 

sobre Lucas apontadas neste capitulo, quanto à de fabricação de uma história única 

em torno deste, foram peças chaves na montagem da razão aqui investigada. O 

empalhamento das representações foi funcional para a cristalização de Lucas 

enquanto bandido. A história única foi para a consagração de um enredo, de um 

mundo, onde ontologicamente este não seria outra coisa, a não ser criminoso.  
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 No próximo capítulo, serão discutidas as dimensões imagéticas que também 

foram convertidas em versões únicas de uma mesma história sobre Lucas. A razão 

fabricada sobre entre as décadas de 1880 e 1920, se ancorava na memória, nas 

representações, discursos e narrativas, mas também nas imagens. O campo de 

histórias e representações se tornou um campo imagético do medo, um campo de 

narrativas inescapáveis, e para as elites locais, inegociáveis quando se tratava de falar 

do escravizado. 
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Capítulo 4. A extração simbólica em torno de um morto, de uma memória e de 

uma razão. 

  

 O objetivo deste capítulo é examinar os usos políticos e simbólicos que foram 

feitos a partir da razão montada sobre Lucas. Esse morto, enforcado em 1849, foi 

explorado postumamente não só para a fabricação da razão mencionada, mas também 

para a projeção de uma antítese do projeto de civilidade feirense. Essas 

movimentações analíticas puseram em relevo os desdobramentos e alcance da razão 

sobre Lucas. Esses foram perceptíveis também na produção de imagens sobre o 

escravizado, esses desdobramentos foram embalados pelo racismo para fins de uma 

exposição imagética do medo. O racismo que informava e alimentava as 

representações, a construção de imagem sobre Lucas, além de ser um indispensável 

sustentáculo para a razão ali articulada. 

 As figuras de saber envolvidas no processo de elaboração da razão sobre Lucas 

cultivaram narrativas e também imagens que deram e dão sustentação ao campo de 

histórias e representações aqui discutido. Em dialogo com Bell Hooks, apontamos 

que “produzir imagens de pessoas negras em um contexto racista é um ato 

praticamente carregado (HOOKS, 2019, p. 153)”. As extrações das memórias, 

representações e histórias sobre Lucas permitiram a produção de ganhos concretos, 

permitiram a proteção de interesses políticos sólidos. A razão fabricada sobre Lucas, 

que possibilitou essas extrações, é a marca de “ uma longa tradição de ódio 

(HOOKS, 2019, p. 89)” que caracteriza as elites feirenses no tocante ao povo negro e 

pobre. 

 A razão sobre Lucas é aqui entendida enquanto um grande campo de cultivos, e 

os letrados cercaram firmemente esse campo. Ele serviu para o cultivo de narrativas 

criminalizantes, para o cultivo de imagens de controle sobre pessoas negras na região 

de Feira, para o cultivo de memórias a serem condenadas por pertencerem a 

específicos grupos sociais, para o cultivo de representações determinantes e 

historicamente negativizadas sobre Lucas da Feira. Segundo Hooks, é necessário 



73 
 

questionar a política subjacente a certas representações (HOOKS, 2019, p. 38), e esse 

é um dos caminhos pelo qual passaram os objetivos deste capítulo, subdivido em dois 

tópicos. 

 No primeiro, a partir do aporte teórico disponibilizado na obra de Renato da 

Silveira, O Candomblé da Barroquinha lançado em 2006, é discutida a dimensão 

racializante presente em uma representação imagética de Lucas, revelando as intimas 

conexões dessa com os debates criminológicos tecidos naquelas quatro décadas. A 

criminalização da memória e da história de Lucas também passou pela debiloidização 

da sua imagem. O medo e o crime não bastavam ser só contados, precisavam ser 

vistos e compreendidos em uma única figura, o monumento Lucas da Feira. É 

discutida também a proporção antitética da imagem elaborada sobre Lucas comparada 

àquelas que queriam para a cidade feirense.  

 O segundo tópico, coloca em cena a razão fabricada sobre Lucas como uma 

espécie de condenação da sua memória, ao entender que essa razão tornou 

inescapáveis algumas narrativas sobre Lucas da Feira, narrativas essas que foram 

indispensáveis para a sua monumentalização. Fosse para questionar ou afirmar essa 

razão, dadas narrativas apareceriam. Fosse para positivar ou heroicizar Lucas, essas 

narrativas também apareceriam. Lucas foi um negro escravizado que também foi 

condenado postumamente, que também foi explorado mesmo depois de morto. Assim 

nos conta esse quarto e último capítulo. 

4.1 O campo imagético do medo: racismos e silêncios na terra de Lucas da Feira. 

 

 Pensar em um campo imagético do medo, ou pode-se dizer uma arquitetura do 

medo enquanto lugar de destinação imagética de Lucas foi viável após a análise de 

uma propagada imagem deste em diversificadas décadas e contexto da história de 

Feira de Santana. Existem dúvidas sobre quem de fato foi o fabricante dessa imagem, 

mas essas não perturbaram as pretensões deste tópico, tendo em vista os traços que 

conformam a mesma serem portadores de vestígios sobre o lugar social e o contexto 

histórico de sua produção. Essa produção foi permeada de racismos e silêncios, e bem 

por isso ela foi intensamente circulada na cidade Feira. 

 Uma edição da revista O Cruzeiro, com sua datação aparentemente fora do 

nosso recorte temporal, afinal ela é de 1953, oferece subsídios para o 
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desenvolvimento deste tópico, tendo em vista o sujeito histórico abordado em tal 

edição e as fontes utilizadas pelo autor da mesma para identificar e dar validade a sua 

narrativa sobre esse sujeito. Nesse exemplar da revista, Lucas da Feira era ‘o objeto’ 

da ciência e da narrativa de Gustavo Barroso, o autor da então edição e membro da 

Academia Brasileira de Letras naquela ocasião. O título do texto de Barroso, por 

exemplo, pode ser apontado como oriundo dos debates que estavam sendo travados 

no contexto temporal de interesse dessa pesquisa, 1880-1920. A formatação, a 

distribuição textual e imagética dessa edição da revista, muito pode contribuir para a 

hipótese desenvolvida. 

 Na seção Segredos e revelações da história do Brasil, Barroso escreve um 

texto de nome “A Fera Negra de Feira de Santana”, que já traz consigo elementos 

identificadores e de manutenção da razão que mencionamos existir sobre Lucas 

Evangelista dos Santos enquanto o Lucas da Feira. O subtítulo de tal texto traz uma 

espécie de indicadores de seções com os seguintes marcadores: “o bandido Lucas da 

Feira – seus biógrafos e seu folclore – uma vida cheia de lama e sangue – a 

emboscada do Cazumbá – A fera morre como um cristão – Peço a Deus e a todos que 

me perdoem (BARROSO, 1953, p. 33)”. Esses marcadores do subtítulo, conjugados 

ao próprio título, alimentam, já na década de 1950, a espécie de razão sobre Lucas, 

mas mais que isso, compõe uma edição que é tributária do debate que, em alguma 

medida, configura nossa hipótese, a de que a memória de Lucas foi convertida em um 

campo imagético do medo, ocupando um lugar de destaque no interior da razão sobre 

este.  

 Seriam esses “biógrafos
29

” de Lucas os fabricadores dos primeiros escritos 

sobre esse escravizado, os que inauguram essa razão e fazem dela um campo a ser 

retroalimentado historicamente, não à toa Gustavo Barroso integra esse debate em 

meados do século XX, mesmo ele tendo se iniciado no final do século XIX. 

  A possibilidade de análise de elementos históricos nessa edição da revista O 

Cruzeiro, se dá não só em diálogo com o texto de Barroso, que muito deve a esses 

escritos seminais sobre Lucas, mas, sobretudo, com a distribuição e uso imagético 

que organiza a página inicial dessa mesma edição. A partir da leitura do uso, 

                                                           
29

 Melo Moraes Filho, Vale Cabral, André Pereira da Silva Morais, Silvo Romero, Eduardo Pinaré, 

Arthur Cerqueira da Rocha Lima e Virgilio Cesar Martins Reys, são os biógrafos de Lucas apontados por 

Gustavo Barroso. 
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proporção e distribuição das imagens dadas a ver nessa edição sobre Lucas, 

encontramos pistas para a sustentação de que a memória de Lucas foi visualizada e 

narrada, e isso desde a última década do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX, enquanto antítese do projeto de civilidade feirense. “A construção de uma 

identidade coletiva para o novo homem civilizado da Princesa do Sertão”, no caso 

Feira de Santana, segundo Mayara Pláscido, “passou pela depreciação do 

comportamento de vaqueiros, boiadeiros e magarefes (SILVA, 2012, p. 25)”, mas 

também diríamos que passou pelo roubo e vilipendiamento da memória e história de 

Lucas da Feira, nesse mesmo contexto.  

 Voltando a revista, queremos destacar quatro imagens que compõe a primeira 

página do texto ‘cruzeirense’ e dão conta de representar o quão antitético seria Lucas 

da Feira e sua história (ou parte dela) para o projeto de civilidade feirense, que 

parecia estar em curso ainda na década de 1950, quando é escrita essa edição por 

Gustavo Barroso. As duas primeiras imagens, que são distribuídas lateralmente no 

corpo do texto de Barroso, evidenciam as patas do tempo moderno feirense e sua 

leveza eufórica, civilizada e antinegra. São duas imagens “símbolos das investidas 

civilizatórias em Feira de Santana (SILVA, 2012, p. 22)” e que contracenam, em 

proporções desmedidas, com as outras duas imagens que trazem uma representação 

de Lucas da Feira e outra que seria a do momento de seu enforcamento. 

 As duas primeiras (figuras 1 e 2), colocam no palco da revista cruzeirense o 

Campo do Gado, que teria perdido ‘sua’ aura rural e teria ganhado um verniz urbano, 

que estaria mais associado ao Campo General Camara, como anunciou o periódico O 

Município. 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Campo do Gado/General 

Camara. 

Rev. O Cruzeiro, 1953, n. 10, p. 51.

 
 Campo do Gado/General Camara. 

Figura 2. Escola Normal de Feira de 

Santana. 

Rev. O Cruzeiro, 1953, n. 10, p. 51.

 
 Campo do Gado/General Camara. 
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 Essa edição da revista, “através de discursos e imagens”, colocam em cena os 

“primeiros equipamentos urbanos (PASSAVENTO, 2008, p. 5)” de Feira de Santana, 

ou seja, há uma validade documental dessa edição da revista para nossa investigação, 

mesmo estando ela ‘fora’ do marco do nosso recorte temporal. Segundo a historiadora 

Sandra Jitahy Pasavento, “as narrativas do passado fornecem pistas para fazer reviver 

os espaços da cidade (PASSAVENTO, 2008, p.7)”, nesse sentido, esses 

espaços/memórias seriam ‘danificáveis’ se narrados relacionados à Lucas. Tomemos 

como leitura a legenda original da figura 2 na revista, que traz o seguinte texto: 

“ESCOLA NORMAL, um belo edifício da terra do famigerado Lucas”. Tal legenda 

revela o grau de sobreposição histórica daquilo que se queria enquanto projeto de 

civilidade e urbanidade em Feira de Santana, em detrimento da barbárie famigerada 

que representava Lucas da Feira. 

 Essas duas imagens são cultivadoras de uma memória que se queria, de uma 

história que se pretendia para a urbanidade feirense. Segundo Daiane Oliveira, “um 

conjunto de ações foram acionadas no sentido de dar asseio a diversas formas de 

comportamento social urbano e rural”, sem deixar de fora, ‘os comportamentos’ da 

memória da e na cidade, podemos afirmar. Assim, a “intervenção urbana por meio de 

construções de prédios escolares aos moldes republicanos (OLIVEIRA, 2016, p. 36)”, 

como indicia a figura 2, estava na ordem do dia feirense, ou melhor, na ordem das 

quatro décadas de interesse dessa pesquisa.  

 O periódico feirense, Gazeta do Povo, numa publicação de 1892, traz uma 

reportagem com o seguinte título: Triste futuro, buscando sinalizar os 

desapontamentos que marcavam o terreno educacional feirense, mas também 

evidenciar o papel que o ‘vício’ cumpria nesse contexto histórico de ‘pretensa 

civilidade urbana’.  

Desde que desponta o primeiro sorriso nos lábios da creança deve-se 

principiar a educa-la e é a genetriz que cumpre de encarregar-se da primeira 

educação do filho e infiltrar-lhe no coração o gérmen e as notas principaes 

do caráter [...]. Rara, muito rara, é a creança de hoje que recebe na escola a 

educação moral, não por falta de estabelecimentos de ensino, mas por 

negligencia de seus paes, sempre atirados ao vicio
30

. 

 Esse vício, destacado pelo articulista, indica a espécie de cruzada dos ditos 

‘civilizados’ e promotores da civilidade em Feira de Santana frente à barbárie 

                                                           
30

 Jornal Gazeta do Povo, Triste Futuro, 1892, nº 002 MCS/CENEF/UEFS. 
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representada pelos vícios, pela ruralidade, seus sujeitos e costumes ‘descivilizados’ – 

alvos de “inúmeras [...] práticas higiênico-sanitárias e policialescas (OLIVEIRA, 

2016, p. 36)” – assim como pela memória e história ‘indigesta’ do escravizado Lucas 

da Feira, figura símbolo, antitética de todo esse projeto de civilidade. 

 É partindo desse entendimento dicotômico, civilização-barbárie, que o texto da 

revista O Cruzeiro, de autoria de Gustavo Barroso, se situa em meio à razão 

produzida sobre Lucas da Feira, lendo-o, consumindo-o, produzindo e se utilizando 

dos lucros simbólicos que essa razão proporciona atinente ao projeto de racialização 

no pós-abolição, assim como dando prosseguimento ao processo de interdição da 

memória de Lucas, de empurrá-la para a vala da raça incorrigível, ontologicamente 

incabível no quadro da civilidade feirense. O projeto eugênico da memória feirense 

estava bem sintetizado na edição da revista com o texto de Barroso, nele, as duas 

imagens (figuras 3 e 4) remetentes a Lucas cumpririam o papel de evidenciar o não 

lugar para esse sujeito, seu povo e suas histórias na história da cidade. Seria o roubo 

da memória ratificado pelo uso e abuso da imagem, essa que não se coadunaria aos 

projetos de cidade. Lucas é dado a ver para se fazer esquecer, ou para se lembrar, mas 

lembrar de certa forma, a partir de dada ótica, a da barbárie negra. Ótica essa que não 

pode ser pensada longe da trama de racialização que marcou o contexto do pós-

abolição, onde a figura negra era alvo não só da usura discursiva racial de pretensão 

científica, mas, sobretudo, dos discursos inaugurais sobre as práticas e representações 

de crimes urbanos. Lucas seria o morto vestido para o ato inaugural dos discursos de 

crimes em Feira de Santana. Um morto postumamente explorado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lucas da Feira numa representação 

atribuída ao médico Manuel Lopes Rodrigues.  

Rev. O Cruzeiro, 1953, n. 10, p. 51.

 
 Campo do Gado/General Camara. 

Rev. O Cruzeiro, 1953, n. 10, p. 51.

 
 Campo do Gado/General Camara. 

Figura 4. Representação do momento de 

enforcamento de Lucas da Feira, em 1849. 
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 Recebendo desmedido destaque, comparada às duas imagens anteriores que 

compõe a edição da revista, as representações elaboradas sobre Lucas não escapam 

aos debates traçados no contexto racializado do pós-abolição, muito menos do 

contexto histórico de empreendimento do projeto de civilidade em Feira de Santana, 

assim, essas imagens corroboram a nossa leitura de que a memória e as histórias de 

Lucas foram encenadas enquanto antítese do projeto de civilidade feirense. O traçado 

urbano da Escola Normal e do Campo General Camara é incombinável com essa 

expressão ‘negra e tenebrosa’ que a representação de Lucas apresenta e com esse 

distanciado momento do seu enforcamento. Tomando como partida os estudos de 

Renato da Silveira, contidos no livro Candomblé da Barroquinha, podemos constatar 

as “expressões debiloides (SILVEIRA, 2006, p. 34)” que historicamente 

caracterizaram as representações de figuras negras no Brasil. A representação de 

Lucas indica bem esse processo, onde as “as ideologias e iconologias etnocêntricas 

(SILVEIRA, 2006, p. 34)” faziam questão de demarcar os usos e noções do racismo. 

 Essas noções privilegiaram um traçado do medo, do susto, da imortal feição de 

criminoso fabricada em torno de Lucas. Elas também sustentam as narrativas 

inescapáveis sobre o escravizado, deixando quase ou nenhuma possibilidade de não 

entendê-lo enquanto criminoso, enquanto um monumento que precisava ser velado, 

explorado e difundido pelas elites locais e também fora dos seus circuitos. Estava 

Lucas da Feira sendo erguido enquanto monumento para ser condenado enquanto 

uma memória na história da cidade. 

4.2 O Condenado da memória: narrativas inescapáveis para o processo de 

monumentalização de Lucas da Feira. 

 

 Lucas da Feira, como já foi evidenciado nos capítulos anteriores, é produto de 

uma razão fabricada pelas figuras de saber que se movimentaram entre as décadas de 

1880 e 1920, assim como é produto de um campo de histórias e representações que 

muito foi explorada nas suas dimensões políticas e simbólicas, inclusive para o 

silenciamento do Lucas Evangelista dos Santos enquanto sujeito histórico, e também 

o silenciamento da escravidão no contexto da sua história e da história da própria 

cidade. No tópico anterior foi destacada a figura de Lucas da Feira enquanto um 

morto explorado imageticamente para a projeção do medo naquelas décadas. Neste, 
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versaremos sobre o mesmo morto e sua condenação da memória, essa que foi 

travestida em uma memória do crime. 

 Para fazer viva essa memória, foi necessária a fabricação de inúmeras 

narrativas sobre Lucas. As chamadas aqui de narrativas inescapáveis, haja vista as 

tentativas de diversas angulações para contagem de uma história sobre Lucas e lá 

serem encontradas se não seus ecos, as próprias. Narrativas do Lucas enquanto 

bandido, criminoso, facínora, salteador e demais estigmas que foram depositados no 

seu túmulo memorial. 

 Essas narrativas são fundantes da razão erguida sobre Lucas. Elas também 

foram indispensáveis para o processo de monumentalização desse escravizado. 

Quando se fala aqui em monumentalização, reporta-se a figura que historicamente foi 

nomeada como Lucas da Feira, ainda que circulada em bocas ‘populares’ ou das elites 

locais, Lucas da Feira, enquanto dizibilidade/visibilidade é produto monumento dessa 

razão. 

 As narrativas que sustentam essa razão sobre Lucas, “passam” por “uma 

recolha de objetos e atividades semióticas que parecem ser atemporais, deslocadas de 

um contexto de produção e consumo, que passaram a ter um sentido fixo, simbólico”. 

São narrativas “ossificadas, paradas no tempo, prontas para significar sempre o 

mesmo”. Essa razão é sedimentada por “camadas de depósitos de sentido que não 

apenas encobrem, mas que” também “constituem” um não lugar para Lucas, ela se 

configura a partir de “costuras” de “fragmentos, pedaços de lendas, de mitos, com 

pedaços de narrativas factuais, de testemunhos, de memórias” que dão “a este caos 

uma ordem, uma aparente coesão (ALBUQUERQUE, 2013, p. 29)”. 

 O caos negro criado pelas elites escravistas feirenses foi convertido em 

monumento, foi objeto de uma memória condenada, objeto de uma razão que emergiu 

entre as décadas de 1880 e 1920 e que ainda impera nos debates sobre esse 

escravizado. A inescapabilidade de algumas narrativas sobre Lucas se traduz no 

próprio nome popularizado sobre este. Ao narrá-lo enquanto Lucas da Feira, esta se 

falando sobre o produto da razão urdida pelos letrados, esta se falando do negro que 

em grande medida foi difundido e vendido pelas elites, o negro do crime, o negro que 

não indesejado, o negro incivilizado. 
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 Essa compreensão se faz possível por conta que ao falar de Lucas enquanto o 

da Feira e não o Evangelista dos Santos, de saída se fala, em algum momento, do 

quão ele foi mal, se ele foi heroi ou bandido, se ele também atacava pessoas negras e 

todos outros elementos que compõe o roteiro criminalizante elaborado pelos 

fabricantes de sua razão. Nesse sentido que esse trabalho sugere que Lucas 

Evangelista dos Santos foi monumentalizado enquanto Lucas da Feira, este último de 

memória condenada, condenação essa que solapou os condicionantes da escravidão 

nas contagens de sua história. 

 Esse processo de monumentalização tem três narrativas que foram elementares 

para a definição de tal processo. São elas a de Lucas enquanto bandido, a de Lucas 

enquanto o da Feira e a de Lucas enquanto um heroi, sendo que essa ultima foi 

largamente desenvolvida no terceiro estrato de tempo que configura a razão sobre o 

escravizado. Essas três narrativas consolidam, primeiro o esquecimento de Lucas 

enquanto escravizado, segundo o Lucas enquanto produto de um projeto de intenções 

urbanas e antinegras e terceiro a de Lucas enquanto símbolo anacrônico de interesses 

posteriores ao seu enforcamento.  

 Lucas da Feira, condenado da memória, foi alvo de narrativas que alcançaram o 

século XXI, mesmo essas sendo produzidas ao final do século XIX. Abordar a 

história de Lucas seja em sala de aula na escola básica, no ensino superior ou em 

debates não formais, é trafegar, quer queira ou não, por essas narrativas, seja para 

questioná-las, seja para confirmá-las ou interditá-las. Para confrontar essas narrativas, 

é preciso se voltar a elas mesmas como ponto de partida, e esse foi o êxito das figuras 

de saber que condenaram sua memória. Esse é o monumento Lucas da Feira, produto 

de uma razão racial com expressivos sentidos de classe, isso por estar situado num 

contexto de disputas e projeções de civilidade e urbanização. 

 Lucas da Feira, parafraseando Frantz Fanon e Albert Memmi, foi um 

condenado da terra, um condenado da memória, um colonizado de violência 

precedida pela violência do colonizador, um morto e também uma memória para o ato 

inaugural de uma razão, de um monumento e dos discursos e representações a 

respeito das práticas de crimes em Feira de Santana entre as décadas de 1880 e 1920. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  

 Esses processos e debates, essa razão cumpriram o papel de tornar inescapáveis 

algumas narrativas sobre Lucas da Feira, acabando por produzir mitos e fantasias, 

baseadas no desejo e na ordem, destinadas a fundamentar novas e velhas relações de 

poder que se anunciavam no pós-abolição em Feira de Santana. Fabricava-se ali, um 

paradigma de memória proibida, animalizada e indesejada, nociva aos marcos de uma 

identidade municipal feirense. As quatro décadas investigadas por essa pesquisa 

foram de uma intensa exploração de um morto e de uma memória. Foram décadas de 

fabricação dessa razão que monumentalizou Lucas Evangelista dos Santos enquanto o 

Lucas da Feira. 

 A razão que apontamos existir durante esses quatro capítulos, acabou 

produzindo um enjaulamento dos estudos sobre Lucas, remetendo a um conjunto de 

deliberações, representações e disputas a cerca da definição de uma história sobre 

esse sujeito histórico, aquilo que permitiu reconhecê-lo no campo das experiencias 

escravistas feirenses. Sobre Lucas Evangelistas dos Santos, foi orquestrada uma feira 

de representações, onde, na maior parte das vendagens, achavam-se memórias, 

imaginários e histórias. Nessa grande feira sobre Lucas, racializada e demonizada, a 

representação e narrativa sobre o mesmo, enquanto bandido, foi vendida a grosso 

trato.  

 Circulando dentro dessa feira, buscamos, com esse trabalho, situar as condições 

históricas de possibilidade e emergência não só dessas representações sobre Lucas, 

mas da própria feira que o anuncia, denuncia e o vende enquanto memória proibida, 

memória problema para as imagens que se pretendiam na cidade. A feira de 

representações sobre Lucas esta situada, podemos dizer, em meio a uma encruzilhada 

de histórias, imagens e memórias da e na cidade de Feira de Santana. 
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