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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo discutir o pós-abolição a partir de experiências 

vividas por negros e mestiços no Recôncavo Sul da Bahia. A temática está circunscrita 

ao recorte de tempo que vai da abolição da escravidão em 1888 até a década de 1930, 

em que se busca compreender como essa população de cor (africanos, crioulos, pretos, 

cabras e pardos), agenciou estratégias cotidianas para se inserir na estrutura social 

configurada durante os primeiros tempos da República brasileira. Através da utilização 

de fontes documentais diversas (testamentos, inventários post mortem, registros 

eclesiásticos e notariais, processos cíveis e criminais e posturas municipais), cruzadas 

com dados coletados nos Censos do final do século XIX e do início do século XX e 

ainda com a tradição oral, foi possível identificar o acesso a terra, a participação em 

modalidades de serviços e práticas comerciais difundidas na localidade, as 

sociabilidades e mobilidades como importantes meios de luta nos espaços rurais e/ou 

urbanos para a garantia de melhores condições de sobrevivência e de níveis de 

cidadania. Ao privilegiar o pós-abolição como um problema histórico, logo como um 

campo historiográfico com autonomia própria, este trabalho propõe uma repensar da 

relação entre indivíduo e sociedade e uma revisão dos postulados da herança da 

escravidão, ainda predominantes na historiografia produzida sobre o período. O diálogo 

com as fontes documentais apontou para as distinções hierárquicas estabelecidas entre 

indivíduos e grupos em que as relações de dependência mediadas por lealdades e por 

conflitos, eram o principal engenho da sociedade.   

Palavras – Chaves: Pós-abolição; Hierarquias; Lealdades; Tensões; Mobilidades.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the post-abolition based on experiences of blacks and 

mestizos in South Reconcavo from Bahia.  The issue is limited from the abolition of 

slavery in 1888 to 1930s. It seeks to understand how that population (Africans, Creoles, 

black people, “Cabras”, and brown people) organized everyday strategies to make part 

of the social structure set up during the early days of Brazilian Republic.  In this paper 

they were analyzed documentary sources (wills, post mortem inventories, ecclesiastical, 

and notarial records, civil criminal and municipal ordinances) crossed with Census data 

collected in the late nineteenth and early twentieth century and also with the oral 

tradition. Based on those papers, it was possible to identify the access to land, 

participation in some kinds of service and business practice widespread in the 

municipality, sociability and mobility as an important means of struggle in the 

countryside and/or cities to ensure better lifestyle and citizenship levels. Focusing on 

the post-abolition as a historical problem, in other words, as a historiographical field 

with its own autonomy, this paper proposes to rethink the relationship between 

individual and society and also a review about the postulates of the legacy of slavery, 

still prevalent in the historiography of that period. It was concluded that there was a 

distinction between individuals and groups based on loyalties and conflicts that were the 

main engine of that society. 

Key-Words: Post-abolition; Hierarchy, Loyalties; Tensions; Mobility. 
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INTRODUÇÃO  

Quando dos raios do sol 

13 DE MAIO surgiu 

O monstro da escravaria, 

Ao ver raiar esse dia 

Gemeu, tremeu e cahiu! 

(...) 

Nesse dia em que os escravos, 

Despidos de sua tanga, 

Disseram: Adeus! Meus senhores! 

Pirajá desatou flores 

Cantou glórias ao Ypiranga.
1
 

 

 O poema sobre o dia em que foi abolido o sistema escravista no Brasil é 

bastante sugestivo para introduzir esse trabalho, cuja base é pensar o pós-abolição como 

um contexto desencadeador de rupturas sociais, políticas e econômicas, embora também 

de continuidades. A despeito de todo o processo de mudanças que se vivia no Brasil 

desde a segunda metade do século XIX, com a extinção do tráfico Atlântico em 1850 e 

o acirramento da campanha abolicionista, sobretudo, a partir da Lei do Ventre Livre em 

1871, não resta dúvida de que o 13 de maio de 1888 representou um momento de 

grande impacto na sociedade brasileira que, um ano depois, experimentaria também a 

mudança de regime de governo, com a proclamação da República.  

Este trabalho busca discutir o pós-abolição como uma chave importante para a 

análise das experiências de populações negras e mestiças, que constituíram trajetórias de 

vida no Recôncavo Sul da Bahia. Embora se tenha conhecimento de que muitos 

daqueles indivíduos, ex-escravos e libertos, possam ter fugido ou mesmo se despedido 

de seus senhores, conforme escrevera o poeta, sabe-se que grande parte deles manteve-

se no campo, ocupando-se de atividades em fazendas e/ou em pequenas propriedades 

rurais, o que influenciou substancialmente no redimensionamento daquela área de 

intersecção entre a plantation e a agricultura de subsistência, também marcada pelos 

trânsitos entre o rural e o urbano.  

Questionamos, ao mesmo tempo, os esquemas conceituais reducionistas que 

tentaram enquadrar a ação social, concebendo-a de forma unilateral, na medida em que 

atribuíam um papel determinante às normas e instituições como motores responsáveis 

pelas mudanças sociais, ou a grandes personalidades que conduziam a massa composta 

pelas pessoas comuns, desinformadas e incapazes de alterar o funcionamento da 

                                                           
1
 Trechos da poesia de Silva Bingue sobre o 13 de maio. Editorial do jornal A Ordem - Cachoeira/ Ba. 13 

de maio de 1904. 
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sociedade. Não nos interessa, portanto, o viés das interpretações economicistas através 

das quais a motivação da ação histórica era atribuída ao sistema econômico como único 

fator capaz de determinar as mudanças sociais.  

Nosso objetivo é tentar problematizar as temporalidades das ações humanas, 

entendendo que os interesses individuais e/ ou coletivos constituem e são constituídos 

por esquemas culturais que os informam cotidianamente, mediando atitudes, 

comportamentos, enfim, modos de ser e viver.  Dessa forma, nosso foco são os 

agenciamentos individuais ou coletivos fomentados pelos negros e mestiços recém-

saídos da escravidão na Bahia, que, alimentados por motivações e interesses específicos, 

por sociabilidades e conflitos, configuravam o pós-abolição no Recôncavo Sul baiano.  

Buscando apreender as relações cotidianas estabelecidas prioritariamente entre 

os trabalhadores rurais (expressivamente representados por libertos, ex-escravos e seus 

descendentes) e os fazendeiros e comerciantes locais (sem dúvida, a maioria 

representada por ex-senhores e seus descendentes), se tenta mostrar as rupturas e os 

prolongamentos sociais desencadeados a partir das incongruências do próprio sistema 

normativo configurado no pós-abolição, associado à implementação do regime 

republicano no Brasil.  

Propomos, então, um repensar da relação entre indivíduo e sociedade, inspirada 

nas reflexões orientadas pelos diálogos estabelecidos entre a História, a Antropologia e 

a Sociologia, a partir do procedimento metodológico do estudo de caso ou microanálise 

histórica2. Para tanto, torna-se fundamental o cruzamento de registros que envolvem 

testemunhos indiretos e fontes documentais, no sentido de viabilizar uma análise 

concreta das relações sociais circunscritas em um contexto espacial e temporal. Nesse 

caso, a pesquisa proposta está inserida no campo da história social e tem como foco a 

experiência humana, na medida em que procura analisar costumes, valores, condições 

de vida, trabalho e liberdade, tradições, enfim, relações sociais diversas que marcaram 

as vivências de populações negras e mestiças egressas da escravidão no Recôncavo Sul 

baiano.  

                                                           
2
 Estes conceitos são amplamente discutidos em REVEL. Jacques. (Org.). Jogos de Escala. A Experiência 

da microanálise. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998; e LEVI, Geovanni. A Herança 

Imaterial – Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000.  
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Tendo em vista a identificação de padrões ou estruturas sociais em movimento, 

no sentido abordado por Norbert Elias, interessa-nos apreender a maneira como os 

atores sociais em destaque neste estudo se articulam, “como e por que eles formam entre 

si uma dada configuração, ou como e por que as configurações assim formadas se 

modificam”.3 Desse modo, compreende-se que os padrões, embora possam se referendar 

em dados quantitativos, não estão restritos à análise de tais dados. Afinal de contas, as 

demonstrações quantitativas são orientadas pela convicção de que os resultados da 

pesquisa “fazem parte de um processo, de um campo crescente de investigação, à luz de 

cujo desenvolvimento estão eles mesmos sujeitos a revisões, críticas e 

aperfeiçoamentos”.4  

É notável a existência de um significativo contingente de trabalhos que discutem 

a escravidão e a liberdade na Bahia e no Brasil, porém ainda se percebe uma lacuna no 

que diz respeito aos estudos históricos sobre o pós-abolição. Conhece-se muito pouco 

sobre as experiências de vida dos negros e mestiços, como estes reinventaram relações 

de trabalho, onde refizeram seus lares, suas sociabilidades, seus costumes; quais 

significados e condições de cidadania foram elaborados e reelaborados nas décadas 

seguintes à abolição.  

Ao analisar o pós-abolição como um problema histórico, Rios e Mattos 

reconhecem que os estudos dedicados aos projetos das elites brasileiras para esse 

período “ajudam na compreensão dos projetos de Brasil em debate no cenário político, a 

partir da perspectiva do fim da escravidão”, notadamente na medida em que esses 

estudos visualizaram tais projetos como sendo “informados por um conhecimento 

pragmático das elites agrárias sobre as expectativas dos últimos libertos”, mas não se 

preocuparam em demonstrar “de que maneira interagiram com as atitudes e opções 

adotadas por eles após o fim da escravidão”.5  

Nesse sentido, a historiografia sobre o pós-abolição só teria avançado 

significativamente nos “anos de 1970, quando preocupações macroeconômicas 

constituíam o principal aspecto analisado em termos comparativos nas sociedades pós-

emancipação”.6 Seguindo um percurso semelhante ao das interpretações sobre o Caribe 

Britânico, a historiografia brasileira passou a enfatizar a luta política que se estabeleceu 

                                                           
3
 ELLIAS, Nobert. Os Estabelecidos e os Outsiders – sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p. 56. 
4
 Id.,, Ibid., p. 57. 

5
 RIOS, Ana Maria Lugão & MATTOS, Hebe Maria. “O pós-abolição como problema histórico: balanços 

e perspectivas”. TOPOI, v. 5, n. 8, jan.-jun., 2004, pp. 170-198. 
6
 Id., Ibid. 
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“na forma de um ‘projeto camponês’ e as condições políticas de acesso a terra e de 

garantia de sobrevivência”, mediante a abertura da ‘fronteira agrária’ nas áreas 

escravistas do Centro-Sul, devido às “dificuldades de reter na grande lavoura a chamada 

‘mão-de-obra livre nacional’”.7 Tais pesquisas demonstraram empiricamente que nas 

décadas seguintes à abolição “paralelamente à formação de um campesinato negro, 

manteve-se a centralidade do liberto, enquanto força de trabalho, nas fazendas das 

antigas áreas escravistas do sudeste”.8 Logo, abriu-se um campo para os estudos do pós-

abolição, que apontariam para múltiplas preocupações e variáveis que incluiriam desde 

as condições vividas pelos escravos às vésperas da escravidão ao papel do Estado, dos 

ex-senhores, além das análises sobre os significados de cidadania e liberdade para os 

atores sociais diversos.9  

Nesse contexto, ampliam-se as discussões historiográficas sobre a escravidão e a 

liberdade nas últimas décadas, em que se redimensionam sentidos e significados do 

sistema escravista, provocando um constante e atualizado debate no Brasil. A partir da 

ampliação e diversificação das fontes e particularizando as experiências de vida de 

escravos e libertos, diversos estudos buscaram reconhecer as fraturas vividas no 

complexo sistema escravista, apontando novas perspectivas sobre o funcionamento 

interno do sistema e ao mesmo tempo aprofundando as análises sobre o seu desmonte.10    

Entretanto, os ecos desse debate soam timidamente nos estudos sobre o pós-

abolição no Brasil, tornando ainda um grande desafio às pesquisas que se debruçam 

                                                           
7
 RIOS, Ana Maria Lugão & MATTOS, Hebe Maria. “O pós-abolição...”, op. cit. A respeito dessa 

semelhança entre o Brasil e o Caribe Britânico, Rios e Mattos dialogam, entre outros autores, com 

FONER, Eric. Nada além da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; FRAGINALS, Manuel M, 

ENGERMAN, Stanley & PONS, Frank. Between slavery and ree labour: he Spanish Caribbean in the 

Nineteenth Century. Baltimore: John Hopkins University Press, 1985; SCOTT, Rebecca. Slave 

emancipation in Cuba: the transition to free labour, 1680-1899. Princeton: Princeton University Press, 

1985. 
8
 Id. Ibid. Rios e Mattos fundamentam tal discussão, especialmente, em EISEMBERG, Peter. 

Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco, 1840-1910. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, Campinas, Unicamp, 1977; e MATTOS de Castro, Hebe Maria. Ao sul da história: lavradores 

pobres na crise do trabalho escravo. São Paulo: Brasiliense, 1987.  
9
 Ver MARQUES, Leonardo. Por aí e por muito longe: dívidas, migrações e os libertos de 1888. Rio de 

Janeiro: Apicuri, 2009. Trata-se de um estudo sobre o pós-abolição no Paraná, que privilegia o recorte 

temporal que vai de 1888 a 1950, onde o autor discute campesinato, mercado interno, família, além de 

outros elementos, utilizando como fonte principal um conjunto de processos criminais da cidade de 

Campo Largo. No primeiro capítulo intitulado A historiografia do pós-abolição, o trabalho traz uma 

intensa discussão bibliográfica sobre o pós-abolição em diferentes regiões do Brasil, estabelecendo 

relações com a historiografia da escravidão.   
10 Entre outros, podemos citar REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e conflito. A resistência 

negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia das Letras, 1989. CHALLOUB, Sidney. Visões da liberdade. 

Uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Cia das Letras, 1990. MACHADO, 

Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ; 

São Paulo: EDUSP, 1994. SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na 

formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
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sobre esse período o investimento no debate sobre as formas como a população 

negra/mestiça se posicionava no pós-escravidão, tendo em vista os impactos vividos nas 

diferentes regiões e áreas escravistas.11 É nesse aspecto que se concentra este trabalho 

que tenta rastrear negros e mestiços durante o pós-abolição no Recôncavo Sul da Bahia, 

buscando identificar como eles atuaram, de que forma agenciaram valores e práticas 

sociais nas relações estabelecidas no campo ou na cidade, associando-os às 

singularidades e complexidades que envolveram suas trajetórias de vida em um país que 

passaria a se definir como uma nação republicana livre.12  

Na Bahia, os estudos sobre escravidão e liberdade demonstram a sociedade 

escravocrata e patriarcalista do século XIX, sob fortes marcas de cor e classe, cujas 

relações oscilavam entre manifestações de negociação e de conflitos. Identificaram-se 

greves, motins, brigas nos tribunais como formas de resistência, onde trabalhadores 

escravos, libertos e livres pobres desafiavam a autoridade senhorial, patronal e estatal; 

também se percebeu as alianças, negociações e acordos, com vistas a conquistar, 

preservar ou ampliar direitos.13  

Por outro lado a historiografia do trabalho sobre o pós 1930, reconstruída sob a 

perspectiva da “invenção do trabalhismo”, vem orientando caminhos para se revisitar o 

período republicano, a partir de uma rediscussão do populismo e do “pacto trabalhista”, 

considerando as iniciativas dos trabalhadores, as formas como estes recepcionaram, 

negociaram e se apropriaram do projeto trabalhista, em meio às pretensões estatais de 

manipulação e tutela.14 

Contudo, em relação ao pós-abolição e à Primeira República, com raras 

exceções, a historiografia brasileira ainda é bastante influenciada pelo velho estereótipo 

                                                           
11

 Ver COSTA, Carlos Eduardo C. Campesinato negro no pós-abolição: migração, estabilização e os 

registros civis de nascimentos. Vale do Paraíba e Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, 1888-1940. 

UFRJ/RJ, 2008. Nos últimos quatro anos temos feito qualificadas interlocuções a respeito do pós-

abolição como um campo autônomo para a pesquisa histórica que tem como objetivo problematizar a 

dinâmica de vida dos ex-escravos e de seus descendentes no Brasil.  
12

 Tal perspectiva tem forte inspiração na ideia de que “o pós-abolição como campo de interesse 

historiográfico e de pesquisa histórica vigora, ainda hoje, como um problema conceitual, moral, factual e 

temporal, carente de pesquisas que o torne relevante em seus próprios termos”, e o liberte dos 

“constrangimentos metodológicos e conceituais da chamada herança da escravidão”. GRIN, Mônica. “O 

legado moral da escravidão”. Revista Insight. . Julho/Agosto/Setembro de 2008, pp. 57-66.     
13

 Destacamos aqui REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e conflito..., op. cit., 1989; REIS, 

João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Cia. 

das Letras, 1991; e FRAGA FILHO. Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos 

na Bahia, 1870-1910. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 2006.  
14

 Esta revisão da história do trabalho no pós 30 tem forte influência de estudos como, GOMES, Ângela 

de Castro. A invenção do trabalhismo. 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. FGV, 2005 e NEGRO, Antonio Luigi. 

“Ignorantes, sujos e grosseiros: uma reinvenção da história do trabalhismo”. In: Revista de História. UFC, 

Fortaleza/CE, vol. II, nº 4, 2003. 
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do atraso e da resignação. Predomina, ainda, a ideia do trabalhador subjugado por um 

coronel, que exercia amplo domínio sobre a “massa rural”. Muitos discursos são 

protagonizados pela representação do caipira (matuto ou tabaréu), figura sempre 

resignada e obediente, sujeita aos desmandos dos superiores hierárquicos – coronéis, 

patrões, políticos, doutores.15 Tal discurso alinhou-se às interpretações sobre as formas 

de vida de ex-escravos e de seus descendentes, que os percebiam como se fossem 

incapazes de decidir sobre seus destinos e interferir no processo histórico. Quando se 

voltaram para a análise das hierarquias urbanas durante esse período, os estudos 

tenderam a homogeneizar as populações negras e mestiças associando-as aos estigmas 

da escravidão e ao racismo, de forma que a violência e a exclusão teriam sido os únicos 

lugares reservados a essa população.16  

Nas palavras de José Murilo de Carvalho em 1889 o Estado se instituía “por 

meio da ditadura republicana”, tornando-se      

 
um agente do bem comum, um promotor de políticas sociais, um 

preparador da sociedade positiva baseada na harmonia das relações 

sociais, (que) na melhor das hipóteses reforçava o paternalismo 

governamental. Na pior das hipóteses levava água para o moinho do 

autoritarismo tecnocrático, com ou sem militares.
17

  

 

Ainda que se possa concordar com esta visão pessimista a respeito do advento da 

República no Brasil, isso só poderia acontecer a partir de um investimento na pesquisa 

empírica sobre a vida daquele povo bestializado, tendo em vista as diferentes 

hierarquias de poder. Teriam negros e mestiços assistido passivamente a configuração 

do regime republicano, posicionando-se alheios à luta por direitos e cidadania? Este é 

um questionamento necessário para se pensar de que forma a população negra e mestiça 

se inseria na estrutura da sociedade republicana e até que ponto houve prolongamentos e 

rupturas das relações vividas na escravidão.
18

  

                                                           
15

 LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975; PANG, Eul Soo. 

Coronelismo e Oligarquias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979; QUEIROZ, Maria Isaura 

Pereira. O Campesinato Brasileiro – ensaios sobre civilização e grupos rústicos no Brasil. 2ª edição, 

Petrópolis/RJ: Vozes, 1976. 
16

 Foram pioneiros nesta tendência de interpretação das populações negras recém-saídas da escravidão 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Dominus, 1965 & 

IANNI, Otávio. Raças e classes sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. 
17

 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados – escritos de história política. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 1998, p. 100. 
18

 Em relação à historiografia baiana destacamos aqui o trabalho de Aldrin Castellucci que tem como foco 

as mobilizações operárias na Bahia durante a Primeira República. O autor enfatiza a presença majoritária 

de negros e mestiços, além do peso da mão de obra feminina e infantil no conjunto do operariado baiano; 

trata ainda de mobilizações operárias em várias cidades do Recôncavo, afirmando que os trabalhadores 
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Embora os costumes provenientes de uma tradição paternalista possam ter  

influenciado as ações dessa população de cor, recém-saída da escravidão, não  é 

possível imaginar que os trabalhadores livres fossem incapazes de agenciar atitudes e 

comportamentos que estivessem de acordo com seus interesses como também formas de 

negociação  em torno de condições de sobrevivência com os próprios representantes do 

patronato local e, certas vezes, com o Estado, através da legislação, da justiça e da 

política.   

Não resta dúvida de que os primeiros tempos da República Brasileira foram 

marcados pelo domínio político das oligarquias agrárias. Mas também foi naquele 

contexto que se configurou o campesinato negro mestiço, através de diferentes 

categorias de trabalhadores rurais. Logo, é através da evidência dos traços 

característicos das relações estabelecidas entre estes e os proprietários rurais que se 

pode reavaliar o tão difundido fenômeno do “coronelismo” concebido como “resultado 

da superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura 

econômica e social inadequada”.19   

Já se sabe que em um primeiro momento a abolição da escravidão possibilitou 

aos ex-escravos e seus descendentes o afastamento do lugar da memória do cativeiro, 

porém poucos foram aqueles que conseguiram “um pedaço de terra próprio” para o 

cultivo, ou um ofício nas vilas e cidades, o que teria feito com que grandes levas destes 

permanecessem ou voltassem às fazendas para redimensionar relações de trabalho, 

práticas sociais e/ou conquistas iniciadas durante a escravidão, muitas vezes, em virtude 

das próprias “vicissitudes das experiências de liberdade”.20 

Os ex-escravos ou libertos que tiveram acesso às suas próprias roças ainda 

durante o cativeiro, tentaram assegurá-las depois da abolição, de forma que, em parte, o 

                                                                                                                                                                          
procuraram tirar o máximo de proveito da situação trazendo o governo e setores da elite política do 

Estado para o seu lado na luta contra o patronato. CASTELLUCCI, Aldrin A. Indústrias e operários 

baianos numa conjuntura de crise (1914-1920). Salvador: FIEB, 2004. 
19

 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto..., op. cit., p. 43. 
20

 GOMES, Flávio & CUNHA, Maria Gomes da. “Introdução – que cidadão? Retóricas da igualdade, 

cotidiano da diferença”. In: Quase-Cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 13. Ao refletirem sobre os debates a respeito da extinção do 

cativeiro e sua imersão em diferentes realidades locais e regionais, tais autor advertem que tendo sido a 

liberdade “inventada e experimentada por aqueles que não a conheciam” e configuraria um terreno 

pantanoso, onde “muitos dos sinais que sacralizaram a subordinação e a sujeição tornaram-se parte de um 

ambíguo terreno no qual ex-escravos e ‘livres de cor’ tornaram cidadãos em estado contingente: quase 

cidadãos”.  
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“sentimento de direitos sobre as roças explica por que alguns roceiros cativos 

permaneceram nas propriedades depois de alcançarem a alforria”.21  

Aliado a esse fato, quando se trata do Recôncavo Sul da Bahia, há de se destacar 

que ali o povoamento e o sistema de exploração e apropriação fundiária, acelerados no 

século XIX, caracterizaram-se, sobretudo, por propriedades senhoriais não tão extensas, 

o que teria contribuído para favorecer os laços de dependência e as práticas de 

sociabilidade desenvolvidas entre sitiantes, lavradores, meeiros, rendeiros, roceiros e 

tropeiros nas primeiras décadas da República.22 

Não resta dúvida de que muitas experiências vividas na escravidão estariam 

demarcando o contexto do pós-abolição, acentuado por relações de dependência, por 

lealdades e por tentativas de práticas do “mandonismo” e do “coronelismo” difundidos 

na Primeira República. É necessário, contudo, levar em consideração as complexidades 

que envolvem a identificação individual ou coletiva e a localização de negros e mestiços 

no pós-abolição, como também as marcas da diferenciação ou desigualdade entre estes e 

os fazendeiros, patrões ou comerciantes locais.23   

Nesse sentido, ao analisar as diferenças de status e poder econômico no 

Recôncavo Sul da Bahia no pós-emancipação dos escravos, torna-se imperioso 

questionar as formas como os indivíduos viabilizaram as relações sociais, fomentaram 

arranjos de sobrevivência que, certamente, não se exprimiam apenas do ponto de vista 

econômico. Logo, trata-se de atentar para as distinções hierárquicas simbolizadas pelo 

poder econômico, pelo status social e pela identificação da cor ou “raça”, enfim pela 

cultura.  

Mesmo tratando-se de uma região que não foi totalmente abalizada pela 

economia açucareira, é fato que a retração desta, acompanhada pela crise do sistema 

escravista abalara significativamente as relações de poder predominantes até o final do 

século XIX. Está claro que, o pós-abolição na Bahia, cuja economia estava baseada 
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 FRAGA FILHO. Walter. Encruzilhadas da Liberdade..., op. cit., 2006. Ver também PIRES, Maria de 

Fátima Novaes. Fios da Vida. Tráfico interprovincial e alforrias nos Sertoins de Sima – Ba (1860-

1920).São Paulo: Annablume, 2009.    
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 Sobre essa área do Recôncavo no século XIX, Barickman afirma que “Nas fazendas e sítios de fumo de 

Cachoeira, os escravos, geralmente em grupos menores, preparavam cuidadosamente as sementeiras. Nas 

roças de mandioca do sul do Recôncavo, o número de escravos muitas vezes não passava de um ou dois; 

lado a lado com seus senhores, faziam os montinhos de terra, conhecidos como covas, onde esperavam 

ver as manivas criarem raízes e trabalhar o solo”. BARICKMAN, B. J. Um Contraponto – açúcar, fumo, 

mandioca e escravidão no Recôncavo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
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 Esses conceitos são amplamente discutidos em CARVALHO, José Murilo. “Mandonismo, 

coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual”, In: Revista Dados, Vol. 40, n. 2, 1997. Ver 

também do mesmo autor, na mesma revista, vol. 23, n. 1, 1980. 



21 
 

fundamentalmente nas relações com o mercado externo, caracterizou-se como um 

momento de intensa fragilidade, o que motivou ações e interesses diversos tanto entre as 

populações negras e mestiças recém-saídas do processo de escravidão como entre os ex-

senhores. Portanto, é necessário perceber os indivíduos em suas relações singulares e 

plurais, afinal, é somente nesse movimento, ou seja, na maneira como as diferentes 

pessoas envolvidas no processo histórico veem e entendem a si mesmas, que a 

sociedade se constitui.   

Com a intenção de evidenciar tais percursos históricos delimitamos este trabalho 

a partir da abolição da escravidão em 1888 até o fim da Primeira República em 1930. 

Buscamos apreender os meandros das relações estabelecidas entre os indivíduos numa 

sociedade recém-saída da escravidão, quando a população era composta, 

majoritariamente, por negros e mestiços, que habitavam a zona rural ou os interstícios 

entre o campo e a cidade.   

Tendo em vista a complexa e a dinâmica rede que envolvia os modos de viver, 

trabalhar e produzir no Recôncavo Sul baiano no pós-abolição, cumpre indagar: quais 

eram as margens ou possibilidades autônomas reservadas aos negros e mestiços, em sua 

maioria, trabalhadores rurais, para o agenciamento de interesses e vontades e também 

para a expressão de ideias e valores? Como e em que circunstâncias eles buscaram tirar 

vantagens das relações de dependência e dos dispositivos jurídicos que compunham o 

sistema social para viabilizarem estratégias de luta pela sobrevivência e por direitos? 

Que comportamentos e atitudes foram empreendidos em meio às disputas políticas entre 

os grupos dominantes? Tais indagações constituem desafios enfrentados ao longo deste 

trabalho na tentativa de identificar os arranjos econômicos e as vias de mobilidade 

social construídas pelas populações negras e mestiças diante das adversidades, das 

acentuadas desigualdades e da necessidade de continuar lutando pela manutenção da 

liberdade e pela conquista da cidadania no contexto da Primeira República.  

Do ponto de vista teórico-metodológico fazemos uso da ideia de análise 

relacional e interdependente desenvolvida por Elias.24 Ao problematizar as relações de 
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 ELIAS, Nobert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. Ver também do 

mesmo autor Os Estabelecidos e os Outsiders – sociologia das relações de poder a partir de uma 
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poder existentes em uma comunidade inglesa do século XX, o autor destacou o laço 

tenso e desigual de interdependência que unia, separava e hierarquizava os indivíduos e 

grupos sociais, explicando essas diferenças; sinalizou também a ligação existente entre 

os problemas verificados em pequena escala, e suas articulações com os problemas em 

larga escala, ou seja, com o sistema de valores que informa as ações dos indivíduos. 

Para Elias a dependência que o indivíduo tem em relação aos outros, bem como a que os 

outros têm dele é uma relação funcional baseada no instinto e no pensamento. Logo, “o 

continuum de seres humanos interdependentes tem um movimento próprio... uma 

regularidade e um ritmo de mudança que, por sua vez, são mais fortes do que a vontade 

e os planos das pessoas individualmente consideradas”.25 Assim, essa análise relacional 

e interdependente dos grupos que fazem o acontecer da sociedade, articulada à 

combinação de fontes diversas, que configuram certo ecletismo metodológico, 

constituem fortes elementos do nosso diálogo com Elias. 

A partir de um diálogo com Georg Simmel reforçamos a ideia de que “o que é 

produzido em cada um não pode ser somente explicado a partir de si mesmo” e que é 

“por meio da sucessão das gerações, cujas heranças e tradições se misturam 

indissociavelmente com as características próprias do indivíduo” que o ser humano 

social torna-se descendente e herdeiro26. Portanto, essa hereditariedade a que o autor se 

refere além dos elementos biológicos, compreende “os elementos espirituais que se 

objetivaram em palavras e conhecimentos, em inclinações afetivas e normas de vontade 

e juízo, e que penetram o indivíduo como tradições conscientes e inconscientes”27,  

asseguradas na sociedade.  

 Já as reflexões de Marshall Sahllins, imersas na relação história e cultura, nos 

orientam, sobretudo, quando advertem de que qualquer tentativa consciente de evitar 

mudanças ou de se adaptar a elas acaba gerando outras mudanças e por isso mesmo a 

reprodução cultural implica alterações. Logo, a ideia de atribuição da ação histórica a 

uma natureza humana autointeressada é anti-histórica, pois “deprecia a construção 

cultural de formas de vida humanas”.28 Daí a necessidade de explicar a temporalidade 

das ações humanas, entendendo que os interesses dependem dos esquemas culturais que 

os informam e, portanto, os valores, as motivações e ações, derivam da ordem cultural.  
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Diante dessas considerações, admitimos que somente a partir de um olhar atento 

sobre os rastros deixados pelos indivíduos (conscientemente ou não) é possível se 

conseguir uma aproximação com as estruturas das relações entre as pessoas, com vistas 

a extrair contradições, tensões, conflitos e conformações de toda ordem que marcaram o 

fluxo contínuo das vivências sociais. Nesse sentido, as trajetórias das populações negras 

e mestiças que habitavam o Recôncavo Sul baiano no pós-abolição são vistas como 

configurações baseadas em experiências vividas anteriormente, que, de variadas 

maneiras, demarcaram novas práticas e costumes entre os indivíduos. Assim, torna-se 

importante o conceito de rede como delineador dessas relações sociais, tendo em vista 

que “muitos fios isolados ligam-se uns aos outros”. Porém, “nem a totalidade da rede 

nem a forma assumida por cada um de seus fios podem ser compreendidas em termos 

de um único fio, ou mesmo de todos eles isoladamente considerados; a rede só é 

compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de sua relação recíproca”.29 

Desse modo, compreende-se que a mudança individual depende da alteração na tensão e 

na estrutura da rede inteira. 

É notável que no Recôncavo Sul da Bahia, no processo de conquista da 

liberdade, grandes parcelas de negros e mestiços - libertos, ex-escravos e nascidos 

ventre livres -, tornaram-se rendeiros dos antigos senhores ou de outros fazendeiros; 

circularam, portanto, pelo Recôncavo como agregados, meeiros, rendeiros ou 

trabalhando de favor, quando não “se alugavam” em estabelecimentos rurais e 

comerciais.  

Dadas as suas devidas proporções, os interesses que moviam fazendeiros e 

trabalhadores rurais, egressos da escravidão, se assemelhavam, na medida em que se  

relacionavam aos esquemas culturais, aos valores que orientavam e motivavam as ações 

dos grupos no jogo social onde “o significado prático do ser humano é determinado por 

meio da semelhança e da diferença”.30 No entanto, a forma das ações que alimentava 

esses interesses não era igual, pois esta dependia das posições sociais ocupadas pelos 

indivíduos. Nesse caso, a posse da terra como recurso, por exemplo, constituía um valor 

para os dois grupos, sendo que um deles já era possuidor desse recurso e almejava 

manter o domínio ou acumular mais posses para garantir a permanência do poder e do 

status, enquanto o outro grupo lançava mão de um repertório de estratégias de 
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negociação e sociação31 para alcançar a posse da terra além de outros bens e valores. 

Embora tenha vivido a condição de cativo, para além das subalternidades e lealdades, 

tal experiência também ensinou àquela população recém-saída da escravidão que o 

acesso a terra poderia garantir a liberdade para “viver e ganhar o necessário para isso”32, 

além de permitir acumular bens de capital, e esse era um dos elementos que moviam as 

ações para a conquista da autonomia.  

As fontes utilizadas nesta pesquisa apresentam características diferenciadas. 

Apesar das dificuldades de acesso, dado o estado de precariedade em que se encontram 

os arquivos públicos do interior da Bahia, fizemos opção por um viés metodológico 

eclético que facilitasse o diálogo entre o quantitativo e o qualitativo. Sendo assim, no 

que diz respeito à demografia utilizamos números relativos aos Censos de 1872, 1890 e 

1920. Mesmo diante das fragilidades metodológicas que envolviam a realização dos 

recenseamentos, as informações processadas são de grande valia para a pesquisa 

histórica. Os dados abstraídos nos dois primeiros Censos possibilitaram assinalar 

dimensões de cor e sexo entre a população da área que compreendia a Paróquia de 

Nazaré das Farinhas antes e depois da abolição. Já o censo de 1920, que não informa a 

cor da população, foi utilizado para enfatizar dados relativos aos estabelecimentos rurais 

dos municípios de Nazaré das Farinhas e Santo Antonio de Jesus, no sentido de avaliar 

o perfil das propriedades, bem como do sistema de exploração e apropriação rural, 

como uma amostra da realidade do Recôncavo Sul da Bahia. 

No que diz respeito às fontes documentais, utilizamos registros eclesiásticos de 

batismo e óbito, registros notariais (testamentos, inventários post mortem, processos 

cíveis e registros de nascimento) e ainda processos criminais encontrados nos arquivos 

das duas cidades pesquisadas. Tentamos explorar tais fontes tanto do ponto de vista 

quantitativo como qualitativo. Os testamentos e parte dos inventários foram localizados 
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no Arquivo Público do Estado da Bahia, onde há uma boa infraestrutura para a pesquisa 

histórica. Fizemos uso também de algumas correspondências oficiais e jornais locais.   

A história oral33 também tem sido uma grande aliada nas nossas investigações 

sobre o Recôncavo Sul da Bahia, desde o mestrado concluído em 1999, na PUC/São 

Paulo. Dada a qualidade do material reunido nas entrevistas realizadas durante o 

processo de pesquisa nos anos de 1997 e 1998, como também em novas entrevistas 

feitas a rendeiros e pequenos proprietários rurais aposentados, negros e mestiços que 

habitam em terras pertencentes a antigas fazendas da região, também fizemos uso das 

narrativas orais no sentido de diversificar as análises sobre campesinato, composição 

familiar, parentesco e outras práticas sociais. 

Nesta perspectiva, as variadas e complexas formas de relacionamento vividas no 

Recôncavo Sul baiano, durante o pós-abolição, são pensadas a partir de encontros e 

desencontros de tempos e espaços, apontando que, para todo indivíduo inserido em uma 

cultura que se pretende ser hegemônica “existe também uma considerável margem de 

liberdade que se origina precisamente das incoerências dos confins sociais e que suscita 

a mudança social”.34 Desse modo, as tensões e contradições surpreendidas nos vestígios 

deixados pelos indivíduos sinalizam também práticas e costumes vivenciados na 

escravidão que foram reconstituídos em novas relações de poder expressas nas vias 

informais e/ou legais, em que se articulavam vivências do passado com elementos do 

presente.  

  Este trabalho está dividido em três partes e seis capítulos. A primeira parte 

denomina-se Hierarquias, Negociações, Poderes e se divide em dois capítulos. No 

primeiro capítulo, intitulado Os últimos africanos: laços familiares, condições de vida e 

herança utilizamos os registros de batismo e óbito, além de testamentos e inventários, 

para evidenciar os africanos e libertos que viveram em Nazaré das Farinhas no final do 

século XIX e analisar as relações familiares, as posses, os valores e as vontades; no 

segundo capítulo, intitulado Miscigenação, legitimidade e ilegitimidade na composição 

das famílias também utilizamos os dados coletados nos registros de batismo e óbito e os 
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colocamos em diálogo com processos criminais nos quais aparecem as mães solteiras e 

suas relações com as filhas, com a vizinhança; ao mesmo tempo levantamos o debate 

sobre padrões de comportamento e costumes vivenciados na localidade durante o pós-

abolição.  

A segunda parte intitulada Convivências, Disputas, Tradições também se 

divide em dois capítulos. O primeiro capítulo intitula-se Campesinato negro/mestiço e 

relações de poder, no qual buscamos analisar as relações sociais que levaram à 

constituição de um campesinato negro/mestiço naquela região durante o pós-abolição, 

refletindo também sobre a prática do mandonismo, e as relações de vizinhança 

mediadas pelo poder e pelo conflito; no segundo capítulo, intitulado Compadrio, 

sociabilidades e tensões, o foco é a análise do compadrio como uma prática através da 

qual se estabelece o parentesco ritual e se firma acordos, relações de dependência e 

lealdade importantes como estratégias de conquista de lugares sociais; além disso, 

tentamos problematizar as sociabilidades identificadas em rituais de devoção como a 

participação na irmandade e nas festividades dedicadas a São Benedito e ainda os 

imbricamentos existentes entre as práticas de vadiação e as atitudes violentas.  

A terceira parte intitulada Deslocamentos, Ocupações, Normas está também 

dividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, intitulado Mobilidades, encontros e 

confrontos, fazemos uma análise sobre lugares sociais ocupados por negros e mestiços, 

possibilidades de mobilidade social, relações cotidianas marcadas por interesses em 

conflito, enfrentamentos políticos e situações limites nas quais esteve em jogo a defesa 

da honra e da cidadania; no segundo capítulo, intitulado Entre o campo e a cidade: 

rotas de negócios e contatos, procuramos  refletir sobre ocupações nas quais estavam 

inseridos os negros e mestiços, a atuação destes no comércio ambulante e nas feiras 

livres e ainda o papel das vendas ou estabelecimentos comerciais no cotidiano dessas 

populações que se deslocavam constantemente tendo, portanto, suas vidas marcadas por 

experiências dos mundos rural e urbano.   

 

O LUGAR DA PESQUISA: O RECÔNCAVO DA MARGEM DIREITA DO 

PARAGUAÇU 

 

Este trabalho se insere na área denominada Recôncavo Sul da Bahia, que 

historicamente se caracterizou pela produção diversificada da agricultura, mantendo 

fortes vínculos com a economia açucareira durante todo o período colonial. 



27 
 

Milton Santos, nos alerta que o Recôncavo baiano constituía uma unidade que 

“provinha e provém das relações mantidas de longa data entre suas várias porções com 

vocação e atividade diferentes”. O autor subdividia a região em “Recôncavo canavieiro, 

Recôncavo fumageiro, Recôncavo mandioqueiro e da cerâmica, sem falar nas zonas 

pesqueiras, beirando mais proximamente o litoral, e do Recôncavo ao norte da cidade, 

servindo-a de lenha e carvão vegetal”.35 Trata-se, portanto, de um “complexo de sub-

áreas especializadas”, que compreende “uma região de vida urbana notável e ao mesmo 

tempo onde as densidades rurais atingem índices bem elevados, os mais altos do 

Estado”.36  

Ao sul do rio Paraguaçu concentravam as terras cedidas a Álvaro da Costa, a 

título de capitania particular no século XVI. Pouco povoadas e não tão boas para o 

cultivo da cana, ali existiram engenhos localizados, sobretudo, nas proximidades dos 

rios Pirajuía e Jaguaripe. Nessa área, as roças de mandioca, milho e amendoim, 

articuladas com a produção de cana-de-açúcar, fumo e café fomentaram uma tradição de 

policultura na economia regional. Segundo Schwartz, o Recôncavo Sul “nunca foi 

completamente tomado pelos canaviais”, portanto é uma área que “não chegou a ser 

grande produtora de açúcar, e especializou-se principalmente no cultivo de mandioca e 

no fornecimento de lenha e madeira para Salvador e às demais áreas do Recôncavo” 

durante o período colonial.37  

Logo, mesmo que mantenha o seu aspecto geral de região açucareira, o 

Recôncavo baiano desenvolveu uma economia diversificada que se adaptava aos 

diferentes tipos de solo. Nesse sentido, o açúcar teria se concentrado “na orla norte, 

estendendo-se até o rio Sergipe e as terras adjacentes à baía” (Todos os Santos); a 

agricultura fumageira desenvolveu-se nos “solos mais arenosos e situados em terrenos 

mais elevados de Cachoeira, no rio Paraguaçu”, enquanto “no sul do Recôncavo 

predominou a agricultura de subsistência”.38  

Para Kátia Mattoso, “no século XIX, a cultura do fumo se disseminou por todo o 

território da província, mas as regiões exportadoras se situavam nas proximidades do 

litoral e nos municípios de Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, São Felipe, Santo 
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Antônio de Jesus, Nazaré, São Miguel das Matas, todas no sul do Recôncavo”.39 

Portanto, a cultura fumageira, ao lado da produção do açúcar, conseguiu um lugar de 

destaque nas relações comerciais ao mesmo tempo em que esteve entremeada pela 

produção para a subsistência que se desenvolvia no sul do Recôncavo. Nesse caso, 

considerando que a atividade fumageira necessitava de poucos investimentos, foi, 

portanto, acessível a “agricultores mais modestos”, como pequenos proprietários rurais, 

meeiros e rendeiros, dentre estes ex-escravos e libertos que a partir do século XIX 

faziam suas roças nos quintais e vendiam os produtos nas vendas ou armazéns das 

localidades, antes do beneficiamento para a exportação.   

Barickman além de identificar no Recôncavo um importante mercado interno de 

farinha de mandioca e outros gêneros essenciais para o funcionamento do núcleo 

exportador entre o final do século XVIII e o início do século XIX, destaca que a relação 

entre o setor de exportação e o de subsistência deve ser vista como de 

complementaridade e não em termos de “contraponto” (moderno X arcaico) como 

convencionalmente foi tratado.  Para o autor, a “segunda rota da expansão do açúcar 

tomou a direção dos municípios do sul do Recôncavo, que se haviam especializado na 

produção de farinha no final do século XVIII”.40 De tal forma “em meados do século 

XIX, Nazaré e Maragogipe tinham quase tantos engenhos quanto os municípios 

canavieiros tradicionais de Santo Amaro e São Francisco do Conde, do outro lado da 

baía”.41  

O comércio açucareiro baiano entrou em colapso nas últimas décadas do século 

XIX. No final da década de 1880 a exportação do produto atingiu 114.268 arrobas, o 

que significaria uma “quantidade absolutamente irrisória correspondente a menos de 3% 

do volume que exportara num ano médio em meados do século XIX”.42 A partir daí, a 

então chamada indústria açucareira baiana, não conseguiria se recuperar e “entre 1900-

1910, as exportações ainda eram, em média, de apenas 8.600 toneladas por ano, ou 

cerca de 600 mil arrobas – menos de um quinto dos níveis máximos alcançados no 

início da década de 1850”.43  
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Com isso houve maior diversificação da produção, sobretudo na área 

denominada de Recôncavo Sul que investiu com mais força no cultivo do café e da 

mandioca, além de outros produtos agrícolas que movimentaram o comércio local e 

regional.44 Nesse processo destacaram-se os rios Paraguaçu e Jaguaripe que, juntamente 

com as estradas de ferro construídas no final do século XIX, mantiveram um papel 

essencial no escoamento de produtos das cidades de Cachoeira e Nazaré das Farinhas, 

para o abastecimento da capital.                                        

O fluxo regular das exportações não garantia efetivamente o abastecimento da 

população baiana do campo e da cidade nos diferentes estratos sociais. Além da 

importância comercial o açúcar e o café, em certa medida, supriam necessidades 

nutricionais da população local. Já o fumo não tinha essa função. Logo, era grande a 

demanda por “gêneros de primeira necessidade”, cuja produção e comercialização 

ajudavam a desenhar os cenários rural e urbano no Recôncavo.  

Sendo a farinha de mandioca o principal produto da dieta comum na região, sem 

dúvida, representava acima de tudo a sobrevivência dos mais pobres no campo, além de 

também fomentar o comércio local. Ainda que desde o período colonial nos grandes 

engenhos de açúcar existissem pequenas plantações de mandioca para fins de consumo 

interno, muitas vezes não eram suficientes, e dessa forma foi se ampliando a exigência 

de um mercado local, conforme observou Calmon.45   

Diferentemente dos tradicionais engenhos e fazendas de cana, era comum nas 

fazendas e sítios de fumo, assim como entre os engenhos dos distritos açucareiros mais 

novos, como era o caso do sul do Recôncavo no final do século XIX, antes e depois da 

abolição, os lavradores alternarem as atividades com o cultivo de mandioca. Em menor 

proporção, eles cultivavam também o feijão e o milho, de forma que garantissem 

quantidade suficiente de alimento básico para suas famílias, seus escravos e/ou 

agregados, proporcionando assim certa autossuficiência nessas propriedades.   

Ainda que muitos senhores de engenho e lavradores de cana não cultivassem 

mandioca alguma, conforme também observou Calmon, para os anos de 1860 e 1870, a 

existência de “tempo livre” exercido pelos escravos, muitas vezes, era dedicado ao 
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trabalho em pequenos lotes de terras concedidos pelos seus senhores para que eles 

cultivassem suas próprias roças e assim fosse resolvido o problema do abastecimento 

alimentar. Nesse sentido, as práticas de arrendamento e meação de terras disseminadas 

pelo Recôncavo após a abolição em 1888 assinalam um redimensionamento da “brecha 

camponesa” já vivida durante a escravidão, embora apresentando contornos novos nas 

relações de poder estabelecidas entre os trabalhadores rurais e os proprietários de terras.  

Ainda conforme sugere Barickman, “a economia escravista de exportação 

fomentou e até exigiu o desenvolvimento no Recôncavo de um mercado urbano e rural 

significativo de farinha e de outros gêneros essenciais”. Tal movimentação comercial 

teria favorecido um crescimento extensivo do mercado interno, intermediado pelas 

“relações complementares que ligavam a produção para suprir as necessidades locais à 

economia de exportação”, embora não signifique que essa expansão “acarretasse 

mudanças qualitativas dinâmicas na economia como um todo”46.  

Cabe enfatizar também que foi na segunda metade do século XIX que se iniciou 

a era ferroviária na Bahia, de “importância decisiva no processo de elaboração urbana 

no Recôncavo”, conforme afirma Milton Santos.  Inicialmente as ferrovias partiram dos 

portos de Salvador; em seguida atingiram a cidade de Alagoinhas. Partindo de 

Cachoeira a Estrada de Ferro Central da Bahia chegou até Feira de Santana e Machado 

Portela em 1887. Os trilhos da Tram Road a vapor, de Nazaré das Farinhas, chegaram 

ao importante distrito do Onha em 1875 e se estenderam até Santo Antônio de Jesus em 

1880 e Amargosa em 1892. Houve ainda a construção da estrada de ferro de Santo 

Amaro nesta mesma ocasião. Tais ferrovias, sem interligação entre si, contribuíram 

“integralmente para a valorização dos respectivos portos iniciais onde as mercadorias 

sofriam transbordo antes de chegarem a Salvador”.47 Tendo em vista que as estradas de 

ferro de Cachoeira e Nazaré “serviam a zonas de variada atividade econômica, estas 

levaram vantagem sobre Santo Amaro, tributária apenas da zona da cana-de-açúcar”.48  

Esses núcleos favorecidos pelas estradas de ferro, “ficaram maior dotados para o 

papel de centros que já vinham exercendo”, sendo que a zona do fumo se beneficiou 

com o aumento do comércio, da “exportação em folha em lugar de em corda e aos 

inícios da industrialização”.49 Apesar das fases de crise, a cultura fumageira mantinha-se 

forte, atendendo a demandas nacionais e internacionais. Nas cidades foram surgindo 
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 Ver BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano..., op. cit., p. 126-127. 
47

 SANTOS, Milton. A rede urbana..., op. cit., p. 76. 
48

 Id., Ibid., p. 77. 
49

 Id. Ibid., p. 78. 
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novos armazéns de beneficiamento do produto e manufaturas de charutos e rapé, que 

ampliavam os postos de trabalho, fomentando assim o crescimento das roças de fumo. 

Cachoeira, São Félix, Maragogipe e Muritiba estavam entre as cidades que 

experimentaram a dinâmica das fábricas de charutos nos últimos anos do século XIX e 

no início do século XX.    

Na zona açucareira houve uma reorganização e concentração do habitat com a 

instalação das usinas, que construíam estradas de ferro particulares e “passaram a ter 

uma função para-urbana, enquanto os engenhos decaíam de sua função de povoado 

rural, mera fazenda, quando não eram abandonados, por falta de função dentro do novo 

sistema”50. Entretanto, ainda que as três estradas do Recôncavo tenham ganhado 

destaque na mobilização do poder local, com seus representantes políticos nas casas 

legislativas provinciais e, mais tarde, estaduais, é certo que durante a República não 

houve continuidade em relação aos investimentos nessas estradas de ferro, portanto, não 

tardou para a deterioração e abandono, como foi o que aconteceu com a Estrada de 

Ferro de Nazaré logo após a Primeira Grande Guerra.   

É nesse contexto de transformações nas bases produtivas e territoriais que nos 

interessa desvendar as condições de sobrevivência, os espaços ocupados, as 

sociabilidades, os conflitos, enfim, as relações sociais estabelecidas entre as populações 

negras e mestiças que habitavam o Recôncavo Sul baiano e entre estas e os  fazendeiros, 

patrões e também com os representantes do poder instituído durante a Primeira 

República. A seguir, identificamos a região da pesquisa através de mapas. 
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32 
 

Mapa 1. Municípios e Freguesias do Recôncavo Baiano em meados do século XIX 

 

Fonte: Extraído de BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano – açúcar, fumo, mandioca e escravidão 

no Recôncavo, 1780, 1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.   

 

 

Mapa 2. Localização de Nazaré das Farinhas e Santo Antonio de Jesus e dos rios Paraguaçu, Jaguaripe e 

Jequiriçá 

 

Fonte: Extraído e adaptado de QUEIROZ. Fernando Pinto. A Capela de Padre de Matheus. Feira de 

Santana – Ba: SAGRA, 1995.  
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Mapa 3. Estado da Bahia 

 

 

Fonte: SEI. 500 anos de Brasil sob a ótica da cartografia – 1999. Mapa de autoria de Theodoro Sampaio 

publicado em 1925, apresentando o território do Estado da Bahia a partir dos seus municípios. 
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1. OS ÚLTIMOS AFRICANOS E SEUS DESCENDENTES: LAÇOS 

FAMILIARES, CONDIÇÕES DE VIDA E HERANÇA 

 

Neste capítulo, tomamos por base a documentação notarial e eclesiástica, como 

também os primeiros Censos nacionais referentes à Comarca de Nazaré das Farinhas. 

Através dos batismos, dos óbitos e dos Censos, foi possível rastrear os últimos 

africanos, escravos e libertos que ali viveram na fronteira entre a escravidão e a 

liberdade. Cruzados com essa documentação, os testamentos e inventários permitiram 

analisar as hierarquias aproximativas, os laços mantidos entre libertos e seus antigos 

senhores, bem como formas de constituição familiar, relações de parentesco e 

experiências de trabalho acumuladas, que redundaram em rendimentos monetários. 

    

1.1. RASTREANDO AFRICANOS, ESCRAVOS E LIBERTOS DO FINAL DO 

SÉCULO XIX  

 

Não é tão fácil identificar africanos ou ex-escravos no período que se segue à 

abolição da escravidão no Brasil. Somente um minucioso trabalho de pesquisa nos 

arquivos tornou possível identificá-los em Nazaré das Farinhas. Alguns deles aparecem 

em seus próprios testamentos e inventários; outros aparecem em inventários de 

terceiros, a exemplo do africano liberto Domingos, citado no inventário de Manoel 

Pinheiro de Almeida com uma dívida de “[...] 16 meses de renda de terras, na razão de 

cinquenta mil réis annuais; e imposto na quantia de seiscentos e sessenta e seis réis” 
51

. 

Registros paroquiais, testamentos e inventários constituem os principais 

documentos onde se alcançam os últimos africanos, escravos e libertos que viveram em 

Nazaré das Farinhas, pelo menos até a primeira década depois da abolição. Muitos deles 

testemunharam as mudanças que ocorreram naqueles últimos anos do século XIX, dos 

quais o fato mais marcante foi a abolição definitiva da escravidão em 13 de maio de 

1888.     

De acordo com o primeiro Censo nacional, de 1872, havia 13.248 habitantes 

(6.290 homens e 6.958 mulheres) na então Vila e Paróquia de Nazaré das Farinhas, da 
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 Inventário de Manoel Pinheiro de Almeida – Nazaré das Farinhas, 1894. APEB. Seção Judiciária. Série 

Inventários. (09/1402/1871/05) 
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qual fazia parte a Freguesia de Santo Antônio de Jesus, como pode ser observado na 

tabela abaixo.  

 

 

Tabela 1 – População da Paróquia de Nazaré das Farinhas segundo a cor, o sexo e a condição jurídica 

(1872) 

 

Condição 

Jurídica 

                                                Cor  Total 

     

    %    
      Pardo        Branco        Preto      Caboclo 

M F M F M F M F 

Escravos   216  208   - 

 

  - 

  

  882 

  

  955 

  

 - 

 - 

 - 

 - 

  2261 

  17,0 

 

Livres  2334 2881 1897 1908   919   952 42 44 10977 

  83,0 

Total 

     

% 

         5.639           

          

         42,0 

        3.805               

        

       29,0 

       3.708      

        

       28,0 

          86         

         

         1,0 

13.238 

 

100,0 

Fonte: Relatório do Censo Demográfico de 1872. Disponível em: <: http//biblioteca.ibge.gov.br >. 

 

 Somando-se pardos (42%) pretos (28%) e caboclos (1%), vê-se que 69% da 

população do município era representada por não brancos. Os escravos totalizavam 

2.261, ou seja, 17% da população, entre os quais 81% eram pretos e 19%, pardos. Desse 

total de escravos, 27% eram africanos e 73% eram escravos pretos e pardos nascidos no 

Brasil. Entre os 10.987 livres, 47% eram pardos, 35% brancos, 17% pretos e 1% 

caboclo. De acordo com o estado civil da população total, havia um acentuado número 

de solteiros, representando 91% dos habitantes. Os casados representavam 5% e os 

viúvos 4% da população. 

Tendo em vista a extinção definitiva do tráfico escravo da África para o Brasil 

em 1850, como também a ampliação do tráfico interprovincial – fatores que 

contribuíram com a gradativa redução de mão-de-obra escrava na Bahia ao longo das 

últimas décadas do século XIX – através do Censo, ainda é possível identificar, em 

Nazaré das Farinhas, um razoável número de escravos (17% da população do 

município). Muitos deles eram africanos, que possivelmente aportaram na Bahia entre 

os anos de 1830 e 1850, além dos seus descendentes que ainda se encontravam nessa 

condição.  

Fica evidente, porém, que a grande maioria da população era formada por pretos 

e pardos livres que, muito provavelmente, se distribuíam entre as várias profissões 
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identificadas, embora nos chame a atenção um acentuado número de habitantes daquela 

Paróquia que foram identificados como pessoas sem profissão. Nessa categoria 

somavam-se 8.570 pessoas, entre as quais apenas 335 eram escravas. Em relação às 

profissões identificadas, são os lavradores que aparecem em maior número, somando 

3.081 pessoas, das quais 1.085 eram escravos e os demais eram livres; logo depois, 

estão as pessoas ligadas ao serviço doméstico, somando 2.109, das quais 580 escravas e 

as demais livres; a seguir, viriam os denominados comerciantes, guarda-livros e 

caixeiros, somando-se 757 pessoas livres; por fim, estariam os criados e jornaleiros 

identificados no censo como assalariados, somando 624, dos quais 92 escravos.  

 
Tabela 2 – População da Paróquia de Nazaré das Farinhas segundo a profissão e a condição jurídica 

(1872) 

 

Distribuição da população segundo a ocupação e a condição jurídica, em termos 

percentuais (1872) 

  Escravos  

       % 

    Livres  

    % 

Total em 

números 

absolutos 

  %  

Pessoas sem profissão      4%     96%     8.570 57% 

Lavradores      35%     65%     3.081  20% 

Serviço doméstico      23%     77%     2.109 14% 

Comerciantes, guarda-

livros e caixeiros 

      -    100%       752 5% 

Criados e jornaleiros  

(assalariados) 

     15%      85%       624 4% 

Fonte: Relatório do Censo Demográfico de 1872. Disponível em:< http//biblioteca.ibge.gov.br >. 

 

 

Grande parte da população identificada como pessoas sem profissão talvez fosse 

representada por crianças nascidas de ventre livre. É possível também que aqueles que 

se ocupavam como meeiros e vendedores ambulantes, além de outras funções não 

reconhecidas pelo Censo como profissões, estivessem incluídos nessa categoria. A 

categoria denominada lavradores possivelmente se referia tanto aos proprietários rurais 

como aos arrendatários de sítios ou parcelas de terras. O serviço doméstico se destacava 

como uma ocupação importante, onde escravos e livres recém-saídos da escravidão se 

distribuíam. Não havia remuneração para essa função, que se baseava na troca do 

serviço por moradia e alimentação. Possivelmente, o menor Antonio, filho de Ludugera, 

escrava de Maria Francisca de Oliveira, estivesse incluído nessa categoria. Em 1887, 

quando ele estava com 15 anos e sua mãe já havia falecido, a referida senhora desistiu 

do direito que tinha aos seus serviços e, através do Juízo de Órfãos da cidade, o 
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encaminhou à Escola de Aprendizes Marinheiros da Província, onde ele não apareceu, 

talvez por ter fugido durante a viagem
52

. 

Os criados aparecem junto com os jornaleiros, identificados como assalariados e 

dissociados da categoria do serviço doméstico, o que sugere que tal categoria estava 

relacionada diretamente a um valorizado e predominante status social urbano. Ainda 

que o termo criado remeta ao ambiente doméstico, ao que parece, tratava-se de 

indivíduos que prestavam serviços remunerados não apenas nesse ambiente. Em relação 

aos que foram identificados como comerciantes, guarda-livros e caixeiros, todos eram 

livres. A cor não aparece relacionada à distribuição das profissões, mas certamente 

havia pretos e pardos entre as variadas profissões que aparecem no Censo. 

 Mesmo com a perda da Freguesia de Santo Antônio de Jesus que se tornou 

município na década de 80 do século XIX, o município de Nazaré das Farinhas 

apresentou leve crescimento populacional no primeiro censo do pós-abolição. Em 1890, 

atingiu o número de 18.134 habitantes, portanto, 4.886 a mais em relação a 1872. Desse 

total, havia 17.196 ou 95% de brasileiros e 938 ou 5% de estrangeiros e apenas 2.509, 

ou seja, 14% da população sabia ler e escrever. Podemos acompanhar a distribuição da 

população conforme a cor e o sexo na tabela abaixo.  

   

Tabela 3 – População do Município de Nazaré das Farinhas segundo a cor e o sexo (1890) 

 

 Cor e sexo (Números absolutos e porcentagem) Total 

 % 

 

Mestiço 

% 

Branco 

% 

Preto  

% 

Caboclo  

% 

M F M F M F M F M F 

3531 3731 2766 2909 2008 2391 338 440 8643 

48,0 

9491 

52,0 

   7.282  

    40,0 

     5.675  

      32,0 

      4.399  

  24,0 

  778  

         4,0 

18.134                   

  100,0 
Fonte: Relatório do Censo Demográfico de 1890.  

Disponível em: <  http//biblioteca.ibge.gov.br >. 
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 APEB. Seção Judiciária. Correspondências de Juízes do Interior no ano de 1887.  
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Os mestiços aparecem em primeiro lugar, representando 40% da população, 

equivalendo, portanto, ao número de pardos de 1872, apesar da pequena redução em 

2%. Observa-se que, no período, os brancos cresceram em 3% e entre os pretos houve 

queda de 4%; os caboclos aumentaram em 2%. Somando-se mestiços, caboclos e pretos, 

o resultado é de 68% da população, mantendo-se a mesma tendência registrada no ano 

de 1872, sinalizando assim que a maioria dos habitantes do município continuou sendo 

representada por não brancos.  

Já os números relativos ao município de Santo Antônio de Jesus apresentam uma 

população total de 26.876, portanto bem maior do que a de Nazaré das Farinhas, de 

onde foi desmembrado. Em relação à nacionalidade, o Censo revela que havia 26.451 

(98%) brasileiros e 425 (2%) estrangeiros. Da população, apenas 409 (2%) sabiam ler e 

escrever. Mestiços e pretos representam a maioria da população, conforme se observa 

na Tabela abaixo.  

 

Tabela 4 – População do Município de Santo Antônio de Jesus segundo a cor e o sexo (1890) 

 

              Cor e sexo (Números absolutos e porcentagem) 

 

 

Total  

% Mestiço % Branco % Preto % Caboclo % 

M F M F M F M F M F 

5744 4639 4276 3716 3351 2669 317 237 13688 

51,0 

13188 

49,0 

10.383 

42,0 

7.992 

32,0 

6.020 

24,0 

554 

2,0 

26.876 

100,0 

Fonte: Relatório do Censo Demográfico de 1890. 

Disponível em: < http//biblioteca.ibge.gov.br >. 

 

Assim como no município de Nazaré das Farinhas, a maioria da população de 

Santo Antônio de Jesus é representada por mestiços, pretos e caboclos, somando 68% 

dos seus habitantes. Contudo, há mais mulheres do que homens no primeiro município, 

e ligeira vantagem do sexo masculino no segundo município.  

A região se notabilizou com a Vila e Cidade de Nazaré das Farinhas por ter 

grande importância econômica e política desde o período colonial. Logo, fora 

intensamente marcado pelos reflexos do sistema escravista. Santo Antônio de Jesus 

estruturou-se, econômica e politicamente, nos anos finais da escravidão, atraindo 

lavradores, trabalhadores e investidores diversos, o que ocasionou sua emancipação 

política. Nesse caso, os processos históricos que desencadearam a estruturação social e 
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política de ambos, iriam refletir-se, também, nas distinções sociais e identitárias. 

Portanto, assim como em outras regiões do Brasil, também ali a designação da cor das 

pessoas esteve relacionada tanto com a ascendência étnico-racial como também com o 

processo de inserção social dos indivíduos 
53

. 

A soma da população dos dois municípios analisados (45.010 pessoas) atinge 

2% do total de 1.919.802 habitantes do Estado da Bahia.  Parece um contingente pouco 

expressivo, mas, na verdade, significa uma média da população distribuída entre 110 

municípios existentes no período. A exceção estaria apenas na Capital, Salvador, que 

concentrava a maioria absoluta dessa população (174.412), e nos municípios de Santo 

Amaro (79.220), localizado no Recôncavo baiano, e Feira de Santana (61.758), no 

Agreste da Bahia.   

 Tentando uma análise mais precisa dos últimos africanos, escravos e libertos, 

que viveram ao sul do Recôncavo baiano, rastreamos os registros paroquiais de Nazaré 

das Farinhas e Santo Antônio de Jesus, através da pesquisa dos batismos e óbitos. Não 

seria surpreendente afirmar que, devido ao avanço da idade, os africanos, escravos e 

libertos encontrados estiveram presentes, sobretudo, nos óbitos pesquisados.  

No livro de registro de óbitos do ano de 1888 de Nazaré das Farinhas, constam 

239 falecimentos. Entre esses, estão escravos, africanos e libertos, conforme se observa 

na Tabela a seguir.  

 

Tabela 5 – Escravos, africanos e libertos em óbito – Nazaré das Farinhas (1888) 

 Nome 

 

Cor 

 

Idade Estado Civil 

Escravos 

(02) 

Eleutério crioulo 30 anos solteiro 

Maria crioula 22 anos solteira 

 

Africanos 

(06) 

Domingos M. Lourenço  

- 

Mais de 50 anos casado 

Maria Camilla - 75 anos solteira 

Rita Maria José de Jesus - Mais de 80 anos      casada 

Benedicta Villas Boas - Mais de 60 anos 

 

viúva do 

africano 

Martinho 
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 Entre outros estudos, ver MATTOS, Hebe. Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2000; FERREIRA, Roberto Guedes. Egressos do cativeiro: trabalho, família e 

mobilidade social. Rio de Janeiro, MAUAD X: FAPERJ, 2008. 



41 
 

Matheus - Mais de 60 anos  solteiro 

Rofina Dias - Mais de 50 anos solteira 

Libertos 

(07) 
Mônica Mª da Conceição crioula 60 anos  solteira 

Maria parda 17 anos   solteira 

Benedito Leony crioulo 28 anos   casado 

Maria Theresa de Jesus crioulo 24 anos solteira 

Britanio de Farias - 58 anos       casado 

Mª Silvania da Conceição crioula 40 anos solteira 

Maria Cardoso crioula 29 anos solteira 

Fonte: Laboratório Eugênio Veiga. Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador. 

 

 

             Todos os africanos que aparecem estão acima de 50 anos. São 4 mulheres (uma 

casada, uma viúva e duas solteiras), e 2 homens (um casado e o outro solteiro). Os dois 

escravos que aparecem (uma mulher e um homem) são solteiros, e, entre os libertos, há 

5 mulheres solteiras (a mais nova com 17 anos e a mais velha com 60 anos), e 02 

homens casados. Trata-se, portanto, de indivíduos que compartilharam vivências do 

cativeiro e da liberdade até o falecimento, às vésperas da abolição. A maioria deles era 

livre, mas certamente foram indivíduos que tiveram, em sua vida, marcas significativas 

das experiências como escravos, assim como ocorrera com as mães libertas que 

aparecem nos registros de óbito de seus filhos.    

Tabela 6 – Mães libertas de fenecidos em Nazaré das Farinhas (1888) 

Nome Estado 

Civil 

Filho(a) em 

óbito 

Cor do filho(a) 

Maria da Conceição solteira Maria parda 

Amalia solteira Francisco cabra 

Maria Joanna solteira Basilia parda 

Tranquilina Faria solteira José pardo 

Seraphina solteira Isaias crioulo 

Tertuliana Maria Bittencourt solteira Veríssimo pardo 

Margarida solteira Aniceto crioulo 

Ignez de Britto solteira Manoel pardo 

Mariana dos Prazeres solteira Maria crioula 

Joaquina de Freias solteira Roberta    crioula 

Maria Joaquina solteira Ambrosio crioulo 

Maria do Rosario solteira Martiniana    crioula 

Maria Pacífica solteira Maria cabra 
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Felicidade Maria da 

Conceição 

solteira Maria parda 

Fonte: Laboratório Eugênio Veiga. Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador. 

 

São 14 mães libertas. Algumas com sobrenome, outras apenas com o nome, mas 

todas elas solteiras. Entre os filhos, há 6 pardos, 6 crioulos e 2 cabras. Constavam ainda, 

nos registros daquele ano, 4 mães escravas: Felippa – escrava do coronel Tertuliano 

Coelho Sampaio, Florinda – escrava do coronel Joaquim José Coelho de Souza, 

Belmira – escrava de Leonardo José de Souza Barreto, e Damiana – escrava de dona 

Cecília Conceição Moura.     

No ano de 1889, a quantidade de africanos que aparece nos registros de óbito de 

Nazaré das Farinhas é ainda maior que a do ano anterior, conforme podemos observar a 

seguir:  

 

Tabela 7 – Africanos em óbito – Nazaré das Farinhas (1889) 

        Nome 

 

     Idade          Estado Civil 

Maria   Maria Bonfim 70 anos solteira 

Cassiana de Freitas 60 anos solteira 

Rita de Castro mais de 60 anos solteira 

Damasia Costa Ferreira mais de 60 anos casada com Casimiro Costa 

Ferreira 

Joaquim Guedes mais de 90 anos solteiro 

Maria Angélica da 

Conceição 

mais de 60 anos solteira 

Militão Mais de 60 anos casado com a africana  Elisa 

Manoel mais de 50 anos solteiro 

Martinho da Costa mais de 80 anos casado com a africana Luiza da 

Costa 

Custódio mais de 70 anos solteiro 

Lucrecia mais de 70 anos solteira 

Paulo de Souza mais de 60 anos casado in articulo mortis com a 

africana Luiza Maria da 

Conceição 

Joaquim mais de 80 anos solteiro 

Zeferino mais de 70 anos solteiro  

Casimiro da Costa Ferreira mais de 50 anos viúvo da africana Damásia 

Pedro José Barbosa mais de 50 anos casado 

Fonte: Laboratório Eugênio Veiga. Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador. 

 

Além dos 16 africanos fenecidos (todos eles com mais de 50 anos), aparecem, 

nos registros, o africano José, pai de Maria Jesuína da Conceição, crioula, 22 anos, que 
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foi a óbito em 11 de julho, e a africana Antonia de São Pedro, também fenecida, mãe de 

Emília Maria de São Pedro, parda, 45 anos, que foi a óbito em 21 de dezembro. 

Aparecem também, entre os fenecidos daquele mesmo ano de 1889, a liberta Blandina, 

19 anos, crioula, solteira, e 2 mães libertas (Henriqueta, solteira, mãe do fenecido 

Feliciano, 18 anos, crioulo; e Belmira Soares, solteira, mãe da fenecida Maria, 7 dias, 

crioula).     

Ainda nos chamaram a atenção dois registros de óbito daquele ano de 1889: o 

cabra Roque, que faleceu de moléstia interna no dia 17 do mês de outubro, com um ano 

de idade, filho natural de Amalia, crioula, solteira, escrava de João da Costa Pestana, 

casado; e a crioula Margarida, que faleceu no dia 18 do mês citado devido a um tétano, 

com dezesseis anos de idade, solteira e escrava de Manoel Ferreira Lima, solteiro. 

Curioso notar que, mais de um ano depois da abolição, ainda aparecem nos registros 

casos em que pessoas são denominadas escravas de outras. Mas o que estaria por trás 

dessa informação? Uma hipótese poderia ser o fato de essas duas mulheres não terem ou 

reconhecerem nenhum parente ou pessoa mais próxima que não fosse o próprio senhor 

ao qual pertenceram como escravas. Nesse sentido, haveria uma forte relação de 

proteção e/ou parentesco entre ambos.   

Nos dois casos registrados, uma tênue linha entre subordinação e lealdade 

mantinha tais mulheres ligadas aos seus ex-senhores. Tratava-se de uma mãe solteira 

(Amalia), que perdera seu filho natural, e uma jovem de 16 anos (Margarida), que 

falecera como escrava, embora nesse caso fosse duas vezes ilegal, pois, estando 

Margarida com 16 anos de idade em 1889, teria nascido depois da Lei do Ventre Livre, 

logo, ingênua; além disso, já se havia passado mais de um ano da extinção definitiva da 

escravidão no País, portanto, não fazia sentido sua identificação como escrava. É 

possível que Amalia e Margarida estivessem muito envolvidas do ponto de vista afetivo 

com seus respectivos ex-senhores, o que contribuiria para a manutenção da forte relação 

de dependência pessoal, sobretudo no segundo caso, uma vez que a “ainda escrava” era 

menor de idade.  

Em relação ao ano de 1890, ainda aparece, nos registros de óbito de Nazaré das 

Farinhas, uma pessoa identificada como escrava (Maria Francisca de Motta, parda, 

mais de 60 anos, escrava de José Jorge da Motta). Notamos também a presença de 

africanos, alguns deles identificados como libertos, talvez por se tornarem libertos 

apenas por ocasião da abolição em 1888.   
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Tabela 8 – Africanos em óbito – Nazaré das Farinhas (1890) 

Fonte: Laboratório Eugênio Veiga. Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador. 

 

 

Entre as 6 mulheres africanas fenecidas, três eram casadas também com 

africanos, duas eram solteiras e uma era viúva. Dos 3 africanos fenecidos, dois eram 

solteiros e um era casado. Como se percebe, o casamento religioso esteve presente na 

vida dos escravos e libertos de Nazaré das Farinhas.  

Somando-se os africanos que aparecem em óbito nos três anos pesquisados em 

Nazaré das Farinhas (6 em 1888, 16 em 1889 e 9 em 1890), temos um total de 31. 

Acrescentando, a esse total, o número de pais, mães e cônjuges identificados como 

africanos nos três anos, obtemos 38. Do mesmo modo, quando juntamos o número de 

fenecidos libertos nos três anos (10) com os pais, mães e cônjuges também identificados 

como libertos (16), temos 26 libertos no total. Por fim, somando-se africanos e libertos, 

são 64 nomes, mas, quando somados aos 5 escravos fenecidos e mais 6 escravas mães 

de fenecidos, seu total corresponde a 75 indivíduos africanos, libertos e escravos. Logo, 

todos eles haviam estado em cativeiro e legaram experiências e tradições às novas 

gerações que continuaram vivendo e transitando naquela localidade.  

Outra fonte que nos permitiu visualizar os egressos do cativeiro e seus 

descendentes foram os registros de batismo. Em Nazaré das Farinhas, identificamos 304 

batizandos no ano de 1888, dos quais 55% eram do sexo masculino e 45%, do sexo 

feminino.  Nos primeiros meses do ano (janeiro a maio), identificamos 7 casos de filhos 

de escravas (Sebastião, crioulo, 15 dias de idade, filho natural de Damiana, escrava de 

d. Cecília Conceição Moura, viúva de Manoel de Moura (esta mesma escrava aparece 

nos registros de óbito de 1888, com morte causada por moléstia interna, provavelmente 

provocada por complicações no parto); e Tibério, filho natural de Aguida, solteira, 

        Nome          Idade          Estado Civil 

Benedito  60 anos solteiro 

Joaquina mais de 80 anos casada com o africano Luiz 

Benedicta  mais de 80 anos viúva de esposo de nome 

desconhecido 

João Soares (liberto) mais de 70 anos casado in aticulo mortis 

com Rita  

Maria Victória  mais de 80 anos solteira 

Josepha  mais de 50 anos casada com o africano Pio 

Bittencourt 

Rita (liberta) mais de 80 anos casada com o africano 

Cipriano  

Efhigenia Maria de Souza mais de 50 anos solteira 

Caetano Moreira  mais de 50 anos solteiro 
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escrava de Antonio Ribeiro; Veríssimo, preto, 2 meses, filho natural de Prescilliana, 

preta, natural de Maragogipe e escrava de Dr. Alberto Filho de Barros Bittencourt; 

Damasia, parda, 11 meses, filha natural de Felipa, crioula, escrava de Manoel Antonio 

Barreto; Salustiano, pardo, 2 meses, filho natural de Maria Ritta, parda, solteira, escrava 

de Antonio Francisco Bittencourt; Octaviano, pardo, 3 meses incompletos, filho natural 

de Joanna, solteira, escrava de Messias Fernandes de Jesus; Ananias, pardo, 3 meses, 

filho natural de Antonia, crioula, solteira, nascida na Freguesia de São Felipe, escrava 

do Capitão Gracindo José Britto). Houve ainda 4 casos de mães libertas (Francisco, 

crioulo, 5 meses de idade, filho natural de Felicia, solteira; Luiza, crioula, 8 meses, filha 

natural de Isabel de Oliveira, solteira, liberta pela Lei Áurea; Maria, crioula, 8 dias, 

filha natural de Mariana dos Prazeres, solteira; e Heliodora, parda, 1 ano, filha natural 

de Francelina Alves, solteira). Todas as escravas ou ex-escravas aparecem como 

solteiras, mas este tanto poderia ser um estado permanente quanto temporário, já que era 

muito comum o envolvimento em relações de concubinato ou mancebia. Aparece 

também uma madrinha africana (Raymunda Maria da Silva, solteira) e 3 padrinhos 

escravos (Igor Faria, solteiro, batizou Francisco, crioulo, filho legítimo de Miguel 

Archanjo e Maria da Conceição; Bento dos Santos, crioulo, solteiro, escravo de 

Bernardo Luiz dos Santos e Francisca, crioula, escrava de Manoel Antonio Barreto que 

batizaram Damasia, parda, filha natural de Felipa (já citada entre as mães escravas 

acima) 
54

. Nesse caso, somam-se 15 pessoas identificadas em Nazaré das Farinhas como 

escravos, africanos e libertos no ano da abolição da escravatura.  

Em Santo Antônio de Jesus, naquele mesmo ano da abolição, foram batizadas 

595 crianças, entre as quais 51,% eram do sexo feminino e 49% do sexo masculino. De 

janeiro até o dia 13 de maio, foram batizadas 28 crianças cujas mães foram identificadas 

como escravas. Entre essas crianças, havia 17 cabras, 8 pardas, 1 crioula, 1 preta e 1 

sem cor. Depois do dia da abolição, aparecem 3 crianças de mães libertas (1 parda, 1 

cabra e 1 crioula). Notamos ainda que 40 mães aparecem sem sobrenome ou são 

identificadas como Fulana de tal. Eram, pois, mães de crianças identificadas da 

                                                           
54

 Ver FLORENTINO, Manolo; MACHADO, Cacilda. Ensaio sobre a imigração portuguesa e os padrões 

de miscigenação no Brasil. Portuguese Studies Review, Trent – Canadá, v. 10, n. 1, 2002, p. 58-84. 

Estudando cartas de alforrias e batismo nos séculos XIX e XX na Freguesia de Inhaúma – região rural do 

Rio de Janeiro, os autores concluíram que 2/3 das mães libertas eram solteiras e sem parceiros declarados 

nos batismos. As libertas manteriam os vínculos com a África, e com a escravidão, através de parentes 

escravos, como o tio, a mãe, o pai, o filho ou o marido. Elas trariam também da escravidão para o meio 

dos livres a mancebia, fazendo-se acompanhar de outros escravos; muitas delas, “[...] mães 

permanentemente solteiras não apenas eram forras, como também tinham, por padrinhos e madrinhas de 

seus filhos, majoritariamente, ex- escravos e cativos”.  
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seguinte maneira em relação à cor (26 pardas, 6 crioulas, 6 cabras e 2 pretas). Alguns 

batizados aparecem sem registro de padrinhos e há um caso cujo padrinho era escravo.  

Entre os filhos de escravas batizados na Freguesia de Santo Antônio de Jesus, 

estavam: Sebastião e Sebastiana, cabras, gêmeos e filhos naturais de Cândida, escrava 

de Egídio Pereira Andrade, e que foram batizados com três dias de nascidos, em janeiro 

de 1888, na Freguesia referida, pelo padre Francisco Manoel da Silva, tendo como 

padrinhos Fortunato Pereira dos Santos e Augusta Rosa de Jesus; Ambrosio, pardo, 

filho natural de Jovina, escrava de Reynaldo Francisco Almeida Lyrio, e que foi 

batizado com seis meses de idade em janeiro de 1888, tendo como padrinhos Marcelino 

Ruiz da Costa e a escrava Joaquina; Aprígio também era pardo, filho natural de 

Thomasia, escrava de Maria Rosa de Lima, e foi batizado com 20 dias de nascido no 

mesmo mês de janeiro de 1888, tendo apenas a madrinha Victoria Jesus Sousa; Maria, 

também parda e filha natural de Maria, escrava de Ritta Luiza de São José, e que foi 

batizada com quinze dias de nascida, também no mês de janeiro e na mesma freguesia, 

tendo como padrinhos Dionísio da Silva e ‘tocando a coroa’ Félix Silva Piropo. As 

mães libertas eram também solteiras: Leocádia, mãe da parda Maria, batizada com dois 

meses no dia 13 de junho; e Delphina, mãe da cabra Guilhermina, batizada com dois 

meses no dia 24 de junho naquela freguesia. 

Os dados nos chamam a atenção para a complexidade de situações observadas 

entre as famílias dos batizandos. As identificações relativas às mães destes, por 

exemplo, reforçam o argumento da presença de escravos e libertos entre a população 

daquela localidade, dias antes da assinatura da Lei Áurea. Quantos às mães que 

aparecem após o dia 13 de maio como libertas, provavelmente seriam aquelas escravas 

que se tornaram livres somente com o advento da abolição.  

Essa rápida análise já é bastante significativa para termos uma ideia a respeito da 

quantidade de filhos de egressos do cativeiro que ainda nasceram no ano de 1888. 

Daquele total de 595 batizados em Santo Antônio de Jesus, havia 28 mães escravas 

(5%), 40 mães que aparecem sem sobrenome (7%) e 3 mães libertas (menos de 1%). 

Logo, em 12% dos batizados, aparecem mães identificadas como escravas, libertas e 

mulheres sem sobrenome.  

Mas esses percentuais se ampliam quando somamos toda a denominada 

população de cor (80 cabras, 14 pretos, 24 crioulos e 295 pardos), totalizando 69,7% 

dos batizados naquele ano em Santo Antônio de Jesus. Certamente, a grande maioria 

dessa população, em maior ou menor grau, esteve relacionada ao mundo dos escravos e 
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libertos, reforçando, portanto, a significativa ascendência africana no processo de 

miscigenação que configurou a população do Recôncavo baiano, característica a que 

daremos maior ênfase em capítulo posterior.  

Feito esse mapeamento, passamos agora a analisar a presença dos africanos em 

testamentos e inventários localizados depois da abolição, onde se tenta apreender 

algumas trajetórias construídas no Recôncavo Sul da Bahia.  

 

 

1.2.  À JUSTIÇA SUAS ÚLTIMAS VONTADES: POSSES, STATUS E 

PARENTESCO  

 

 

A leitura de quatro testamentos de africanos datados da pós-abolição (1892–

1902), cruzados com os inventários destes e de outros africanos, tornou possível 

apreender elementos diversos que fizeram parte de suas trajetórias e escolhas. Em seus 

momentos derradeiros, esses africanos invocaram a justiça do País para expor suas 

últimas vontades, suas posses, seus laços familiares e de parentesco, enfim, sua intenção 

de partilha dos bens e valores acumulados ao longo da vida.   

Infelizmente, nesse tipo de documentação, não é possível identificar o ex-

escravo nascido no Brasil, o que impede de se trabalhar também com a sua trajetória.  

Por isso, mais importante do que apresentar uma amostragem, trata-se aqui da 

possibilidade de captar indícios de modos de viver, de práticas sociais e trajetórias 

individuais de ex-escravos que viveram a experiência do tráfico transatlântico. Poder-

se-ia, então, inferir algum grau de compreensão a respeito dos mecanismos adotados 

tanto por estes africanos como por ex-escravos e libertos nascidos no Brasil para se 

estruturarem e, em certa medida, ascenderem socialmente na Bahia daquelas últimas 

décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

Estudando testamentos de libertos em Salvador no final do século XIX, Maria 

Inês Côrtes de Oliveira ressalta que as oportunidades para o liberto “[...] ultrapassar os 

limites da sobrevivência e se integrar no mercado de trabalho livre, variavam na razão 

direta das oportunidades que lhes fossem oferecidas durante o período da escravidão” 
55

. 

Desse modo, as formas de utilização da mão-de-obra escrava teriam sido influenciadas 

por um conjunto de variáveis que dependiam, em primeiro lugar, dos interesses do 
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Corrupio; Brasília, DF: CNPQ, 1988. p. 11. 
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senhor, que era quem definia se qualificaria ou não o escravo, decidindo, portanto, 

sobre quem iria para o mercado e em que condições e tipo de relação de trabalho; em 

segundo lugar, estariam os atributos individuais do próprio escravo, onde se levavam 

em consideração sexo, idade, origem, índole, inteligência, força física, etc.; e, 

finalmente, viriam as condições do mercado de trabalho, que dependiam dos fatores 

conjunturais que podiam expandir ou retrair as oportunidades do mercado 
56

.  

Com as devidas proporções, tais variáveis também podem ter influenciado a vida 

dos escravos e ex-escravos no interior da Bahia. Tratando-se de Nazaré das Farinhas, 

que se tornou uma cidade através da Lei Provincial número 368, de 10 de novembro de 

1849, certamente as relações de trabalho mantinham semelhanças com as que se 

estabeleceram na Capital, Salvador. Logo, realizando apenas serviços no âmbito da 

família de seu proprietário, tornando-se escravo de aluguel (onde podiam exercer os 

mais diversos serviços e ofícios), ou, ainda, exercendo a função de “negros de ganho” – 

através da qual o resultado alcançado com a venda dos produtos seria apropriado em 

parte pelo proprietário e em parte pelo escravo –, estariam os cativos exercendo níveis 

diferenciados de especialização e, portanto, de distinção e status, quer fossem de ordem 

pessoal ou social. É certo que, além dessas possibilidades, ainda havia alguns escravos 

que, embora pudessem também exercer atividades manuais, “[...] possuíam 

propriedades e/ou administravam pequenos negócios”
57

. Tal prática estava relacionada à 

existência do pecúlio
58

, como também de doações, legados e usufrutos. Foi assim que 

alguns deles tornaram-se também proprietários de outros escravos, a exemplo da preta 

liberta Felicidade Maria Cypriana, que, no ano de 1865, comprara do Tenente Coronel 

Joaquim Porfírio de Souza, em Nazaré das Farinhas, uma escrava africana de nação 

Nagô, “Delfina, maior de 40 anos mais ou menos”, do serviço da lavoura, pelo valor de 

1 conto de réis, conforme consta em Escritura 
59

.   

Tornar-se liberto, para além de garantir o estatuto legal, significava “[...] 

sobreviver às próprias custas e poder se aproveitar dos espaços permitidos à sua 

ascensão na sociedade livre” 
60

. Nesse caso, os escravos que conseguiam se inserir em 

relações de trabalho urbanas, tinham não só maiores oportunidades de garantir 
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condições mínimas de subsistência, como também de acumular o pecúlio necessário à 

compra da alforria e, ainda, de lutar para alcançar melhores posições dentro da 

sociedade escravista.   

Partindo dessa perspectiva e entendendo que Nazaré das Farinhas caracterizava-

se, fundamentalmente, como um ponto de contiguidade entre o campo e a cidade é que 

buscamos analisar as trajetórias dos cinco africanos encontrados na documentação 

disponível, refletindo sobre seus itinerários, laços familiares, condições de vida e 

herança. 

Trata-se aqui de dois homens e três mulheres nascidos na Costa d’África. 

Caetano Nunes Leal, José Antonio Ovídio, Esperança Anninha Barboza, Maria 

Henriqueta de Salles e Felicidade Costa Ferreira viveram no século XIX na Vila de 

Nazaré das Farinhas 
61

. A trajetória individual deles se cruzou com a de tantas outras 

pessoas, quer fossem africanos, crioulos, brancos ou mestiços. Caetano e José Antonio 

pertenceram ao mundo dos negócios: um, embora fosse solteiro, tivera quatro 

companheiras e era proprietário de roças para subsistência e comércio; o outro fora 

casado civilmente e era proprietário de casa de negócio. Esperança e Maria Henriqueta 

eram solteiras, não tinham “herdeiros necessários”; seus bens eram suas moradas, 

alguns móveis e objetos. A africana Felicidade Costa Ferreira foi a óbito sem deixar 

testamento embora tenha deixado inventario
62

, conforme veremos adiante.  

Encontramos os testamentos de Caetano, José Antonio e Esperança no Livro de 

número 6 referente a Nazaré das Farinhas, localizado no Arquivo Público do Estado da 

Bahia. Quanto ao testamento e arrolamento dos bens de Maria Henriqueta, estes foram 

encontrados nos porões do Fórum da mesma comarca e cidade de Nazaré das Farinhas. 

Insistimos em frequentar aquele ambiente inóspito e empoeirado no intuito de 

descortinar possíveis fragmentos de trajetórias vividas naquela localidade. Mas foram 

poucos os resultados provenientes de tais investidas. 
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O livro de testamentos encontrado no APEB, em Salvador, nos possibilitou 

entrar em contato com uma significativa quantidade de outros testamentos, além dos 

três africanos, conforme podemos observar na Tabela seguinte: 

 

                          Tabela 9 – Testamentos do município de Nazaré das Farinhas 

Ano Sexo 

Masculino Feminino 

1888 - 02 

1889 03 01 

1890 01 01 

1891 - 01 

1892 03 02 

1893 02 01 

1894 02 - 

1895 01 02 

1896 02 - 

1897 01 01 

1899 02 - 

1900 02 01 

1901 01 - 

1904 01 - 

Total 21 12 

Fonte: APEB. Seção Judiciária. Registro de Testamentos.  

Livro 6. Nazareth das Farinhas (1888 a 1904). 

 

 

Foi possível constatar, nesse rol de 33 testamentos, 3 africanos (Caetano, 

Antonio Ovídio e Esperança), 2 portugueses (homens), 1 italiano (homem) e 27 

brasileiros (entre homens e mulheres). Tentamos aprofundar mais as informações, a 

partir da localização de inventários referentes aos testadores, mas apenas conseguimos 

localizar alguns deles. Ademais, em relação aos inventários de brasileiros, não consta a 

cor dos inventariados e inventariantes, o que torna difícil identificá-los como possíveis 

egressos do cativeiro. 

Quanto às fortunas identificadas, os testamentos apresentaram os valores 

constantes na Tabela a seguir. 
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Tabela 10 – Testadores e bens declarados nos testamentos 

Testador Nacionalidade Total 

aproximado 

dos bens 

Monte Bruto 

possível 

Guilhermina Florinda da Fé  Brasileira   Não declara               - 

Maria Jovina de Jesus e Anna 

Domingas de Jesus  

Brasileira   1.500$000rs   4:500$000rs 

  Petronilla Rosa Constança da  

Cunha  

Brasileira   1:650$000rs   4:950$000rs 

Rufino José de Araújo  Brasileiro   3:800$000rs 11:400$000rs 

Maria Theodora da Fonseca  Brasileira   4:594$000rs 13:782$000rs 

Miguel Leitão de Carvalho  Português Não declara              - 

Caetano Nunes Leal  Africano   1:340$000rs   4:020$000rs 

Epiphania Maria de Jesus  Brasileira      750$000rs   2:250$000rs 

Luduvina Maria da Conceição e 

Silva 

Brasileira 12:000$000rs 36:000$000rs 

Theresa Maria da Assumpção 

Andrade  

Brasileira   2:000$000rs   6:000$000rs 

Manoel Coelho Silva  Brasileiro Não declara   - 

Virgílio Rodrigues da Costa  Brasileiro   4:000$000rs 12:000$000rs 

Maria Joaquina de Jesus 

Ferreira  

Brasileira      500$000rs   1:500$000rs 

José Francisco da Silva Canedo  Brasileiro 17:000$000rs 51:000$000rs 

Dionizio Cola  Italiano 31:000$000rs  93:000$000rs 

José Dias Ribeiro  Brasileiro Não declara  - 

Maria dos Anjos Soares  Brasileira   3:800$000rs 11:400$000rs 

Maria Jesuína de Souza Lima  Brasileira Não declara  - 

Adriano Francisco dos Santos  Brasileiro Não declara  - 

Firmina Maria Alves de Jesus  Brasileira Não declara  - 

Pedro José dos Santos  Brasileiro Não declara  - 

Saturnino Valerio da Costa 

Cardoso  

Brasileiro   4:000$000rs 12:000$000rs 

Matheus da Silva Barbosa  Brasileiro   3:600$000rs 10:800$000rs 

Maria José Correia Pinto Brasileira     700$000rs   2:100$000rs 

Firmiano Maximiano da Cruz  Brasileiro   2:000$000rs   6:000$000rs 

Manoel da Silva Miranda  Português   5:000$000rs 15:000$000rs 

Escolástica Freire Sampaio  Brasileira   2:000$000rs   6:000$000rs 

José Antonio Ovídio  Africano   1:740$000rs   5 :220$000rs 

Luiza de França Ferreira Cardim  Brasileira   1:000$000rs   3:000$000rs 

Joanna Francisca Rodrigues da 

Cruz  

Brasileira       200$000rs      600$000rs 

Esperança Anninha Barbosa  Africana   1:738$000rs   5:240$000rs 

Antonio José Nunes  Brasileiro 33:363$261rs 100:089$000rs 

Maria Izidora de Oliveira  Brasileira   4:500$000rs  13:500$000rs 

Fonte: APEB. Seção Judiciária. Registro de Testamentos. Livro 6. Nazaré das Farinhas (1888 a 1904). 
 

Optamos aqui por seguir a ordem crescente dos anos de escrita do testamento, 

conforme aparece no livro e não a disposição dos valores da maior fortuna para a 
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menor. Alguns dos testadores não declararam o valor dos bens; outros apenas 

nomearam os bens e fizeram declaração parcial destes, o que nos levou a estabelecer um 

valor médio em tais casos (comparando com valores referentes aos bens da mesma 

natureza que aparecem em outros testamentos), para chegar ao total aproximado dos 

bens declarados. Por exemplo, no testamento de Escolástica Freire Sampaio, foram 

declarados como bens três moradas de casas, porém sem o correspondente valor 

monetário; assim, tendo em vista uma média de 500$000rs para cada casa, deduzimos 

que o total aproximado dos seus bens seria de 1:500$000rs. Cientes de que o testador 

podia declarar em testamento um terço do total dos bens, calculamos na tabela o monte 

bruto possível correspondente às fortunas. 

Subtraindo os 8 testamentos que, embora tenham nomeado os herdeiros, não se 

declararam os bens, temos 25 testamentos com bens e respectivos valores declarados. A 

maior fortuna foi a de Antonio Nunes Leal, cujo monte bruto totalizou 100:089$000rs, e 

a menor fortuna, a de Joana Francisca Rodrigues da Cruz, cujo total bruto foi de 

600$000rs, ambos brasileiros. Além do brasileiro Antonio Nunes Leal, o outro caso de 

maior fortuna se refere ao italiano Dionizio Cola. Se há uma grande disparidade entre a 

maior e a menor fortuna declarada, há também certo equilíbrio entre as médias fortunas 

(aqui consideradas as que variaram entre 2:100$000rs e 10:000$000rs) correspondendo 

a 11 testamentos (8 brasileiros e 3 africanos).   

Através dos testamentos, além dos bens e rendimentos monetários deixados 

como herança, foi possível identificar laços familiares, relações de parentesco, 

compadrio, religiosidade e traços socioeconômicos. Tais elementos faziam parte do 

cotidiano dos africanos e de seus descendentes no Recôncavo Sul baiano durante o 

processo de derrocada da escravidão e no imediato período pós-abolição. Ali foi 

possível evidenciar formas de ocupação e até mesmo certa mobilidade econômica e 

social conquistada por alguns deles ao longo de sua trajetória, sobretudo a partir da 

atuação no arrendamento de terras e no mundo dos pequenos negócios, como se nota no 

testamento dos africanos Caetano Nunes Leal e José Antonio Ovídio.  

 Vejamos inicialmente a trama que compõe a história do africano Caetano Nunes 

Leal. Falecido em 23 de março de 1892, na então Vila e Cidade de Nossa Senhora de 

Nazareth, Caetano deixara em testamento o registro dos bens acumulados ao longo da 

vida. Cruzando as informações do testamento com o inventário, também encontrado no 

APEB, surpreendemos uma complexa rede familiar envolvendo o africano. Entre os 
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herdeiros, além da sua mais recente companheira, aparecem os quatro filhos de três 

outras companheiras do africano e, ainda, um neto
63

.   

Caetano, embora possa nunca ter constituído união legítima, tivera relações 

afetivas com diferentes mulheres e, com três delas, gerou seus quatro filhos. Em seu 

leito de morte, declarou ser pai de Gertrudes, Maria, Custódio e Cassiano, reafirmando, 

portanto, o compromisso com a proteção destes, estendendo ainda tal compromisso para 

com seu único neto Domingos. Conforme leitura dos documentos, Caetano, filho dos 

africanos Subelumi e Obadami – possivelmente nagôs do reino de Iorubá
64

 –, compôs a 

seguinte rede familiar:  

 

I. 
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 APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazaré das Farinhas (1888-1904).  
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 De acordo com Nina Rodrigues, os africanos nagôs foram os mais númerosos e influentes na Bahia, 

com quem a província manteve relações comerciais mais diretas. O reino de Iorubá era uma nação central 

do continente africano, mas com as invasões haussás foram repelidos para a costa, quando fundaram 

Lagos, que representou importante papel no tráfico africano durante o século o final do século XVIII e 

metade do século XIX. Os nagôs formavam dois tipos diferentes. “Em uns a cor negra é carregada, as 

características da raça eram muito acentuadas” Eram “homens altos, corpulentos e vigorosos”. Outro tipo 

possuía “uma cor clara, quase dos nossos mulatos escuros, menos desenvolvidos, parecendo menos fortes, 

possu(íam) características da raça negra embora sem a exuberância que apresentam os primeiros”. 

(RODRIGUES, Nina. Africanos no Brasil. São Paulo: Madras, 2008, p. 99).  
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II. 

 

 

 

 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

 

Como se nota, a trama que compõe a trajetória do africano indica uma grande 

complexidade familiar, pautada em diferentes relações afetivas vividas. Possivelmente, 

este não fora o único caso vivenciado em tais moldes. A sequência utilizada aqui segue 

a disposição que consta no documento, é apenas uma forma de organização do texto, o 

que não significa que foi exatamente nessa ordem que ocorreram os relacionamentos 

entre Caetano e as respectivas mulheres. Mas arriscamos dizer que se tratava de uniões 

livres e, talvez, não muito duradoras, sobretudo porque somente no ato de escrita do 

testamento Caetano reconhece os filhos como legítimos. Fato é que a cônjuge e herdeira 

legatária de Caetano por ocasião do testamento e inventário, na pós-abolição, era a 

africana Lucinda com a qual ele não tivera filhos e, talvez, tenha oficializado a união.   
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Não tivemos acesso, porém, à idade dos filhos de Caetano. Mas nos chama a 

atenção o fato de Maria, Custódio e Cassiano serem menores de idade, o que significa 

que, embora sendo filhos de diferentes uniões, poderiam ter idades bem próximas e, 

uma vez que a maioridade se constituía a partir dos 21 anos, é possível que tenham 

nascido ventre livres ou mesmo de mães libertas. Apenas Gertrudes, a única maior de 

idade e já com um filho, poderia ter nascido escrava. É bem possível que Caetano, 

falecido com aproximadamente 70 anos, tenha mantido relações afetivas com mais de 

uma das mulheres ao mesmo tempo, o que certamente não seria algo tão incomum. Mas 

os documentos consultados não nos possibilitaram averiguar tal questão.   

Em seu trabalho sobre a freguesia paranaense de São José dos Pinhais durante o 

século XVIII e início do XIX, Cacilda Machado identifica as uniões matrimoniais de 

escravos com livres em que se revela “uma intrincada rede na qual se cruzavam e se 

interligavam laços de subordinação e de dependência, relações familiares, identidades 

sociais, estratégias de sobrevivência e de mobilidade social”.
65

 Naquele contexto 

paranaense, onde a propriedade escrava era altamente disseminada, através de pequenos 

plantéis (situação semelhante à região de Nazaré das Farinhas no século XIX), a autora 

identifica, “na forte presença de forros e livres de origem africana e/ou indígena”, outro 

elemento significativo da exemplaridade local: ali, os relacionamentos políticos 

construídos por diferentes grupos tinham como base a busca da consolidação de 

interesses distintos e, por sua vez, conflitantes. Desse modo, entre os escravos e livres 

de cor, “[...] o casamento seria uma das estratégias socialmente disponíveis para 

assegurar a liberdade para si e para a sua geração ainda que nesse empenho eles se 

tornassem partícipes do processo de produção e reiteração das hierarquias sociais”.
66

    

Se, no contexto escravista, as relações interpessoais, por vezes, definiram a 

mobilidade dos indivíduos, na pós-abolição, essas relações se mantiveram como 

elemento viabilizador de trânsitos individuais, quer fossem em relação à cor, ou em 

relação às posições hierárquicas sociais. Não conseguimos identificar a cor das 

companheiras do africano Caetano, mas, ao que tudo indica, as diferentes uniões 

conjugais, entendidas como “[...] um acordo de entendimento e ajuda mútua por uma 
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melhoria da qualidade de vida dos dois parceiros”
67

, teriam potencializado a mobilidade 

social.  

Sabe-se que, muitas vezes, as mulheres escravas faziam opções por 

companheiros com idade mais avançada
68

. Logo, é bem possível que esse tenha sido um 

critério utilizado pelas companheiras de Caetano que, ao que tudo indica, tornou-se pai 

pela primeira vez por volta dos 50 anos de idade, talvez ainda como escravo.  

Apenas duas das mulheres citadas aparecem com sobrenome: Júlia Costa, que 

“foi escrava de Albino Ferreira da Costa”, e Joana Maria Francisca de Jesus, que 

também pode ter sido escrava. Logo, sendo livres quando da abolição em 1888, é 

possível que tenham adquirido sobrenome no momento em que se tornaram libertas. 

Coincidência ou não, a primeira mulher – Bernardina Anna, e a última – Lucinda, não 

foram identificadas com sobrenome, o que nos leva a suspeitar que talvez elas tenham 

permanecido escravas até a abolição em 1888.   

A rede familiar tecida entre o africano Caetano e essas quatro mulheres sinaliza 

que as uniões conjugais entre os possíveis libertos, legítimas ou não, podiam sim ter 

funcionando como acordos “[...] de amparo recíproco onde cada um olha pelo outro, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de ambos” 
69

. Entretanto, não 

podemos avaliar que tipo de amparo, troca ou vantagem houve entre Caetano e as três 

primeiras mulheres que aparecem citadas no testamento apenas como mães de filhos 

seus.  

A quantidade de relacionamentos e filhos poderia significar status e poder para 

Caetano? É possível que sim. As parcerias com variadas mulheres talvez contribuíssem 

para ampliar condições de trabalho e sobrevivência, mantendo ainda certo 

reconhecimento social, sobretudo quando se tratava de uma sociedade com fortes traços 

patriarcais. Dessa forma, tal comportamento podia significar a reprodução de uma 

hierarquia de poder em relação às mulheres e aos filhos. Por outro lado, a existência do 

apoio mútuo, ainda que temporário, contribuiria para aumentar a capacidade de 

produção e trabalho, possibilitando melhores alternativas de sobrevivência e de 

mobilidade econômica e social entre os parceiros 
70

.     
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Outro elemento significativo na trajetória do africano Caetano é a relação 

estabelecida com o negociante Antonio José Nunes, seu inventariante e compadre 
71

. 

Como era costume entre os escravos alforriados e libertos, o sobrenome em comum 

com o rico negociante e proprietário de terras indicaria que Caetano poderia ter sido seu 

escravo ou mesmo seu protegido. De acordo com Oliveira,  

 

[...] o escravo contraía também dívidas pessoais para complementar 

seu pecúlio para alforria. Parentes, amigos, compadres, camaradas de 

ofícios, madrinhas, padrinhos, compunham uma intrincada rede de 

relações sociais que os escravos e libertos construíam e alimentavam e 

que lhes servia de apoio em momentos de maior necessidade.
72

 

 

A aliança social entre Caetano e Antonio José Nunes, um homem de poder 

econômico e também político naquela cidade
73

, evidencia-se na troca de compromissos 

alargados provavelmente pelo parentesco estabelecido através do compadrio, o que teria 

facilitado a opção pelo negociante como seu primeiro testamenteiro e, depois da morte, 

ainda como seu inventariante; situação que assinala a lealdade estabelecida entre ambos, 

onde um mantém obrigações para com o outro, através da preservação de vínculos 

pessoais e sociais. É possível que Caetano tenha conseguido sua liberdade e ainda a 

conquista de certo prestígio naquela sociedade em função da manutenção desses 

vínculos, afinal conforme afirma Kátia Mattoso, era comum, sobretudo, ao escravo 

africano “[...] contemplar sua saída da condição servil utilizando-se da estratégia segura 

da humildade, da fidelidade e da obediência no trabalho e contando com apoios 

indispensáveis e eficientes” 
74

.     

Por certo, tais elementos estiveram presentes no caminho percorrido por Caetano 

para conseguir sair da condição de escravo e alcançar o status de um pequeno 

negociante e empreendedor, que acumulou recursos, ainda que bem modestos, se 

comparados à fortuna do seu compadre e inventariante, conforme vimos na Tabela 10 
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75
.  Os indícios são fortes para nos fazer crer que foi através da plantação de roças e da 

prática do comércio na Vila que o africano garantiu um futuro menos incerto para si e 

seus herdeiros. As atividades agrícolas e comerciais certamente eram exercidas por 

Caetano e sua família desde bem antes da abolição em 1888. Não conseguimos precisar 

quando foi conquistada sua condição de liberto, mas é bem provável que Caetano tenha 

desembarcado como escravo na Bahia entre 1830 e 1850, quando teria entre 10 e 30 

anos, portanto, já no período de ilegalidade do tráfico transatlântico 
76

. Tendo em vista 

que, na ocasião do testamento em 1892, Caetano declarou ter 70 anos e ser solteiro, 

suspeitamos de que, durante o recenseamento de 1872, na altura de seus 50 anos, talvez 

ainda fosse escravo. Caso ainda fosse escravo, estaria entre os 258 africanos solteiros da 

localidade nessa condição; se fosse liberto, estaria entre os 71 africanos solteiros, 

conforme dados do censo sobre a então Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.  

Sem dúvida, o testamento de Caetano, aliado ao inventário de seus bens, suscita 

muitas reflexões. Tornou-se, portanto, um grande desafio encará-los como possibilidade 

de entendimento da trajetória de um africano que, nascido na Costa d’África por volta 

de 1820, ao ser trazido para o Brasil, ter-se-ia estabelecido ao sul do Recôncavo baiano, 

onde viveria até o período pós-abolição. Nos últimos anos de sua vida, ao lado dos 

filhos e da companheira Lucinda, o africano produzia roças cujos produtos além de 

garantir a dieta alimentar, seriam vendidos nas ruas e feiras livres da cidade, utilizando 
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para isso a única besta que constava na relação dos seus bens. Não nos surpreenderia 

ainda se o fato de Caetano constituir extensa composição familiar estivesse ligado a 

uma compreensão da necessidade de ampliação de braços como possibilidade real de 

diversificação da produção e comercialização dos produtos agrícolas, de forma que suas 

mulheres e seus filhos pudessem ser auxiliares diretos do processo de produção. Trata-

se, portanto, de fragmentos da trajetória de um africano, sem dúvida ex-escravo, que se 

tornou um homem de pequenos negócios na cidade de Nazaré das Farinhas.  

Outro africano que se tornara um homem de negócios em Nazaré, foi José 

Antonio Ovídio, falecido em 21 de dezembro de 1900, como “cathólico, apostólico, 

romano”, conforme “havia nascido” e “esperava morrer” 
77

. Na escrita do testamento 

em 14 de abril de 1900, declarou que desejava um enterro muito simples e que ignorava 

os nomes dos falecidos pais, em virtude de “[...] ter vindo pequeno para o Brazil”. 

Indicou como seus testamenteiros, em primeiro lugar, o Senhor Manuel José de Britto, 

e, em segundo lugar, sua “amada mulher” Felicidade – com quem era casado civilmente 

– e, em terceiro, o Senhor José Elias dos Santos, oferecendo a “quantia de duzentos mil 

reis de prêmio” para o inventariante e determinando “[...] o prazo de um ano no máximo 

para prestação de contas” 
78

. Não encontramos, contudo, o inventário de José Antonio, o 

que dificultou o acesso a maiores informações a respeito dos seus bens. 

Mas o africano declarou em testamento que possuía “[...] duas moradas de casa 

tendo negócio em uma dellas, sendo o mais em móveis” e que tudo “sabe melhor” sua 

mulher. Informou ainda que nada devia “[...] a não ser uma quantia insignificante ao 

Senhor Joaquim José Pereira e ao Senhor Avelino Munis de Andrade, não chegando a 

dever a ambos quarenta mil reis”, dívida que seria quitada por sua mulher 
79

.  Não tendo 

filhos com Felicidade, que já teria sessenta anos e um filho quando se casaram, José 

Antonio deixou para seu enteado Marcellino a terça parte dos bens, o que demonstra a 

existência de uma relação de afetividade, compromisso e proteção como se, de fato, pai 

e filho fossem. Trata-se aqui de mais um exemplo de família negra, agora formada 

mediante o casamento civil. 
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Felicidade, possivelmente mãe solteira e já com idade avançada, ao se unir 

através do casamento civil com José Antonio Ovídio, parece ter construído uma sólida 

família. É importante lembrar que o casamento civil, embora instituído, desde 1890, 

mediante decreto promulgado pelo então presidente Deodoro da Fonseca, nas primeiras 

décadas do século XX, ainda era uma prática rara entre a população mais pobre da 

Bahia, sobretudo entre os que habitavam a zona rural, sendo, portanto mais acessível 

àqueles que viviam nas cidades e atingiam certa melhoria na condição social e 

econômica 
80

.  

A aliança familiar estabelecida entre Felicidade, seu filho Marcellino e o 

africano José Antonio Ovídio somou forças para que aquela família, assim como 

ocorreu com a rede familiar tecida por Caetano, vencesse as marcas da escravidão, 

acumulando recursos e disseminando valores que possibilitaram a sua inserção na 

sociedade pós-abolicionista e republicana. Certamente, essa aliança contribuiu ainda 

para reforçar a imagem de José Antonio como um respeitado cidadão de relações 

comerciais na Vila de Nazaré das Farinhas, ao assumir a proteção e educação do filho 

de Felicidade, conforme se observa através do testamento.   

Oliveira adverte que a união através do casamento “[...] tornava-se ainda mais 

importante para os libertos de origem africana”, uma vez que “[...] relegados 

socialmente, como na época do cativeiro, ao exercício das ocupações menos 

qualificadas, encontravam na sociedade conjugal um mínimo de apoio no presente e 

segurança no futuro, além da solidariedade étnico-cultural”, verificada através da 

endogamia 
81

.  

A autora chamou a atenção de que, em Salvador, a inserção de libertos 

(africanos ou crioulos) no comércio atingia a terceira posição entre as ocupações, 
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ficando atrás da agricultura de subsistência e do setor de serviços. Tal ocupação 

exerceria “[...] feição bastante distinta do comércio ambulante realizado pelas 

mulheres”, uma vez que estavam esses “[...] indivíduos estabelecidos em lojas, bancas e 

armazéns, dedicados ao comércio de madeiras, couros, alimentos e quinquilharias” 
82

, 

chegando alguns poucos a adquirir ascensão econômica, como “Justiniano Maineto, 

proprietário de uma casa de negócio de madeiras, de uma casa de sobrado na Rua da 

Preguiça e de outras assobradadas, uma no Beco de Maria Paz e outra no Largo Dois de 

Julho” 
83

.  O africano José Antonio Ovídio certamente não se tornou um rico 

comerciante da cidade de Nazaré das Farinhas, mas ali construiu um modesto 

patrimônio graças ao trânsito no mundo dos pequenos negócios.  

Já a africana Esperança Anninha Barboza, falecida solteira e sem “herdeiros 

necessários” em 21 de agosto de 1902, com mais ou menos setenta e cinco anos, ao que 

tudo indica, vivera sem companheiro conjugal e possuía bens mais modestos, embora 

sua casa de morar tivesse significativo valor. De acordo com o testamento, escrito em 

20 de agosto de 1902, portanto apenas um dia antes do falecimento, no século XX, 

Esperança era também natural da Costa da África e teria vindo para o Brasil havia mais 

de sessenta anos, com os pais, já “falecidos há mais de trinta anos” 
84

. A africana 

declarou que possuía “[...] uma casa térrea, coberta com telhas, sita a rua do Tanque, 

nesta cidade, sob número um e alguns móveis existentes em pequeno valor”. Constituiu 

por seus herdeiros “Maria Benedicta, Amélia Carneiro e Pedro da Vida, assim 

conhecido por todos, sendo Maria Benedicta crioula e os outros dois africanos” 
85

.  

De que forma Esperança conseguiu adquirir sua casa de morada não se sabe, 

uma vez que não aparece nenhum indício sobre que ocupação exercia
86

. Também não 

foi possível identificar que tipo de relação teria com os ex-escravos para quem ela 

deixou seu único bem.  Talvez vivessem eles de pequenas práticas comerciais na cidade, 

ou de prestar serviços em residências de famílias com maior posse. Outras 
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possibilidades seriam a função de aguadeiros ou, ainda, de executores de serviços 

diversos na região do porto. Também é possível que Esperança tenha adquirido sua casa 

de morar mediante herança ou negociação com seus antigos senhores 
87

.  

Quem teria sido Pedro da Vida? E as mulheres Maria Benedicta e Amélia 

Carneiro? Que tipo de relação mantiveram com Esperança, não sabemos. Porém, cabe 

destacar o fato de a africana Esperança ter chegado ao Brasil junto com seus pais, sobre 

quem ela demonstra ter pleno conhecimento de que seriam “falecidos há mais de trinta 

anos”. Ao que parece, trata-se de mais um caso de tráfico ilegal de uma família africana 

que teria chegado ao Brasil aproximadamente no ano de 1842, quando Esperança estaria 

com mais ou menos 15 anos de idade. É bem possível que essa família africana, assim 

como tantas outras, tenha sido apartada assim que chegara ao Brasil, até mesmo como 

uma estratégia para evitar maiores repercussões a respeito da condição de ilegalidade 

em que haviam chegado 
88

.  

O testamento de Esperança, um nome bastante significativo para quem viveu o 

jugo do cativeiro, dá visibilidade à rede de proteção e afetividades presente entre ela e 

seus três herdeiros. Morando todos sob o mesmo teto, ali parece ter sido construída uma 

forte relação de dependência e lealdade, que permitisse driblar os vínculos pessoais 

cortados através da diáspora africana. Sem dúvida, o fato de Esperança ter posse 

fortalecia a função de protetora dos demais, numa demonstração de que africanos e 

crioulos nem sempre estiveram disputando espaços e, em muitas situações, mantiveram-

se unidos na luta pela sobrevivência antes e durante o período pós-abolição, quase 

sempre “[...] criando laços que permitiram romper com o desenraizamento e com a 

tendência à mobilidade”
89

. Parece inquestionável, nesse sentido, a liderança exercida 

por Esperança, no agrupamento de africanos e crioulos em seu convívio, garantindo 

laços de compromisso, solidariedade e proteção numa sociedade com poucas 

oportunidades para quem tinha saído do cativeiro.       

Maria Henriqueta de Salles, também natural da Costa da África, embora não 

esteja na relação que consta na Tabela 9, deixou testamento escrito e registrado em 30 
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de março de 1908, que culminou em inventário depois da sua morte em 17 de julho do 

mesmo ano naquela mesma Vila de Nazaré das Farinhas 
90

. Certamente, a memória 

atormentada pela idade, somada ao conjunto de vivências que desde cedo a afastaram de 

sua família africana, impossibilitava Maria Henriqueta de recordar-se dos nomes dos 

seus falecidos pais 
91

. Por não ter herdeiros necessários, nomeou por seu testamenteiro o 

Coronel Feliciano José d’Andrade, que teria a função de cuidar do seu funeral. Tudo 

indica que o único possível herdeiro teria sido o crioulo Feliciano, caso não tivesse 

falecido de moléstia interna em 6 de abril de 1889, aos 18 anos 
92

. 

De acordo com o testamento, que não sinaliza a idade da africana, estaria ela 

“[...] na cama com muitos dias e não tendo dinheiro para o seu sustento e tratamento 

tem tomado ao seu testamenteiro”, a quem ela pagaria com “o resultado da venda dos 

(seus) bens descritos” 
93

. Mais uma vez, observa-se a relação estabelecida com um 

homem de poder, no caso, um coronel, que certamente era muito próximo da africana e 

exercia a função de protetor, a partir de laços de compromisso e lealdade existente entre 

eles. Nesse caso, o nome do suposto filho de Henriqueta seria um sinal da aproximação 

existente entre ela e o coronel, talvez padrinho do falecido Feliciano. Afinal de contas, 

“[...] um bom ‘padrinho’ era, na maioria dos casos, um recurso de sobrevivência 

absolutamente necessário”, conforme observa Hebe de Mattos 
94

.  

Nenhum dos testadores africanos sabia ler nem escrever e todos tiveram seus 

testamentos assinados a rogo por uma testemunha ou pelo tabelião, que era o 

encarregado oficial da escrita e do seu registro. Não havia uma única forma de redação 

dos testamentos, embora constantemente fosse evidenciada a “livre e espontânea 

vontade” em fazê-los. Neles, pedia-se justiça ao País, que cumprisse e se fizesse 

cumprir o que ali se “contém e declara”. Portanto, através do documento, elaborado, 

quase sempre, em momentos de fragilidade, com a saúde bastante abalada, os 
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indivíduos revelavam suas últimas vontades, seus desejos, enfim, demonstravam 

confiança na justiça como um meio de garantir a realização dessas vontades.  

 

 

1.3. BENS, VALORES E VONTADES  

 

 

A partir de agora, identificamos como eram representadas as vontades dos 

africanos, quais eram seus bens e seus valores. Observamos, através do cruzamento dos 

testamentos com os inventários, que havia os que deixavam bens com maiores valores 

econômicos e, ainda, aqueles que deixavam bens muito modestos, embora certamente 

com grande significado simbólico para suas vidas.  

Comparando-se a soma dos bens de Caetano com a dos bens de seu compadre e 

inventariante Antonio José Nunes, que morreu 13 anos depois do africano, em 1906, 

tem-se o valor líquido de 1:187$289,00 para Caetano, enquanto seu inventariante obteve 

aproximadamente 32 vezes mais, ou seja, um valor líquido de 33:363$261,00 
95

. Como 

se vê, a diferença é enorme e seu compadre estava entre os mais ricos homens de 

negócio de Nazaré das Farinhas naquele período. Essa relação constituiria um forte 

indicador dos estratégicos caminhos que Caetano percorreu para garantir a sua inserção 

naquela sociedade de negócios. Manteve grande proximidade com um poderoso homem 

com o qual construiu uma relação que, certamente, fora marcada por situações de 

dominação e conflito, mas, sobretudo, acentuada pela capacidade de negociação e 

entendimento. Tudo indica que o africano conseguiu tirar proveito de toda aquela 

vivência no sentido de ampliar sua rede de contatos, seu prestígio e sua condição de 

comerciante.      

Dessa forma, o inventário de Caetano, registrado no mesmo ano de sua morte, 

em 1892, além de uma pequena quantia em moeda de pouco mais de 700 réis, indica a 

situação econômica espelhada na Tabela a seguir. 

 

Tabela 11 – Participação (%) das atividades e bens econômicos no inventário post- mortem de Caetano 

Nunes Leal 

Setor/ Atividade          Ano -1893 

Prédios Urbanos 41,0 

Bens Rurais 20,0 

Joias 12,0 
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Dívidas Ativas   7,0 

Dívidas Passivas 20,0 

Moedas  -1,0 

Monte Bruto          1:696$520,00 
Fonte: APEB. Seção Judiciária. Inventários de Nazaré das Farinhas. Classificação – 02/2668/14. 

 

 

Caetano era proprietário de uma boa casa térrea sobre pilares, com portas e duas 

janelas, duas salas, dois quartos e quintal, sótão contendo três quartos e uma saleta, 

situada à Rua Direita da Conceição, cujo valor foi estipulado em 700 mil réis. Além 

dessa casa, havia outra menor situada na Rua do Tanque, que ele deixara para o neto 

Domingos. Entre suas posses, também constava uma casa de fabricar e purgar café; uma 

roça contendo plantações de aipim, inhames, bananas da terra, abóboras; e uma besta 

que custou 85 mil réis. Mas o que mais chama a atenção é a quantidade de joias que o 

africano possuía. Ele deixou quatro cordões com dois relicários de ouro com cento e 

cinquenta gramas no valor de 150 mil réis e quatro cordões de prata com quatrocentos e 

trinta gramas no valor de 21 mil e 500 réis, que foram divididos entre Lucinda e os 

filhos; deixou também quatro anéis de ouro no valor de 4 mil réis, dois relógios de 

parede no valor de 20 mil réis e um relógio de algibeira de prata no valor de 15 mil réis; 

mais um relógio de ouro com pedra de diamante no valor de 20 mil réis e mais outro 

relógio de ouro com pedra de diamante no valor de 60 mil réis. Seria Caetano um 

negociante de joias? Ou ele apenas investia seus recursos comprando joias de ouro e 

prata? Embora possa ser especulado, não tivemos como averiguar tais questões.  

Constava também, no seu inventário, uma modesta dívida ativa. Da concessão 

de empréstimos à africana Delfina, que morava no Rio de Janeiro, e lhe devia 17 mil 

réis, e a Francisca Pureza, que lhe devia 100 mil réis. Considerando que “A alforria 

garantia ao ex-escravo o seu ingresso na sociedade civil investido de todos os direitos 

‘como se de ventre livre houvesse nascido’[...] podendo também ser nomeado curador 

ou tutor de outras pessoas carentes de capacidade civil” 
96

, é bem possível que Caetano 

tenha sido uma espécie de curador de Delfina e Francisca, financiando a compra de sua 

liberdade; pode-se conjecturar ainda que essas duas mulheres estivessem envolvidas em 

alguma transação comercial com o africano. 

O inventário de Caetano também apresentou uma significativa dívida passiva, 

contraída, sobretudo, devido à doença e ao velório. De honorários médicos, devia 175 

mil réis ao Dr. Antonio Alves de Moura; na farmácia de Theodoro Freire Ramos, devia 
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53 réis; ainda devia 80 mil réis ao coronel José Gil Moreira e 750 réis da compra de cera 

e velas para o velório.  

Entre as dívidas, havia ainda um valor de 4$800 réis “[...] proveniente de quinze 

annos de annuais que devia athé (aquela) data o Irmão falecido à Irmandade de São 

Benedito”
97

, pertencente à Matriz de Nazaré das Farinhas. Tal quantia foi paga ao 

escrivão da Irmandade, Simplício da Silva Barbosa, por ocasião da morte do africano, 

para que fosse garantido o ritual de sepultamento.  Sobre a presença dessa irmandade no 

Recôncavo da Bahia, veremos adiante.  

De acordo com o testamento de Caetano, a casa de telha de purgar pó com os 

equipamentos necessários situava-se em um terreno de renda cuja proprietária era 

Florinda de Jesus Leal, viúva de um antigo senhor de escravo de nome Mauricio Nunes 

Leal (possivelmente de quem Caetano foi escravo, embora não tenhamos conseguido 

confirmar tal informação). No outro terreno, localizavam-se as roças de aipim, inhames, 

bananas da terra, abóboras e mandiocas, deixadas à sua mulher Lucinda 
98

. É bem 

possível que esse terreno pertencesse também à mesma dona Florinda de Jesus Leal, 

embora não fique claro no inventário ou no testamento. A análise do inventário não 

deixa dúvida quanto à prática do arrendamento na vida de Caetano. O arrendamento de 

terras constituía uma relação social e de trabalho estratégica na luta pela sobrevivência e 

também como via de mobilidade social. Com isso, ampliava-se o campesinato que, 

associado ao comércio de produtos de subsistência na localidade, teria possibilitado a 

negros e mestiços acumularem recursos.  

Nos autos de partilha dos bens arrolados, depois de deduzidas as dívidas e 

também os impostos, coube à herdeira legatária Lucinda a quantia 341$665,00 réis e 

211$406,00 réis para cada um dos quatro filhos de Caetano. Considerando que à época 

um burro novo valia em média 140 mil réis e um cavalo de sela (símbolo de status e 

poder na região) valia 200 mil réis, Lucinda teria herdado o equivalente a pouco mais de 
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dois burros novos ou quase dois cavalos de sela
99

. A cada um dos demais herdeiros, 

coube o equivalente a pouco mais do que valia um cavalo de sela, o que significa que 

tal herança só representaria algum valor mais significativo se não fosse partilhada e 

administrada em termos individuais. Portanto, era imprescindível que se mantivessem 

os laços familiares.    

Notadamente, Caetano não se tornou um homem rico. Mas ali se fez um 

pequeno empreendedor e acumulou recursos significativos. Logo, a origem africana e as 

marcas da escravidão não teriam constituído impedimentos às suas conquistas. A 

ousadia e a coragem de arriscar parecem ter contribuído para os seus investimentos na 

pequena cultura agrícola, talvez no comércio de joias praticado através do porto e, 

ainda, na concessão de empréstimos a pessoas que conquistaram sua confiança, 

ampliando, portanto, sua rede de sociabilidades e reafirmando sua inserção e 

participação na economia de Nazaré das Farinhas.  

No que diz respeito à casa de morada, deixada para a companheira Lucinda e a 

filha Maria – de menor idade –, o africano advertira que, caso Lucinda viesse a morrer 

primeiro, Maria só a herdaria se “[...] conservar-se honesta ou cazar-se, mas se 

prostituir-se, ficará pertencendo também a dita casa aos outros filhos” 
100

. Para além de 

simbolizar uma atitude zelosa com sua filha Maria, Caetano estaria reforçando um 

código moral, certamente símbolo de maior garantia de inserção do indivíduo naquela 

sociedade. Nesse caso, a ênfase no casamento, como condição imposta a sua filha 

herdeira, significava também que havia certo risco de que Maria se desvirtuasse 

daqueles que seriam valores padrões da boa conduta na sociedade, enfim, do status e do 

respeito alcançados pelo próprio africano.  

Lembramos que, naqueles novos tempos republicanos, se acirrava o debate em 

torno da moral sexual. Políticos, juristas, médicos, jornalistas e a Igreja produziam 

severas críticas aos desvios de comportamentos relacionados à honra sexual de homens 

e mulheres. Portanto, a atitude de Caetano seria uma tentativa de prevenir sua filha 

Maria em relação aos riscos a que ela estava exposta. Representaria também um alerta 

de que as experiências vividas acabavam por delinear as práticas e os costumes seguidos 

pelos indivíduos, que se portam a partir de “suas relações passadas ou presentes com 
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outras pessoas” 
101

. Aliás, os elementos que compõem a trajetória de Caetano alimentam 

a ideia de que “[...] toda a maneira como o indivíduo se vê e se conduz em suas relações 

com os outros depende da estrutura da associação ou associações a respeito das quais 

ele aprende a dizer nós” 
102

.  

É essa “estrutura de associação”, ou seja, é como Caetano se via e se relacionava 

na sociedade, a partir da marca de um lugar conquistado, que configurava a condição 

imposta a sua filha Maria, possivelmente ainda vulnerável aos “comportamentos 

desviantes” que, certamente, eram também muito presentes naquela cidade. A cidade 

sobressaía, na época, sobretudo por ser um entreposto comercial, de circulação intensa 

de homens e mulheres oriundos de diferentes lugares que para ali se dirigiam no intuito 

de realizarem as mais diversas transações comerciais e alcançarem patamares de poder. 

Quem sabe, ele próprio não tivesse vivido tal experiência até mesmo com alguma das 

mães de seus filhos e, por isso, tanta preocupação com a filha ainda muito jovem!  

A africana Esperança Anninha Barbosa, que deixou seus bens para a crioula 

Maria Benedicta e os africanos Pedro da Vida e Amélia, nomeou como seu 

testamenteiro Deocleciano Marques da Silva que, ao atestar a sua morte, tratou de 

dirigir-se à casa da falecida onde “[...] encontrou em uma arca a quantia de 253 mil réis, 

o que foi presenciado por diversas pessoas” 
103

. O testamenteiro tratou do funeral da 

africana onde gastou “[...] a quantia de 112 mil réis e novecentos, ficando em seu poder 

de restante a quantia de 140 mil réis” 
104

.  

Conforme consta no inventário requerido no dia seguinte ao falecimento de 

Esperança Anninha Barbosa, foi feita a avaliação dos bens conforme discriminado na 

Tabela a seguir. 

 

Tabela 12 – Participação (%) das atividades e bens econômicos nos inventário post- mortem de Esperança 

Aninha Barbosa 

Setor/ Atividade                        Ano - 1902 

Prédios Urbanos 57,0 

Bens Rurais                              - 

Joias                              - 

Móveis 

Dívidas Ativas 

                           4,0 

                             -  
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 ELIAS, Noberto. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994, p. 26. 
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 Id., ibid., p. 39.  
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AFNF. Inventário de Esperança Aninha Barbosa, 1902. Livro sem identificação. 
104 

Idem.   
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Dívidas Passivas  27,0 

Moedas  16,0 

Monte Bruto 2:106$000 
Fonte: AFNF. Inventário de 1902. Livro sem identificação. 

 

Esperança deixou uma casa localizada na Rua do Tanque, que ficava nas 

adjacências da praça central e do porto, portanto avaliada em 1:200$000,00. Os 

modestos móveis foram orçados em 85 mil réis e ainda foi encontrada pelo 

inventariante a quantia de 253 mil réis em dinheiro que estava guardada em uma arca.  

Depois de deduzidas as despesas com o funeral e com gastos do testamento e do 

inventário, ficou como herança a quantia de 1:370$000,00, o que seria pouco mais do 

valor da casa, que permaneceu como morada dos herdeiros.  

Ainda de acordo com a vontade de Esperança, uma condição para os herdeiros 

legatários era que, a partir da morte de qualquer um deles, os bens passassem a 

pertencer aos sobreviventes e, por ocasião do falecimento do ultimo legatário, passaria, 

portanto, a “pertencer a casa a Nossa Senhora de Nazareth, padroeira desta cidade, não 

tendo direito algum os descendentes nem ascendentes dos legatários a dita herança” 
105

. 

Vê-se uma clara intenção da africana em manter a casa como morada dos herdeiros e 

certamente ainda como uma espécie de memória da sua luta, da sua vivência e 

conquista, logo, não deveria ser negociada.  

A africana Maria Henriqueta Salles teve os bens avaliados da seguinte forma, de 

acordo com o seu inventário:  

 

Tabela 13 – Participação (%) das atividades e bens econômicos no inventário post-mortem de Maria 

Henriqueta de Salles 

Setor/ Atividade Ano -1908 

Prédios Urbanos  72,0 

Bens Rurais                           - 

Joias                        10,0 

Móveis 

Dívidas Ativas 

                         2,0 

                          -  

Dívidas Passivas   16,0 

Moedas   - 

Monte Bruto 698$780 
Fonte: AFNF. Inventário. Livro sem identificação. 
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 Idem.  
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A casa onde morava, avaliada em 500 mil réis, localizada no Beco da Cadeia, a 

africana deixou para suas duas afilhadas Maria Victalina da Conceição e Philomena 

Maria Victoria.  Além de alguns móveis velhos, Henriqueta também possuía joias (um 

rosário com crucifixo, um par de argolas de ouro e um par de argolas de pratas). Diante 

das despesas com o tratamento da moléstia, com o testamento e o funeral, foi necessário 

levar os bens a hasta pública, conforme se vê no edital publicado em jornal local.  

Figura 1– Edital dos bens de Maria Henriqueta Salles que foram a hasta pública. 

Fonte: Jornal O Regenerador, 12 de julho de 1908. Exemplar em anexo ao inventário. 

 

De acordo com o inventário, a casa foi arrematada pelo cidadão Pedro Dias 

Tavares no valor de 500 mil réis, juntamente com o rosário de crucifixo de ouro e os 

dois pares de argola, que saíram por 11 mil réis, portanto o mesmo valor da avaliação 

feita no inventário. Deduzidas as despesas de 112.780 réis, a quantia que sobrou foi 

dividida entre as duas afilhadas.  

Não era novidade os testadores deixarem bens para seus afilhados, sobretudo 

quando se tratava de madrinha solteira, como era o caso de Henriqueta, que parece ter 

tido uma forte relação afetiva com as duas afilhadas feitas herdeiras graças à sua 

vontade pessoal. Gestos como esse demonstravam preocupação com o amparo e o 

futuro dos afilhados, o que refletia a aliança estabelecida através do compadrio de 

batismo, um compromisso assumido no ritual do sacramento cristão. Adiante, 

trataremos melhor dessa questão. 
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A terceira africana, Felicidade Costa Ferreira, falecida em Nazaré das Farinhas 

no ano de 1906, embora não tenha deixado testamento, teve seus bens inventariados 

naquele mesmo ano. De acordo com o documento, cujo inventariante foi o coronel 

Mauricio de Souza Freire, ela não tinha herdeiros conhecidos e deixara alguns poucos 

bens. Por conta disso, o juiz preparador do termo da cidade, Dr. Manoel Ferreira Costa, 

emitiu edital, publicado no jornal O Regenerador em 15 de agosto daquele mesmo ano, 

convocando possíveis herdeiros de Felicidade a se apresentarem no prazo de 30 dias, 

conforme podemos ver na figura abaixo. 

  

 

 

Figura 2 – Edital dos bens de Felicidade Costa Ferreira que foram a hasta pública. 

Fonte: Jornal O Regenerador, agosto de 1906. Exemplar em anexo ao inventário. 

 

Em resposta ao edital, Tobias da Costa Ferreira – se não africano, certamente ex- 

escravo –, cujo sobrenome denuncia a relação de parentesco com Felicidade, alegando 

ser esposo desta, requereu ao juiz sua inclusão nos autos de inventário como credor no 

espólio da falecida de uma dívida de 191.860 réis, dos quais 150 mil réis teria ele “[...] 

emprestado por vezes e de cuja quantia não tomou documento pela grande confiança 

que a mesma falecida lhe merecia visto como era com ella casado religiosamente ”, 

havendo ainda 41.800 réis de despesas feitas com o funeral da companheira 
106

.   

Os modestos bens da inventariada foram avaliados na forma descrita na Tabela a 

seguir. 
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 AFNF. Inventário de Felicidade Costa Ferreira, 1906. Livro sem identificação.  
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Tabela 14 – Participação (%) das atividades e bens econômicos no inventário post-mortem de Felicidade 

Costa Ferreira 

Setor/ Atividade Ano – 1906 

Prédios Urbanos 43,0 

Bens Rurais                            - 

Joias                            - 

Móveis 

Dívidas Ativas 

                        7,0 

                           -  

Dívidas Passivas 50,0 

Moedas    - 

Monte Bruto 422$000 
Fonte: AFNF. Inventário. Livro sem identificação. 

 

Tratava-se de uma africana cujo valor da fortuna era bem mais modesto do que o 

dos demais africanos identificados. Seu único bem era a casa de morada, com porta, 

janela e “paredes de taipa” 
107

, tendo alguns poucos e estragados móveis. Ao contrário 

dos outros africanos, Felicidade não deixara testamento e por isso não teve a 

oportunidade de nomear para quem ela gostaria que ficasse sua pequena herança. A 

conclusão do inventário demonstrou, porém, que o valor total dos seus bens foi 

equivalente ao valor das despesas, incluindo a quantia de 191 mil réis paga a Tobias, o 

que significa reconhecimento da legitimidade da dívida que a africana contraíra com o 

seu cônjuge.    

A herança deixada por Felicidade, assim como a que deixou Henriqueta, embora 

não representasse grandes somas, foi divulgada na imprensa local. Como era costume, 

independente do valor econômico, os juízes mantinham esse procedimento caso pairasse 

alguma dúvida quanto à existência de herdeiros necessários ou mesmo quando a 

finalidade era expor os bens a pregão para saldar dívidas, como foi o caso de 

Henriqueta.   

Diante das peculiaridades que envolvem as trajetórias dos africanos, os indícios 

apreendidos indicam significativa presença de experiências com relações comerciais. A 

participação no mundo dos pequenos negócios relacionava-se também ao acesso a 

parcelas de terras, onde africanos e libertos conseguiam investir no plantio de produtos a 

serem comercializados nas ruas e na feira livre de Nazaré das Farinhas, como teria sido 

o caso de Caetano. Outros, como José Antonio Ovídio, tiveram condições de abrir um 

estabelecimento de comércio naquela cidade. Assim como aconteceu com o africano 

Domingos Sodré, Caetano e Antonio Ovídio teriam aprendido com outros africanos e 
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 Construções muito comuns na região à época; eram casas de paredes “feitas de estacas, ripas, varas, 

etc., entrecruzadas, e barro”, conforme definição do Dicionário Aurélio.  
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com brancos e mestiços e, possivelmente, também com outros africanos, “[...] maneiras 

locais de prosperar socialmente”, passando assim a “[...] controlar novos modos de 

manipular, inovar, transcender suas circunstâncias” 
108

.   

Como não encontramos o inventário de Antonio Ovídio não pudemos identificar 

que tipo de produtos ele comercializava. No entanto, encontramos um desses modestos 

estabelecimentos que naquele período funcionavam em Nazaré das Farinhas, no 

inventário de Eduardo Valle dos Santos, cujos bens foram avaliados da forma constante 

da Tabela abaixo. 

 
Tabela 15 – Participação (%) das atividades e bens econômicos no inventário post- mortem de Eduardo 

Valle dos Santos 

Setor/ Atividade           Ano – 1900 

Prédios Urbanos                                35,0 

Bens Rurais                                   - 

Joias                                   - 

Móveis 

Ativ. Comerciais 

Dívidas Ativas 

                                  - 

                                 18,0 

                                 11,0 

Dívidas Passivas                                  18,0 

Moedas                          - 

Monte Bruto                             1:543$440 
Fonte: AFNF. Inventário. Caixa sem identificação. 

 

 

Embora não saibamos qual a cor ou origem étnico-racial do comerciante, a 

tomar a sua casa de comércio como exemplo, cuja soma do valor dos objetos era de 

128.660 réis, podemos especular sobre as variadas possibilidades de estabelecimentos 

de pequeno porte que naquela cidade se espalhavam. Em relação anexa ao inventário de 

Eduardo Valle, é possível identificar os produtos/objetos que ele comercializava, 

conforme se vê na figura abaixo. 
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 Ver REIS, João José. Domingos Sodré..., op. cit., p. 272. 
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Figura 3 – Relação dos objetos negociados por Eduardo Valle dos Santos. 

Fonte: Inventário. AFNF - Caixa sem identificação 

 

 

Fica evidente que Eduardo comercializava objetos de metal, louça, couro, barro 

e flandres, a maioria deles voltados para as demandas domésticas. Entre os objetos, 

estavam balanças, malas, tigelas, potes, panelas, chocolateiras e candeeiros. Além de 

vendedor, ele também podia ser artesão de peças do artesanato de barro e dos caxixis
109

 

produzidos no tradicional povoado de Maragogipinho, localizado próximo àquela 

cidade 
110

 e, ainda, tocador de violão, já que este instrumento aparece no rol dos objetos 

pertencentes ao estabelecimento.  

Das vendas de produtos de primeiras necessidades às casas mais específicas, 

como parecia ser o estabelecimento de Eduardo Valle, notadamente africanos, mestiços 

e brancos dividiam e disputavam os muitos e variados espaços de comércio que 

compunham a cidade de Nazaré das Farinhas como também outras cidades do 

Recôncavo Sul da Bahia.                            
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 Caxixis – pequenos objetos de decoração feitos de barro. 
110

 Sobre essa questão, ver BARRETO, Virgínia Queiroz. Viver do barro: trabalho e cotidiano de oleiros. 

Maragogipinho-Bahia (1970-1998).  Dissertação de Mestrado em História Social. PUC/SP, São Paulo, 

1999.  



75 
 

Sobre as mulheres africanas que aqui aparecem através de seus testamentos e 

inventários, paira certo mistério em relação às ocupações exercidas. Supomos que os 

modestos recursos acumulados tenham sido resultado de experiências vividas enquanto 

ganhadeiras e/ou vendedoras ambulantes 
111

 na movimentada cidade de Nazaré das 

Farinhas. Esse tipo de atividade já era bastante conhecido das mulheres importadas pelo 

trafico negreiro, tendo em vista que muitas delas “[...] eram provenientes da Costa 

Ocidental da África, onde o pequeno comércio era tarefa essencialmente feminina, 

garantindo às mulheres papéis econômicos importantes” 
112

. Talvez pudessem ter 

adquirido alguma posse a partir da participação na herança de seus antigos senhores ou 

senhoras. O fato é que todas elas conquistaram, ao menos, uma casa de morada, 

certamente um dos maiores desejos daqueles que saíam do cativeiro.   

Para avaliar melhor o valor das fortunas encontradas nos testamentos, no sentido 

de percebermos as diferentes hierarquias econômico-sociais ocupadas pelos testadores, 

vejamos a Tabela abaixo onde constam apenas aqueles que declararam seus bens, em 

ordem decrescente.  

 

Tabela 16 – Testadores que declararam seus bens 

Testador Nacionalidade Monte Bruto 

possível 

1. Antonio José Nunes  Brasileiro 100:089$000rs 

2. Dionizio Cola  Italiano   93:000$000rs 

3. José Francisco da Silva Canedo  Brasileiro   51:000$000rs 

4. Luduvina Maria da Conceição e Silva Brasileira   36:000$000rs 

5. Manoel da Silva Miranda  Português   15:000$000rs 

6. Maria Theodora da Fonseca  Brasileira   13:782$000rs 

7.  Maria Izidora de Oliveira  Brasileira   13:500$000rs 

8. Virgílio Rodrigues da Costa  Brasileiro   12:000$000rs 

9. Saturnino Valerio da Costa Cardoso  Brasileiro   12:000$000rs 

10. Rufino José de Araújo  Brasileiro   11:400$000rs 

11. Maria dos Anjos Soares  Brasileira   11:400$000rs 

12. Matheus da Silva Barbosa  Brasileiro   10:800$000rs 

13. Theresa Ma. da Assumpção Andrade  Brasileira     6:000$000rs 

14. Firmiano Maximiano da Cruz  Brasileiro     6:000$000rs 

15. Escolástica Freire Sampaio  Brasileira     6:000$000rs 

16. Esperança Anninha Barbosa  Africana     5:240$000rs 

17. José Antonio Ovídio  Africano     5:220$000rs 
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 Entre outros estudos, ver ANDRADE, Maria José de Souza. A mão-de-obra escrava em Salvador 

(1811-1888). São Paulo: Corrupio, 1988; SOARES, Cecilia. C. Moreira. Mulher Negra na Bahia no 

século XIX. Salvador: EDUNEB, 2006. Ver também REIS, João José. “De olho no canto: trabalho de rua 

na Bahia na véspera da abolição”. Afro-Ásia, n. 24, 2000, p. 199-242.   
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18. Petronilla Rosa Constança da Cunha  Brasileira     4:950$000rs 

19. Ma. Jovina de Jesus e Anna Domingas de 

Jesus  

Brasileiras     4:500$000rs 

20. Caetano Nunes Leal  Africano     4:020$000rs 

21. Luiza de França Ferreira Cardim  Brasileira     3:000$000rs 

22. Epiphania Maria de Jesus  Brasileira     2:250$000rs 

23. Maria José Correia Pinto Brasileira     2:100$000rs 

24. Maria Joaquina de Jesus Ferreira  Brasileira     1:500$000rs 

25. Joanna Francisca Rodrigues da Cruz  Brasileira        600$000rs 
 Fonte: APEB. Seção Judiciária. Registro de Testamentos. Livro 6. Nazaré das Farinhas (1888 a 1904). 

 

Ao tomarmos como parâmetro de classificação das fortunas, a proposta adotada 

por Kátia Mattoso
113

 para o século XIX, os três primeiros testadores identificados na 

Tabela 16 situam-se na categoria das grandes ou Altas fortunas (acima de 50:000$000). 

Os mais afortunados são o brasileiro Antonio José Nunes, com quem o africano Caetano 

Nunes Leal mantinha relações de compadrio, o italiano Dionizio Cola e o também 

brasileiro José Francisco da Silva Canedo. Logo depois, aparecem oito brasileiros e um 

português situados na categoria das Médias Altas fortunas (entre 10:100$000 e 

50:000$000). Os africanos Caetano Nunes Leal, Esperança Anninha Barboza e José 

Antonio Ovídio, além de mais oito brasileiros, cujos montes brutos das fortunas 

correspondem a valores compreendidos entre 2.100$000 e 10:000$000, ocupam a 

categoria das Médias fortunas. A brasileira Maria Joaquina de Jesus Ferreira ocupa a 

categoria das Médias Baixas fortunas (1:100$000 a 2:000$000) e apenas a brasileira 

Joanna Francisca Rodrigues da Cruz apresenta um monte bruto cujo valor corresponde à 

categoria das Pequenas fortunas (201$000 a 1:000$000).   

Também adotando a proposta de Kátia Mattoso, Ana Maria dos Santos 

Oliveira
114

 em seu estudo sobre o Recôncavo Sul da Bahia no qual analisou inventários, 

partilhas e arrolamentos correspondentes à Freguesia de Santo Antônio de Jesus entre os 

anos de 1850 e 1891, registrou que a maioria dos proprietários situava-se entre os 

grupos pertencentes à categoria das Médias fortunas.  

Outro estudo que teve como foco a escravidão no Recôncavo Sul da Bahia, 

fazendo uso de inventários correspondentes a Nazaré das Farinhas e Santo Antônio de 

Jesus no período compreendido entre 1850 e 1888, classificou como baixas fortunas 

aquelas que apresentavam valores entre 1:000$001 a 5:000$000 e, como muito baixas, 
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 MATTOSO, Kátia M. de Queiroz. Bahia, Século XIX: uma Província no Império. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1992. 
114 OLIVEIRA, Ana Maria C. dos Santos. Recôncavo Sul. terras, homens, economia e poder no 

século XIX. Salvador: UNEB, 2002. 
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as que tinham valores até 1:000$000, chegando à conclusão de que uma média de 50% 

representavam as fortunas com valores inferiores à 5:000$000 
115

. De acordo com a 

classificação sugerida por Kátia Mattoso, podemos notar que ambos os estudos apontam 

para a tendência das Médias fortunas, assim como identificamos nos 25 testamentos de 

Nazaré das Farinhas situados no período pós-abolição.     

Devemos esclarecer que o cálculo feito em relação às fortunas não levou em 

consideração a inflação galopante que afetou o Brasil com o advento da República, 

sobretudo, a partir da reforma financeira conhecida como encilhamento, que foi 

instituída pelo então ministro da Fazenda Rui Barbosa, em 1891. Contudo, sabendo-se 

que os africanos e a maioria dos testadores presentes na Tabela 16, se incluiriam na 

categoria das Médias fortunas, questionamos: até onde chegariam os negros e mestiços 

na hierarquia social constituída entre o final do século XIX e início do século XX?  

Ora, quando comparamos os valores relativos às fortunas dos africanos com a 

média dos preços de alguns itens que eram importantes para a economia da época, 

chegamos à seguinte conclusão: a fortuna de Esperança Aninha Barboza, calculada no 

valor bruto de 5:240$000rs, equivaleria a 1.310 sacas de farinha (média de 4 mil réis 

cada) ou a 52 burros de carga (média de 100 mil réis cada); a fortuna de José Antonio 

Ovídio, calculada no valor de 5:220$000rs, equivaleria a 1.300 sacas de farinha ou 52 

burros de carga; e a fortuna de Caetano Nunes Leal, no valor de 4:020$000rs, 

equivaleria a 1.005 sacas de farinha, ou a 40 burros de carga.  

No Quadro abaixo, comparamos as fortunas dos africanos com o valor médio 

equivalente a “porções” ou “partes de terras” - certamente o mais valioso bem que se 

podia adquirir naquela sociedade.  

Quadro 1 – Comparação da fortuna de africanos com o valor médio de terras em mil réis entre final do 

século XIX e início do século XX 

 

Fortuna dos africanos de 

acordo com os testamentos 

Em comparação com uma 

parte de terras (valor 

médio 400 mil réis) 

5:240$000,00 13 vezes  

5:220$000,00 13 vezes 

4:020$000,00 10 vezes  

Fonte: APEB. Testamentos e Inventários. 
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De acordo com o valor médio dessas porções ou partes de terras, cuja quantia 

não estava estipulada nos inventários analisados 
116

, talvez porque a medida fosse 

inferior a um alqueire, podemos ampliar um pouco mais a noção sobre o que 

representavam as fortunas dos africanos de Nazaré das Farinhas. O que parece claro é 

que esses africanos não se incluíam no grupo hierárquico dos mais pobres. Ao disporem 

de significativos recursos para a sua sobrevivência e, em alguns casos, para sustentar a 

família, além de ocuparem determinado status social, pertenciam eles ao grupo 

hierárquico dos remediados, ou seja, aquele grupo que estaria numa posição 

intermediária entre os pobres e os ricos.  

Dessa forma, os casos analisados permitem entender que, embora a cor e a 

origem “étnico-racial”, associadas às marcas da escravidão, constituíssem elementos 

limitadores das possibilidades de inserção e mobilidade social naquele contexto de final 

do Império e início da República, não eram fatores exclusivamente determinantes de 

tais condições. A incessante luta nos espaços de trabalho, mediada por valores 

impressos na sociedade como lealdade, família, honradez e alianças sociais diversas, 

possibilitou a africanos e libertos a conquista de expressivas posições hierárquicas, tanto 

antes como depois da abolição. 

Nossa intenção, neste capítulo, foi colocar em discussão, primeiramente, a 

significativa presença de ex-escravos africanos e de seus descendentes livres e libertos 

na composição da sociedade pós-escravista do Recôncavo Sul da Bahia, a partir de dois 

importantes municípios pertencentes à Comarca de Nazaré das Farinhas. As fontes 

eclesiásticas e notariais nos permitiram alcançar os últimos africanos falecidos ou ainda 

vivos que foram escravizados nessa região. Boa parte deles, acima dos setenta anos após 

1888, pode ter vindo da África para a Bahia depois da proibição do tráfico transatlântico 

ocorrido em 1830.  

Identificamos, ainda, uma grande complexidade de situações relativas às 

famílias das crianças batizadas no período pós-abolição. Cabras, pretos, crioulos e 

cabras representavam a maioria dessas crianças nascidas no imediato pós-13 de maio de 

1888, indicando o quanto era intenso o grau de miscigenação que configurava a 

população ali no Recôncavo Sul da Bahia, além de assinalar uma forte ligação dessa 

população com o mundo dos escravos e libertos.  
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 Em seguida, ao direcionarmos a análise para os fragmentos de trajetórias de 

africanos e africanas, identificamos elementos diversos em suas experiências de vida 

que apontaram para a forte relação de dependência, os laços familiares, as condições de 

vida e as possibilidades de acumular recursos econômicos. Ao recorrerem à justiça do 

País através do registro de seus testamentos, revelaram suas vontades, suas ocupações, 

seus desejos. Na partilha dos bens acumulados, demonstraram compromissos mantidos 

nas relações de parentesco, redes de sociabilidades e valores constituídos na escravidão 

e no pós-abolição, elementos necessários ao processo de construção de identidades e de 

conquista de posições hierárquicas que os desviavam do estigma da escravidão. 

Arrendamentos de terras e pequenos negócios associados a uma rede de reciprocidades, 

compromissos e lealdades dentro do grupo, mas também com indivíduos pertencentes a 

grupos que detinham maior poder econômico e social, foram as principais estratégias 

utilizadas pelos ex-escravos e libertos como uma via de acesso a mobilidades sociais e à 

conquista de condições de cidadania no Recôncavo Sul da Bahia. 

Embora quem apresente a maior fortuna seja Esperança Anninha Barboza, 

parece ter sido Caetano o mais empreendedor dos cinco africanos citados, tendo em 

vista a variedade de recursos que aparecem no seu inventário. Enfim, os africanos 

Caetano, Antonio Ovídio, Esperança, Henriqueta e Felicidade não alcançaram o lugar 

de cidadãos ricos. Mas também não podem ser considerados como indivíduos pobres. E 

embora a condição econômica conquistada por esses africanos, naquele contexto de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre, possivelmente não representasse a da 

maioria dos ex-escravos e libertos que povoavam a Bahia, é imprescindível que se 

reconheçam tais experiências e trajetórias como possibilidades concretas de se 

aprofundar o debate sobre o grau de complexidade hierárquica que se apresentava 

naquela sociedade dos primeiros tempos do pós-abolição na Bahia.   

Tal é a motivação que nos leva ao capítulo seguinte, onde damos maior ênfase 

ao processo de miscigenação ou mestiçagem, associado aos níveis de legitimidade e 

ilegitimidade identificados em laços de famílias negras e mestiças.  

 

 

 

 



80 
 

2. MISCIGENAÇÃO, LEGIMITIDADE E ILEGITIMIDADE NA COMPOSIÇÃO 

DAS FAMÍLIAS  

 

Este capítulo trata de refletir sobre os laços de família, buscando entender os níveis de 

legitimidade e ilegitimidade presentes nos batismos, registros de nascimento e óbitos de Santo 

Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas nos anos imediatos ao pós-abolição. Recorremos 

também aos processos criminais e cíveis cujas personagens principais são mães e filhas 

naturais, com o objetivo de analisar as tramas, solidariedades e hierarquias constituídas nas 

relações familiares envolvendo ex-escravos e seus descendentes.  

 

 

2.1. LEGITIMIDADE E ILEGITIMIDADE   

     

A historiadora Kátia Mattoso observa que, para o período de 1870 a 1874, penúltima 

década da escravidão, a taxa de ilegitimidade entre os batismos realizados em Salvador 

atingia 62% da população livre; em 85 batismos de crianças escravas, todas eram ilegítimas, 

ou seja, filhas de escravas solteiras
117

. Essa realidade também se apresentou no ano de 1888 

em Nazaré das Farinhas, conforme observamos na Tabela 3 do capítulo anterior. Ali, todas as 

mães libertas de filhos em óbito aparecem como solteiras.  

Ao que parece, tal situação sofrera poucas mudanças nos primeiros anos depois da 

abolição. Os registros de batismo e óbito permitiram perceber a margem de legitimidade e 

ilegitimidade entre as crianças nascidas nos dois municípios estudados. Entre os filhos 

naturais, foi identificado que todos eles aparecem associados às mães solteiras, e em nenhum 

caso há associação ao pai solteiro. Entretanto, não podemos afirmar que o número de filhos 

naturais esteja diretamente relacionado à inexistência de companheiros na vida dessas 

                                                           
117

 De acordo com Kátia Mattoso, a família natural, na Bahia do século XIX, era muito mais comum do que a 

família legal. Estudando as freguesias de Salvador a partir do Censo de 1855 e cruzando-o com uma serie de 

inventários, a autora constata que o número de “[...] pais e mães solteiros são em número muito superior ao dos 

casais sem filhos”. A autora observa também que “Na série dos inventários, os pais solteiros representam 3/4 dos 

solteiros com filhos (73,2%), enquanto que no recenseamento de 1855 a quase totalidade dos solteiros com filhos 

(89,2%) são mulheres”. Para a autora, tal contradição se explicaria pela própria natureza dos documentos 

utilizados, já que era muito comum “À beira da morte os pais reconhece(rem) seus filhos naturais a fim de que 

estes possam herdar. O mais freqüente era não se preocupar com eles antes, deixando esse cuidado inteiramente 

à mãe”. Em relação ao Censo, relata a autora que ,de 32 mães solteiras, 15 eram mulatas, 4 negras e 13 brancas; 

essas últimas quase todas muito pobres, sendo que 4 delas possuíam escravos. Os dados mostram ainda que as 

uniões livres ocorriam “[...] tanto entre negros quanto entre brancos e mulatos, mas que, em contrapartida, os 

pais solteiros são raros nas camadas superiores da sociedade” (MATTOSO, Kátia. Família e sociedade na Bahia 

do século XIX. Bahia: Corrupio, 1988, p. 82; 87).  
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mulheres. Isso porque é possível que muitas delas estivessem envolvidas em relações de 

concubinato ou uniões livres, não reconhecidas como legítimas pela Igreja Católica
118

.  

Nos registros de batismo pesquisados em Santo Antônio de Jesus, foram totalizadas 

4.243 crianças batizadas. Em relação aos matizes de cor (branco, preto, pardo, cabra e 

crioulos) e à condição de legitimidade e ilegitimidade, por ano pesquisado, temos o seguinte 

resultado na Tabela a seguir.  

  

Tabela 17 – Batizandos do município de Santo Antônio de Jesus por ano, segundo a cor e a condição 

 

 

Cor 

1888 1889 1890 1900 1901 1902  Total        

  p/cor 

  (%) 
L N  L  N L N L N L N L N 

Pardo 183 112 173 110 181 113 360 131 339 145 294 140   2.281 

  (54,0) 

Branco 146   20 129   14 156   11 196   15 186   21 174    8  1.076 

  (25,0) 

Cabra   30   50  32   20   34   27   69   29   90   47  64  38   529 

  (12,0) 

Crioulo     5   19  15     9   13     7   16     6   33   11  18  21   173 

  (4,0) 

Preto     5     9     7   12   11   12     4     0    2    0   4   0     66 

  (2,0) 

Sem cor     3     5     4     5     5     1   20     9   21    8    25 13   109 

  (3,0) 

Total 

p/ano 

372 215 360 170 400 171 665 190 671 232 579 210  4.234 

  % 63,0 37,0 68,0  2,0 70,0  30,0 78,0 22,0 74,0 26,0 74,0 26,0   100,0 

Fonte: Registros de Batismo. Arquivo da Cúria de Santo Antônio de Jesus. 

  

Os pardos representam a maioria absoluta dos batizandos com margem superior de 

legítimos. Os brancos aparecem logo depois dos pardos, com maioria absoluta de legítimos. 

Em seguida, aparecem os cabras, apresentando pequena margem de diferença entre legítimos 

e naturais, sendo que, no ano de 1888, a maioria absoluta é de filhos naturais. Os crioulos 

aparecem em quarto lugar, apresentando maioria de naturais nos anos de 1888 e 1902. Por 

último e em número bastante reduzido, aparecem os pretos, com maioria de naturais em 1888, 

1889 e 1890 e, nos demais anos, quando há diminuição expressiva de batizandos pretos, todos 

os que foram identificados com essa cor aparecem como legítimos. Juntando todos os matizes 

de cor por ano, podemos observar a variação entre o número de legítimos e naturais através do 

gráfico da Figura 4 a seguir. 

                                                           
118

 A esse respeito, ver REIS, Isabel Cristina. A família negra no tempo da escravidão: Bahia, 1850-1888. Tese 

(Doutorado em História)-Unicamp, Campinas/SP, 2007. Ver também ALVES, Adriana Dantas Reis. As 

mulheres negras por cima: o caso de Luzia Jeje: escravidão, família e mobilidade social, c. 1780-1830. 2010. 

Tese (Doutorado em História)-Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, 2010. 
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Figura 4. Gráfico da variação na condição dos batizandos por ano – Santo Antônio de Jesus. 

Fonte: Arquivo da Cúria de Santo Antonio de Jesus 

 

 

Os índices sugerem elevação do número de batizados a partir do ano de 1900, 

portanto, no início do século XX, momento em que, graças ao acentuado processo de 

migração regional, cresceu significativamente a população do jovem município de Santo 

Antônio de Jesus, que supera a população de Nazaré das Farinhas, município ao qual 

pertencia até 1880. De acordo com o Censo de 1890, do total de 26.876 habitantes do 

município de Santo Antônio de Jesus, 80% correspondiam a filhos legítimos e 20% a filhos 

ilegítimos; legitimados e expostos não atingiram 1%. No município de Nazaré das Farinhas, 

do total de 18.134 habitantes, 60% correspondiam a filhos legítimos, 39% a filhos ilegítimos e 

1% a filhos legitimados. Os filhos do africano Caetano ainda se incluíam entre os ilegítimos, 

uma vez que somente foram legitimados por ocasião da escrita do seu testamento em 23 de 

março de 1892.  

Já os filhos do português Miguel Leitão de Carvalho, legitimados por ocasião da 

escrita do seu testamento em 1894, estariam incluídos entre os que aparecem nessa condição 

no Censo de 1890. Tendo como seu testamenteiro o genro Martinho Roberto da Conceição, 

Miguel Leitão declarou que era solteiro e que tinha cinco filhos naturais, que naquele 

momento reconhecia como filhos legítimos, “[...] a fim de herdarem os bens de que possu(ía) 

em Portugal”
119

 e outros que apareceriam depois de sua morte. Seus filhos eram: Guilhermina, 

Felipa e Francisco filhos naturais de Eugênia Pereira da Conceição; e João e Maria, filhos 
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 APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazaré das Farinhas (1888-1904). 
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naturais de Maria Eusebia da Hora. Todos moravam na cidade de Nazaré das Farinhas com as 

respectivas mães e, possivelmente, eram reconhecidos como filhos do português, embora 

somente por ocasião da morte este se preocupara em legitimá-los, assim como também fez o 

africano Caetano, anos depois, com seus filhos. Na ocasião, Miguel Leitão deixou a terça 

parte dos bens que possuía em Portugal à filha Francisca, “[...] digna de (sua) gratidão pelo 

bem que sempre (o) tratou”
120

. Não sabemos, entretanto, a cor das duas mulheres com quem o 

português tivera relações de concubinato, tampouco qual seria a cor dos filhos que aparecem 

sem a idade no testamento. Mas bem podia ser que tais relações, assim como tantas outras que 

ocorreram na Bahia, fossem entre ex-escravas ou libertas e um senhor branco.  

Outro documento que aponta o reconhecimento legítimo dos filhos naturais é a 

escritura de perfilhação, como a que fez Manoel Francisco da Silveira em 1893. O referido 

perfilhante residia em Santo Antônio de Jesus, não sabia ler nem escrever e, na escritura, 

afirmou que, “[...] sendo viúvo, sem impedimento para casar, houvera três filhos em Caetana 

Maria Geralda, mulher solteira”. Os filhos Joaquim, com três anos de idade, Inácio, com dois 

anos de idade, e Mamede, com três meses de idade, foram batizados naquela freguesia. De 

acordo com a escritura, era de sua vontade perfilhá-los “[...] para que eles (pudessem) ser seus 

herdeiros e gozarem de todas as honras e prerrogativas, como se legítimos fossem” 
121

.   

A elevação do número de batizados em Santo Antônio de Jesus não se deveu 

unicamente ao aumento do número de habitantes no município. Sabe-se que as fortes tensões 

e negociações entre a Igreja e o Estado marcaram o alvorecer do novo regime, quando as “[...] 

autoridades eclesiásticas adaptaram-se aos novos limites políticos impostos pela República, 

chegando mesmo a alargar sua esfera institucional no período de 1889 a 1930” 
122

. Dessa 

forma, a Igreja garantiu seu fortalecimento institucional e patrimonial e os párocos 

locais/regionais mantiveram disputas de poder com as novas instituições adotadas com a 

                                                           
120

 APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazaré das Farinhas (1888-1904). 
121

 APMSAJ. Escritura de Perfilhação. Livro de Notas de Tabelião – 1893.  
122

 HERMANN, Jacqueline. Religião e política no alvorecer da República: os movimentos de Juazeiro, Canudos 

e Contestado. In: FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (orgs.). O Brasil Republicano: o 

tempo do liberalismo excludente: da proclamação a República à Revolução de 1930.  Civilização Brasileira, 

2008, p. 124-125. A autora enfatiza que, tendo por base o movimento reformador da prática católica surgido na 

segunda metade do século XIX, cujo objetivo foi retomar as determinações do Concílio de Trento, o arcebispo 

da Bahia e primaz do Brasil em 1890, D. Antônio de Macedo Costa, liderou um movimento político através do 

qual defendia o ponto de vista de que “[...] o Estado não poderia progredir sem a proteção da religião”. Tal 

movimento “[...] deu início a um processo de construção institucional da organização eclesiástica no Brasil nas 

primeiras décadas republicanas”, contornando “[...] as limitações políticas impostas pela nova ordem”, mas 

incapaz de controlar as reações populares ante as modificações vividas pelas autoridades religiosas, a partir da 

Constituição Republicana de 1891.   
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Constituição de 1891.  Nesse sentido, gradativamente foi aumentando o número de filhos 

legítimos naquela localidade.  

No que diz respeito à relação entre condição e cor dos batizandos coletados em Santo 

Antônio de Jesus, vejamos a Tabela a seguir. 

 

Tabela 18 –  Batizandos por cor e condição – Santo Antônio de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo da Cúria de Santo Antônio de Jesus (1888, 1889, 1890, 1900, 1901 e 1902). 

 

 

Em termos gerais, temos 72% dos batizandos identificados como legítimos e 28% 

identificados como naturais. Ocupando a segunda posição entre os batizandos, os brancos 

apresentam maior distância entre legítimos (92%) e naturais (8%), o que já era esperado. A 

maior quantidade de batizandos (legítimos e naturais) está entre os pardos, que representam 

54% do total. Também fica evidente que os pretos representam a minoria dos batizandos, 

entre os quais 50% foram identificados como legítimos e 50% como naturais. Quando 

juntamos todos os batizandos não brancos (pardos, cabras, crioulos e pretos), temos 2.881 ou 

73% de legítimos e 1.068 ou 27% de naturais. O gráfico da Figura a seguir sinaliza as 

variações nas margens de legitimidade e ilegitimidade por cor. 

 

Cor Legítimo % Natural % Total % 

Pardo 1530 67,0 751 33,0 2281 54,0 

Branco 987 92,0 89 8,0 1076 25,0 

Cabra 318 60,0 211 40,0 529 12,0 

Crioulo 100 58,0 73 42,0 173 4,0 

Preto 33 50,0 33 50,0 66 2,0 

Sem 

cor 

78 72,0 31 28,0 109 3,0 

Total 3046 100,0 1188 100,0 4234 100,0 
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Figura 5. Gráfico da variação na condição dos batizandos por cor – Santo Antônio de Jesus (1888-1902). 

Fonte: Arquivo da Cúria de Santo Antonio de Jesus. 

 

Os dados a respeito dos batizados de Santo Antônio de Jesus nos permitem perceber 

que, ao longo dos primeiros anos da República, enquanto o número de crioulos (denominação 

dada aos escravos nascidos no Brasil) ainda era bastante significativo, havia pouquíssimos 

pretos. Ao mesmo tempo, destaca-se o superior número de pardos, enquanto se mantém uma 

margem significativa também de cabras.  

É possível perceber ainda, sobretudo entre os pardos e cabras, um gradativo aumento 

no número de batizandos nascidos de uniões legítimas, no decorrer dos anos pesquisados. 

Nesse sentido, observa-se que houve uma tendência de normatização e normalização das 

relações, certamente devido às mudanças que vieram com a República, entre elas, a 

instituição do casamento e do registro civis, que constantemente foram colocados em cheque 

em relação aos valores e preceitos religiosos. Não resta dúvida de que os casais passaram a 

legitimar-se com maior frequência, fazendo opção pelo matrimônio ou casamento religioso, o 

que também refletiria as pressões da Igreja Católica.  

Para explicitar melhor tal conjuntura, vejamos, como exemplo, os números relativos 

especificamente no ano de 1888. Nesse ano, correspondente tanto ao período escravista como 

ao da pós-abolição, foram batizadas 595 crianças. A maioria delas foi identificada como parda 

(50%), em seguida estiveram os brancos (29%) e logo depois os cabras (14%). Do total geral, 

215 crianças, ou seja, 36% foram identificadas como filhos naturais. Entre esses filhos 

naturais, havia 71 crianças ou 33% identificadas como filhas de escravas, libertas ou de mães 

sem sobrenome (crioulas, pardas, pretas e cabras), conforme verificamos no capítulo anterior; 

havia ainda 144 crianças ou 67% cujas mães em sua maioria eram pardas. No mês de maio, 

por exemplo, aparecem duas cabras naturais, sendo que uma é filha de escrava e a mãe da 
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outra não tem sobrenome. Entre os filhos naturais de libertas, está o crioulo Isidoro, filho de 

Eulália.  

Considerando-se os filhos naturais de mães identificadas sem sobrenome, aparecem, 

no mês de novembro, os pardos Diolindo, filho natural de Francelina de Tal, Maria, filha 

natural de Maria de Tal, e Pedro, filho natural de Anna de Tal. Já entre os cabras nascidos 

nesse mesmo mês, aparecem uma Maria, filha natural de Maria de Tal, e outra Maria, filha 

natural de Mathildes de Tal, personagens que trataremos especificamente adiante. 

Possivelmente, essas mulheres sem sobrenome seriam ex-escravas ou libertas. Algumas delas 

podiam ser pardas ou também cabras; outras seriam pretas ou crioulas, que se teriam 

envolvido em relações afetivas com homens brancos ou mestiços, através de uniões livres ou 

do concubinato.  

No mesmo ano de 1888, os registros de batismo do município de Nazaré das Farinhas 

também apontam maior ou menor variação proporcional entre filhos naturais e legítimos, 

conforme a cor.  Em termos gerais, do total de 305 crianças batizadas, 156 (51%) foram 

identificadas como legítimos e 149 (49%) foram identificadas como naturais. Porém, quando 

relacionamos a cor com a condição dos batizandos, temos o resultado constante da próxima 

Tabela. 

 

Tabela 19 – Batizandos por cor e condição – Nazaré das Farinhas (1888) 

Cor Legítimo % Natural % Total % 

 70 47,0 80 53,0 150 49,0 

Branco 59 81,0 14 19,0 73 24,0 

Crioulo 10 23,0 33 77,0 43 14,0 

Cabra 3 17,0 15 83,0 18 6,0 

Preto 10 59,0 07 41,0 17 6,0 

Sem cor 02 50,0 02 50,0 04 1,0 

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0 

Fonte: Disponível em: < www.familysearch.org >. Acervo disponibilizado pelos mórmons. 

 

No gráfico da Figura abaixo, podemos observar a variação na condição dos batizandos 

por cor neste ano de 1888. 

 

http://www.familysearch.org/
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Figura 6. Gráfico da variação na condição dos batizandos por cor – Nazaré das Farinhas, (1888). 

           Fonte: Disponível em: < www.familysearch.org >. Acervo disponibilizado pelos mórmons. 

 

          

  Juntando-se os batizandos não brancos (crioulos, cabras, pardos e pretos), podemos 

perceber que a maioria absoluta (59%) foi identificada como de naturais. Já entre os brancos,  

observa-se um número bastante superior de batizandos legítimos, embora também apareçam 

alguns naturais. Esta análise baseia-se nos registros de batismo apenas do ano de 1888 em 

Nazaré das Farinhas. Mas, se compararmos com os batismos de Santo Antônio de Jesus 

naquele mesmo ano de 1888, é possível observar semelhanças e diferenças. Nos dois 

municípios, os pardos representam a maioria dos batizandos. Porém, somente em Nazaré os 

pardos aparecem com maioria de naturais. Em relação aos crioulos e cabras, os dados para 

ambos os municípios indicam maioria de naturais. Talvez as campanhas eclesiásticas, aliadas 

também a fatores econômicos, tenham contribuído para que houvesse maior tendência de 

normatização e legitimação das relações conjugais naquele recém-criado município, refletindo 

diretamente no número de batizandos pardos legítimos.  Já no que diz respeito aos batizandos 

pretos, enquanto, em Santo Antônio de Jesus, a maioria aparece como natural, em Nazaré, 

uma pequena margem de diferença coloca os legítimos como maioria.   

Pode-se concluir que, para o ano de 1888, além dos crioulos e dos pretos, um bom 

número de pardos ou cabras das duas localidades representa os filhos de ex-escravas ou 

libertas, reforçando, portanto, a influência negro/africana no processo de mestiçagem que 

configurou aquela sociedade.  

Para estabelecer alguns parâmetros comparativos com os registros de batismo, quando 

foi possível, recorremos aos registros civis de nascimento. Em Santo Antônio de Jesus, para o 

mesmo período correspondente aos batizados, encontramos apenas os registros de nascimento 
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dos anos de 1901 e 1902. Quanto a Nazaré das Farinhas, não conseguimos acessar tais 

documentos.    

No ano de 1901, houve um número reduzido de pessoas registradas civilmente em 

Santo Antônio de Jesus. Foram apenas 23 registros, todos eles legítimos. Desse total, havia 2 

pardos (8,7%), 17 brancos (82,6%) e 2 sem cor (8,7%). No ano seguinte (1902), houve um 

significativo aumento nos registros. Foram registrados 99 nascimentos dos quais 52 eram 

brancos (53,6%), 40 pardos (41,2%), 3 pretos (3,1%), 1 crioulo (1,0%) e 3 apareceram sem 

cor (3,1%). Entre os que se registraram nesse ano, 70 aparecem como legítimos, 6 como 

ilegítimas e 23 como naturais. Nesse tipo de registro, a categoria de ilegítimo referia-se aos 

filhos de casais que, embora unidos através do matrimônio religioso, não eram casados 

civilmente; já os denominados filhos naturais eram também aqueles nascidos de relações 

cujos pais não eram identificados, portanto, eram os filhos de mães solteiras. O superior 

número de filhos legítimos nos registros civis compatibiliza com a maioria branca e parda 

que, em grande parte, residia na cidade e estaria ocupando posições elevadas na hierarquia 

social, o que certamente contribuía para uma maior aproximação com as novas leis que 

vieram com o regime republicano.   

Comparando-se o número de nascidos registrados civilmente nos anos de 1901 e 1902, 

observa-se uma margem de crescimento, em que se avança de 23 para 99. Porém, quando é 

feita a comparação desses registros com o número de batizados ocorridos no mesmo ano de 

1901 no município, verifica-se uma grande distância entre os números. Assim, enquanto 

foram feitos 903 batizados, houve nesse mesmo ano, em Santo Antônio de Jesus, apenas 23 

nascimentos registrados civilmente, o que representaria somente 2% em relação ao total de 

batizados. Já no ano de 1902, apesar de se verificar ainda grande desproporção entre batismo 

(789) e registro civil (99), percebe-se, sobretudo, um aumento na quantidade de pardos, 

saindo de 2, em 1901 para 40, em 1902. É bom acentuar, contudo, o fato de que havia uma 

margem de batizandos e/ou pessoas registradas civilmente que não teriam nascido naquele 

referido ano em que foi batizado ou registrado.  

Somando-se os registros civis de nascimento dos dois anos relativos ao município de 

Santo Antônio de Jesus temos o que espelha a Tabela a seguir.  
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Tabela 20 – Cor e condição nos Registros civis de nascimento (1901/1902) 

Registros cíveis de nascimento em SAJ (1901 e 1902) 

Cor Leg. % Ileg. 

 

  % 

 

Nat. % Total 

p/cor 

% 

Branco 66 96,0 01  1,0 02  3,0 69 57,0 

Pardo 18 43,0 04  9,0 20 48,0 42 34,0 

Preto 02 66,0 -  - 01 34,0 03   2,0 

Crioulo -  - 01 100,0 -  01  1,0 

Não 

consta 

07 100,0 -  -  - 07  6,0 

Total p/ 

condição 

93 76,0 06    5,0 23 19,0 122 100,0 

Fonte: Cartório do Registro Civil de Santo Antônio de Jesus. 

 

A maioria dos nascimentos é representada por brancos legítimos. Entre os pardos, o 

maior percentual é de naturais, diferente do que apontou os batismos, com maioria de 

legítimos no mesmo período. O único crioulo que aparece é ilegítimo. Surpreende ainda o fato 

de que todos os que aparecem sem cor tenham nascido legítimos. Por que a ausência da cor? 

Seria omissão consciente ou alguma dificuldade de identificação? Não temos respostas para 

tais perguntas.   

Como se pode perceber, a condição de legitimidade ou ilegitimidade indica um forte 

traço da composição das famílias naquele contexto pós-abolição. Presente nos registros de 

batismo e nos registros cartoriais de nascimento, tais condições demonstram a existência de 

uma forte tensão entre o eclesiástico e o civil. Não resta dúvida, porém, de que a população 

continuava muito mais próxima do registro eclesiástico, não apenas através do batismo, mas 

também do casamento religioso, uma vez que era este que determinava a condição de 

legitimidade dos batizandos. Por outro lado, os números revelam que, naqueles primeiros 

anos da República, havia reduzida procura pelos registros civis e, somente com o passar dos 

anos, tais registros fariam parte efetiva da vida de um maior número de pessoas da localidade, 

como, provavelmente, ocorreria em todo o Estado da Bahia e no País.  

 

 

 

 

 



90 
 

2.2. DOS PARDOS E CABRAS: MISCIGENAÇÃO, MESTIÇAGEM 

 

Nos primeiros anos depois da abolição, a identificação da cor era um requisito 

importante nos registros paroquiais de batismo. Conforme se observou na Tabela 17, a 

população não branca, ou seja, pardos, cabras, crioulos e pretos, compunha 72% dos 

batizandos pesquisados em Santo Antônio de Jesus. Do total de 4.234 batizandos, 2.281 

foram identificados como pardos (54%). Desse total de pardos, 1.529 (67%) foram 

identificados como legítimos e 752 (33%), como naturais.  

Apesar de os pardos, em sua maioria, serem filhos legítimos, o que sinaliza uma  

tendência à normatização das relações conjugais, através do matrimônio, entre eles há ainda 

um acentuado número de filhos naturais, diretamente relacionados às mães solteiras, já que 

quase nunca aparece o pai solteiro. 

Os cabras representam 12% dos batizandos pesquisados, sendo 60% legítimos e 40% 

naturais, proporcionalmente apresentando maior número de naturais do que o apresentado 

entre os pardos. Portanto, somando-se os pardos e cabras, temos 66% de batizandos mestiços, 

indicando, em maior ou menor grau, a expressiva ascendência africana na localidade.   

De acordo com Barickman, não se deve atribuir um valor absoluto às categorias que 

serviam para designar a “qualidade” ou “cor” dos indivíduos. Isso porque, além dessas 

categorias não constituírem um guia infalível à genealogia ou à pigmentação da pele, “[...] 

também não correspondem necessariamente nem à maneira pela qual as pessoas se 

identificaram a si mesmas nem às identidades que seus vizinhos lhes davam na convivência 

diária” 
123

. O autor adverte também que “pardo” equivaleria a “mulato” e indicaria algum grau 

de miscigenação afro-europeia, enquanto “cabra” corresponderia a uma “cor” intermediária 

entre “preto” e “pardo”, e o termo crioulo era relativo ao escravo não mestiço, de origem 

africana, nascido no Brasil 
124

.  

Enquanto parece mais fácil compreender o significado do termo cabra, certamente 

com maior identificação com o africano ou crioulo, o mesmo não acontece com o termo 

pardo. Este, mais comumente associado aos mestiços, relaciona-se a uma multiplicidade de 

usos e significados existentes desde o período colonial.  Em vista da acentuada presença 

africana no Nordeste açucareiro, tendeu-se a usar o termo pardo como sinônimo de mulato, 
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 BARICKMAN, B. J. Até a véspera: o trabalho escravo e a produção de açúcar nos engenhos do Recôncavo 

Baiano (1850-1881). Afro-Ásia, Salvador/BA, n. 21/22, FFCH/UFBA, 1998-1999, p.35.  
124

 Id., Ibid.  
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que seria o “meio branco, meio negro, mas diferente de ambos” 
125

. Schwartz lembra, 

entretanto, que a emergência dos pardos no século XVII esteve ligada também às uniões entre 

europeus e africanos, e destes com indígenas 
126

.  

Para Sheila Faria, no Sudeste colonial, o termo pardo tanto referenciava a mestiçagem 

como fora usado também como sinônimo de liberto ou homem livre. Já Russell-Wood sugere 

que “[…] a palavra pardo pudesse ser pensada como indicação de uma condição social mais 

elevada do que aquela habitualmente atribuída aos mulatos” no contexto da escravidão 

colonial 
127

. Dessa forma, “[…] o termo pardo mais do que identificar um matiz de cor, podia 

indicar origem, condição social e status das pessoas de cor no universo colonial” 
128

. Nesse 

caso, o termo tinha sua própria mobilidade e, assim como demonstrou Guedes Ferreira, a 

partir das listas nominativas da Vila de Porto Feliz na Província de São Paulo, durante o 

século XIX, foi possível muitas famílias de livres negros tornar-se parda ou mesmo branca, 

dependendo da conquista de melhores condições econômicas e sociais. Houve casos em que 

pardos passaram a ser identificados como brancos ao alcançar o status de senhor de escravo 

129
.  

No que diz respeito ao contexto de introdução da noção de cidadania no Império do 

Brasil, Hebe de Mattos apresenta interpretações inovadoras, quando analisa a Constituição de 

1824 do ponto de vista da revogação do dispositivo colonial da “mancha de sangue”, 

momento em que se deu o reconhecimento dos direitos civis aos cidadãos brasileiros livres, 

sem referência à cor. Enfatizando os conteúdos hierarquizantes presentes nos discursos 

produzidos em torno da mestiçagem, a autora adverte sobre os riscos de naturalização e 
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 Segundo Luiz Vianna Filho, “Sobretudo pela miscigenação, as duas camadas maiores da população – a 

branca e a negra – fundiram-se de tal modo que era quase impossível descobrir uma linha nítida de separação. O 

cruzamento fazia surgir o elemento intermediário, o mulato, que era a linha com que se costurava a justa posição 

dos dois tipos díspares. Meio branco, meio negro, mas diferente de ambos, o mulato era uma espécie de agente 

de ligação, que diminuía as distâncias raciais” (VIANNA FILHO, Luiz. O negro na Bahia: um ensaio clássico 

sobre a escravidão. 4.ed. Salvador: EDUFBA: Fundação Gregório de Mattos, 2008. p.177).  
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  SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988.  
127

 RUSSELL-WOOD, J.R. (2005) apud VIANNA. Larissa. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos 

na América Portuguesa. Campinas, São Pulo: Editora da UNICAMP, 2007. p. 36.  
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 VIANNA. Larissa. O idioma da mestiçagem..., op. cit., p. 36. 
129

 GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São 

Paulo, c. 1798- c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. Ver principalmente o capítulo V – Egressos 

do Cativeiro: histórias familiares -, quando o autor analisa o caso dos Monteiros, evidenciando o caso de 

Cândido – agregado, carpinteiro e parente do pardo Leonardo Monteiro – que, depois da morte deste, tornou-se 

Cândido Monteiro, casou com uma parda e, mais tarde, entre 1810 e 1815, foi identificado como soldado 

miliciano pardo. Em 1824, tornou-se senhor de escravo e embranqueceu juntamente com a esposa, continuando 

nestas condições até 1829. Trata-se de um caso de mobilidade social “[...] que se evidencia no 

embranquecimento do casal”, demonstrando assim o “[...] caráter familiar” da mobilidade. Ainda de acordo com 

o autor: “Se não foi herança de sua esposa, o trabalho converteu um descendente de escravos pardo em senhor 

branco”. 
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idealização de identidades sociais com base em tal noção 
130

. Nesse caso, o termo ‘pardo’ se 

diferenciava da designação de mulato, sendo usado, antes de tudo, para “registrar uma 

diferenciação social” 
131

. Logo, tanto “[...] o escravo descendente de homem livre (branco) 

tornava-se pardo, bem como todo homem nascido livre, que trouxesse a marca de sua 

ascendência africana – fosse mestiço ou não” 
132

.  

A extensa miscigenação característica da história do Brasil potencializou uma 

sociedade híbrida, sobretudo do ponto de vista da cor e da cultura. Mas é preciso deixar claro 

que, no preenchimento de posições econômicas e sociais, os matizes de cor sempre 

funcionaram como critérios relevantes. Portanto, não há como pensar as hierarquias sociais 

dissociadas do critério “racial” ou de cor no processo de formação de nossa sociedade. As 

hierarquias estavam imbricadas na cor, que também era fluida e dependia de circunstâncias 

sociais
133

. Nesse sentido, as classificações dos matizes de cor também eram influenciadas pela 

posição hierárquica, que decorria da posse de determinados bens e dos critérios de honra e de 

prestígio social, atendendo assim a uma combinação entre o econômico, o político e o social.     

Se os libertos e livres “de cor” teriam permanecido durante o sistema colonial como 

alvo de tensões sociais entre o mundo dos escravos e o mundo dos senhores, tal situação já 

não era mais tão presente nos últimos anos do Império, onde a grande maioria da população 

era composta de homens e mulheres livres. Em 1872, os descendentes de africanos na Bahia – 

quarta província em número de escravos – somavam 68,53% da população livre 
134

. É 

evidente que essa população, por diferentes motivos e caminhos, estava muito mais mediada 

pela miscigenação e mestiçagem do que se pode imaginar. No ano de 1888, em Santo Antônio 

de Jesus, os batizandos Ambrosio, Aprígio e Maria, sendo filhos naturais de escravas, assim 

como tantos outros, foram identificados como pardos, certamente, por serem mestiços 
135

. 

Suas mães podiam ser pardas, crioulas ou africanas. Logo, além da possibilidade de essas 

mães escravas terem gerado seus filhos a partir de relações com homens brancos ou mestiços, 
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elas próprias também podiam ser pardas/mestiças, o que torna ainda mais variado e complexo 

o processo de mestiçagem vivido na localidade e na sociedade brasileira como um todo.  

Ciente da complexidade que envolve as classificações de cor, sobretudo no que diz 

respeito ao termo pardo, é necessário associá-las ao conteúdo social, levando-se em 

consideração a instabilidade e a mudança das identidades, que constantemente se 

movimentam e se reelaboram. Por isso não devemos esquecer que a análise aqui proposta 

toma por base os registros paroquiais e os registros civis do período pós-abolição e início da 

República na Bahia. Logo, há que se levar em consideração tanto a memória e as marcas da 

escravidão como as disputas por espaços de poder e cidadania – elementos fundamentais na 

construção e/ou manutenção dessas identidades de cor –, quer fossem do ponto de vista das 

referidas instituições ou do ponto de vista dos indivíduos que as acionavam.  

Nesse sentido, mesmo tendo em vista os diferentes matizes de cor, muitas vezes a 

classificação esteve relacionada a outras dimensões de identificação dos indivíduos. Isso quer 

dizer que o termo pardo tanto podia significar referência a pessoas que, do ponto de vista da 

cor, se distinguiam do branco e do preto, como podia estar relacionado a concepções 

hierárquicas e posições sociais constantemente negociadas e reatualizadas antes e depois da 

abolição. O que parece claro é que, em relação à cor, as pessoas não eram identificadas nem 

se identificavam a partir de uma visão dicotômica, demarcada por brancos e negros, que os 

separava em lugares específicos da sociedade. Frequentemente, os processos de identificação 

e classificação estiveram ligados a relações familiares, condições econômicas e sociais, ou 

ainda instrução e posições de poder, elementos que podiam definir uma pessoa como mais ou 

menos próxima do padrão branco ou negro.  

Até aqui, vimos uma intensa relação entre os batizandos pardos e a condição de filhos 

naturais ou ilegítimos, embora tudo indique que, ao longo do século XX, houve um processo 

de normatização nas relações conjugais, provocando a redução do número de crianças 

nascidas nessa condição. A partir de alguns processos criminais em que aparecem filhos 

naturais, trataremos a seguir de tensões e contradições em torno da composição dessas 

famílias formadas por mulheres solteiras.   
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2.3. HISTÓRIAS DE MÃES SOLTEIRAS 

 

Embora se saiba que as ex-escravas não estiveram envolvidas apenas em relação de 

concubinato
136

, os registros coletados em Nazaré das Farinhas deixam claro que ali havia um 

grande número de mães solteiras, notadamente negras e mestiças de parcos recursos que, 

mantendo ou não uniões através da mancebia ou do concubinato, enfrentavam as mais 

diversas dificuldades para sobreviver e criar seus filhos. Possivelmente por ser um município 

de grande tradição da mão-de-obra escrava no sul do Recôncavo, Nazaré das Farinhas 

apresentou acentuado número de famílias negras e mestiças formadas por mãe e filhos, nas 

quais não aparece a figura do pai. Em alguns casos, a figura paterna seria representada pelo 

padrinho, por um tio, um tutor ou até mesmo pelo “patrão” das mães dessas crianças.  

Cruzando os registros eclesiásticos com os processos criminais, percebemos que 

muitas dessas mães solteiras aparecem nos registros de batismo e óbitos, além de estarem 

presentes em processos de defloramento de suas filhas ou em denúncias de agressões 

provocadas por seus amásios. É, por exemplo, o que aconteceu com Ceciliana de Jesus, 40 

anos, viúva, de cor parda, agredida por seu amásio Manoel dos Anjos que, estando 

embriagado, a insultou com “palavras ofensivas” e a feriu com um facão
137

. Outras tantas se 

encontram relacionadas diretamente à condição de pobreza, lançando mão de estratégias que 

repartiam a família, de forma que, muito cedo, filhos e filhas se separavam de suas mães, 

tentando se inserir em novos meios sociais, buscando alterar sua condição de vida.  

O caso de Maria Angélica
138

, filha natural da ex-escrava parda Domitilla Maria da 

Conceição, insere-se na condição de ilegitimidade, uma situação comum a um grande número 

de famílias negras e mestiças que atravessaram a fronteira entre a escravidão e a liberdade em 

Nazaré das Farinhas. Tudo indica que foi por ocasião do falecimento de Domitilla que suas 

duas filhas (Maria Angélica e Clotildes) passaram a morar na casa da costureira Maria de 

                                                           
136

 ALVES, Adriana Dantas Reis. As mulheres negras por cima – O caso de Luzia Jeje. Escravidão, família e 

mobilidade social, c. 1780- c. 1830. Tese de Doutoramento em História. UFF, Niterói/RJ, 2010. Analisando a 

cultura sexual a partir de experiências vividas no Brasil colonial, a autora revisita Gilberto Freire e provoca um 

grande debate sobre as relações entre sexualidade, escravidão e mestiçagem, considerando que “[...] concubinato 

e tratos ilícitos estão muito mais próximos dos sentimentos da época apesar de ‘contaminados’ pelos discursos 

da Igreja Católica, que decidia sobre os comportamentos morais e lícitos”. Entre outros casos, o que move toda a 

análise da autora é a história da família formada entre um senhor branco, a ex-escrava Luzia Jeje e seus filhos 

pardos.  
137

 APMSAJ. Seção Judiciária. Corpo de Delito de Ceciliana de Jesus, 1903.  
138

 AFNF. Processo Criminal, 1902. Caixa sem identificação. Trata-se de um caso de defloramento. 



95 
 

Brito Fraga, onde ocorreu o defloramento da primeira, que originou o processo criminal em 

foco 
139

. A seguir, podemos observar a genealogia da família de Maria Angélica. 

 

Domitilla Maria 

da Conceição 

(mãe)  

 Pai sem 

identificação   

 

 

Maria 

Angélica 

(filha 

natural) 

 

 Clotildes 

(filha 

natural) 

  

Na casa de Maria de Britto Fraga, onde morava e costurava, Maria Angélica fora 

deflorada por Antonio Fraga. Tinha entre 19 e 23 anos de idade e era uma moça de “[...] 

reconhecida honestidade e de muito bom comportamento”, conforme afirmaram as 

testemunhas do processo criminal contra o deflorador. Naquele dia, 26 de novembro de 1902, 

quando a dona da casa saíra em companhia de Clotildes, Antonio Fraga, filho de Maria de 

Britto Fraga, teria aproveitado a oportunidade e, prometendo casamento, a deflorou
140

. 

Percebendo que o deflorador passou a evitá-la, Maria Angélica fugiu para a casa da 

engomadeira Escolástica, também solteira, com 35 anos, de onde “[...] foi retirada por seu 

tutor Braulio José Lopes”. Ainda de acordo com seu depoimento, o deflorador teria ido ao seu 

encontro e prometeu casar-se para “reparação de sua honra”, desaparecendo em seguida.  

A testemunha André Porcino dos Reis, 35 anos, solteiro, artista, natural e residente 

naquela cidade, dissera que, no dia do ocorrido, a pedido de Clotildes, irmã da deflorada, 

dirigiu-se até a casa de Escolástica para tentar fazer Maria Angélica voltar para casa, mas esta 

se recusara. Destacou também o bom procedimento da moça e acusou o deflorador, afirmando 

ainda que os dois tinham muita intimidade, moravam na mesma casa e que já os tinha visto 

“com brinquedos” 
141

. 

Outra testemunha, José Francisco da Cunha, 27 anos, casado, professor particular, 

também natural e residente em Nazaré, dissera que, na noite daquele dia 26, na casa do 

compadre Marcellino de Brito, soube que a menor Maria Angélica havia saído da casa de 

dona Maria Fraga. Juntamente com outras pessoas, ele tentou achá-la, mas não houve sucesso, 
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sabendo em seguida que ela se encontrava na casa de Escolástica 
142

. A terceira testemunha, 

João Eduardo de Britto, 29 anos, casado, negociante, natural e residente também naquela 

cidade, relatou que “[...] estando na casa do cunhado Eduardo Moura, soube do que se 

passou” com Maria Angélica. Assim como as demais testemunhas, também evidenciou o bom 

comportamento da moça deflorada, afirmando que “[...] nunca houve nenhuma suspeita sobre 

sua honestidade” 
143

. 

No processo, em momento algum, aparece a ocupação de Antonio Fraga, e o seu 

advogado de defesa afirma que ele “foi falsamente acusado de haver deflorado a Maria 

Angelica” e que seu cliente, embora não fosse o autor do defloramento, “[...] sujeitava-se a 

com ella casar-se, unicamente pelo fato de desamparado de bens de fortuna, não poder 

defender-se, de maneira a provar sua inocência” 
144

. Mas o curador da ofendida negou-se a 

isso formalmente, respondendo ao portador de uma carta que o casamento do suplicante seria 

na cadeia. O deflorador alegara que “[...] representaria o papel humilhante de casar-se, mas 

diante de resposta tão franca e de todos os embaraços”, resolveu mandar tirar a certidão de 

idade de Maria Angélica 
145

. A certidão anexa ao processo, conforme se verifica na imagem 

abaixo, comprovara que ela fora batizada em 1º de fevereiro de 1880, com quatro meses, 

tendo nascido em novembro de 1879, portanto estaria com 23 anos e seria de maior idade.  
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Figura 7 – Cópia da certidão de nascimento de Maria Angélica. 

Fonte: AFNF. Processo Criminal de Defloramento, 1902. 

 

 

O padrinho da deflorada, Manoel Gonçalves Melhor, também conhecido como Manoel 

Espiridião Melhor, 48 anos, casado, natural do município e ali negociante, foi intimado a 

depor e confirmou que a mãe da deflorada fora escrava de Antonio Dias dos Santos, que a 

deixou como herança a sua filha Maria Leonor Prates. Afirmou ainda que procurou verificar 

as informações a respeito do batizado de Maria Angélica, atestando ter sido realizado no ano 

de 1883, o que contrariava as informações contidas no documento que teria sido emitido pelo 

então Cônego da freguesia.  

Depois de ouvir as testemunhas, acessar as diferentes versões e informações sobre o 

batizado, o nascimento e o exame de corpo de delito da deflorada, o juiz concluiu que, embora 

tivesse havido o defloramento e este fora praticado por Antonio Fraga, o processo não tinha 

fundamento uma vez que “[...] ficou provado que a vítima não fora deflorada com menos de 
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21 annos” 
146

. Logo, julgou improcedente a denúncia contra o deflorador Antonio Angelo de 

Oliveira Fraga.  

Através de processos criminais como este, é possível refletir sobre condições de vida, 

relações de dependência e condutas vividas naquele contexto de pós-abolição. O desfecho do 

processo não foi favorável a Maria Angélica, que ficou com sua honra manchada. Entretanto é 

possível perceber que a filha da ex-escrava Domitilla, embora tivesse nascido sem pai e sua 

mãe já fosse falecida, não se encontrava sozinha no mundo. Havia um bom número de 

pessoas que a conheciam e com as quais ela se relacionava formando, portanto, “uma rede de 

proteção” fundamental às crianças nascidas ilegítimas naquele contexto, também marcado 

pela instabilidade das famílias 
147

. Além da costureira, que a teria acolhido em casa, havia a 

engomadeira Escolástica que a acolheu depois do defloramento, os senhores convocados 

como testemunhas que, em suas falas, demonstraram ter bastante conhecimento sobre a 

história de vida da deflorada, todos reforçando o seu comportamento honesto; havia ainda o 

próprio deflorador, por quem ela estaria apaixonada, e o tutor Braulio José Lopes, que não 

desistiu de defender sua honra, exigindo até o final a condenação do deflorador pelo possível 

crime cometido.   

Maria Angélica se teria apaixonado pelo filho da dona da casa onde morava, logo, não 

conseguira resistir às investidas do galanteador que a deflorou, prometendo casamento. 

Aquela moça honesta e de bom procedimento deve ter sonhado em casar-se com aquele rapaz 

com quem ela vivia muito próxima, deixando-se envolver afetivamente. Mas, a partir daquele 

ato sexual, forçado ou consentido, os rumos que a história tomaria lhe reservariam grandes 

dissabores. Exposição, vergonha e frustração passaram a acompanhar os seus dias. O fato 

podia ter passado em branco, como, certamente, ocorrera com tantas outras mulheres que 

viveram tal situação. Mas a atitude de Maria Angélica em fugir de casa e o seu 

comportamento exemplar tornaram-se elementos-chave para que aquele caso assumisse 

tamanha proporção, gerando a abertura de um processo criminal que mobilizou toda uma 

vizinhança na defesa da sua honra. Curioso é que, em nenhum momento, a dona da casa 

Maria de Britto aparece nos autos. Por que ela não foi intimada a depor no processo? Qual 

seria o seu posicionamento diante do fato? Não sabemos. É possível que, como mãe do 

deflorador, o estivesse apoiando na busca de elementos que evitassem a sua condenação. 

Afinal, a condenação seria o casamento como reparação da honra de uma moça que, embora 

fosse honesta e comportada, era filha de uma ex-escrava. Certamente o casamento entre um 
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 AFNF. Processo Criminal de Defloramento, 1902. Parecer do Juiz.  
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 Ver MATTOSO, Kátia M. Queirós. Família e Sociedade..., op. cit., p. 133. 
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cidadão livre e possuidor de algum recurso e status e uma moça com trajetória diretamente 

ligada ao passado escravo não era algo comum nem aceito com bons olhos naquela sociedade 

cuja escravidão havia sido abolida há pouco mais de uma década e na qual ainda se devia crer 

na preservação de regras sociais do mundo escravista.  

Uma vez desonrada e solteira, Maria Angélica enfrentaria novos desafios na luta 

cotidiana para permanecer vivendo naquela sociedade. Que destino ela tomou não se sabe. 

Caso tivesse engravidado do seu deflorador, provavelmente iria tornar-se mais uma mãe 

solteira, assim como acontecera com sua mãe e com tantas outras mulheres que viveram 

situações semelhantes naquele contexto, onde, com algumas exceções, a escolha não teria sido 

esta. 

Não era mesmo fácil às mulheres solteiras cuidarem de suas filhas. A lavadeira Maria 

Clara Sant’Anna, de cor parda, com 40 anos de idade, nascida e residente em Nazaré das 

Farinhas, tentou proteger a honra da filha que teria sido deflorada, mas apenas conseguiu 

envolver-se em um conflito com o deflorador, do qual saíra espancada 
148

.  

Segundo o depoimento de Maria Clara, na tarde daquele dia 13 de dezembro de 1909, 

no lugar denominado Araçá, estava ela “[...] em visita a uma sua camarada de nome Maria 

Domingas, ali fora inesperadamente agredida pelo indivíduo Argemiro de Farias que lhe 

descarregara diversas cacetadas”
149

. O motivo da agressão teria sido,  

 

[...] o fato de ter o agressor em janeiro do mesmo ano deflorado a uma sua 

filha com a qual não quis casar, deixando-a em sua companhia e tendo ela 

procurado os meios legais da lei para desafronta da honra de sua filha e 

punição do autor, procedimento este, que enfureceu não só ao seu agressor 

como ao pai deste.
150

  
 

 

Além de procurar defender a honra da filha através da justiça, Maria Clara não se teria 

calado diante do procedimento do deflorador Argemiro e, em diversas ocasiões, fizera “[...] 

referencias ao seu mal [sic] procedimento para com a honra de uma donzela pobre” 
151

.  

Ainda de acordo com o seu depoimento, naquele dia “[...] acompanhava a Argemiro, 

um indivíduo conhecido por Nousinho, agregado e trabalhador do mesmo e que ela ofendida 

ia em companhia do seu canoeiro Crispim a quem o ofensor quis também espancar” 
152

. O 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Caixa sem identificação. 
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 Idem. Depoimento da vítima Maria Clara Sant’Anna. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento de Maria Clara Sant’Anna. 
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intento do agressor teria sido contido “[...] devido a intervenção de Vicente Romualdo de 

Souza que também obstou que ela continuasse a ser espancada” 
153

.  

Muitas pessoas residentes na localidade ou perto dali teriam presenciado o conflito. 

Entre as testemunhas convocadas a depor, estavam Vicente Romualdo Souza, 60 anos, 

casado, oleiro, natural dali; Maria Clara da Conceição, 65 anos, solteira, lavadeira, natural de 

Arathuípe e residente no Araçá; João Athanazio de Farias, 22 anos, solteiro, oleiro, natural do 

Termo de Arathuipe e residente no Araçá; Crispim Evangelista do Carmo, 24 anos, solteiro, 

lavrador, natural do Termo de São Felipe e residente no lugar Saúde do mesmo Termo; e 

Geraldo Valeriano dos Santos, 18 anos, solteiro, jornaleiro, natural e residente no lugar Araçá 

onde era mais conhecido como Geraldo Bispo.  

Vicente Romualdo Souza dissera que estava em sua residência, quando apareceu na 

sua porta Maria Clara, retirando-se em seguida. Momentos depois, ele teria ouvido “[...] um 

falatório e saindo encontrou na rua a vítima que chingava ao Major Francisco Adolpho de 

Farias pronunciando nomes injuriosos e palavras obscenas” 
154

. Tentando conter o conflito, 

ele a teria segurado por um braço, fazendo com que “[...] ela se embarcasse na canoa que a 

tinha levado ali e se fosse embora”, mas Maria Clara “[...] nada cedeu, pelo que ele seguiu 

para sua casa” e por isso [...] “não sabia se ela apanhou de alguma pessoa” 
155

. Disse ainda 

que a mencionada Maria Clara, morando na Tijuca, teria ido propositalmente ao Araçá, e que 

tinha “[...] péssimo comportamento e constantemente viv(ia) embriagada” 
156

.   

Maria Clara da Conceição, a segunda testemunha, também dissera que estava em sua 

casa quando ouviu o falatório e que, ao sair pra ver, “[...] encontrou Maria Clara 

pronunciando palavras obscenas e injuriosas ao Major Francelino Adolpho, estando ali ainda 

Argemiro, filho deste” 
157

. Juntamente com Vicente, teria ela pedido a Maria Clara “[...] que 

se retirasse para sua casa”, mas somente depois de “[...] muito custo e muito rogo dela, Maria 

Clara embarcou na canoa e retirou-se, sendo que nessa ocasião a descompostura e palavriados 

foi com mais intensidade”
158

. A testemunha ainda dissera “[...] que não lhe consta que Maria 

Clara foi espancada no Araça por pessoa alguma” e que a conhecia de muito tempo e sabia 

que ela, “além de ter mal procedimento (era) intrigante”
159

. 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento de Maria Clara Sant’Anna. 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento da testemunha Vicente Romualdo de Souza. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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  APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento da testemunha Maria Clara da Conceição. 
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 Idem. 
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Enquanto trabalhava na olaria, a testemunha João Athanazio de Farias teria ouvido um 

falatório e, em seguida, quando estava “[...] sahindo para sua casa viu a mesma que já ia 

embarcar levada pela testemunha Clara e que não sabe nem ouviu dizer que Maria Clara foi 

espancada no Araçá” 
160

.  

O lavrador e canoeiro Crispim Evangelista do Carmo, disse que “[...] naquele dia 13 

indo desta cidade para a Saúde e levando na canoa Maria Clara de Sant’Anna, esta pediu-lhe 

que chegasse no Araçá, pois ela tinha ali um negócio e precisava saltar” 
161

. Depois de 

atendida a solicitação, “Maria Clara desembarcou e foi para terra ficando ele na canoa 

tomando conta de uns carregos” 
162

. Mais tarde, ela o teria chamado para jantar em uma casa 

e, quando estavam voltando para a canoa,  

 

[...] viu no caminho sentados em uma porta de uma casa diversas pessoas e 

ao se aproximarem deste grupo, dentre ele levantou-se um que dirigindo-se 

para Maria Clara perguntou-lhe o que seu pai lhe havia feito para ela xingar 

tanto e em acto contínuo deu-lhe diversas pancadas com um pedaço de pau, 

precisando a intervenção dele e de uma mulher para acalmá-lo. Disse mais 

que no Araça não conhece pessoa alguma e sabe chamar-se Argemiro Farias 

o ofensor. Disse ainda que não viu e nem sabe se Maria Clara xingou a 

Argemiro ou ao pai dele. 
163

 

 

A última testemunha a depor foi o jornaleiro Geraldo Valeriano dos Santos, que 

dissera ter chegado no Araçá depois do ocorrido e “[...] soube que Maria Clara havia estado 

ali e xingado muito o Major Francisco Adolpho e que nunca ouviu dizer que ela tivesse sido 

espancada ali por pessoa alguma” 
164

. 

Trata-se, portanto, de mais um caso envolvendo uma família cuja mãe era solteira. O 

processo se refere a um crime de espancamento sofrido por uma mãe que buscava 

desesperadamente limpar a honra da filha, certamente tentando fazer com que o deflorador se 

casasse com ela, afinal era essa a maneira de se “reparar o mal [sic] feito”.  Não há referência 

ao nome nem à idade da jovem deflorada, mas não encontramos o processo que Maria Clara 

diz ter aberto contra o possível deflorador 
165

.  
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento da testemunha João Athanazio de Farias. 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento da testemunha Crispim Evangelista do Carmo. 
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 Idem. 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Depoimento da testemunha Geraldo Valeriano dos Santos. 
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 Segundo Sheila Faria, durante o período colonial, em geral as relações de abuso sexual tornavam-se públicas 

e havia “[...] fortes indícios de um relaxamento e, até, intenção dos pais em ‘facilitar’ a vida sexual das filhas, 

provavelmente muitos deles visando, com isto, estabelecer uma situação de fato que resultasse numa aliança 
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Entretanto, podemos identificar, através do documento, que o possível deflorador da 

filha de Maria Clara era filho de um major, portanto um rapaz que pertencia a uma família de 

poder e de posses, com quem a jovem talvez se tivesse envolvido afetivamente. Aliás, o 

envolvimento afetivo entre uma moça pobre e um rapaz de família abastada também podia 

significar uma tentativa de escapar da condição vivida por muitas daquelas mulheres negras e 

mestiças que atravessaram as fronteiras da escravidão em situação de extrema pobreza. Quem 

sabe, a própria Maria Clara não teria sido fruto de uma relação parecida com a que, naquele 

momento, estava vivendo sua filha! Quem sabe também, a filha de Maria Clara não seria fruto 

de uma relação semelhante! Se, no caso da filha de Maria Clara, o envolvimento afetivo com 

um homem rico fosse uma tentativa de escapar da condição de pobreza, o resultado parece 

não ter sido nada favorável. Aliás, os dois casos de defloramentos tratados neste capítulo não 

redundaram em casamento, que seria a forma de limpar a honra da moça deflorada.  

Porém, é importante chamar a atenção de que, embora dessa prática dos defloramentos 

pudessem ter nascido muitos dos filhos de mães solteiras, obviamente não seria esse o único 

motivo que justificava o número de filhos naturais que aparecem nos registros de batismo. 

Muitos homens e mulheres, africanos ou brasileiros de cor, por motivos diversos, fizeram 

opções por uniões livres, mancebias ou concubinatos. Entre os motivos, talvez o mais 

recorrente fosse a constante necessidade de mobilidade à procura de melhores oportunidades 

de trabalho, o que não significava necessariamente a fuga dos compromissos exigidos a pais e 

mães naquela sociedade, conforme já foi observado em alguns estudos sobre a escravidão
166

. 

O processo que tem como vítima a parda Maria Clara, além de nos permitir analisar o 

comportamento de uma mãe diante da situação de ter de defender a honra da filha deflorada, 

também aponta outros elementos e valores praticados naquela sociedade pós-escravista que se 

constituía em Nazaré das Farinhas.  

                                                                                                                                                                                     
legal” (FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p. 66). 
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 FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento..., op. cit., 1998. De acordo com a autora, como os laços 

familiares tendiam a estabilizar o indivíduo, muitos escravos do sexo masculino optavam em não legitimar as 

relações, sobretudo devido à necessidade de mobilidade para prover a subsistência e conseguir pecúlio. Assim, 

viabilizavam outros arranjos de sobrevivência com o sexo oposto, o que significa que o reduzido número de 

casamentos legalizados seria, também, uma decisão estratégica do escravo. Segundo Luiz Mott, “[...] embora o 

casamento fosse a única solução imposta pela Igreja Católica para domesticar os impulsos sexuais de todos os 

colonos, somente pequena parcela dos africanos e seus descendentes sacramentou suas uniões conjugais, 

predominando, contudo, as uniões consensuais ou amancebais nas regiões e épocas onde havia equilíbrio dos 

sexos” (MOTT, Luiz. As alternativas eróticas dos africanos e seus descendentes no Brasil escravista. Revista de 

História, v. 3, n. 1, 1992. p. 214). 
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Por vezes, os jornais locais noticiavam casos de desonra de menores, sobretudo 

quando a denúncia feita à polícia recaía sobre homens bem posicionados econômica e 

socialmente, o que possivelmente causava ainda mais revolta à sociedade, como podemos ver 

na pequena matéria publicada no Jornal O Conservador, em 23 de março de 1919. 

  

 

 Figura 8 – Notícia sobre desonra de jovens em Nazaré das Farinas. 

Fonte: Jornal O Conservador. Nazaré das Farinhas, março de 1919.   

 

A matéria não indica o nome dos autores do crime, mas deixa claro que os  

denunciados eram dois negociantes estabelecidos na cidade. Talvez esse caso tenha tido o 

mesmo desfecho do que envolveu a filha de Maria Angélica. Embora houvesse procurado a 

justiça para que fosse reparado o mal sofrido pela filha, ao que parece, a justiça teria 

inocentado o possível deflorador.  

Dessa forma, inconformada com o resultado judicial, Maria Angélica resolvera tentar 

fazer justiça por conta própria, difamando o deflorador Argemiro Farias, além de agredir com 

xingamentos o Major e pai deste. Tal atitude despertara a ira de Argemiro Farias, que a 

agredira fisicamente. O corpo de delito realizado na vítima atestou a existência do 

espancamento naquela mulher de “[...] constituição regular e temperamento sanguíneo” 
167

. 

Mas o processo se encerra com o depoimento das testemunhas, de forma que não foi possível 

identificar o resultado. Assim como teria acontecido com o processo de defloramento de sua 

filha, também esse processo contra Argemiro Farias pode ter sido concluído de forma não 
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 APNF. Processo Criminal, 1909. Corpo de delito feito em Maria Clara. 
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favorável à vítima Maria Clara, caso a justiça tenha considerado as provas insuficientes para a 

condenação do acusado, como de fato, era comum à época 
168

.  

É preciso pontuar que, com exceção do canoeiro Crispim, as demais testemunhas  

negaram ter visto Maria Clara sendo espancada. O Araçá devia ser um reduto de influência 

política e econômica do Major Francisco Adolpho e não seria muito estratégico às pessoas 

que ali viviam se comprometerem com aquele tipo de conflito, acusando o filho de uma 

autoridade de ser autor de um crime de espancamento a uma mulher “intrigante” que “vivia 

embriagada” e tinha “mau procedimento”. A única testemunha que confirmou a versão da 

vítima foi o canoeiro Crispim, que negou ter visto ou saber se Maria Clara teria xingado 

alguém e, juntamente com uma mulher não identificada no processo, teria interferido no 

momento em que a vítima recebia as “pancadas com um pedaço de pau”, dadas pelo agressor 

Argemiro Farias. Crispim não era morador do Araçá e possivelmente não tinha nenhum tipo 

de relação com o Major nem com o filho dele, talvez por isso ele não tenha hesitado em 

admitir ter presenciado o espancamento sofrido por Maria Clara, com quem ele mantinha uma 

relação de amizade, além de ter servido como canoeiro no dia do conflito.  

Enfim, o fato é que aquela mãe, que se deparava com a situação da filha desonrada e 

sem amparo, talvez até mesmo devido o seu procedimento “intrigante”, não se intimidou 

diante do poder exercido pela família daquele que seria o autor da desonra, e, de todas as 

maneiras, procurou reverter tal situação. Se não conseguiu justiça, ao menos denunciou o 

crime e lutou desesperadamente para que sua filha pudesse ter dignidade e um futuro menos 

sofrido.     
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 Maria Aparecida Sanches, no estudo sobre estratégias de escolhas conjugal e relações de namoro entre a 

população pobre de Salvador, apresenta um amplo debate sobre assimetrias de gênero na sociedade baiana 
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fossem sempre suspeitas de serem caçadoras de marido, dificultando a punição dos defloradores” (SANCHES, 

Maria Aparecida Prazeres. As razões do coração: namoro, escolhas conjugais, relações raciais e sexo-afetivas 
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2.4. TRÊS GERAÇÕES DE MARIAS SOLTEIRAS 

 

Trataremos agora de um caso que envolve três gerações de mulheres solteiras (mãe, 

filha e netas), conforme se visualiza na genealogia abaixo. 

 

  

 

 

 

A trama gira em torno de Maria da Conceição que, aos nove anos de idade, foi doada 

pela avó Maria das Dores a uma família de posses e status elevado, que morava na cidade de 

Nazaré das Farinhas. O serviço doméstico fora a ocupação de mãe e avó de Maria, e esta 

cuidaria de uma criança de dois anos em troca de proteção e educação na “casa de família” 

dos Farias.  

O documento que nos permite chegar ao caso é um processo de autuação 
169

 contra 

José de Abreu Farias, empregado da estrada de ferro daquela cidade, que recebeu a menor 

Maria da Conceição através de doação feita pela avó. Datado de setembro de 1930, tal 

processo é de autoria de Maria Zulmira da Conceição, solteira, 16 anos, filha de Mathildes 
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 APFNF. Processo de Autuação contra José de Abreu Farias, 1930. Caixa sem identificação. 

Maria das Dores (solteira) 

Mãe-avó 

  

Mathildes Maria da Conceição – 33 anos (solteira) 

Mãe 

  

 

 

   

  

Almerinda 

Maria da 

Conceição 

(1ª filha)  

 

 

  Edite (6 

anos,  4ª 

filha) 

    

Maria Zulmira (16 

anos, 2ª filha) 

 Maria 

Mathildes da 

Conceição (9 

anos, 3ª filha) 



106 
 

Maria da Conceição, portanto irmã de Maria da Conceição, que estaria residindo ilegalmente 

com aquela família há pouco mais de quatro meses.  

 Maria Zulmira da Conceição, a autora do processo, na ocasião estaria empregada na 

sapataria São Salvador e residia à Rua do Pilar na Capital do Estado, em uma casa alugada 

que dividia com Eulália de Tal, amásia de um militar de nome ignorado. Zulmira alegara que 

pretendia levar Maria da Conceição para residir na Capital com sua irmã mais velha 

Almerinda, casada com um mecânico, que vivia a “coser vestidos” na Rua da Preguiça em 

Salvador 
170

. De acordo com Zulmira, por não poder tratar pessoalmente da questão, sua irmã 

mais velha a incumbira daquela missão de tirar Maria da Conceição da companhia da família 

Farias, com a qual ela já havia vivido certa tensão “[...] quando de uma feita [foi] ali procurar 

a menor não ser bem recebida” 
171

.  

 José de Abreu Farias, bem-sucedido economicamente, tinha 47 anos e residia com sua 

família em uma chácara à Rua Apaga Fogo. Dissera em depoimento que, nos primeiros meses 

daquele ano, a avó da aludida menor teria ido a sua residência e pedira a sua esposa para “[...] 

fazer caridade de ficar com a sua neta de nove anos em virtude da mesma estar abandonada e 

não se dar o mesmo caso que se deu com a irmã mocinha, cujo nome é Zulmira” 
172

. Segundo 

ele, a avó Maria das Dores dissera que, quando Zulmira estava com doze anos, “[...] a sua 

própria mãe levara para o candomblé de Vavá a fim de fazer santo e de lá sahira deflorada 

cahindo na prostituição”
173

. Desse modo, “[...] por amor a juventude e aos princípios da 

moral”, ele concordou em ficar com Maria da Conceição “em casa de sua família”, ao tempo 

em que teria exposto o caso ao Promotor Pedro Virginio, que prometera “[...] ,providenciar na 

legislação jurídica legalizar a situação da criança”
174

. Porém, a situação da menor não fora 

legalizada devido à “remoção do Promotor para outra Comarca”
175

.  

Ainda de acordo com o depoimento de José Farias, no dia em que Maria Zulmira e sua 

irmã Almerinda compareceram à sua casa para ver Maria da Conceição “[...] foram recebidas 

delicadamente por sua senhora chamando a criança e a ellas apresentando-a”, quando as duas 

teriam feito “[...] indagações inconvenientes que se tornaram ofensivas a dignidade da 
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família” e, ao sair, teriam avisado que voltariam para retirar a criança de qualquer forma e que 

“disso fizessem sciente a ele declarante” 
176

. Segundo ele, um dia depois dessa visita 

estiveram em sua casa a mãe de Maria da Conceição e “[...] a mesma mulher do dia anterior 

querendo a pulso retirar a criança ao que ele respondente retrucou que isso só aconteceria 

depois de ordem das autoridades competentes” 
177

. O declarante José Farias respondeu ainda 

ao delegado que a principal ocupação da menor Maria da Conceição era tomar conta dos 

“momentos de recreio” do seu filho com idade de dois anos e que, em vista da instrução que 

recebia no próprio domicilio por uma filha dele, ela “já se encontra(va) no primeiro livro de 

leitura, conhecendo os primeiros números arithiméricos” 
178

. 

Maria da Conceição, em seu depoimento, afirmou chamar-se Maria Mathildes da 

Conceição e dissera que residia “[...] na casa de uma senhora que ela chama(va) de dindinha, 

estando a aprender a ler [...] tendo todo dia o primeiro livro de leitura” 
179

. Dissera também 

que tomava conta de José, pequeno, com dois anos e que na mesma casa “[...] todos lhe 

quer(iam) bem, tendo boa comida e dormindo bem” 
180

. Teria dito ainda que não saía à rua e 

quando questionada sobre suas vestimentas, respondera “[...] que (tinha) dois sapatos, muitas 

meias e cinco vestidos”, que, quando esteve doente, tomou remédio e que queria “ficar aonde 

está” 
181

. 

Já o depoimento de sua mãe – Mathildes Maria da Conceição – aparece recheado de 

elementos que preenchiam o cotidiano das mulheres pobres que ali em Nazaré das Farinhas 

viviam no limiar entre o rural e o urbano. Ela tinha 33 anos, era solteira, nascera e residia no 

lugar Araçá daquele município, onde também havia ocorrido o episódio envolvendo Maria 

Angélica citada em caso anterior.  Assim como sua mãe, Mathildes vivia do serviço 

doméstico e não sabia ler nem escrever. Confirmou ao delegado que era mãe da menor Maria 

da Conceição, doada à família de José de Abreu, “[...] mas sem determinação de nenhuma 

autoridade” 
182

. Afirmara que sua mãe, Maria das Dores, teria solicitado Maria da Conceição, 

“[...] dizendo que era pra passar uns tempos na casa de Seu José, porque a senhora deste lhe 

havia pedido para arranjar uma menina” 
183

. Dissera ainda que, além de Maria da Conceição, 

tinha como filhas, Maria Zulmira, de vida livre, Edite com seis anos, que residia na sua 
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 AFNF. Processo de Autuação, 1930. Depoimento de José de Abreu Farias. 
177

 Idem.  
178

 Idem. 
179

 Idem. Depoimento da menor Maria da Conceição. 
180

 Idem. 
181

 Idem.   
182

 Idem. Depoimento de Maria Mathildes da Conceição, mãe da menor. 
183

 Idem. 
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companhia, e Almerinda, a mais velha, sobre quem ela não tinha notícia “há muito tempo”, 

mas que teria vivido em companhia do falecido pai Francisco Matumelyba Moturonguiba. 

Conforme o nome sugere, o pai das duas primeiras filhas de Mathildes Maria seria um 

africano, com quem ela se relacionou afetivamente não se sabe até quando, embora se saiba 

que Maria Zulmira nascera em 1913, quando ela estaria com 17 anos. Talvez ela também 

fosse filha ou neta de africanos.  

Quando questionada pelo delegado sobre a situação da filha Maria Zulmira,  

desvirginada aos 13 anos de idade, pelo “[...] feiticeiro conhecido por Vavá” 
184

, que residiu  

naquela cidade, disse Mathildes Maria que, na época do ocorrido, “[...] ela não procurou 

nenhuma autoridade porque Zulmira lhe dizia que não queria casar-se com Vavá” 
185

. Teria 

ela colocado Zulmira para aprender a ler e escrever na casa de sua madrinha Maria de Tal, 

mas Zulmira não continuou a ler com a madrinha, que teria ficado doente, daí ela não a 

colocara para estudar em outro lugar porque precisava da filha para tomar conta da casa. 

Quando foi questionada sobre se a filha Maria da Conceição teria frequentado alguma escola, 

dissera que “[...] esteve a menor aprendendo ler não em escola, mas em casa de Salustiana de 

Tal, na rua das Flores na Muritiba” 
186

. Conforme podemos ver na Figura abaixo a localidade 

da Muritiba era predominantemente rural, como ocorria nos bairros que circundavam a cidade 

de Nazaré das Farinhas, onde a maioria das habitações era coberta de palhas e, certamente, 

pertencia a moradores de poucos recursos.    

 

                                                           
184

 Entrelaçando a biografia de Domingos Sodré com a de outros libertos que viveram na Salvador do 

Oitocentos, Reis afirma que estes “[...] tiveram papel fundamental na formação do candomblé [...]”. “Chamados 

de feiticeiros nos documentos oficiais e na imprensa, os adivinhos, curandeiros e chefes de casas de culto foram 

alvo de perseguição sistemática pela polícia baiana, mas as autoridades nem sempre concordavam sobre o 

melhor método de puni-los”. Apesar de as autoridades policiais não se entenderem quando o assunto eram os 

personagens ligados ao candomblé, estes eram sempre identificados como perigosos “[...] devido a suas 

transações com escravos que deles demandavam ajuda para enfrentar seus senhores” (REIS, João José. 

Domingos Sodré, um sacerdote africano, op. cit., p. 18; 19). 
185

 AFNF. Processo de Autuação, 1930. Depoimento de Mathilde Maria da Conceição. 
186

 Idem. 
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Figura 9. Fotografia da localidade da Muritiba.  

Fonte: Jornal O Conservador. Nazaré das Farinhas, 5 de novembro de 1917). 

 

Ao assumir a condução do depoimento, o promotor perguntara a Mathildes em 

companhia de quem Zulmira frequentava o candomblé de Vavá ao que ela respondera “[...] 

que em companhia de uma comadre dela de nome Venância de Tal”, que também residia na 

localidade de Muritiba. Mathildes ainda informara “[...] que viv(ia) em concubinato com 

Vicente Ferreira, conhecido por Gamberra, ganhador nesta cidade, que não tem bom 

procedimento” 
187

. Dissera ainda que constantemente “[...] reclamava Zulmira e deu-lhe até 

surra para não ir frequentar esse candomblé” 
188

.  

Além do empregado da estrada de ferro, outros três personagens masculinos se 

destacam na narrativa das mulheres envolvidas na história: Francisco Matumelyba 

Moturonguiba, o pai de duas filhas de Mathildes, que seria africano liberto, mas não há 

qualquer referência ao seu paradeiro; o ganhador Vicente Ferreira, que tinha mau 

procedimento, mas não se sabe a razão, possivelmente também seria liberto, exercendo tal  

ofício
189

 desde os tempos da escravidão; e o pai de santo ou “feiticeiro Vavá” que, ao que 

tudo indica, era bem relacionado devido à liderança que exercia nas redondezas, sobretudo do 

ponto de vista religioso, tendo em vista o domínio de saberes e rituais solicitados e seguidos 

por outros tantos adeptos do culto. Talvez, aproveitando-se dessa relativa posição de poder, 

                                                           
187

 AFNF. Processo de Autuação, 1930. Depoimento de Mathilde Maria da Conceição. 
188

 Idem. 
189

 Em Salvador, durante a segunda metade do século XIX, os libertos, “[...] na sua maioria trabalhavam no 

ganho de rua” (REIS, João José. Domingos Sodré..., op. cit., p18). Esta discussão também pode ser vista em 

OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes. O liberto: seu mundo e os outros: Salvador (1790-1890). São Paulo: Corrupio; 

Brasília, DF: CNPQ, 1988.  
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Vavá fosse dado à prática de deflorar moças virgens, como teria feito com Maria Zulmira. 

Não vamos nos ater, porém, a essa questão agora.    

O caso em estudo apresenta nuances diversas de costumes e comportamentos vividos 

por mulheres pobres naquela sociedade. Não se sabe, porém, a cor das personagens e, quando 

recorremos aos registros de batismo com a intenção de cruzar os dados, encontramos Maria, 

filha natural de Mathildes, batizada com um ano de idade em dezembro de 1922, que pode ser 

Maria da Conceição, embora não haja qualquer referência à cor. Quanto à mãe, Mathildes 

Maria, não foi encontrada nos registros de batismo do ano de 1897, quando teria nascido. As 

evidências, contudo, não deixam dúvida de que o episódio envolvendo essa família de Marias 

sinaliza uma situação vivida por muitas das mulheres pobres, mães solteiras negras e 

mestiças, que se espalhavam pelo Recôncavo da Bahia desde o final do século XIX. 

Fica evidente que se tratava de três gerações de mulheres, possivelmente negras ou 

mestiças, que encontraram no serviço doméstico uma forma de sobreviver naquela sociedade 

marcada por grandes desigualdades sociais e econômicas.  Também fica evidente a existência 

de uma composição familiar que se aproxima de um viés matrifocal, apresentando uma rede 

hierárquica feminina cuja liderança seria exercida pela avó Maria das Dores, uma mulher que, 

possivelmente, tinha na sua trajetória as marcas da escravidão. Mathildes Maria era filha 

natural de Maria das Dores e mãe de quatro mulheres, certamente filhas de, pelo menos, dois 

relacionamentos anteriores à relação de concubinato que, naquele momento, ela mantinha 

com o ganhador Vicente, que não foi identificado como pai nem mesmo da última filha de 

seis anos de idade. Somente a primeira filha, Almerinda, fora criada pelo pai Francisco 

Matumelyba Moturonguiba, supostamente um africano com quem Mathildes poderia ter 

vivido uma união legítima, embora não seja possível comprovar tal suposição.    

Que circunstâncias teriam levado a primeira filha de Mathildes a viver com o pai e tão 

distante da mãe? Como sua segunda filha, Maria Zulmira, também fora parar em Salvador aos 

dezesseis anos? Tais questionamentos, embora não possam ser respondidos, nos ajudam a 

refletir sobre atitudes e comportamentos vividos naquele contexto de dificuldades enfrentadas 

pelas famílias pobres negras e mestiças para criarem seus filhos. Sobretudo para as mulheres 

solteiras, as dificuldades eram maiores, e a criação dos filhos somente era possível graças a 

uma significativa rede de relações de dependência e laços de solidariedade importantes que 

garantiriam a sobrevivência da família articulada ao pertencimento social.  

As falas expressas no depoimento de Mathildes demonstram o esforço de mãe zelosa, 

mantido para com as filhas as quais ela não teria desamparado, embora demonstre também 
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que não tivera condições de mantê-las em casa. Em contraponto, nas palavras do autuado José 

de Abreu, há grande ênfase nas dificuldades e no perigo que a menor estaria passando na casa 

da mãe, o que seria a justificativa apresentada pela própria avó ao doar a neta para ser criada 

por outra família. 

Tudo leva a crer que delegado e promotor tendiam a compactuar com os argumentos 

de maus-tratos relacionados à vida da menor em companhia da mãe. Em nenhum momento do 

depoimento de Mathildes, aparece indício de reivindicação em ter Maria de volta à sua casa. 

Ao contrário disso, todo o auto de perguntas procura relacionar a atitude de doação da menor 

pela avó à má condição econômica e até mesmo moral da mãe, que já teria perdido uma filha 

para a vida livre e, naquele momento, convivia com um homem que, embora fosse um 

trabalhador, tinha “mau procedimento”. Sendo assim, estaria a menor Maria em melhor sorte 

se permanecesse morando com a família que a teria acolhido para trabalhar e estudar. Mais 

uma vez, porém, o fato de o processo estar inconcluso nos impede de saber o desfecho do 

caso.  

Contudo, mais importante do que desvendar com quem teria ficado a menor Maria da 

Conceição, tem sido perceber a necessidade constante de luta dessas mulheres contra os 

limites de pobreza constituídos naquela sociedade. As três gerações de Marias aqui 

evidenciadas inscreveram, em suas respectivas trajetórias, um repertório de estratégias 

utilizadas com vistas a escapar da pobreza, traduzindo o alto grau de complexidade existente 

no cotidiano vivenciado tanto na escravidão como no período pós-escravidão. Assim, estende-

se a sobrevivência individual e coletiva de avó, mãe e filhas aos laços construídos com outras 

personagens que compõem a trama, como a madrinha Maria de Tal, a “professora” Salustiana 

de Tal e a comadre Venância de Tal. Uma rede de solidariedade feminina que engendrava o 

modo de viver daquelas que eram mães, amantes, trabalhadoras, enfim, mulheres de 

pouquíssimos recursos e, quase sempre, sem sobrenome, que sobreviviam às desigualdades 

econômicas, sociais e às diferenças raciais no interior da Bahia. Essa rede de solidariedade 

ainda podia se articular à condição de dependência e subalternidade quando estendida aos 

laços estabelecidos com a reconhecida família de posses dos Farias, onde Maria da Conceição 

teria encontrado uma nova “dindinha” e uma “quase irmã” que a ensinava a ler e escrever.  

Se, no capítulo anterior, os laços familiares foram percebidos como elementos 

importantes da inserção dos africanos na sociedade, neste procuramos identificar a 

composição das famílias a partir das uniões conjugais legítimas ou ilegítimas. Localizamos 

um grande número de filhos naturais entre as populações negras e mestiças e procuramos 
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analisar em que medida a condição de legitimidade ou ilegitimidade estaria associada à cor. 

Assim, constatamos que o acentuado processo de mestiçagem que caracterizou o Recôncavo 

Sul da Bahia no período pós-abolição, aparece associado, em grande proporção, à condição de 

ilegitimidade que compunha as famílias formadas por mães e filhos. Embora tal constatação 

não deva ser pensada unicamente a partir da ausência de companheiros na vida das mães 

solteiras, não há como negar que, nesses casos, eram elas quem comumente conduzia os filhos 

à pia batismal, nunca aparecendo, portanto, o nome dos pais.  

Aqui os processos criminais nos ajudaram a exemplificar tais situações de família em 

que as mães viviam em condições-limite, atravessando grandes dificuldades econômico-

sociais, sobretudo quando se encontravam com muitos filhos para sustentar. As redes de 

solidariedade ou a dependência recíproca seguramente constituíram expressivas estratégias de 

sobrevivência e de apoio às famílias, embora, muitas vezes, não fossem suficientes para evitar 

a partilha, os desajustes e os conflitos sociais de dimensões variadas.  

No capítulo seguinte, tratamos, mais especificamente, das relações sociais travadas no 

campo, buscando analisar a dependência recíproca a partir da posse e do uso da terra durante 

o período pós-abolição. A abordagem se concentra, sobretudo, nas relações de mandonismo, 

poder e vizinhança estabelecidas no mundo rural constituído no Recôncavo Sul da Bahia.   
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1. CAMPESINATO NEGRO/MESTIÇO E RELAÇÕES DE PODER 

 

 

A partir de um diálogo mais intenso com a recente historiografia sobre o pós-abolição, 

trataremos agora de como os negros e mestiços agiram no mundo rural. Buscamos 

problematizar a existência de um campesinato negro/mestiço, evidenciando as relações 

constituídas entre rendeiros, meeiros, pequenos proprietários rurais e fazendeiros, tomando 

por base os testamentos, inventários, processos cíveis e criminais.  

 

1.1. ROCEIROS NO PÓS-ABOLIÇÃO: O CAMPESINATO NEGRO/MESTIÇO  

  

Não é novidade que o postulado da “herança da escravidão”, reforçando a perspectiva 

da “anomia”, da submissão e da marginalidade dos ex-escravos e libertos, incapazes de se 

adaptar às novas exigências da sociedade capitalista predominou entre os estudos que se 

dedicaram a analisar o pós-abolição. Quando o foco eram as relações sociais estabelecidas no 

mundo rural das primeiras décadas do século XX, permaneceu a tese do “coronel” que exercia 

amplo domínio sobre a “massa rural” 
190

. 

Nas últimas décadas, porém, o pós-abolição nas Américas tem se destacado na 

historiografia, sobretudo, através dos trabalhos de Rebecca Scott, Thomas Holt e Eric Foner 

que utilizam como base de pesquisa Cuba, Jamaica e o Sul dos Estados Unidos, 

respectivamente. Estes estudos trazem grandes contribuições para os diagnósticos sobre 

família, trabalho, campesinato, migrações, lutas sociais e políticas das “populações de cor”, 

sinalizando a efetiva participação dos ex-escravos e de seus descendentes na vida política dos 

referidos países. A partir de uma perspectiva comparada, tais análises tornaram-se referenciais 

significativos para a problematização do pós-abolição no Brasil.  

 Thomas Holt focalizou os “problemas da liberdade” no processo de emancipação dos 

escravos na Jamaica. Demonstrou a participação dos escravos na luta pela transformação 

social do país num processo em que muitos libertos e seus descendentes deixaram as fazendas 

onde foram escravos e compraram pequenas propriedades, principalmente perto das 

                                                           
190

 Estamos nos referindo, sobretudo aos estudos de LEAL, Vítor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paul: 

Alfa-Omega, 1975; PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias (1889-1934): a Bahia na República brasileira. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979; e QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O Campesinato Brasileiro – 

ensaios sobre civilização e grupos rústicos no Brasil. 2ª edição, Petrópolis/ RJ: Vozes, 1976. 
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plantations, onde tentaram combinar produção para a subsistência com produtos para a venda 

em mercados locais. 
191

  

De acordo com Foner, no Sul dos Estados Unidos o destino mais comum das 

“populações de cor” foi a permanência nas fazendas durante os primeiros anos do pós-

abolição, porém trabalhando sob outras condições. A migração também foi fortemente 

experimentada por boa parte dos ex-escravos que abandonaram as fazendas e fizeram uso do 

seu direito de ir e vir, sobretudo, buscando reencontrar parentes dos quais foram separados 

durante a escravidão.
192

  

Em Cuba, Rebecca Scott observou, através de dados estatísticos, que pretos e pardos 

buscaram maior acesso à terra no lado leste ou oriental da ilha, devido a fatores geográficos, 

econômicos e políticos, o que provocou uma reconfiguração da distribuição populacional no 

pós-emancipação.
193

  

Aqui no Brasil Maria Isaura Pereira de Queiroz estudou o campesinato brasileiro na 

década de 1970, a partir de uma análise em que evidenciou várias faces das relações de 

mandonismo, questionando a imagem homogênea e igualitária predominante na 

historiografia. Segundo a autora,  

 

A maior ou menor abastança dos camponeses quer fossem proprietários quer 

arrendatários, se exprimiu sempre na posse de animais de lavoura e de 

transporte (bois, cavalos, jumentos, etc.).  Assim, diferenças de tamanho das 

áreas, diferenças de recursos monetários, determinaram a existência de três 

níveis diversamente colocados de um ponto de vista hierárquico: os 

camponeses ricos, os ‘lavradores’ dotados de animais para a labuta da terra; 

os camponeses remediados ou ‘braçais’, utilizando os braços da família 

como força de trabalho; os ‘jornaleiros’, ou trabalhadores sem terra, que 

muitas vezes eram alimentados, abrigados e vestidos pelo patrão, recebendo 

ainda pequeníssimo salário (‘jornada’ ou ‘diária’).
194

  

 

 

 Queiroz não atentou para a questão da cor na formação do campesinato brasileiro, 

mas apontou uma série de elementos importantes que definiam as hierarquizações da vida no 

campo. As nossas fontes de pesquisa permitem afirmar que durante as primeiras décadas do 

século XX os pretos e pardos estavam incluídos, sobretudo, na hierarquia dos camponeses 
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 HOLT, T. The Problem of Freedom: Race, Labor, and Politics in Jamaica and Britain, 1832-1938. Baltimore 

and London: Johns Hopkins University Press, 1992. 
192

 FONER, Eric. “O Significado da Liberdade”. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, ANPUH/Marco 

Zero, v.8, n º 16, março/agosto, 1988. 
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 SCOTT, R. Emancipação Escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre, 1860-1889. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra; Campinas, SP: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991. 
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 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O Campesinato Brasileiro..., op. cit., p. 19. 
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remediados ou ‘braçais’ no Recôncavo Baiano. Ali eles se distribuíam no arrendamento, na 

meação e na posse de “pedaços” ou “porções” de terras, além de ocuparem a função de 

jornaleiros e diaristas em propriedades alheias.  

Foi a partir dos anos 90 que a historiografia sobre o pós-abolição tomou novas 

proporções, através dos estudos que tinham como foco as áreas escravistas do Centro-Sul. 

Tais estudos se propuseram a analisar a luta política que se estabeleceu em torno de um 

‘projeto camponês’ associado às condições políticas de acesso a terra e de garantia de 

sobrevivência, mediante a abertura da “fronteira agrária” na região. Dadas as “dificuldades de 

reter na grande lavoura a chamada ‘mão-de-obra livre nacional’”,
195

 constatou-se que nas 

décadas seguintes à abolição, “paralelamente à formação de um campesinato negro
196

, 

manteve-se a centralidade do liberto, enquanto força de trabalho, nas fazendas das antigas 

áreas escravistas do sudeste”
197

. 

Dialogando com essa nova historiografia, Fraga Filho examinou o período final da 

escravidão, a abolição e seus desdobramentos na Bahia, reconhecendo que os embates dos 

últimos momentos do cativeiro marcaram as tensões sociais e os projetos de liberdade que se 

configuraram nos anos seguintes à extinção da escravidão. Assim, enquanto alguns libertos 

optaram por permanecer como trabalhadores dos engenhos, outros preferiram migrar, 

especialmente, para Salvador e outras cidades do Recôncavo
198

.  

De acordo com o autor de Encruzilhadas da Liberdade, os libertos que optaram por 

permanecer nas fazendas, não o fizeram por fidelidade ou lealdade aos seus senhores.
199

 

Desconfiamos, entretanto, que, dada a existência de um constante processo de negociação 

entre os ex-senhores e os ex-escravos, ainda que mediado pelo conflito, muitos dos libertos 

que ficaram nas imediações das antigas propriedades senhoriais, o fizeram também devido às 
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 RIOS, Ana Maria Lugão & MATTOS, Hebe Maria. . “O pós-abolição como problema histórico: balanços e 

perspectivas”. TOPOI, v. 5, n. 8, jan.-jun. 2004, p. 170-198.  
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 Este é um conceito amplamente discutido por Ana Rios e Hebe de Mattos ao tratarem de memórias e 
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relações de lealdade e de afetividade estabelecidas com seus antigos senhores ou com outros 

proprietários rurais. 

Todas essas reflexões são fundamentais para o trabalho aqui proposto que tem como 

principal foco a análise das formas de inserção e atuação de negros e mestiços, durante as 

primeiras décadas do pós-abolição, no Recôncavo da margem direita do Paraguaçu. Sem 

dúvida o trabalho rural foi a principal via de atuação desses indivíduos, que transitaram em 

várias das propriedades localizadas ali e em todo o Recôncavo Baiano.  

O relato de Argeu, com idade “perto de noventa anos”, ex-escravo, entrevistado pelo 

jornal Escudo Social de São Felipe, em 1933, tornou-se um referencial importante nas 

reflexões sobre a memória da escravidão e da abolição na Bahia. Através de sua narrativa é 

possível perceber uma atitude estratégica do senhor para tentar manter os ex-escravos ligados 

ao engenho, depois do dia 13 de maio. De acordo com Argeu, “Seu Mata Pinto (seu senhor) 

ajuntou tudo, uns cem, para um samba, mandou abrir vinho, cachaça, melaço com tapioca, 

bestou, e de madrugada diche que tudo tava livre. Foi o diacho, a gente já sabia e fuguete 

pipocou à noite toda”.
200

 Mas, a estratégia de ajuntamento e comemoração não teria 

funcionado, pois “no outro dia não tinha ninguém mais no terreiro”.
201

 As memórias do ex-

escravo sinalizam a importância daquele dia para os seus iguais, destacando a necessidade de 

sair daquele espaço de vivências e lembranças que procuravam esquecer, distanciar-se, 

embora talvez não por muito tempo. O próprio Argeu foi parar em outro engenho, o do Major 

Medrado, onde continuou no trabalho da moenda, mas “ninguém me bate, vochê brinca 

comigo, Iaiá me dá dinheiro pra o pito, seu capitão brinca também comigo. Só não trabaio nas 

chuvas”.
202

  

A narrativa de Argeu, filtrada pela edição do jornal que procura manter na escrita uma 

aproximação forte com a linguagem oral, assinala o sentido de identidade individual e de 

grupo, na medida em que reforça significados da liberdade vivenciada pelos ex-escravos. Para 

ele, esta liberdade representou a possibilidade de mudar de endereço, escolher seu “patrão”, 

mesmo tendo permanecido no trabalho rural como agregado de outra fazenda, onde 

praticamente desenvolvia as costumeiras tarefas do tempo da escravidão. Então, tal relação 

teria um novo significado, levemente percebido pela ênfase ao fato de não trabalhar nas 

chuvas.  
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No século XIX, ainda durante a escravidão no Brasil, era comum aos escravos terem 

um tempo livre, em geral, um dia na semana para cultivar suas próprias roças, possibilitando 

exercer certa autonomia em seu cotidiano, apesar da predominância do trabalho forçado e 

vigiado. Nesse sentido, “ao ceder um pedaço de terra em usufruto e a folga semanal para 

trabalhá-la, o senhor aumentava a quantidade de gêneros disponíveis para alimentar a 

escravaria numerosa, ao mesmo tempo em que fornecia uma válvula de escape para as 

pressões resultantes da escravidão”.
203

 Tratava-se, pois, da “brecha camponesa”
204

 que, mais 

do que significar o cultivo da terra para o sustento ou para a venda dos produtos pelos 

escravos, sinalizava a possibilidade de ampliar relações e garantir  autonomia no mundo do 

cativeiro.
205

 O mecanismo de concessão de pequenas parcelas de terra ao escravo, além de 

tornar possível o aumento de gêneros disponíveis à alimentação da própria escravaria, 

fomentava um tipo de relação que tanto fortalecia a ligação dos escravos à fazenda como 

ajudava a evitar maiores descontentamentos por parte dos mesmos, inclusive inibindo 

desordens e fugas constantes. Nesse caso, as estratégias de negociação constituídas na relação 

entre senhores e escravos tiveram um significativo papel no processo de manutenção e 

reformulação do próprio sistema. 

As práticas de arrendamento e meação de terras disseminadas pelo Recôncavo baiano 

após a abolição assinalam um redimensionamento daquelas experiências vividas durante a 

escravidão, ainda que apresentem contornos novos nas relações de poder estabelecidas entre 

os trabalhadores rurais de então e os proprietários de terras. Foi com a prática do 

arrendamento aliada à sua capacidade empreendedora que o africano Caetano conseguiu, no 

final do século XIX, acumular recursos para a aquisição de bens móveis e imóveis, podendo 

ainda conceder empréstimos a juros, conforme analisamos no capítulo I, a partir do seu 

testamento e inventário.  
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Por outro lado, não há mais dúvida de que “a economia escravista de exportação 

fomentou e até exigiu o desenvolvimento no Recôncavo de um mercado urbano e rural 

significativo de farinha e de outros gêneros essenciais”
206

. Tal movimentação comercial teria 

favorecido um crescimento extensivo do mercado interno, intermediado pelas “relações 

complementares que ligavam a produção para suprir as necessidades locais à economia de 

exportação”, embora não signifique que essa expansão “acarretasse mudanças qualitativas 

dinâmicas na economia como um todo”.
207

 Dentro desse quadro, já foi constatado que desde o 

século XVIII encontravam-se entre os roceiros de Jaguaripe, Nazaré e Maragogipe lavradores 

“ex-escravos como Inácia Jeje e Luís preto forro”. Estes, juntamente com outros “roceiros 

das vilas do sul, produziam os grandes excedentes de farinha de mandioca que abasteciam o 

mercado regional crescente”.
208

  

A Bahia do final do século XIX e início do XX sofreu retraimento econômico na 

produção e comercialização do açúcar e do café; o fumo também perdera mercado, sobretudo, 

devido à proibição do tráfico de africanos; houve também vários períodos de estiagem que 

assolavam o Sertão e o Recôncavo baianos, comprometendo a criação de gado e tornando 

escassa a produção da farinha de mandioca - tradicional produto alimentício da região.
209

 

Contudo, Nazaré das Farinhas nunca teria deixado de ser um polo de comercialização deste e 

de outros produtos.
210

 

Mesmo nesse contexto de condições adversas, o mercado de farinha que já exercia um 

relativo significado na economia baiana durante o sistema escravista, possivelmente ganhara 

maior dinamismo no pós-abolição. Isso porque ex-escravos, mestiços pobres e catingueiros 

migrantes do Sertão baiano ampliariam possibilidades de inserção nas relações sociais de 

meação e de arrendamento, além de se ocuparem como pequenos comerciantes, jornaleiros e 
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artistas.
211

 Foram, então, exercendo funções variadas naquele processo de criação e recriação 

cotidiana de formas de luta e sobrevivência no Recôncavo Sul baiano, gradativamente 

tornando possível a aquisição de pequenas propriedades, de forma que, muitos deles também 

assumiriam papel de destaque na produção e no comércio local.  

Sabemos que as reações senhoriais frente às pressões sobre o sistema escravista nos 

últimos anos da escravidão e mesmo no pós-escravidão foram as mais diversas.  Depois da 

abolição ainda houve ex-senhores que insistiram no uso da violência e da coerção. Conflitos 

diversos marcaram as relações entre libertos e ex-senhores de escravos “em torno da definição 

do que seriam a vida e as relações de trabalho no tempo de pós-escravidão”.
212

  

Todavia, somente as negociações e os acordos tornaram viáveis as relações de trabalho 

nas fazendas da Bahia, sobretudo, tendo em vista que nesse Estado foi bastante incipiente a 

política de imigração europeia que favoreceu a substituição da mão de obra no Sudeste 

brasileiro. Logo, para assegurar suas condições sócio-econômicas em tempos de crise, os 

fazendeiros tiveram que lançar mão da estratégia de negociar com os libertos, estabelecendo 

novos acordos de trabalho.  

Com todas as dificuldades enfrentadas na tentativa de se inserirem em outros espaços 

de trabalho que não fossem as fazendas e engenhos, não há dúvida de que os libertos e os 

recém-saídos da escravidão fizeram uso da prerrogativa legal de indivíduos livres para 

decidirem sobre seus destinos. Sendo assim, ao optarem por permanecer nas fazendas esses 

trabalhadores livres, com maior possibilidade de controle sobre o tempo do trabalho, 

procuraram driblar a necessidade de servir por obrigação e, ao mesmo tempo, mantiveram 

dimensões de luta pelo acesso a terra, já iniciadas durante a escravidão, de forma que foram 

construindo cotidianamente sua sobrevivência e cidadania no pós-abolição.  

Como já se sabe, desde as últimas décadas da escravidão, com as leis 

emancipacionistas e também com as mortes, alforrias e fugas de cativos, houve gradativa 

diminuição dos braços escravos nos engenhos do Recôncavo baiano. Em vista da carência de 

braços, dos crescentes conflitos e do temor dos senhores em relação à debandada dos ex-

escravos após a emancipação definitiva, muitos desses senhores tentaram assegurar 

mecanismos de “controle sobre a força de trabalho emergente da escravidão”, como teria sido 

a prática da alforria “voluntária”, que manteria os ex-cativos nas propriedades em troca de 
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uma dívida de gratidão
213

. Mas, para além da tentativa de controle sobre a força de trabalho, a 

prática da alforria voluntária podia estar incluída entre as condições de negociação “para que 

os antigos escravos permanecessem nos engenhos”.
214

  

Ao que tudo indica foram garantidas condições de trabalho mais autônomas aos 

libertos, possivelmente iniciadas com a concessão de alforrias condicionais, que Manoel 

Coelho da Silva, falecido em 1893, proprietário de uma fazenda no Cocão (localidade que 

pertence ao município de Santo Antônio de Jesus), conseguiu manter seus ex-escravos na sua 

propriedade rural. Em seu testamento, Manoel que, embora tivesse sido casado por duas 

vezes, não tinha herdeiros necessários e nomeou como seus “únicos e universais herdeiros” os 

ex-escravos Bartholomeu, Simão, Raymundo, Zeferino, Felicia, Margarida, Filomena, 

Clemente e Antonio Coelho que ali trabalharam “desde a sua mocidade, para continuarem a 

trabalhar... não só para a subsistência deles como para seus filhos”.
215

 O proprietário exigiu 

como condição, que tais herdeiros jamais vendessem a dita fazenda que deveria passa “a 

pertencer a seus descendentes” e que por ocasião da sua morte, cada um dos herdeiros deveria 

mandar dizer missa pela sua alma e cuidar do seu sepultamento “na Capella do Cocão por 

(ele) edificada e cujo padroeiro é São José”.
216

  

Trata-se, pois, de um dos caminhos que dimensionou o campesinato negro/mestiço no 

Recôncavo Sul da Bahia durante as primeiras décadas da República. Sem dúvida, aqueles ex-

escravos que permaneceram na propriedade depois da abolição, mantiveram relações 

estabelecidas ainda durante a escravidão, como provavelmente o arrendamento ou a meação, 

investindo, portanto, na possibilidade de terem acesso àquelas terras onde viviam e 

trabalhavam havia bastante tempo. Não sabemos como desenrolou o processo de herança dos 

ex-escravos de Manoel Coelho da Silva. Visitamos a localidade do Cocão e entrevistamos 
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alguns moradores mais antigos, tentando buscar informações, mas não alcançamos nenhuma 

relação com os indivíduos apontados no referido testamento. Entretanto, pudemos ver como o 

campesinato negro/mestiço se fez e faz presente na localidade, a partir do depoimento dos 

irmãos Idalia Santos Costa de 78 anos e Teobaldo Santos Costa de 80 anos.
217

 Juntamente 

com mais sete irmãos eles teriam se estabelecido como sitiantes na localidade, graças às 

parcelas de terras herdadas dos pais Otávio Zacarias dos Santos e Basilia Romana da Costa, 

sobre os quais não conseguimos maiores informações.   

Em uma troca de correspondências ocorrida em março de 1889 entre o Juiz Municipal 

de Nazaré das Farinhas, Ponciano Ferreira de Oliveira e o escrivão de cartório Manoel Coelho 

Lima, observamos mais um caso de africano proprietário de um sítio ou parcela de terra. Tais 

correspondências se referiam ao arrolamento dos bens de Antônio Nagô de Souza Barreto. Ao 

que parece, havia certa desconfiança em relação às declarações contidas no inventário, pois o 

juiz solicitava esclarecimentos sobre os bens inventariados pela segunda vez por Andreza, a 

viúva do africano, e o escrivão respondia que, revendo os autos de inventários e arrolamento 

existentes em seu cartório, foi constatado “que os bens inventariados pela segunda vez foi um 

sítio ou pedaço de terras próprias (como é costume dizerem os lavradores) arroladas, segundo 

declarou verbalmente a inventariante Andreza”.
218

 No mesmo sítio havia uma casa “que foi 

avaliada no segundo inventário por cem mil réis e um pequeno cafezal em sessenta e cinco 

mil réis”.
219

 A viúva Andreza seria a única herdeira dos modestos bens deixados pelo 

africano.  

Também foi possível verificar outros casos de herança transmitida a filhos de 

escravas, como consta no testamento de Maria dos Anjos Soares, viúva, que foi casada por 

três vezes e não tinha filhos. De acordo com o testamento, datado de 1893, ela possuía uma 

pequena fortuna, avaliada em aproximadamente 4:000$000rs referentes ao valor de duas casas 

na cidade e dois terrenos de renda ao Encapellado de Nossa Senhora de Nazaré no bairro 

Camamu. A referida Maria dos Anjos, além dos bens que deixou aos herdeiros do finado 

marido João Gomes de Souza, deixou uma casa térrea à Rua do Comércio na mesma cidade 

de Nazaré das Farinhas no valor de 1:000$000rs para Christina Maria da Conceição e 

Constança Luiza da Conceição, ambas filhas naturais de sua ex-escrava Roza Maria da 

Conceição, possivelmente nascidas de ventre livre, “por tê-las criado e em recompensa dos 
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bons serviços que até hoje tem prestado.”
220

 Deixou ainda um nicho com duas imagens 

aparelhadas de prata e os móveis da casa de morada, no valor total de 100 mil réis para “as 

mesmas referidas servas com a condição de zelá-los e conservá-los com a devida decência”. 

Advertiu ainda que, “no caso de algumas das beneficiadas desviar-se das normas da 

moralidade, pervertendo-se fica(ria) tudo pertencendo àquela que se conserva(sse) em perfeito 

estado de honestidade”.
221

  

As filhas da ex-escrava de Maria dos Anjos não herdaram terras, mas uma casa na 

cidade. A testadora deixa explícita a sua estima e predileção pelas filhas da ex-escrava Roza. 

Na ordem dos herdeiros nomeados, a afilhada Leopoldina foi relegada ao segundo plano e 

somente em caso de falecimento daquelas, a herança seria revertida para esta. É possível 

perceber no testamento o reforço a um código moral, através da tentativa de inibir 

possibilidades de desvio de conduta e de quebra de valor como contrapartida para a inclusão 

das descendentes da escrava na herança e na sociedade, como também se posicionou o 

africano Caetano em relação a sua filha Maria. 

Ao que tudo indica a lealdade e os bons serviços prestados por escravos e ex-escravos, 

como também pelos filhos destes, foram condições de acesso à herança deixada por seus ex-

senhores ou ex-senhoras no Recôncavo Sul baiano. Certamente essa foi uma via de 

reconstrução das estratégias de sobrevivência, que dimensionaram sentidos e significados da 

liberdade e da cidadania antes e depois da abolição
222

.  

 Naquela localidade o acesso a parcelas de terras se daria ainda através do 

desbravamento da Mata Atlântica, onde foram se formando pequenas comunidades negras, ou 

através de recursos acumulados durante a escravidão por negros libertos ou nascidos ingênuos 

que investiram na compra de pequenas “sortes de terra” como podia ser o caso do próprio 

Antonio Nagô.  

Admite-se que, notadamente, nas regiões mais distanciadas do Recôncavo, ao longo 

do século XIX, diversificaram-se as relações de trabalho, a partir da existência de “uma 
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população flutuante, livre, não proprietária de terras”, que enfileirava a vasta categoria de 

“agregados rurais”.
223

 Desse modo, famílias inteiras passavam de um proprietário a outro, 

“oferecendo seus serviços por um tempo geralmente indeterminado, em troca da garantia de 

um pedaço de terra e alojamento”.
224

 Podiam esses trabalhadores agrícolas também produzir 

certo excedente e vendê-lo nas feiras locais, e com alguma sorte, após anos de ocupação 

conseguiriam “tornar-se verdadeiros proprietários de terra inculta”
225

, em áreas onde não 

existiam os títulos de propriedade.   

É evidente que fazendeiros e negociantes ocupavam posições econômicas e de poder 

hierarquicamente superiores entre o final do Império e o processo de formação do Estado 

republicano brasileiro. Mas, essa hierarquia não se constituía como uma via de mão única, 

inibindo a existência de laços diferenciados nas relações cotidianas estabelecidas com os 

remediados e com as pessoas de parcos recursos. Ao contrário disso, entre esses homens e 

mulheres de terra, de poder e de negócios e os trabalhadores rurais era fundamental que se 

reforçasse a prática da negociação e da barganha. Era assim que se estabeleciam as relações 

de dependência e ainda tornava possível alcançar novos lugares na hierarquia social. Logo, 

permanecer ou voltar para as mediações da fazenda dependia muito da forma como os 

trabalhadores se relacionavam com os “patrões”. Afinal de contas, os “patrões” tinham total 

interesse em garantir o entendimento com os trabalhadores, tanto para evitar a interrupção das 

atividades, como para estimular troca de favores e compromissos, o que seria um ingrediente 

indispensável na manutenção dos redutos de influência social e política.  
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Figura 10. Trabalhadores da fazenda, o fazendeiro e crianças simulando o trabalho de secar café. À direita, de 

casaco está o memorialista Isaías Alves. 

Fonte: Fotografia da década de 1930. Acervo da Fazenda Outeiro de Vargem Grande. 

 

 

 

 

Figura 11. Jovens negros e mestiços trabalhadores de olaria. 

Fonte: Fotografia da década de 1930. Acervo da Fazenda Outeiro de Vargem Grande. 
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1.2. PROPRIEDADE RURAL, PODER E MANDONISMO  

 

Sabemos que a abolição da escravidão e o advento da República representaram um 

duro golpe na economia baiana, atingindo, sobretudo, os grupos de maior poder político e 

social, em grande parte concentrados no Recôncavo da Bahia, região que durante a Colônia e 

o Império manteve-se como a mais dinâmica da Província. Portanto, fazendeiros e negociantes 

não cansaram de se queixar da nova situação vivida, utilizando-se dos órgãos de poder 

político como seus porta-vozes.  

Um exemplo dessa situação foi o ofício enviado pela Câmara Constituinte de Nazaré 

das Farinhas ao Barão de Cotegipe, em 16 de julho de 1888, conforme se lê a seguir:  

 

Os estabelecimentos agrícolas acham-se desamparados, ermos até; pois os 

antigos trabalhadores recusam permanecer nelles, ainda mesmo naquelas 

casas onde o estado de escravidão era suavisado por bons e notório 

agasalhado; as terras estão sendo depreciadas e os proprietários 

continuam, entretanto, a ellas vinculados por múltiplos e vexatórios laços 

em um sério tormento moral, enfim, que não se amesquinharia comparado 

aquele clássico martyrio physico que a poesia grega immortalizou nas 

penedias de Cáucaso. Toda essa série incalculável de contrariedades que 

setteam ao trabalhador na nova era do trabalho, vem provar que V. Excia. 

longe de phantasias cataclismas sociais, os procura afastar expondo sem 

frases nascidas do coração, a situação angustiada da classe mais 

productiva do paiz.  O que esta comarca deseja significar é que não 

esmoreça V. Excia. na cruzada nobre e justa que tem por fim resgatar do 

descrédito público o prestígio das nossas leis primordiais justas na 

desorganização do trabalho agrícola, amparado com elle as relações que 

se pressentem nos fundamentos da nossa monarquia estolia os fervores de 

animo de prestantes estadistas e lhes abre o caminho voluntário do 

ostracismo político, as adesões sinceras passando esquecer as feridas da 

luta estimulam para novas acções gloriosas, ainda mesmo aqueles que 

como V. Excia. gozam de nomeada acatada no presente e que passará 

inteira para a história.
226

  

 

O documento foi assinado pelos conselheiros da Câmara Constituinte Dr. Candido 

Figueiredo, Padre Claudio de Araújo Góes, Antonio José Nunes, Antonio da Silva Farias e 

Dr. Alexandre José Barros Pimentel. Apesar de confusa, a redação  assinala as dificuldades 

geradas pela crise econômica, que, enfim, se agravou com a abolição definitiva da escravidão. 

Naquele período muitas propriedades rurais foram vendidas ou expostas a leilão, devido às 
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dívidas acumuladas ou até mesmo em função da morte do patriarca e ex-senhor de escravos, 

conforme se verifica nos inventários e em matérias veiculadas nos jornais locais.
227

   

Antes mesmo da aprovação da Lei Áurea, as autoridades municipais de Nazaré 

tomaram rigorosas medidas, causando grande desassossego entre a população. Uma delas foi 

um imposto taxado em abril de 1888 sobre a circulação nas pontes do município, “cuja 

cobrança deo lugar ao conflito havido” naquela cidade.
228

 Informava o Juiz municipal ao 

Presidente da Província que se tratava “de pedágio nas pontes deste município, sem distinção 

de provinciais e municipais... e que tal cobrança esta(ria) se efetuando em virtude de ordens 

do Thesouro Provincial”.
229

 

A medida desencadeou um conflito nos acessos à cidade “devido à percepção violenta 

do aludido imposto, de cuja contribuição havia muito, estava desabituada a população”.
230

 

Anos antes, tal imposto já teria sido cobrado pela receita municipal, quando “foi, pela 

respectiva Câmara substituído pelo de exportação”.
231

 Conforme se pode constatar, era, antes 

de tudo, uma medida proibitiva “do transito de mercadorias de pequeno valor”, conforme 

admitira o próprio juiz. Este afirmava desconhecer “os motivos que determina(vam) o 

restabelecimento de tão vexatório imposto”, que fora difundido como ilegal “no seio da 

população rural por espíritos bem ou mal intencionados”.
232

 A medida provocara “desde logo 

certa má vontade do seu pagamento, agravada pelos meios violentos empregados pelo 

respectivo extracto, como tudo é público e notório nesta cidade”.
233

  

Infelizmente não conseguimos acessar maiores detalhes sobre o conflito, mas, ao que 

parece, a atitude das autoridades em taxar o imposto de circulação de pessoas sobre as pontes 

do município de Nazaré das Farinhas causou grande impacto na população que por ali 

transportava os mais diversos produtos a serem comercializados naquela cidade. Prejudicada, 

a população usou de “meios violentos” para se rebelar contra a medida. Afinal, era através das 

pontes de ligação com a cidade que a população rural transportava os produtos destinados ao 

comércio na feira e no mercado. Naquele período havia onze pontes de acesso à cidade: ponte 

de comunicação da cidade com a Rua do Camamu; ponte que comunicava a cidade com a Rua 

da Conceição; ponte sobre o rio Batatan; ponte que dividia a povoação da Aldeia; ponte sobre 
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o rio da Dona no distrito de Aldeia; ponte de pedra e cal sobre o rio Caraippe; ponte de 

madeira sobre o rio Caraippe; outra ponte de madeira sobre o mesmo rio; ponte sobre o riacho 

Barriguda; ponte sobre o rio Grande; ponte de madeira sobre o rio Onha; ponte de madeira 

sobre o rio Taytinga.
234

 

É óbvio que tal taxação não fora legalizada à toa. Certamente, o aumento da circulação 

de pessoas e mercadorias em Nazaré das Farinhas naqueles últimos anos antes da abolição 

definitiva da escravidão, estaria provocando grande descontentamento político, sobretudo, 

naqueles tempos de crise nas exportações, quando fazendeiros e comerciantes não podiam 

admitir aumento da concorrência em relação aos produtos do mercado interno. A taxação do 

pedágio nas pontes refletiria ainda uma forma de boicotar a circulação de comerciantes e de 

produtos advindos do recém-emancipado município de Santo Antônio de Jesus, pois com a 

emancipação deste território, Nazaré das Farinhas perdera grande parte de sua receita, fato 

que alterou os ânimos das autoridades locais. Portanto, a medida indigesta à população rural, 

além de ampliar a arrecadação municipal, inibiria a entrada de concorrentes dos que ali em 

Nazaré das Farinhas estavam instalados, como era o caso do nosso velho conhecido Antonio 

Nunes Leal, além de outros membros da Câmara Municipal.  

Ao tempo em que as denominadas elites políticas acirravam as disputas de poder, 

notadamente influenciadas pelas oscilações na economia de exportação, avançavam também 

as relações de mandonismo no Recôncavo Sul da Bahia. Portanto, não resta dúvida de que 

naquele contexto de final do regime imperial e implementação da República, as relações de 

dependência e mandonismo forjavam-se muito menos como resultado da importância e do 

vigor dos senhores de terras, do que da sua decadência
235

, situação que se pode observar a 

partir dos inventários post mortem que atestam a ruína das propriedades ou a divisão de 

muitas delas, sobretudo, quando da morte dos antigos senhores de engenho da região.
236

 

No sul do Recôncavo não havia grande número de propriedades extensas entre o final 

do século XIX e o início do XX. A maioria dos proprietários rurais estaria mais para 

remediados do que para grandes fazendeiros, o que também pode ter sido um indicador de 

aproximação entre os trabalhadores e os donos das propriedades, já que muitas vezes patrões 
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e agregados se juntavam para exercer determinados tipos de atividades, como por exemplo, 

“panhação de café” e “manocação de fumo”.  

Nas memórias escritas entre 1961 e 1962 Eduardo de Souza Almeida, descendente de 

antiga família proprietária de terras do município de Santo Antônio de Jesus, afirmou que na 

fazenda, “em geral ajudávamos em todos os serviços, catando café, manocando fumo, 

raspando mandioca, varrendo casa; tudo fazia-se enquanto não chegava o cansaço ou algum 

divertimento, uma merenda ou sono”
237

. A esse respeito Barickman chamou a atenção para o 

fato de que durante a escravidão “Nas roças de mandioca do sul do Recôncavo, o número de 

escravos muitas vezes não passava de um ou dois: lado a lado com seus senhores, faziam os 

montinhos de terra, conhecidos como covas, onde esperavam ver as manivas criarem raízes e 

trabalhar o solo”
238

.    

É certo, porém, que essa aproximação não arrefecia as hierarquias sociais, as 

desigualdades econômicas, sobretudo tendo em vista que o maior bem que se podia acumular 

era a propriedade da terra e esta, sem dúvida, era uma forte condição para a hierarquização e a 

manutenção das relações de dependência e mandonismo. 

 Por outro lado, ainda que no campo político desencadeado no pós-abolição os 

trabalhadores rurais, meeiros e rendeiros lutassem “com o coronel e pelo coronel”
239

, é 

possível perceber que nesse processo eles alimentavam suas próprias expectativas e certa 

consciência do seu direito a uma vida melhor. Logo, sujeitar-se a uma condição de 

subalternidade e, nesse processo, colocar-se sob a proteção de alguém que tinha posses e 

poder político, constituía uma estratégia forte de sobrevivência, o que de algum modo garantia 

a redução das incertezas e, portanto, favorecia maior equilíbrio no enfrentamento das 

dificuldades como também na construção das identidades.  

Arrendamentos, meações e locações de terras tornaram-se práticas frequentes 

utilizadas no mundo rural do Recôncavo Sul baiano antes e durante o pós-abolição.  Para além 

dos números registrados no Censo ou em cartório, havia também os acordos celebrados 

através da oralidade, conforme se percebe através das memórias de trabalhadores rurais que, 

ao longo dos anos se mantiveram como rendeiros nas propriedades locais.
240
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Buscando vislumbrar situações de ocupação e exploração rural na Bahia durante 

Primeira República, recorremos ao censo de 1920, onde os números sugerem que uma 

margem significativa da população que ali habitava estava ocupada no trabalho rural.  

 

 

Tabela 21. Estabelecimentos rurais recenseados na Bahia em 1920 

Número de estabelecimentos Área em hectares, dos estabelecimentos 

 Dirigidos pelos  Dirigidos pelos 

Total Prop. Admin. e 

interessados 

Arrend. Total Prop. Admin. e 

interessados 

Arrend. 

65.181 

  100,0 

56.832 

  87,0 

6.659 

  10,0 

1.690 

  3,0 

8.451.440 

  100,0 

6.729.513 

   80,0 

 

1.653.926 

   19,0 

68.001 

1,0 

Fonte: Relatório do Censo de 1920: Site http//biblioteca.ibge.gov.br 

 

De acordo com o censo de 1920, a Bahia posicionava-se em quarto lugar em número 

de estabelecimentos rurais, ficando atrás do Rio Grande do Sul com 124.990, de Minas Gerais 

com 115.655, e São Paulo com 80.921. Mesmo tendo em vista que os números retratam 

apenas uma amostragem da realidade, é importante notar que quando somada à área em 

hectares correspondente aos estabelecimentos dirigidos por administradores e arrendatários, 

surpreende-se um significativo de 1.721.927 hectares, equivalendo a quase um terço do total 

dirigido por proprietários que é de 6.729.513 hectares e atingindo 20% do total de hectares 

recenseados. Cabe esclarecer aqui o que significa a categoria de administrador. Este era uma 

espécie de contratado pelo proprietário da fazenda (podendo ter família ou não) para 

administrar a propriedade por um período determinado, geralmente em troca de uma 

remuneração específica, embora, na maioria das vezes, podia também fazer roças e praticar a 

criação de animais domésticos na propriedade.
241

   

Os dados indicam que a grande maioria das propriedades estava em mãos dos seus 

proprietários, correspondendo a 87,2% do total de estabelecimentos rurais recenseados. Já sob 

a direção dos administradores e arrendatários estavam 12,8% do total dos estabelecimentos 

rurais recenseados no Estado da Bahia. Ao que tudo indica, os proprietários ausentes dos seus 

estabelecimentos poderiam ter se fixado em outras propriedades, ou estariam habitando os 

espaços urbanos que se disseminavam pelo Estado, ou ainda teriam se fixado na capital, 

mantendo, portanto, vínculos com o campo e a cidade. Sendo assim, nestas propriedades as 
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relações econômicas eram dinamizadas por pessoas que não detinham a posse legal das terras, 

na maioria das vezes, direcionando a fazenda para a criação de gado, ainda que pudesse 

manter as relações de arrendamento e meação já existentes.   

Para o município de Nazaré das Farinhas (40.600 hectares de superfície e 20.091 de 

área total de estabelecimentos rurais recenseados) em cada 1000 estabelecimentos 

recenseados, 936 eram ocupados por proprietários, 51 por administradores e interessados e 13 

estavam ocupados por arrendatários. Já para o município de Santo Antônio de Jesus (44.000 

hectares de superfície territorial e 21.084 de área total de estabelecimentos rurais recenseados) 

em cada 1000 estabelecimentos recenseados, 916 eram administrados por proprietários, 32 

por administradores e interessados e 52 por arrendatários. Vejamos melhor os dados na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 22. Estabelecimentos rurais recenseados em 1920 nos municípios de Nazaré das Farinhas e Santo 

Antônio de Jesus 
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08 02 76 40 13 15 09 03 - 

% 

 

94,0 5,0 1,0 49,0 26,0 8,0 9,0 6,0 2,0 - 

S
an

to
 

A
n

t.
 d

e 

Je
su

s 

462 423 15 24 348 66 19 21 08 - - 

% 96,0 1,0 3,0 75,0 14,0 4,0 5,0 2,0 - - 

Fonte: Relatório do Censo de 1920: Disponível em - http//biblioteca.ibge.gov.br 

 

Comparando-se os números totais do Estado com os números relativos aos dois 

municípios que compreendiam a Comarca de Nazareth, não se nota uma equivalência 

significativa. Entretanto, chama a atenção o grande número de propriedades com áreas 

menores de 41 hectares, o que acentua a existência de pequenas e médias propriedades como 
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característica fundamental da estrutura fundiária do Recôncavo Sul baiano. Tendo em vista 

grande número de negros e mestiços que compunham a população local, não resta dúvida de 

que, para além de se incluírem entre arrendatários e administradores, as populações de cor se 

incluíam também entre os pequenos proprietários rurais.  

Ainda é possível notar, através do censo que, uma significativa área dos 

estabelecimentos rurais estava ocupada por matas. Em Nazareth havia 1.094 hectares, 

correspondendo a 5,4% dos estabelecimentos recenseadas, e em Santo Antônio de Jesus 1.597 

hectares, correspondendo a 7,6% dos estabelecimentos. Aliás, era nas matas que os 

trabalhadores rurais garantiam subsistência e produção de energia, através da caça de animais 

que complementavam a dieta alimentar e da extração de madeira que era utilizada na 

construção de utensílios e de suas moradas, como também no abastecimento de lenha para uso 

doméstico e para as fornalhas dos engenhos e do fabrico da farinha. 

Uma amostra de 88 inventários correspondentes aos municípios de Santo Antônio de 

Jesus e Nazaré das Farinhas, no período compreendido entre 1889 e 1927, também aponta 

para essa característica das médias e pequenas propriedades na região. Apenas em 14 

inventários aparecem propriedades rurais identificadas como fazendas; em 71 aparecem 

propriedades identificadas como sítios, parcelas ou partes de terra; e em 03 inventários não 

aparecem propriedades rurais.  

Infelizmente os inventários não trazem informações sobre a cor dos inventariados tão 

pouco sobre o tamanho das propriedades. Contudo, levando em consideração o valor das 

fortunas constantes nos mesmos, é possível verificar que a maioria dos casos corresponde às 

médias fortunas, mais uma vez tomando como base a proposta elaborada por Kátia Mattoso 

para classificar as fortunas no século XIX. Nesse caso, os inventários pesquisados podem ser 

classificados da seguinte forma:  

 

Tabela 23. Fortunas de inventários (1889-1927) 

Classificação das fortunas Inventários % 

Grandes (acima de 

50:100$000rs) 

01 1,0 

Médias Altas (10:100$000 

à 50:000$000rs) 

12 14,0 

Médias (2:100:000$000 à 

10:000$000rs) 

46 52% 

Médias Baixas (1:100$000 

à 2:000$000rs) 

19   22% 

Pequenas (até 10  14% 
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1:000$000rs) 

Total 88  100,0 

Fonte: APMSAJ e APEB. Seção Judiciária. Inventários post mortem. 

     

  

É necessário pontuar que do total de 46 inventários (52%) correspondentes às médias 

fortunas, 28 ou 64% estão na faixa de valores entre 2:100$000rs e 5:000$000rs; e 16 ou 36% 

apresentam valores entre 5:000$000rs e 10:000$000rs. Quando somamos o total de 

inventários correspondentes às médias baixas fortunas (19) com os que representam a 

primeira faixa das médias fortunas (28), percebe-se que o maior número de inventários (47) 

apresentam valores de fortunas situados entre 1:100$000rs e 5:000$000rs, logo 

corresponderiam àquela maioria de inventários cujas propriedades foram identificadas por 

sítios ou parcelas de terras. 

O número maior de inventários pesquisados se encontra no ano de 1908. São dez 

inventários correspondentes a este ano, dos quais 40% apresentam médias fortunas, 50% 

apresentam médias baixas fortunas e 10% apresentam pequenas fortunas. Na tabela a seguir 

podemos ver a distribuição dos inventários de acordo com os anos pesquisados e o sexo dos 

inventariados. 

Tabela 24. Distribuição dos inventários pesquisados por ano e sexo. 

 

Ano Quantidade Homem Mulher 

1889 01 01 - 

1891 01 01 - 

1892 04 02 02 

1894 06 03 03 

1895 02 02 - 

1896 01 - 01 

1897 01 - 01 

1900 08 06 02 

1903 02 - 02 

1904 02 01 01 

1905 02 02 - 

1906 08 03 05 

1907 05 01 04 

1908 10 04 06 

1909 02 01 01 

1910 07 04 03 

1912 02 - 02 

1913 01 01 - 

1916 01 - 01 

1918 08 03 05 

1919 06 04 02 



134 
 

1920 04 01 03 

1922 03 - 03 

1927 01 - 01 

Total 88 40 48 
Fonte: APMSAJ e APEB. Seção Judiciária. Inventários post mortem. 

     

A maioria dos inventariados era do sexo feminino, correspondendo a 54% do total.  A 

partir da análise dos inventários, fica evidente que a terra constituía o maior dos investimentos 

naquele período. Embora não devamos tomá-los como um guia infalível a respeito das 

condições econômicas vividas no período, sobretudo porque estes não correspondiam à 

quantidade de obituários existentes, acreditamos, ainda, que tais documentos constituem uma 

significativa possibilidade de análise da sociedade. Eles apontam indícios de valores e 

costumes presentes nos modos de viver dos indivíduos naquele espaço de tempo.   

Assim como apontou o censo de 1920, os inventários também sinalizam o acentuado 

fracionamento das propriedades em sítios e parcelas de terras. Por certo, tal característica 

possibilitou ex-escravos, libertos e seus descendentes adquirirem pequenas porções de terras 

naqueles anos de final do século XIX e início do XX. 

A moradia, a produção agrícola, o fabrico da farinha e de açúcar, as benfeitorias de 

café, a criação de animais e também os oratórios, que representam o vínculo com o 

catolicismo, estão entre os principais elementos que traduzem as fortunas inventariadas. Na 

medida em que nos debruçamos com mais atenção na leitura dos documentos, podemos 

observar os seguintes dados: 

 

Tabela 25. Principais bens inventariados 

Bens Inventariados Número de inventários 

em que aparecem 

Casas de morada 70 

Sítios/ Parcelas de terra 61 

Cafeeiros e/ou benfeitorias 48 

Outras casas além da moradia 43 

Casas de fabrico de farinha 39 

Cavalos e/ou burros 28 

Pastos 28 

Gado bovino 21 

Engenhos de fabricação de açúcar e/ou  

aguardente  

18 

Fazendas 14 

Oratórios 08 

Armazéns/depósitos 08 

Estrados (armação de madeira para 

secar café) 

06 
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Sobrados 05 

Moinhos de café 05 

Casas de comércio 03 

Joias 02 

Caderneta de poupança da Caixa 

Econômica Federal 

02 

Fonte: APEB e APMSAJ. Serie Judiciária. Inventários post mortem. 

 

     

  Entre os inventariados mais afortunados está Carolina Miranda Cardoso, cujo monte 

bruto da fortuna totalizou 54:243$000rs, atingindo, portanto, um valor que se encaixa na 

categoria das grandes fortunas. Mas o documento se encontra com muitas páginas estragadas 

o que dificultou uma análise mais detalhada.  

Na categoria das médias altas fortunas o inventariado que apresenta maior soma é 

José Feliciano de Almeida Sampaio. Datado de 1919, o documento apresentou um monte mor 

de 45:185:000rs. A viúva e inventariante Gertrudes M. da Silva, juntamente com 05 filhos (04 

mulheres casadas e 01 homem solteiro), uma nora e 02 netos constituíram os herdeiros. Entre 

os bens avaliados estavam 01 sobrado de quatro portas de frente, 04 casas de morada, 01 casa 

de negócio, mais 02 casas situadas na cidade de Santo Antônio de Jesus, móveis e utensílios 

domésticos, além das propriedades rurais que se seguem:   

- 01 fazenda avaliada em 5:200$000rs; 

- 08 sítios (o maior avaliado em 3:800$000rs e o menor em 2:000$000rs); 

- 02 benfeitorias de café; 

- 01 casa com moenda para o fabrico de farinha; 

- 01 casa com engenho para fabrico de açúcar; 

- 01 canavial; 

- 01 roça de mandioca; 

- 01 pasto cercado de arame; 

- 01 telheiro com jirau para secar café; 

- 01 telheiro com roldão para pilar café; 

- 02 tanques para engenho. 

 

Havia ainda 03 bestas, 01 jumenta velha e 10 porcos pequenos. Como se percebe, 

trata-se de uma fortuna bem diversificada, embora não haja dúvida de que a maior fração 

correspondia à fazenda e aos sítios, somando juntos 27:500$000rs. Tais propriedades estavam 

diretamente articuladas à produção agro-fabril em que se produzia farinha, açúcar e café. A 

casa de negócios serviria como ponto de escoamento desses produtos. Podemos imaginar a 
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quantidade de trabalhadores necessários para que fosse mantida a produtividade em 

estabelecimentos rurais como esse. É bem possível que ali houvesse jornaleiro, diarista, 

meeiro, rendeiro, alugado, assalariado e tantos outros trabalhadores que atendiam às 

necessidades dos canaviais, cafezais, roças de mandioca, fabrico da farinha e do açúcar, 

beneficiamento do café, cuidado com o gado e com o pasto.  

Alguns dos trabalhadores que contribuíam com o funcionamento de propriedades 

como as de José Feliciano de Almeida Sampaio também podiam ser pequenos proprietários 

rurais. Muitos deles apresentavam insuficiente capacidade de produção em suas acanhadas 

propriedades, o que tornava necessário recorrer a outros meios para complementar os recursos 

que garantissem a sobrevivência da família. Possivelmente, famílias com pequenas fortunas 

como a da inventariada Maria Angelina dos Santos, no ano de 1908, cujo monte mor dos bens 

foi de 580 mil réis, tivessem que complementar a renda trabalhando em outras propriedades. 

Maria Angelina tinha como herdeiros seu cônjuge e inventariante Reginaldo Francisco Pereira 

e os filhos Ciro, Francelino, Laurentino, João e Maria José. Os bens avaliados foram os 

seguintes: 

- 01 pequeno sítio com benfeitorias, uma casa estragada coberta de telhas com duas 

janelas e uma porta de frente e acessórios para o fabrico da farinha avaliado em 500 mil réis; 

- 01 cavalo já velho avaliado em 80 mil réis. 

Esta descrição de bens corresponde a uma das menores fortunas observadas no rol de 

inventários pesquisados. O documento reflete a quebra de uma família nuclear, composta por 

mãe, pai e cinco filhos, que viviam em suas próprias terras e, isso não significava pouco. 

Porém, dado o tamanho da propriedade seria praticamente impossível que dela se tirasse o 

sustento de todos os membros da família. Nesse caso, seria necessário buscar alternativas de 

trabalho em outras propriedades para que fosse garantida a sobrevivência familiar, sobretudo, 

quando os filhos já estavam crescidos.  

Não há dúvida de que nessa conjuntura de alterações econômicas, sociais e políticas 

acentuadas com o pós-abolição, os arranjos e as negociações dimensionariam atitudes e 

comportamentos estratégicos através dos quais trabalhadores do campo e proprietários de 

terras promoveriam suas posições na nova dinâmica social que se desenhava na Bahia 

daqueles primeiros tempos republicanos. Diferentes ações dos indivíduos e grupos 

reconfigurariam valores e costumes para além daqueles vivenciados na escravidão, de forma 

que se adaptassem às novas exigências e aos novos contextos.   
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Foi dessa forma que no Distrito de Prazeres, município de Jaguaripe e Comarca de 

Nazaré das Farinhas se cruzaram as histórias da proprietária Maria Amália de Castro 

Mascarenhas com o lavrador e arrendatário Tibério Fernandes Lima. Naquele distrito, desde 

dezembro de 1903, Tibério tomava em arrendamento uma “sorte de terras” pertencente à 

fazenda de Maria Amália “pelo preço anual de 50$000 sob condição de multa no triplo, na 

falta de qualquer desses pagamentos”
242

. Entretanto, conforme denúncia da proprietária em 

novembro de 1915, o rendeiro estaria devendo “uma quantia de 195$000 que, com a multa 

supra declarada, eleva-se o débito a 585$000”, fato que a levou requer ao juiz “mandar passar 

mandado executivo” ao rendeiro. Naquela ação a proprietária requeria ainda que, caso não 

fosse feito o pagamento incontinente, se fizesse a penhora dos bens de forma que atingisse o 

valor total da dívida, inclusive com as multas e os custos, ficando o rendeiro “desde logo 

citado para ver julgar a penhora por sentença, e alegar os embargos que tiver, outrossim para 

avaliação, arrematação e remissão dos bens penhorados, sob pena de revelia”
243

.  

Na escritura de arrendamento, anexa ao processo, consta que o tal sítio fora arrendado 

anteriormente a Leopoldino Fernandes Lima - provavelmente pai de Tibério – que, naquele 

dezembro do ano de 1903 recebeu em transferência a posse do “título de arrendamento para 

nele plantar e lavrar as terras do modo que mais útil lhe for, pelo espaço de trez anos e findo 

este prazo se considerará prevalecendo sempre de um ano a outro enquanto o rendeiro for 

pontual no cumprimento das condições a que sujeitou-se”
244

. Constava ainda na escritura que 

em caso de haver dúvida de limites entre os rendeiros e vizinhos, a proprietária seria ouvida a 

respeito e tomaria a decisão que deveria ser por eles respeitada.  

Em 1915, Maria Amália morava em Salvador e constituiu como seu procurador o 

advogado Thomaz Paes Barretto para “na Comarca de Nazaré, ou onde mais convier cobrar 

aos (seus) rendeiros Tiberio Fernandes Lima, José Martins da Luz, Domingos Simeão dos 

Reis, João Libanio dos Santos, João Roque, José do Tanque, Rosa Francisca de Jesus, Isabel 

Umbelina da Conceição e Simão, os respectivos arrendamentos em atrasos”. Vê-se, portanto, 

que além de Tibério, naquelas terras da fazenda viviam mais oito rendeiros que estariam em 

dívida de renda com a proprietária. 

Corrido o processo contra Tibério, este não apresentou embargo no prazo estipulado 

de seis dias, conforme previa a lei e os bens foram a pregão. Feito o pregão e não 

comparecendo o executado, o processo foi deferido. Porém, em dezembro daquele mesmo ano 

                                                           
242

 AFNF. Processo Cível. Caixa sem identificação. 
243

 Idem. 
244

 Idem. 



138 
 

o juiz de Jaguaripe verificou nos autos que “não houve emissão da primeira certidão de 

citação pessoal ao executado cobrando a dívida antes da penhora dos bens, o que constatava 

nulidade do pleno direito”, conforme estabelecia o Art. 40, parágrafos 1º e 2º do Regimento 

Nº 737 de 25 de novembro de 1850, que rezava sobre a existência ou não de contra fé, em que 

se deveria esclarecer se a parte não recebeu ou não quis receber a citação.  Nesse caso o juiz 

declarou a ação nula, afirmando ainda não poder “homologar a penhora realizada” e, por isso 

e por “mais que dos autos consta”, julgou “nulla a presente ação executiva (...) condenando a 

autora Maria Amalia de Casto Mascarenhas a pagar os custos na forma da lei”.
245

 

Consta ainda que houve apelação por parte do advogado de Maria Amália, mas como 

o processo está inconcluso não nos foi possível saber de que forma a questão foi finalizada. 

Entretanto, os elementos que dispomos sobre o teor e desenrolar do processo sinalizam para 

uma das faces dos confrontos existentes entre proprietários e rendeiros naquela região do 

Recôncavo baiano. Se não todos, possivelmente alguns daqueles nove rendeiros teriam sido 

libertos ou filhos destes. Ao que parece, Tibério seria o rendeiro mais antigo ali. Teria dado 

continuidade a uma relação de contrato com a terra já existente entre seu pai Leopoldino 

Fernandes Lima e os antigos proprietários, conforme se vê no contrato. Quem sabe, seu pai 

não teria sido um ex-escravo daquela fazenda!  

O que fica clara é a relação dos bens do rendeiro que seriam penhorados, conforme se 

observa através do mandado de cobrança que chegou a ser expedido pelo juiz: 

 

uma casa coberta de telha sob esteio com uma porta e duas janelas de 

frente e uma casa de farinha arruinada com os seus assessórios, uma 

vaca com três crias, uma roça com três tarefas de mandioca, sendo 

uma tarefa madura e as outras regular, três porcos arroba e meia cada 

um.
246

   

 

Esses foram os modestos bens penhorados pelo oficial de justiça para pagar a quantia 

pedida do mesmo mandado e os custos. Não se sabe, porém, se esta era a totalidade dos bens 

pertencentes a Tibério ou se tratava apenas daqueles que, depois de calculados teriam atingido 

a quantidade da dívida. Talvez a casa descrita na penhora fosse a casa sede da fazenda. E na 

arruinada casa de farinha, Tibério, juntamente com os demais rendeiros, fabricava a farinha 

com a mandioca que também ali se plantava. Nota-se a presença da criação de gado bovino e 

suíno, uma atividade que proporcionava alguma soma a ser investida em ocasiões especiais 
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como batizados e casamentos, ou significava ainda uma possibilidade de poupança para a tão 

visada aquisição de parcelas de terra.  

O processo judicial, embora sinalizasse uma prática que deveria ser constante na 

região, nos coloca algumas indagações. Por que somente depois de 12 anos Maria Amália 

resolveu denunciar o rendeiro Tibério? Estaria a propriedade passando por um processo de 

inventário que somente depois desses anos fora concluído? Houve afastamento e descuido por 

parte de Maria Amália em relação àquela propriedade durante aqueles anos? Teria sido a 

possibilidade de perda da propriedade que, naquele momento, a fez se incomodar com a 

situação? O que se sabe é que, embora com contrato registrado em cartório, Tibério protelou o 

quanto pode o pagamento da “sorte de terras” onde vivia como rendeiro e ao que tudo indica 

essa atitude fora tolerada pela proprietária da terra. É possível que o rendeiro tenha exercido 

uma espécie de liderança em relação aos demais, utilizando e estimulando o calote como uma 

estratégia que permitisse acumular algum recurso. Também pode ser que Maria Amália, ao 

constituir moradia na capital, possivelmente quando aquelas terras teriam passado às suas 

mãos mediante herança, houvesse afrouxado a administração da propriedade, delegando tal 

função aos próprios rendeiros que anos depois de ali viverem, produzirem e manterem o 

beneficiamento da mesma sentiam-se mais donos do que a legítima proprietária.   

A atitude do rendeiro em não apresentar embargo no prazo legal como também o 

posicionamento do juiz despertam certa curiosidade. Talvez, diante do tempo decorrido, o 

rendeiro Tibério acreditasse no direito costumeiro de permanecer naquelas terras tal como 

acontecera com seu pai que ali teria permanecido até a morte. Desde a criação da Lei de 

Terras em 1850 “os limites entre os terrenos privados se tornaram mais nítidos, ao mesmo 

tempo em que se reduzia a incidência de direitos superpostos no interior das propriedades”.
247

 

O impacto da Lei provocou uma diversidade de conflitos entre proprietários e produtores 

rurais, embora não tenha sido possível evitar a eliminação gradual de “muitos direitos 

costumeiros de arrendatários, posseiros e agregados”.
248

  

Teria o juiz se embasado no direito costumeiro para proferir a sentença? 

Demonstrando acentuada intransigência em relação às falhas no processo, ele não hesitou em 

anular a ação e ainda condenar a autora ao pagamento dos custos. Dá pra imaginar a 

satisfação de Tibério diante da anulação da ação, afinal ele continuaria com sua modesta vida 

de trabalhador rural naquela terra arrendada. Já a proprietária Maria Amália deve ter ficado 
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bastante contrariada com a decisão do juiz. Certamente o processo não fora encerrado aí. 

Porém, qual teria sido o destino de Tibério e dos demais rendeiros, não sabemos.         

 

1.3. VIZINHANÇA, PODER E CONFLITO   

 

A luta pela sobrevivência e cidadania entre os trabalhadores rurais do Recôncavo Sul 

baiano no pós-abolição se deu nos meandros das propriedades rurais, nas interseções entre o 

campo e a cidade e no exercício de atividades variadas, quer sejam no trabalho, na 

religiosidade, nas festas. É certo que, no pós-abolição, muitos ex-escravos e libertos, como 

também os nascidos de ventre livre se inseriram em relações de trabalho assalariado nas 

fábricas de charutos, usinas de açúcar, construção de ferrovias, nos ofícios artísticos ou no 

comércio local. Mas, sem dúvida foi no trabalho rural que essa população esteve, em maior 

proporção, movimentando a economia e definindo seu lugar naquela sociedade.   

No permanente jogo das relações de poder, margeadas pela propriedade da terra, pelo 

trabalho, pelos limites da vizinhança e pelas práticas de diversão, os indivíduos articularam 

vivências do passado com elementos do presente, de forma que pudessem preservar costumes, 

valores, comportamentos e atitudes que garantissem dignidade e condições de sobreviver em 

meio às adversidades estruturais do Estado republicano oligárquico. Logo, essas relações 

foram marcadas também por diversos constrangimentos, que iam desde os desvios de acordos 

dos contratos realizados entre os proprietários e os trabalhadores rurais, como fora o que 

aconteceu entre o rendeiro Tibério Fernandes Lima e a proprietária Maria Eulália, até os 

desentendimentos mais corriqueiros que provocavam a explosão de atitudes agressivas e 

violentas entre vizinhos, muitas delas implicando em abertura de processo judiciais.   

Portanto, tendo como foco essas relações forjadas entre indivíduos e grupos, marcadas 

por lealdades, mas também por conflitos, e entendendo que diferentes identidades se 

constituem na cotidianidade, através de zonas fronteiriças, nas quais as pessoas interpretam e 

ressignificam o mundo a partir de seus valores e de seus costumes, é que se tenta aqui 

perceber como os indivíduos em foco experimentaram ganhos e perdas em suas singulares e 

complexas trajetórias de vida no campo baiano. Mobilizados por “sinais e signos manifestos” 

como por “orientações valorativas básicas”, em “um campo de comunicação e interação” 

através do qual “se identificavam e eram identificados por outros”
249

, os trabalhadores rurais 
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ou camponeses teriam forjado padrões de pertencimento e identidade que os permitissem 

conquistar espaços de inserção na sociedade pós-abolicionista e republicana. 

Nesse sentido, os “maus comportamentos” dos trabalhadores, muitas vezes, associados 

ao uso excessivo de aguardente, que os levava a fazerem arruaças nas vendas, ou mesmo no 

espaço das fazendas, fora sempre um bom motivo para o fazendeiro contrariar-se e dispensar 

os serviços, substituindo-os por outros. De outro modo, o “mau tratamento” exercido pelos 

fazendeiros em relação a seus subalternos também podia ser um motivo de afastamento e 

mobilidade dos trabalhadores para outra propriedade rural.
250

  

Em 16 de maio de 1894 compareceu ao Juiz de Paz em exercício no município de 

Santo Antônio de Jesus o cidadão Graciano Speridião Duarte, alegando que Manoel 

Domingues Ferreira lhe era devedor da quantia de noventa mil reis, proveniente de um resto 

de safra de café que o mesmo lhe comprou, ficando ainda ajustado com o próprio Manoel para 

limpar seu cafezal, mas este, tendo desviado do contrato que fez, dissera-lhe “que se retirasse 

do seu sítio que queria tomar conta para tratar visto como ele não cumprio com ele como tinha 

tratado”.
251

 O autor da acusação, Graciano, teria se apressado a quitar com o acusado a dita 

quantia, alegando que ficaria pelo seu trabalho “feito na limpa dos cafés esta mesma por 

metade”.
252

 O suplicado, Manoel, replicou que 

 
tinha feito o contrato com o suplicante é bem da verdade de pagar-lhe a 

quantia de noventa mil réis, porém por um ano, e como este não deixou 

completar o ano lhe expulsou para fora do sítio, dando-lhe com isto 

alguns prejuízos e que por este motivo se opõe a pagar-lhe a dita quantia, 

alega que se acha também com direito de lhe ser pago o seu trabalho feito 

no dito sítio da limpa dos cafés.
253

  

 

De acordo com o termo não houve conciliação entre as partes e, embora não possamos 

identificar a cor dos envolvidos na questão nem ter acesso ao desfecho final do caso, esse é 

um exemplo de como se davam os conflitos entre proprietários de terras e trabalhadores rurais 

não proprietários.  
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Também através da memória de Deocleciano
254

, percebemos um desses momentos de 

tensão, quando o mesmo afirmou que em certa ocasião seu pai, que viveu durante anos como 

rendeiro de uma mesma fazenda, teria feito uma grande roça de mandioca, mas o patrão 

“botou o olho em cima e criou questão”, fato que teria desencadeado a fuga do meeiro para a 

mata, onde permanecera escondido até a morte.  

Tais desentendimentos parecem ter sido comuns entre proprietários e não proprietários 

e, certamente, até mesmo entre pequenos proprietários de terras que muitas vezes também 

exerciam a função de meeiros e rendeiros.  

Notadamente as relações entre os trabalhadores rurais e os fazendeiros envolviam “os 

mecanismos protetores da caridade e da clientela e uma certa rede de amizades, vínculos e 

proteções”
255

, o que seria um tipo de padrão como algo dinâmico, resultado da interação de 

pessoas com suas obrigações e incentivos, onde se constroem diversas estratégias e ações 

norteadas por uma noção de valores, cercadas por limitações, resultantes dessa interação 

racional e conflituosa entre os próprios indivíduos e entre o indivíduo com seu meio
256

. Os 

conflitos se davam das mais diversas formas, mas era nas relações de trabalho como também 

em torno da propriedade da terra que eles se faziam mais evidentes.   

Eram muito comuns as desavenças entre vizinhos, sobretudo, em relação aos limites 

de suas terras. Dadas as dificuldades de resolver esses conflitos, mediante acordo entre as 

partes envolvidas, como também devido à gradativa ampliação do acesso à via judicial como 

um caminho mais satisfatório para a resolução de questões diversas, muitos desses conflitos 

foram resolvidos através da justiça.
257

 

                                                           
254

 Deocleciano dos Santos, 95 anos, trabalhador rural aposentado. Entrevistado em 12 de julho de 2009 na 

localidade de Grão-Pará, município de Conceição do Almeida. 
255

 LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial – trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 96. 
256

 Ver BARTH, Frederik. Process and form in social life. Vol. 1, London: Routlegde & Kegan Paul, 1981. 
257

 Elione Guimarães discute esta questão dos limites das propriedades em Juiz de Fora/MG na passagem do 

século XIX para o XX. Em um contexto que culminou com o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 720, de 5 

de setembro de 1890 para a divisão e demarcação das terras do domínio privado, a autora analisa ações de 

divisão de terras, ou demandas judiciais ocorridas no jogo de poder sobre o direito à terra. A partir de uma carta 

e uma carta que foi encontrada no bolso de uma vítima de assassinato, ocorrido em 1919, no povoado de 

Benfica, pertencente ao município de Juiz de Fora/ MG a autora faz um estudo do caso da fazenda Boa Vista ou 

Vargem, no qual identificou que os forros – ex-escravos da fazenda – abriram várias ações para garantir a 

propriedade de suas “nesgas de terras”, e saíram com os direitos assegurados. Avalia, porém, que o potencial de 

valorização da região foi paulatinamente despertando o desejo dos condôminos mais ricos e poderosos, de forma 

que com o passar dos anos os libertos acabaram sendo expulsos das terras. A autora chega a conclusão de que “a 

divisão e a demarcação das fronteiras não fizeram cessar as disputas que se multiplicaram ao longo dos anos, 

manifestando-se em conflitos criminais e em disputas judiciais. GUIMARÃES, Elione Silva. “Memórias 

históricas de movimentos rurais – Juiz de Fora na passagem do século XIX ao XX”. In: Tempo, nº 22, UFF/RJ, 

1996-2010, p. 58-79.   



143 
 

Um desses casos motivou a ação de manutenção de posse envolvendo os vizinhos 

proprietários de terras Victorino José Peixoto
258

 e Francisco Félix de Andrade Bittencourt, no 

município de Santo Antônio de Jesus em 1908. Victorino, através de seu advogado, entrou 

com uma ação judicial contra Francisco Félix, alegando que,  

 

tendo há 14 annos dividido seu terreno Macacos, por uma escriptura 

pública que junto oferece, com o seu visinho Francisco Félix de Andrade 

Bittencourt, desde então possuía mansa e pacificamente a sua parte 

quando em dias do mês de janeiro próximo findo, o referido visinho 

danificando as suas divisas, tentou apoderar-se de um pedaço do seu sítio, 

plantando roças de milho; no qual pedaço o suplicante tem tido sempre 

roças de canna, como podem attestar as roças que lá se vêem.
259

  

 

Trata-se, portanto, de uma ação fundamentada na turbação da posse do sítio 

pertencente ao suplicante Victorino, que requeria mandado de manutenção de posse em seu 

favor. Dessa forma, ao ser intimado, o réu Francisco Félix, deveria ser “condenado a desistir 

da turbação e nas perdas e dannos que se liquidarem, comunicando-se a pena de 2 contos de 

réis, caso venha novamente a turbar a posse do suplicante”
260

.  

 Victorino seria um sitiante que adquiriu a propriedade mediante compra e que 

mantinha limites com a fazenda de Francisco Félix. Nesse caso, o fazendeiro Francisco Félix 

valendo-se, talvez, do fato de que aquelas terras podiam se tornar extensão da sua fazenda, 

como também devido à situação hierarquicamente inferior de seu vizinho que seria apenas um 

pequeno proprietário, achou-se no direito de ignorar a legalidade da posse da terra, invadindo 

assim a propriedade alheia. Logo, consciente do seu direito, o suplicante não hesitou em 

enfrentar na justiça um grande fazendeiro da região.  

Três testemunhas foram arroladas nos autos do processo. A primeira delas, Raymundo 

Ignácio da Silva Andrade, lavrador, casado, com 40 anos, afirmou conhecer a “carreira de 

gravatás” que identifica a divisa feita amigavelmente no terreno dos dois. Disse ainda que no 

referido lugar da divisa ele viu roças de Victorino há mais de doze anos e que não “viu os 

estragos apesar de Victorino ter feito queixa” e não soube dizer nada a respeito da invasão da 

posse. A segunda testemunha, Marcolino Cláudio Creluse, lavrador, solteiro, com 40 anos, 

afirmou saber “que Francisco Félix roçou o terreno de Victorino e fez plantações cujo terreno 
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o mesmo Victorino tinha posse há mais de doze anos”.
261

 A terceira testemunha Antonio 

Pereira de Almeida, 53 anos, casado e negociante, confirmou conhecer a divisa do terreno que 

teria sido feita amigavelmente e seria “uma carreira de gravatá acima, até a estrada que vai 

para a Fazenda de Francisco Félix” e que “há dez annos, mais ou menos, viu roça de 

Victorino (...) e soube que Francisco Félix fez plantações do lado que pertence a Victorino 

Peixoto”. 
262

  

Como se percebe, predomina nos depoimentos das testemunhas certo jogo de palavras 

que, embora reforce a antiga presença de Victorino naquelas terras, se desvia da confirmação 

da existência da ação turbativa do réu. O processo correu à revelia, pois o réu não compareceu 

às audiências, o que indica o pouco caso que o mesmo fazia a respeito da questão. Em 24 de 

maio de 1909, através de sentença expedida pelo juiz, o fazendeiro Francisco Félix foi 

condenado a não mais turbar a posse do requerente. 

Outra ação de manutenção de posse foi movida por Manoel Rodrigues Malta
263

 contra 

Arthur Freire Maia Bittencourt em Santo Antônio de Jesus, em 03 de março de 1902. No 

processo, o requerente, através de seu advogado afirmou que, “sendo senhor possuidor de 

uma parte de terras no lugar denominado Riachão”, denunciava que o cidadão Arthur Freire 

Maia Bittencourt está turbando a sua posse,  

 

cortando a carreira de gravatás que serve de divisa com o terreno Sapé, 

doado aos seus filhos pelo Dr. Alexandre José de Barros Bittencourt, já 

principiando a extrahir manganês dentro da propriedade do suplicante, 

factos estes que se tem dado a 8 dias, mais ou menos.
264

 

 

 A referida turbação de posse motivou a atitude de Manoel Rodrigues, que, tendo 

posse jurídica da terra, requeria ao juiz,     

                             

que se digne mandar passar em seu favor mandado de manutenção de 

posse, intimando-se o suplicado do competente mandado, bem como a 

todos os trabalhadores, condutores de pedra, encarregado da 

administração, engenheiro Lion Chenoy do conteúdo do mandado, sendo 

Arthur Bittencourt e o engenheiro Lion de Chenoy, citados para na 

primeira audiência contestar o preceito e ouvir a prova que se oferecer, 
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sendo o réo perturbador condenado a desistir da turbação e nas perdas e 

dannos que se liquidarem, ficando comminada a pena de 20 mil reís por 

tonelada de minério que extrahirem e conduzirem para a margem da 

estrada de ferro e de 10 mil réis por se ou por seus mandantes para o caso 

de nova turbação (...)
265

 

 

Trata-se, portanto, de uma questão envolvendo “uma parte de terras próprias, com 

benfeitorias cafeeiras e mais arvoredos fructíferos no lugar denominado Riachão”
266

, 

adquirida pelo valor de 150 mil réis, mediante compra feita em mãos de Alexandre Bispo de 

Andrade no ano de 1897, com escritura passada no cartório em 22 de setembro de 1899, que 

se avizinhava com uma porção de terras doada aos filhos do suplicante pelo antigo fazendeiro 

e ainda com a propriedade que agora pertencia ao filho do antigo dono, dedicada à extração de 

manganês, mineral que fora bastante explorado na região durante toda a primeira metade do 

século XX.   

Infelizmente não tivemos acesso à conclusão do processo, mas é possível notar que a 

propriedade de Manoel Rodrigues Malta limitava-se com o “terreno Sapé” doado a seus filhos 

pelo proprietário anterior.  Ao que parece trata-se de um sitiante que ao se sentir ameaçado de 

perder sua propriedade, como também pelo fato dos filhos estarem correndo risco de perda de 

suas parcelas de terra, acionou a justiça através de abertura de processo contra a companhia de 

exploração de manganês na região, que invadira suas terras para extrair o minério. Por outro 

lado, o episódio demonstra a astúcia do pequeno proprietário que talvez pretendesse tirar 

algum proveito da situação, tendo em vista a existência do minério em seu terreno, fato que, 

certamente, o tornava mais valioso, podendo ainda ser uma grande oportunidade de ganho 

mediante uma possível negociação para que se desse a exploração do produto.  

Esses são dois casos de questão judicial envolvendo proprietários, em um período 

onde a posse da terra se fazia pela herança ou pela compra e, por isso, não era fácil aos 

trabalhadores rurais adquirir e manter a posse de suas terras, constantemente assediadas pelos 

grandes proprietários, bem como pelas companhias de exploração do manganês. Tendo em 

vista que muitas vezes os fazendeiros tinham a posse de várias propriedades rurais, a herança 

também representaria um dos grandes fatores de subdivisão e esfacelamento de propriedades, 

sobretudo dado o número de filhos que compunham as famílias.   

Contudo, é importante lembrar que, em fins do século XIX na Bahia, a terra ainda não 

era um recurso escasso. Portanto, senhores de engenho e lavradores do Recôncavo tiveram 
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oportunidades de incorporar novas áreas à lavoura e assim aumentar de maneira simultânea a 

produção de culturas de exportação como também da farinha que abastecia o mercado de 

Salvador.
267

Tal fator teria facilitado o exercício da mobilidade e da autonomia dos escravos 

pertencentes a esses senhores já que a própria distância entre as propriedades, aliada ao tipo 

de trabalho executado, além de dificultar a vigilância dos escravos, possibilitava toda uma 

movimentação destes pelo Recôncavo.
268

   

Já foi constatado que nessa parte sul do Recôncavo “a posse de terras não estava 

intimamente ligada à posse de escravos, uma vez que a mão-de-obra poderia ser utilizada de 

forma alugada, emprestada, ou até mesmo com o escravo oferecendo seus serviços, sem o 

conhecimento e o consentimento do senhor”
269

. Este seria mais um elemento para a 

identificação do campesinato negro/mestiço como uma possibilidade concreta de 

sobrevivência social e econômica, mediatizando escolhas, projetos de vida e dimensionando o 

exercício da cidadania no campo.  

De fato, as populações negras e mestiças, ao se espalharem pelo Recôncavo, foram 

experimentando situações de vida pautadas pela existência de uma consciência da condição de 

trabalhadores livres e estavam dispostos a enfrentar atitudes que remetessem à tentativa de 

manutenção de relações escravistas, muitas vezes, ainda defendidas pelos ex-senhores ou 

novos patrões.  

Sem dúvida foi isso que aconteceu com o preto João Evangelista
270

 em 20 de maio de 

1900, quando estava na casa de João de Tal, no lugar denominado Congonhas e recebera voz 

de prisão por José Thomé e Feliciano de Tal, que o levaram para a casa de Francisco Felix da 

Silva Andrade, onde foi “agarrado e castigado” pelo mesmo, com quem ele “não tinha intriga 

alguma”, inclusive “já tinha sido alugado do mesmo Francisco”.
271

 Segundo a vítima,  

 

tendo sua rossa no lugar denominado Congonha deste termo e sendo 

perseguido por uns cevados pertencentes a Francisco Félix da Silva 

Andrade, foi queixar-se ao mesmo da destruição feita em sua rossa pelos 

seus animais, lhe respondeo o mesmo Francisco Félix que ele respondente 

fizesse cerca se quisesse ter rossa.  
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Disse que obrigou-se a fazer a dita cerca em circunferência a sua rossa, 

ainda assim era perseguido pelos referidos animais e como forma alguma 

podesse estar o grande prejuízo que estava sofrendo pressão das vezes que 

se dirigiu a Francisco Félix para evitar os animais invadirem suas rossas 

mesmo depois de já ter feito a dita cerca, foi-se portanto obrigado a 

desfechar um tiro sobre os ditos animais dos quais sahirão dois feridos, e 

por esta razão foi que deo lugar a ser castigado 
272

.  

 

Francisco Felix, já citado anteriormente em processo de manutenção de posse, era 

vizinho e ex-patrão de João Evangelista, que fora seu “alugado”. Muito provavelmente João 

Evangelista teria sido ex-escravo ou filho de escravos. De acordo com o relato da vítima, o 

fazendeiro teria lhe agredido com “quatro dúzias de bolos nas mãos e nos pés do que resultou-

lhe grande inxação e diversas contusões”
273

. Feito isso, Francisco Felix ainda teria 

recomendado que ele “fosse se queixar ao subcomissário de polícia de Vargem Grande”, 

distrito de Santo Antônio de Jesus. Ao que parece, trata-se aqui de um exemplo típico da 

prática do mandonismo exercido por fazendeiros que turbavam a propriedade alheia, 

desafiando os vizinhos e as autoridades constituídas. 

Não foi possível saber se João Evangelista plantava suas roças em terreno próprio ou 

através de relação de arrendamento. O certo é que o trabalhador rural teria conquistado 

alguma autonomia cultivando suas roças, embora não estivesse isento das perseguições do seu 

antigo “patrão” que, ao que tudo indica, não via com bons olhos o fato de um ex-alugado  ter 

conseguido escapar da sua tutela e, por isso, fazia pouco caso das denúncias feitas por João 

Evangelista a respeito da invasão dos animais em suas roças. Talvez o antigo “patrão” não 

conseguisse aceitar a autonomia conquistada pelo trabalhador rural e, anos depois do fim do 

cativeiro, achava-se no direito de castigá-lo, numa tentativa de manter a subserviência e o 

mesmo poder de mando exercido na escravidão.   

Por isso, não surpreende o fato de que quase todas as testemunhas tenham se 

esquivado de demonstrar conhecimento do episódio. Foram nove testemunhas arroladas, 

sendo todos homens e lavradores. Entre estes, havia dois cunhados do agressor e acusado, 

que, obviamente, negaram ter conhecimento do ocorrido. Apenas dois depoimentos sinalizam 

para o ato criminoso praticado pelo fazendeiro. O de João Francisco Xavier, lavrador, dono da 

casa onde ocorreu a prisão, ao confirmar que presenciou “a prisão de João Evangelista por 

José Thomé e Feliciano de Tal” e que “não sabia qual teria sido o seu destino e que ouviu 

dizer pelo próprio João ter sido a casa de Francisco Félix”
274

. Essa testemunha disse ainda que 
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teria corrido quando o fato aconteceu por ter matado um porco de Francisco Félix e, por isso, 

receou que acontecesse alguma coisa com ele, o que mais uma vez atesta o temor que o 

fazendeiro tentava causar na localidade. O outro depoimento é o de Manoel Pereira dos 

Santos, lavrador, que afirmou que “no dia 20 de maio na fazenda do cidadão Antonio 

Francisco de Jesus chegou Francisco Félix da Silva e Andrade e disse que tinha dado em João 

Evangelista, conhecido por Bagajá”
275

. 

Não resta dúvida de que a atitude violenta e autoritária do fazendeiro remetia para a 

prática do mandonismo como tentativa de assegurar a subserviência dos trabalhadores rurais 

na localidade. Tal atitude fica patente também quando se percebe nos autos certo receio das 

testemunhas em admitirem a existência do crime, talvez para não criarem indisposição com o 

fazendeiro. Possivelmente, boa parte das testemunhas mantinha algum tipo de relação de 

dependência com o mesmo e não estavam dispostos a rompê-la.   

Outro caso que impressiona, tanto pelo conflito, como pelo detalhamento das ações no 

processo, ocorreu na Fazenda Macacos, localizada também em Santo Antônio de Jesus. 

Morando havia sete meses num terreno arrendado na referida fazenda Macacos, de 

propriedade de dona Anna Amália Lopes, o lavrador Salustiano José Rodrigues
276

, quarenta e 

nove anos, casado, analfabeto, natural de Muritiba, plantara uma malhada de fumo e, para 

interromper o fluxo de animais alheios que circulavam por sua plantação, mandou fechar as 

entradas de veredas que partiam da estrada principal e passavam por dentro da sua roça. Na 

ocasião, Salustiano teria roçado a estrada real, melhorando-a de forma a não prejudicar o 

trânsito do público em geral. Indignado e sentindo-se prejudicado com o fechamento do 

caminho, João Brasil
277

 mandou seus subordinados reabrirem as veredas, alegando não ter 

Salustiano direito de fechá-las e impedir que os animais por ali transitassem. 

Em 10 de agosto de 1912, Salustiano José Rodrigues, junto com um filho menor de 

idade e o vizinho Ovídio José dos Santos de trinta e dois anos, teriam ido juntos à feira livre 

de Santo Antônio de Jesus e, ao retornarem no final da tarde, pararam na venda do senhor 

Marcelino, na localidade do Andayá, onde, posteriormente, se encontraram com outros 

companheiros, entre eles o próprio pai de Ovídio, Galdino José dos Santos
278

.  A partir 

daquele momento todos teriam seguido juntos, cada um em sua montaria. No caminho, 
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encontraram com o viúvo Miguel Ângelo dos Santos, conhecido por Miguel Oleiro. Entre as 

cinco para as seis horas da tarde, próximo ao alambique do senhor Manoel de Almeida, no 

lugar conhecido por Frizinho, já em companhia do também lavrador Ângelo José Rodrigues, 

se encontraram com um empregado do capitão João Brasil que seguia na mesma direção. Com 

exceção de Ovídio José dos Santos que nascera em Santo Antônio de Jesus, os demais eram 

naturais e residentes às margens do Rio da Dona, zona rural do distrito de Conceição do 

Almeida, portanto vizinhos desde que nasceram.  

Aproveitando a oportunidade, Salustiano pedira para o empregado passar um recado 

para o seu patrão nos seguintes termos:  

 

“o senhor diga ao seu amo que eu soube ter elle dito que, havia de me 

encontrar aquelle cego para perguntar a elle com que ordem fechava o 

caminho; e que elle respondente era cego de um olho por obra de Deus, e 

elle João Brazil, não estava isento de pelo mesmo Deus lhe fazer cego”
279

.  

 

Dito isto, Salustiano continuou a viagem com seus companheiros, sendo seguido de 

perto pelo jovem empregado do capitão João Brasil. 

O grupo teria parado em frente ao alambique do senhor Manoel de Almeida. Foi aí que 

Ovídio José dos Santos, acompanhado por Miguel Oleiro, entrou para falar com Januário 

Galvão, gerente do alambique. Enquanto os demais esperavam às margens da estrada, passara 

por eles José Telles de Almeida, condutor de mercadorias de João Rodrigues de Souza Brasil e 

Salustiano teria dito para o mesmo: “diga a seu amo que eu fechei o desvio, e elle o abriu; 

porém eu vou fechá-lo e quero ver se elle o abre”
280

.  

Numa outra versão, as palavras teriam sido as seguintes:  

 

“diga ao capitão João Brasil que elle não é homem para mandar no que é 

meu, elle (...) disse que havia de mostrar a aquelle cego se não fechava o 

caminho, mas se eu sou cego de um olho, elle (...) ainda é mais cego do que 

eu, que sendo um homem de Lei, não partia pelo direito”
281

. 

 

João Brasil, que também regressava da feira pela mesma estrada, acompanhado por 

Francisco Barrêtto, naquele momento teria atravessado com seu cavalo em frente a 

Salustiano, dirigindo-lhe a palavra nos seguintes termos: “O que é que estais ahi dizendo 

individuo, miserável?” Salustiano teria erguido o chicote e João Brasil repreendeu-o dizendo: 
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“não me dê com sua taca”
282

. Por ser cego de um olho Salustiano alegara não está vendo o seu 

interlocutor. Foi aí que Francisco Barretto interveio, dizendo: “Ora capitão, o senhor ainda 

está dando assunpto a este individuo, miserável?”
283

, e, descendo do animal que o conduzia, 

teria empurrado Salustiano, derrubando-o da montaria e o agredindo com o cabo de madeira 

do chicote. O capitão João Brasil também teria descido de sua montaria e encaminhou-se para 

próximo da vítima.  

Salustiano dissera que, atordoado com a situação, procurou se esquivar dos golpes que 

lhes eram desfechados pelas costas. Os agressores, então, o teriam encurralado numa cerca de 

arame farpado. Francisco Barretto, após tê-lo agredido na cabeça e no rosto com o cabo do 

chicote, o desafiou a puxar pela faca que trazia consigo, quando Saturnino teria atendido a fim 

de se defender. O mesmo Francisco Barretto tentara desarmá-lo, ao tempo em que 

desabotoando o paletó teria mostrado o peito dizendo: “fura, fura se é homem”. Daí os 

senhores Galdino e Ovídio teriam pedido pelo fim do conflito, o que ocorrera devido à 

intervenção do próprio capitão João Brasil. Mas, Francisco Barretto, dirigindo-se ao 

companheiro João Brasil, teria dito que quem trazia consigo um rapaz como aquele seu 

empregado, estaria desamparado. Sentindo-se ofendido nos brios, naquele momento, José 

Telles Almeida teria puxado um facão que trazia na cintura e partindo para cima de 

Salustiano, o golpeara em diversas partes do corpo.  

Ouvindo a algazarra Januário Batista Galvão, o administrador do alambique, dirigiu-se 

às pressas ao encontro dos contendores, gritando para que o agressor não matasse o homem e, 

acompanhado pelas demais pessoas presentes, interveio, impedindo que o rapaz matasse 

Salustiano. Em seguida, repreendendo os demais envolvidos na confusão, Januário Baptista 

ordenou que José Telles guardasse o facão, dando-lhe voz de prisão. Como não havia ninguém 

apto a conduzir o mesmo à delegacia, o próprio capitão João Brasil fora incumbido de 

entregar o subordinado à polícia. Tudo indica, porém, que, se aproveitando da cooperação do 

seu empregador, José Telles evadiu-se. 

Através do exame de corpo de delito realizado em Salustiano na delegacia de Santo 

Antônio de Jesus, os peritos constataram que o lavrador ferido era branco, tinha quarenta e 

nove anos de idade, apresentava ferimentos provocados por golpes de facão na região da face 

e da clavícula, atingindo até o osso, na extremidade inferior do cúbito, na cabeça, no punho, 

atingindo o tendão do dedo mindinho, na face da mão, e escoriações na orelha provadas pelo 

cabo do chicote. Tais ferimentos deixaram a vítima impossibilitada de trabalhar ativamente 
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durante os dias seguintes. Um dia depois, o delegado ouviu o ofendido e duas testemunhas 

que afirmaram que os dois homens mal se conheciam. Dois dias depois, foram ouvidas como 

testemunhas os companheiros de viagem de Salustiano, além do administrador do alambique 

e negociante Januário Baptista Galvão e o alambiqueiro José Nunes da Silva Souza. 

Após a formação do sumário de culpa pelo juiz Manoel Francisco Dias Tavares, foi 

ouvido e qualificado o capitão e lavrador João Rodrigues de Souza Brasil, cinquenta e cinco 

anos, casado, acompanhado pelo advogado e ainda quatro testemunhas. Foi qualificado e 

interrogado também o lavrador Francisco de Souza Barretto, trinta e cinco anos, solteiro, 

alfabetizado, natural de Maragogipe, morador da localidade do Rio da Dona há 15 anos.  

Segundo os depoimentos das testemunhas arroladas no inquérito policial, Salustiano 

era “homem ordeiro, trabalhador, morigerado, não constando coisa alguma que o 

desabonasse.”
284

 Já em relação ao capitão João Brasil, a imagem era de “chefe entre seus 

visinhos, intervindo-se quase sempre, em polemicas e outras arrogâncias”
285

. Francisco 

Barretto não era considerado um homem turbulento e, José de Zeca ou José Telles, o 

empregado do capitão, era visto como “valente, viv(ia) sempre armado, e sempre as ordens do 

senhor João Brazil”
286

, o que seria uma espécie de capataz do capitão.  

No sumário de culpa, em contrapartida, as mesmas testemunhas afirmaram ser o 

acusado João Brasil um homem de bom procedimento, que não teria participado do conflito, 

tampouco o incentivado. Disseram que ele teria contribuído para a suspensão das agressões do 

seu companheiro Francisco Barretto a Salustiano, e embora contrariado com a situação, só 

não havia se retirado do local por ser uma autoridade local. Apenas Januário Baptista Galvão 

disse que algumas pessoas falam bem e outras falam mal do acusado, afirmando ainda que o 

mesmo assistira impassível ao conflito. O advogado do capitão João Brasil tentou demonstrar 

contradições nas afirmações de Januário, contestando seu depoimento e alegando ser o mesmo 

inimigo do seu cliente. Outras testemunhas consideraram os três acusados como homens de 

bons procedimentos. As testemunhas Ovídio José dos Santos e Ângelo José Rodrigues 

ousaram divergir da maioria, considerando Francisco Barretto um homem de maus 

procedimentos. 

No interrogatório o capitão João Brasil apresentou uma novidade. Dissera que três 

anos antes, mais precisamente em dezembro 1909, indo ele assistir à posse do Intendente e 

dos conselheiros municipais eleitos, foi interceptado no caminho pelo senhor Manuel de 
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Almeida, cunhado da testemunha Januário da Rocha Galvão, que lhe pediu para não 

comparecer. Como ele não o atendeu, Manuel Almeida e Januário Galvão deixaram de lhes 

cumprimentar. O capitão João Brasil e também Francisco Barreto remeteram a denúncia à 

existência de perseguição política movida pelo delegado de Polícia, Appiano Ambrozio 

Figueiredo. O primeiro disse que, oportunamente, seu advogado apresentaria sua defesa e o 

segundo negou ter derrubado Salustiano do cavalo, muito menos lhe batido com o cabo do 

chicote. 

Na defesa do capitão João Brasil o advogado alegou que as diligências ocorreram de 

maneira apressada e tumultuada e que o delegado agira sem levar em conta prerrogativas dos 

rigores e critérios inerentes à imparcialidade que um processo exigiria. Segundo a defesa, não 

teriam sido aplicadas as normas do Código Penal de 1891 nas abordagens e procedimentos da 

elaboração do questionário pertinente ao exame de corpo de delito.   

Dessa forma, a defesa alegou improcedência da denúncia, atestando que teriam sido 

mal elaboradas e mal intencionadas as perguntas feitas pelo delegado ao ofendido; e ainda que 

tão somente a denúncia do ofendido não caracterizava a existência do crime em si, já que teria 

havido contradições entre a denúncia do ofendido e os depoimentos das testemunhas, quer no 

inquérito, quer no sumário de culpa. Alegou ainda ter havido má fé no depoimento de uma 

das testemunhas que seria inimigo do acusado e que o rapaz que agredira o ofendido teria 

agido por conta própria sem o incentivo do seu cliente.   

Ainda segundo a defesa, a promotoria teria cometido o equívoco em pedir penas 

maiores ao capitão que não participara da agressão ao ofendido, e penas mais brandas aos 

outros dois acusados que de fato havia praticado as agressões. Portanto, a defesa tentou 

demonstrar que o Promotor Público fez confusão em relação ao ocorrido, pois o acusado João 

Brasil só havia tomado “parte no sentido de apaziguar os ânimos dos seus autores” e que a 

“recompensa” que o mesmo tivera não estaria à “altura da sua nobre acção”
287

. 

Nesse sentido, a defesa tentou demonstrar que o acusado era conhecido dentro e fora 

do município como um “cidadão prestativo”, de “caráter impoluto, bem quisto, morigerado” e 

até de representação na política local. Com todos esses predicados, o capitão teria 

conquistado a “estima”, o “respeito e o alto apreço de todos os habitantes” da localidade, 

“sem que, vez nenhuma, contra a lealdade da sua conducta, se fizesse ouvir uma só palavra 

que de leve dismerecesse tão admiradas qualidades”.
288

 Assim, o acusado não poderia ser 

condenado apenas por estar, ocasionalmente, no local do crime. E mais, ainda foi alegado que 
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o conflito não havia sido planejado ou dirigido e, sim, decorrera de um encontro inesperado, 

onde o desentendimento teria sido promovido pelo próprio ofendido. Sendo assim, conforme 

requerimento da Promotoria Pública o capitão João Brasil foi excluído do processo por não ter 

reponsabilidade no crime.   

Dessa forma, o juiz entendeu não ter se caracterizado o crime de mando atribuído ao 

acusado João Brasil e, por falta de prova, julgou improcedente a denúncia contra o mesmo. Os 

outros dois acusados não tiveram a mesma sorte. Em relação a Francisco Barreto, o juiz 

entendeu que tendo ele agredido publicamente Salustiano, cometera o crime previsto no artigo 

303 do Código Penal, que tratava de ofensas (ferimentos) leves. E José Telles foi incurso na 

sanção do artigo 304 do Código Penal pelos ferimentos provocados na vítima com uso do 

facão. Os respectivos nomes dos denunciados foram inscritos no rol dos culpados e o juiz 

ordenou a expedição de mandado de prisão, declarando o valor da fiança provisória ao réu 

Francisco de Souza Barretto em 500 mil réis. 

Concluído o processo preliminarmente em 29 de marco de 1913, o juiz Manoel 

Francisco Dias Tavares, remeteu os autos ao Juiz de Nazaré das Farinhas, sede da Comarca 

que, após apreciação, fez retorná-lo a Santo Antônio de Jesus em 14 de abril do mesmo ano. O 

réu Francisco Barreto pagou em juízo a referida quantia da fiança provisória para ter o direito 

de responder o processo em liberdade. Em seguida, foi atribuída a fiança definitiva no valor 

de um conto de réis que também fora paga em juízo. No julgamento o júri entendeu que o 

crime atribuído ao réu não fora comprovado e o juiz o absolveu. 

O outro réu, José Telles de Almeida, seria julgado na sede da Comarca em Nazaré das 

Farinhas. No libelo, a promotoria pediu pena máxima ao réu. Entretanto, foram transcorridos 

14 anos sem que o julgamento fosse realizado, o crime acabou prescrevendo e o processo foi 

arquivado. 

A detalhada narrativa do processo se fez necessária para que se possa perceber a 

complexidade do mesmo. Para além do caráter de rixa entre um fazendeiro e um rendeiro de 

outra propriedade, o documento sinaliza uma intricada rede de tensões que ilumina o universo 

daquela sociedade pós-abolicionista onde as leis da República ainda eram manipuladas com 

bastante fragilidade. Naquele contexto eram frequentes as tentativas de reforço às práticas de 

mandonismo, através da personificação do poder dos fazendeiros, embora estes não 

conseguissem se livrar dos confrontos e dos enfrentamentos promovidos pelos trabalhadores 

rurais e pequenos proprietários que, muitas vezes, tomavam a inciativa de lutar na justiça para 

defender direitos de cidadania.   
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O processo demonstra o quanto a violência era algo que permeava as relações sociais 

que envolviam indivíduos pertencentes a distintas hierarquias. Sinaliza tensões de caráter 

individual e político, numa sociedade onde os diferentes representantes do poder local 

estiveram, constantemente, disputando espaços e tentando ocupar os cargos de chefia.  Além 

de fazendeiro, João Brasil ocupava a patente de capitão, o que o fazia um representante do 

poder que ali se rivalizava com outras autoridades políticas locais. Assim, é bem possível que 

seus desafetos políticos – certamente o próprio delegado, nomeado através do executivo local 

articulado ao governo do Estado – percebessem naquela situação em que teriam ocorrido atos 

excessivos de mandonismo, uma oportunidade de puni-lo quer fosse pela desmoralização 

sofrida no processo ou através da condenação judicial. Mas o capitão parecia pouco temer 

essa possibilidade, tendo em vista que, além de contar com uma qualificada defesa e com a 

negligência das próprias testemunhas, podia contar também com aliados políticos dispostos a 

livrá-lo da acusação.  

Do outro lado estava Salustiano, um lavrador, rendeiro, cego, que, aparentemente, não 

representava perigo ao capitão João Brasil, não fosse a ousadia de contrariá-lo, cercando a 

malhada de fumo que plantara e com isso limitando o acesso de animais na estrada que fazia 

divisa à sua propriedade. Obviamente essa atitude não passaria impune ao capitão João Brasil 

que constantemente transitava por ali com seus rebanhos ignorando as roças alheias. Talvez, 

João Brasil também já teria alguma divergência com a própria Anna Eulália, proprietária das 

terras arrendadas por Salustiano. É possível que o processo aberto por Salustiano tenha 

adquirido grande expressão devido o fato do fazendeiro e capitão João Brasil poderem 

constituir uma ameaça política às autoridades legais representativas do Estado republicano, na 

medida em que tentava manter práticas de mando na localidade. Se assim o fosse, aquela 

circunstância se tornaria favorável a uma desmoralização do capitão. Mas, ao que parece a 

repercussão fora maior do que o episódio em si. Assim, dada a fragilidade do processo bem 

como a falta de provas suficientes para condenar o fazendeiro como mandante do crime, o 

mesmo foi absolvido pelo júri. Contudo, é bem possível que o capitão tenha ficado com sua 

imagem bem arranhada na localidade. 

Os desentendimentos provocados por situações de dominação entre pessoas de grupos 

hierárquicos distintos, estivessem ou não relacionadas à questão da cor, muitas vezes 

acabavam em morte. Foi o que aconteceu no engenho Bom Sucesso, districto de Bom Jardim, 

em Santo Amaro. Ali foi “assassinado barbaramente” o negociante Antônio Messias. Era o 

dia 29 de junho de 1917 quando Lisandro Melchiades teria convidado Lázaro de Tal, ambos 
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moradores do mesmo engenho, para assassinar Antônio Messias pelo fato deste não querer 

continuar a vender-lhe a crédito e lhe cobrar o que devia. Em um primeiro momento, Lázaro 

teria recusado a participação no crime, mas cedera em seguida, diante da insistência de 

Melchiades e, na noite de primeiro de julho Melchiades fora “feliz no seu intento”, 

assassinando o negociante.
289

 

O Bom Sucesso, denominação do engenho, teria sido alcançado apenas pelo 

negociante e proprietário do mesmo. Os trabalhadores ali também moravam e se 

endividavam. Incomodado com a situação e encurralado a pagar dívidas às quais não teria 

condições financeiras, Melchiades só enxergou uma saída, o assassinato do credor. Dessa 

forma, o cenário de Bom Sucesso transformou-se em palco de um crime que aponta para mais 

uma relação cotidiana no campo marcada pelas desigualdades sociais, pelo conflito e pelas 

relações de poder e mandonismo.  

Os indícios surpreendidos nos processos cíveis e criminais, e em alguns casos também 

nos jornais da época, tornam possível perceber, que nos tempos que se seguiram à abolição, 

os trabalhadores rurais, pequenos proprietários ou não proprietários, pretos, mestiços e até 

mesmo brancos pobres, foram articulando e reinventando as práticas de luta, sobrevivência e 

cidadania no Recôncavo Sul baiano, das mais diversas maneiras. 

  As atitudes de enfrentamento aos dominantes, sobretudo àqueles que desrespeitavam 

o direito à liberdade, apontam a existência de uma consciência das suas condições enquanto 

cidadãos que estavam dispostos a enfrentar tentativas de manutenção de relações escravistas, 

muitas vezes, praticadas pelos ex-senhores ou novos “patrões”.  Desse ponto de vista, não 

resta dúvida de que naquela região houve confrontos diversos entre dominantes e subalternos, 

onde estes últimos procuravam evitar a submissão aos hábitos de mandonismo que, 

constantemente, os ameaçavam. 

Conforme atestam alguns estudos, depois de 13 de maio muitos ex-senhores surpresos 

e inconformados com a nova conjuntura, sobretudo pela falta de indenização, procuraram 

burlar a abolição. Tentaram garantir tutela sobre os ingênuos e ainda recorreram à força para 

obrigar os libertos a trabalhar sem remuneração.
290

 Libertos também demonstraram 

insatisfação com o fato de sair das fazendas sem receber nada em troca dos serviços ali 
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prestados. Quando eram inviabilizadas as negociações, acirravam-se os conflitos em torno do 

trabalho, do pagamento de salários e também da permanência nas fazendas.
291

   

Houve casos em que os libertos foram assediados para deixar os trabalhos da fazenda e 

ocuparem outras funções. Um indício dessa prática pode ser observado no ofício remetido em 

02 de junho de 1890 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado ao Delegado do 

município de Alagoinhas exigindo providências em relação ao comunicado que recebeu do 

“cidadão Candido Ferreira Carma Brasil, morador no engenho Vale Paraiso – sito na 

freguesia da Egreja Nova, d’esse Termo”. Tal documento fazia queixa do fato “de estarem 

sendo os trabalhadores do Engenho constantemente coagidos pelos inspetores de Quarteirão 

d’aquella localidade a largarem seus trabalhos para prestar serviços no quartel”.
292

   

Como se sabe, diante da possibilidade de debandada dos libertos não faltaram 

estratégias para mantê-los nos trabalhos da fazenda. E o assédio aos trabalhadores também 

pode ter sido uma estratégia utilizada pelos próprios fazendeiros e outros interessados em 

mão-de-obra. Ao que tudo indica, tais situações de assédio favoreciam as negociações entre 

trabalhadores e fazendeiros. Nesse caso, as disputas políticas e econômicas locais, teriam sido 

úteis aos trabalhadores que se aproveitavam de tais situações para conseguirem valorização no 

mercado de trabalho.  

Tendo em vista, porém, que o maior interesse dos trabalhadores das fazendas era 

tornarem-se autônomos, produzindo suas próprias roças, alguns deles lançaram mão das 

invasões de propriedades. As correspondências trocadas entre as autoridades do Estado na 

época assinalam o eminente perigo e a constância dessas práticas.
293

  

Uma dessas correspondências foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado em 27 de junho de 1890 ao Alferes Delegado do Termo de Amargosa, Paulino Felippe 

Simões, deixando claro que se tratava de uma situação já conhecida. O ofício referia-se ao 

resultado de uma diligência efetuada na fazenda Macacos, quando teria sido preso “depois de 

tenaz resistência e fogo vivo, os criminosos Paschoal Judice, Francisco Xavier de Souza e 

Manuel Antonio Pinheiro”
294

. Com eles teria sido apreendida “grande quantidade de 

armamento” enviado ao Secretário juntamente com o ofício anterior. Sendo Paschoal Judice 

de nacionalidade italiana, há no documento referência a ofícios recebidos do Encarregado da 
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Agência Consul D’Itália em Salvador cobrando informações minuciosas sobre as 

circunstâncias em que se deram a prisão do mesmo e qual teria sido o crime do qual ele era 

acusado e, ainda, se estaria pronunciado. Quanto aos demais trabalhadores envolvidos não há 

qualquer tipo de identificação. 

Outra correspondência refere-se a uma invasão na fazenda Candeias no município de 

Castro Alves. Retificando um ofício anterior, sobre garantias ordenadas pelo juiz ao Sr. 

Antonio José dos Santos, administrador da citada fazenda, o Delegado comunica que, após 

minuciosas informações colhidas, foi verificada que a fazenda pertencia ao termo daquela 

delegacia. Então, ele convida os Senhores Melchiades d’Amorim Vieira e Germano José da 

Cruz, indicados como invasores da fazenda Candeias pelo já referido administrador, quando 

estes ─ os convidados e o administrador ─ teriam exibido as primeiras escrituras de compras 

de posse da fazenda Villamboá, vizinha a Candeias. Os acusados alegaram que “há muito 

tempo trabalha(vam) e esta(vam) na posse dos terrenos reclamados pelo administrador da 

fazenda Candeias”
295

 e disseram ainda que dali eles só se retirariam depois que o 

administrador provasse o contrário através de escritura. Em seguida, o delegado advertiu que 

aguardaria a comprovação prometida pelo administrador para retificar “se os homens citados 

(eram) invasores de terras alheias em toda sua extensão”
296

, para que fossem tomadas as 

providências necessárias.   

Ainda que não se tratasse de fato de casos de invasão, a suspeição já seria um indício 

forte do temor que rondava fazendeiros e administradores. Possivelmente era comum haver 

certa dificuldade de identificação das fronteiras entre as fazendas, sobretudo, quando teriam 

sido herdadas, divididas ou mesmo quando escrituras poderiam ter sido forjadas. Tais 

elementos talvez facilitassem as invasões, apesar da rigidez na tentativa de manter protegidas 

as fronteiras.  

O que fica claro é que as relações estabelecidas no campo eram margeadas por 

negociações e conflitos de toda sorte. Formas distintas de luta por direitos faziam parte do 

cotidiano vivido no Recôncavo Sul da Bahia durante o pós-abolição. Quer fossem contra a 

invasão de propriedades, pela manutenção do direito costumeiro de continuar residindo em 

parcelas de terras, ou contra práticas de mandonismo, indivíduos de diferentes hierarquias 

sociais e de cor estiveram envolvidos cotidianamente em disputas judiciais para preservar 

suas conquistas e garantir novos direitos.  
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 Além das disputas judiciais este capítulo procurou discutir os estratégicos caminhos a 

partir dos quais se constituiu um campesinato negro/mestiço no Recôncavo Sul da Bahia.  

Cruzando os dados do Censo de 1920 com os inventários pesquisados foi possível se 

chegar à conclusão de que a propriedade da terra, caracterizada pelo fracionamento, durante 

as primeiras décadas da República não estava expressivamente concentrada em mãos de 

grandes e poucos proprietários. A maioria das propriedades podia ser considerada como 

média ou pequena e, sem dúvida, boa parte delas estava nas mãos da população de cor, 

descendente dos últimos escravos ou libertos que viveram na Bahia no final do século XIX, 

quer fossem em relações de arrendamento ou em posses legais de “parcelas”, “sortes” ou 

“porções” de terras.  Sendo assim, essa população de roceiros, trabalhadores rurais e pequenos 

comerciantes não se curvou aos domínios dos grandes proprietários rurais, mas se fez atuante 

na luta cotidiana pela garantia de autonomia e pela conquista de direitos, mediante acordos 

estabelecidos com os fazendeiros ou através de confrontos judiciais por meio dos quais 

lutavam para fazer valer a conquista do direito costumeiro, da liberdade e da cidadania.          
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2. COMPADRIO, SOCIABILIDADES E TENSÕES 

 

Neste capítulo travamos uma discussão sobre o compadrio, sobretudo, praticado 

através do batismo, que constituía um ritual de ampliação do parentesco e também uma 

possibilidade de melhorias nas condições de sobrevivência, quando aqueles que detinham 

poder político e econômico ou ocupavam certo status social eram tomados como padrinhos 

dos filhos de pessoas sem posse ou de parcos recursos.  

Aqui também buscamos entender o universo da participação dos negros e mestiços na 

irmandade e nas festividades de São Benedito, tendo em vista os rituais de devoção; e, ainda 

fazemos uma análise sobre as relações existentes entre vadiação e violência no Recôncavo Sul 

baiano. 

   

2.1. COMPADRES E COMADRES 

 

As relações de compadrio no pós-abolição, constituíam situações em que os grupos 

hierarquicamente desiguais compartilhavam valores semelhantes. Negros, brancos e mestiços 

ampliavam suas relações, através do parentesco espiritual, que se dava com o batismo, a 

apresentação a Nossa Senhora e a confirmação ou crisma. Dos três rituais que compunham o 

parentesco espiritual desde a escravidão, o mais importante continuou sendo o batismo, 

através do qual a criança tornava-se cristã e filha de Deus. Junto à cerimônia do batismo 

comumente ocorria o ritual de apresentação da criança a Nossa Senhora.
297

  

Diversos estudos sobre o compadrio no Brasil escravista afirmaram que raramente 

houve apadrinhamento de cativos por seus senhores.
298

 Para Gudeman e Schwartz havia 

incompatibilidade entre propriedade escrava e parentesco espiritual, constatação que colocava 
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em dúvida as relações paternalistas entre senhores e escravos.
299

 Outros autores chegaram à 

conclusão de que, onde predominavam as grandes escravarias havia maior número de cativos 

que apadrinhavam cativos, podendo ser um meio de promover a socialização dos recém-

chegados, ou como um reforço à hierarquia, já que os escravos procurados para padrinhos em 

geral possuíam algum tipo de qualificação profissional.
300

  

O africano liberto e sacerdote Domingos Sodré chegou a ter 14 afilhados na Bahia do 

século XIX, dos quais 09 eram escravizados (05 crioulos e 04 africanos) e os demais eram 

livres, sendo 02 deles mestiços.
301

 A significativa participação do africano no ritual do 

batismo indicava que o mesmo devia esforçar-se para manter os compromissos de proteção e 

promoção com os afilhados, sobretudo ajudando os escravos a conquistarem suas alforrias, o 

que seria um forte ingrediente para a reafirmação de seu prestígio na comunidade africana. 

Nessa relação de compadrio estabelecida através do batismo “o liberto não só ampliava 

alianças sociais com mães, pais e senhores dos afilhados, além dos laços de proteção com 

estes, como também estendia de alguma maneira seu compromisso com a religião 

hegemônica”.
302

  

De fato, os laços de compadrio ao tempo em que contribuíam para reforçar as 

solidariedades, também constituíam uma possibilidade de expansão de redes sociais e de 

mobilização de alianças hierárquicas, sobretudo, em vista de que os cativos tendiam a 

escolher para seus filhos padrinhos ou madrinhas forros e, raramente eram escolhidos para 

batizarem crianças livres.  

  As reflexões que orientaram os estudos sobre o compadrio na escravidão nos 

auxiliam na análise sobre as relações de compadrio no pós-abolição. Dificilmente um negro 

ou mestiço que vivia como trabalhador rural se tornava padrinho de um filho do proprietário 

das terras onde morava. Mas era muito comum aos fazendeiros tornarem-se padrinhos de 

batismo ou de casamento dos filhos de seus subordinados. De modo geral, os padrinhos 

escolhidos deviam ser de condição social mais elevada ou igual à da família dos afilhados. Tal 

relação constituía uma parentela ritual e, de certa forma, também fictícia, onde se acentuavam 

compromissos pessoais e materiais, aumentando a rede de proteção, prestígio e poder na 
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hierarquia social, conforme se pode notar através de testamentos, das narrativas orais e dos 

registros de batismo. 

 O compadrio fazia parte do jogo de interesses e comportamentos numa ordem em que 

aqueles que não tirassem vantagem das trocas para obter certos ganhos poderiam estar 

condenados ao enfrentamento de incertezas e riscos maiores. Contudo, a obtenção de ganhos 

não se dava apenas no jogo das trocas econômicas, mas, sobretudo, através de lealdades e 

compromissos firmados entre indivíduos que compunham diferentes redes hierárquicas. 

Comadres e compadres formavam uma teia social em que as relações de poder expressavam-

se nas solidariedades, no conflito, nas disputas, trocas e negociações que mobilizavam uma 

sociedade de dominantes e subalternos. Assim, os indivíduos interpretavam o mundo a partir 

de códigos culturais vigentes, movimentando, portanto, o jogo das alianças, dos acordos e das 

afetividades verticais e solidariedades horizontais.  

Na condição de ex-escravos e/ou descendentes destes, no pós-abolição, os indivíduos 

se depararam com situações novas e, portanto, com alto grau de imprevisibilidades e 

incertezas. Assim, fomentar relações de lealdade e compromisso, garantindo a permanência 

nas fazendas ou mantendo ocupações conquistadas no urbano era também uma forma de 

demonstrar a percepção das fraturas da sociedade que limitavam as possibilidades de escolha 

daqueles que não dispunham de recursos suficientes para a sua sobrevivência, sobretudo terra 

e moradia.  

As trajetórias de Vicente Bispo dos Santos
303

 com 79 anos, e de sua esposa Maria 

Madalena de Jesus
304

 com 80 anos, são bons exemplos do jogo de alianças firmadas através 

da prática do arrendamento de terras. Ambos nasceram e ainda vivem até os dias de hoje na 

Fazenda Boa Esperança, localizada no município de Santo Antônio de Jesus que, nos idos da 

década de 1920 quando era propriedade do Intendente Rosalvo Fonseca, “chegou a ter 30 

rendeiros”. Hoje, a fazenda pertence aos netos do antigo intendente. O casal de rendeiros 

reside em uma casa cercada por uma pequena parcela de terra, onde cultiva produtos para a 

subsistência.  

Quando perguntamos a Vicente sobre como viveram seus pais e seus avós, ele afirmou 

que seus avós foram “do tempo dos escravos” e seu pai, chamado Teles, teria chegado 

naquela fazenda com mais ou menos nove anos de idade, onde “terminou de se criar” e 

permaneceu como trabalhador e rendeiro até morrer no ano de 1990. Sua mãe chamava-se 

Maria São Pedro de Jesus e seus avós maternos, Emílio Pereira e Maria Francisca, também do 
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“tempo dos escravos”; eles teriam vivido em propriedades próximas à fazenda Boa Esperança. 

Maria, a esposa de Vicente, mantinha também relações de longas datas com a fazenda. Seu 

pai, Marcolino Almeida dos Santos, viveu por muito tempo como rendeiro na Boa Esperança, 

tendo falecido em 1968, aos 86 anos. Dos onze filhos de Vicente e Maria, seis sobreviveram à 

mortalidade infantil e se espalharam por vários lugares à procura de melhores condições de 

vida, sendo que um deles foi trabalhar na usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

A narrativa de Vicente é marcada por uma significativa permanência na fazenda Boa 

Esperança onde construiu uma trajetória de afetividades e lealdades na relação quase parental 

com os proprietários da fazenda. Ali foi “irmão de leite” de um dos filhos do casal que 

nascera no mesmo período que ele. Essa era uma prática muito recorrente na região, onde o 

filho da “patroa” mamava no peito da subalterna e vice-versa
305

, demonstrando assim uma 

cumplicidade forte entre ambas que se comprometiam com cuidados e zelos constantes nas 

relações cotidianas, tratando-se como comadres e, muitas vezes, era dessa forma que 

driblavam a hierarquia social que as separava.     

 Ao que parece, juntamente com o compadrio estabelecido através do batismo e do 

casamento, também essa relação parental existente entre os “irmãos de leite” dimensionava 

laços de conexões pessoais e políticas, ampliando as redes de compromisso e lealdade 

existentes, sobretudo, entre as proprietárias de terras e as meeiras e rendeiras.   

Em suas diferentes faces o compadrio contribuía para reforçar as expectativas de 

reciprocidades, entre as quais, mesmo em diminutas proporções, certamente estaria o voto nos 

candidatos apoiados pelo patrão durante aqueles primeiros tempos da República. Não era a 

toa que as elites políticas locais em suas campanhas eleitorais focavam com bastante 

veemência a necessidade de investimento na educação pública, afinal de contas havia um 

reduzido número de eleitores, tendo em vista que só quem poderia votar eram os 

alfabetizados.
306

  

Um estudo sobre a Paraíba que tem como foco a oligarquia dos Pessoa, enfatiza a 

política e a parentela, estabelecendo ligações entre as instituições do Estado com as estruturas 

informais mantidas pelo parentesco, a amizade política e a associação pessoal.  A autora 

afirma que “na época do advento da República, os laços familiares, por si sós, não poderiam 
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fornecer um nexo adequado para a organização e mobilização política local”.
307

 Era 

necessário forjar outras possibilidades de ampliação das relações de parentesco. Esse ponto de 

vista nos ajuda a pensar as redes estabelecidas entre fazendeiros e trabalhadores rurais do sul 

do Recôncavo baiano, na medida em que chama a atenção de que os laços de parentesco 

familiar, embora fossem importantes, não seriam suficientes para garantir os interesses 

políticos. Era fundamental estabelecer “vínculos informais”, relações pessoais que incluíam 

também a “amizade política”. Desse modo, as relações processadas através do compadrio, 

solidificadas principalmente através do batismo e do casamento, quer fossem dentro do 

mesmo grupo social ou entre grupos sociais diferentes contribuíam para ampliar o parentesco 

fictício alicerçado em uma relação de compromissos onde a proteção material também era um 

requisito importante para a escolha dos padrinhos e das madrinhas. 

Entre os 33 testadores que compunham a lista de testamentos que apontamos no 

primeiro capítulo, 10 deixaram algum bem para afilhados. Desses dez destacaram-se as 

mulheres. Ludovina Maria da Conceição e Silva, casada com o Capitão Anselmo Pereira da 

Silva, apresentou 10 afilhados como herdeiros em seu testamento datado de 1890: Donata da 

Conceição, filha do compadre Manoel Alves do Nascimento e da comadre e irmã Maria 

Guilhermina Conceição Cunha, recebeu 500 mil réis; Erothildes, filha da sobrinha Maria 

Joaquina da Silva Nogueira, recebeu uma casa localizada na Rua Augusta do Batatan em 

Nazaré; Rita Elisa de Moraes Santos recebeu 300 mil réis; Maria Donata da Conceição, filha 

do compadre Manoel do Nascimento Cruz, recebeu uma arca com duas gavetas; José, filho de 

Francisco José de Assis, recebeu 200 mil réis; os primos e afilhados Leopoldino e Gustavo 

receberam 200 réis cada; Rozacero Pereira Valadares recebeu 200 mil réis; Maria Catarina 

das Neves recebeu 200 réis; Maria Salustiana, filha de Felicia Maria da Anunciação recebeu 

50 mil réis. 

 Outra madrinha que deixou herança para os afilhados foi Theresa Maria de 

Assumpção Andrade, falecida em 1893. Quatro afilhados foram nomeados como herdeiros: 

Puciliano, filho do compadre Vicente José de Oliveira a quem coube a quantia de 1 conto de 

réis; Maria do Carmo de Jesus, sobrinha e afilhada, foi contemplada com 100 mil réis; 

Francelina, filha do compadre Meneslau da Costa Rosa, também foi contemplada com 100 

mil réis; e Maria da Conceição, filha do compadre Francisco José dos Santos, foi contemplada 

com 50 mil réis.   
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Outros dois casos são o da testadora Luiza de Ferreira Cardim que deixou uma 

propriedade na cidade, móveis e um nicho com imagens para a sua afilhada e universal 

herdeira Jardilina Maria da Conceição Dias que morava em sua companhia desde os dois anos 

de idade; e o da testadora Maria Izidora de Oliveira que deixou uma casa na Rua do Comércio 

na cidade de Nazaré das Farinhas para os afilhados Maria, Balbina Maria Soares que vivia em 

sua companhia e Maria, filha do falecido Francisco de Tal.  

  Ludovina era casada e não tinha filhos, Theresa fora casada por duas vezes e não 

tinha filhos, já Luiza e Maria Izidora eram solteiras e também não tinham filhos. Embora 

apareçam também alguns afilhados em testamentos cujos autores tiveram filhos e outros 

parentes como herdeiros, talvez fosse mais comum às testadoras sem filhos e/ou solteiras 

destinarem seus bens aos afilhados. Tais atitudes mantinham o compromisso assumido com 

os compadres e as comadres perante a igreja católica, assegurando proteção e amparo aos 

afilhados, através da garantia de algum recurso material, o que seria uma demonstração 

prática do sentimento de afetividade e lealdade. Em contrapartida, os afilhados deviam 

respeito e grande consideração para com as madrinhas e os padrinhos, apoiando-os nos 

momentos de necessidade. 

Se levarmos em consideração o número de afilhados de Ludovina não teremos dúvida 

de que ela fora uma mulher de grande prestígio, não apenas devido o fato de ser casada com 

um homem de poder e status social elevado, no caso um capitão, mas possivelmente por ser 

uma pessoa respeitada e bem quista na localidade. Aliado a essas características, o fato dela 

ser uma mulher de posses teria favorecido o compadrio estabelecido com parentes e com 

diversas outras pessoas com as quais ela mantinha relação de afetividade naquela sociedade.  

No que diz respeito aos quatro afilhados de Theresa, ao que tudo indica, eram todos 

filhos de uniões legítimas, pois, aparecem relacionados aos nomes dos pais, com quem ela, a 

madrinha, teria maior ligação através do compadrio. Nota-se também uma hierarquia na 

distribuição dos valores monetários. Puciliano, talvez o primeiro e mais querido dos afilhados 

de Theresa, recebeu uma quantia bastante superior a que recebeu os demais afilhados.  

Já a testadora Luiza, mantinha uma relação de parentesco muito forte com sua afilhada 

Jardilina que, certamente a teria acompanhado até a sua morte, sendo, portanto, a única 

merecedora da herança de seus poucos bens. Como se percebe, a relação de troca estabelecida 

através do compadrio pode ser medida conforme a generosidade materializada na proteção 

mantida entre as madrinhas e seus afilhados, muitas vezes, dimensionada também por uma 

hierarquia que norteava a distribuição dos bens.  
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 Verônica, entrevistada por mim em 1987 e 1988, aos 98 anos de idade, era uma 

mulher negra que viveu a maior parte do tempo como rendeira e meeira em terras alheias. Na 

ocasião ela nomeou três proprietários rurais das mediações do município de Santo Antônio de 

Jesus com os quais ela estabelecera relação de compadrio devido aos batizados de seus filhos. 

Eram eles, “compadre Ermínio batizou José, compadre Jovino batizou a Damiana essa que tá 

na Bahia, compadre Zé Piton batizou Juliana”.
308

 Na propriedade de cada um dos compadres 

ela teria permanecido como rendeira e meeira por mais de cinco anos, mudando de lugar 

apenas quando as terras ficavam fracas e o trabalho escasso. 

O apadrinhamento tinha grande significado social. O batismo ocorria logo depois que 

a criança nascia, quando era “cercada por toda uma rede de proteção, importante num mundo 

no qual os nascimentos ilegítimos e a instabilidade das famílias (eram) moeda corrente”.
309

 O 

compadrio podia assegurar a possibilidade de amparo aos filhos das pessoas sem posses ou de 

parcos recursos, além do que, contribuía para manter certa “pacificação” nas relações 

estabelecidas entre estes e os proprietários rurais e/ou comerciantes, do mesmo modo como 

fora uma estratégia adotada durante a escravidão.
310

  

Verônica ocupava posição de destaque nesse tipo de relacionamento com os 

proprietários de terras, pois representava também uma liderança local vinculada aos ofícios de 

benzedeira e parteira, herdados de mãe e avó. Logo, o fato dela ter realizado inúmeros partos 

tanto de filhos de fazendeiros como de trabalhadores rurais, a envolvia numa grande rede de 

compadrio e lealdade que a assegurava gratidão, respeito e proteção. Os partos eram feitos em 

casa das parturientes e estas juntamente com o cônjuge, quando havia, tornavam-se comadres 

e compadres das parteiras.
311

 

Tais alianças sociais e de parentesco favoreciam tanto os que dispunham de recursos 

econômicos e políticos como aqueles que dependiam dos recursos destes. Para os que 

moravam nas terras de outrem era sim um bom negócio estreitar os vínculos com o 

proprietário, pois assim poderiam aumentar a probabilidade de permanência no lugar e de 

acesso a outros direitos e benefícios, além de estabelecer afetividades e apoio. Os fazendeiros 

e/ou comerciantes, por sua vez, reforçavam o prestígio social e a base política ao ampliar seus 

compromissos tanto com os subalternos quanto com aqueles que faziam parte do seu próprio 
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grupo social. Assim, tentavam assegurar lealdades e reciprocidades em termo de ajuda mútua 

por obrigação espiritual.   

O compromisso envolvia questões, as mais diversas. Os fazendeiros, por exemplo, 

buscavam manter as atividades da fazenda e a proteção pessoal em casos de rixas com 

vizinhos e disputas políticas com adversários. De modo geral, através do compadrio “os 

padrinhos tornavam-se parentes dos pais; e a eles o afilhado devia tomar a bênção como aos 

pais, aos avós, aos tios. Deles esperava-se proteção efetiva para o afilhado, no caso de faltar 

os pais.”
312

  

A apresentação dos afilhados a Nossa Senhora tornava-a madrinha dessas crianças, 

conforme se observa nos registros de batismo, um ritual simbólico inserido na tradição cristã 

católica, através da qual além da proteção do padrinho humano, os batizandos contavam ainda 

com a proteção da madrinha santa.
313

  

Somente no mês de novembro do ano de 1888, na igreja matriz da Freguesia de Santo 

Antônio de Jesus, ocorreram 70 batizados, dos quais 27 apresentaram Nossa Senhora como 

madrinha, através do toque à sua Coroa durante o ritual de batismo. Os números sinalizam 

ainda que em 39 batizados constava o nome do casal de padrinhos, enquanto 02 não tinham 

explícitos os nomes dos padrinhos e 02 tinham padrinho e não tinham madrinha. Observou-se 

também que entre as 70 crianças batizadas, 57% eram pardas, 31% eram brancas, 12% eram 

cabras e 4% eram pretas.
314

  

Queiroz constatou a existência de “maneiras variadas de se estabelecer laços de 

compadrio além do batismo: compadres de fogueira ou de São João, padrinhos da Semana 

Santa, constituem laços estabelecidos entre indivíduos que voluntariamente desejaram se unir 

por meio deles”.
315

 Tais variantes do compadrio estiveram presentes no cotidiano das pessoas 

do Recôncavo Sul baiano, reforçando a parentela e a integração social nas diversas 

localidades, conforme se pode perceber através da tradição oral
316

.  

Naqueles tempos que seguiram à abolição da escravidão o clima de insegurança e 

incerteza que ameaçava a sobrevivência de negros e mestiços pobres que viviam do trabalho 
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no campo ou de ocupações diversas na cidade podia ser amenizado com o compadrio, que se 

tornava uma forma de adquirir vantagens no compromisso assumido entre os compadres, 

embora isso não significasse redução das distâncias sociais existentes. O parentesco espiritual 

estabelecido era, portanto, uma estratégia de construção de sociabilidades que visava trocar 

ajuda pessoal, através de uma relação de dependência mantida entre compadres e comadres. 

No campo, os trabalhadores rurais, grande parte recém-saída da escravidão, tiveram 

um papel significativo na constituição dessas relações, reforçando, alterando, movimentando 

as estruturas da sociedade. Afinal de contas, os laços de dependência que se processavam em 

tal conjuntura tanto pesavam do lado dos proprietários como do lado dos trabalhadores rurais. 

E o que é mais significativo é que esses laços se expressavam de maneiras variadas, passando 

pelo econômico, social e político, pelos costumes e tradições, de forma que reforçavam o 

sistema de reciprocidades, constituído e constituinte da República oligárquica no Brasil.  

 

 

2.2. DEVOÇÃO E PODER 

 

De acordo com a tradição oral difundida no pós-abolição do Recôncavo Sul da Bahia, 

a princesa Isabel teria tido um filho com um lado do rosto branco e o outro preto. Desesperada 

e não mais sabendo o que fazer, ela foi ao Bispo tentar uma solução. O Bispo dissera que o 

que ela tinha que fazer era apelar para São Benedito. Daí, a princesa passou a pedir ao santo 

que botasse o filho dela branco e ela prometia alforriar todos os negros. O santo, então, 

mandou que ela rezasse. Assim, à medida que ela ia rezando o rosto do menino ia limpando, 

até que o menino ficou branco. Atendido o seu pedido ela cumpriu a promessa e libertou 

todos os negros.
317

  

Esta história narrada por Gertrudes Marcolina dos Santos nos deixou muito intrigada. 

É uma narrativa muito emblemática e de grande referência religiosa associada ao episódio da 

abolição da escravidão. Nela se identifica o viés prático e imediatista impresso ao catolicismo 

em que soluções para os problemas eram alcançadas a partir da interferência dos santos, que 

se colocavam numa clara relação de reciprocidade com as pessoas.  
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Como e onde surgiu essa história não se sabe. Também não importa aqui discutirmos a 

veracidade dos fatos. O que importa é perceber que à trajetória da princesa Isabel associava-se 

o santo preto Benedito, único capaz de resolver o drama vivido pela princesa, cujo filho 

nascera com a marca da divisão racial presente na sociedade brasileira. Somente a fé e a 

devoção ao santo protetor dos negros escravizados poderiam livrar a princesa daquele drama e 

assim abrir os caminhos para a libertação de todos os escravos. Princesa e cativos eram 

colocados em um lugar bem próximo, através da devoção e do compromisso com o poderoso 

São Benedito que em troca concedia as graças pedidas. Na compreensão de Gertrudes e, 

possivelmente, na de outras tantas pessoas, cujas vivências imbricavam o cativeiro e a 

religiosidade, São Benedito exerceu grande contribuição para que os negros alcançassem a 

liberdade definitiva. A análise da alegoria ainda requer maiores incursões. No momento, 

porém, nos limitamos a abstrair o sentido religioso, destacando a importância de São Benedito 

para a vida da população negra e mestiça na Bahia. 

Sem dúvida a presença do catolicismo era muito forte na vida dos africanos e de seus 

descendentes. O batismo e as manifestações de fé e religiosidade expressas nas devoções e 

festividades dedicadas aos santos católicos estiveram no cerne dessa ligação. No entanto, a 

adesão aos rituais do catolicismo não os afastaram definitivamente de tradições e identidades 

religiosas trazidas da África. Durante a escravidão e no pós-abolição evidenciavam-se 

cruzamentos e tensões entre o catolicismo oficial e as práticas religiosas de matrizes africanas 

que se desenvolveram no Brasil. Rituais e símbolos diversos preenchiam o cotidiano das 

pessoas, alimentavam corpo e alma, mesclando religiosidade, festa e poder.  

O elemento religioso constitui, portanto, mais um caminho na apreensão de práticas 

sociais de vida dinamizadas entre as populações de cor que habitavam o sul do Recôncavo 

Baiano nas décadas seguintes à abolição. A devoção ao Santo preto, Benedito, através da 

manifestação festiva, atravessou séculos da história da Bahia.
318

 Indícios dessa devoção ao 

Santo preto aparecem nos inventários pesquisados, através dos oratórios presentes entre os 
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bens deixados por herança, quando se nomeavam os santos que a estes pertenciam. Um deles 

foi o inventário de Maria Benvinda de Jesus Almeida, do ano de 1907, cujo inventariante foi o 

filho e herdeiro João José de Almeida. Na relação dos bens móveis constantes havia um 

oratório com diversas imagens de santos, entre elas a de São Benedito, cujo valor foi 

estipulado em cinco mil réis.
319

  

De acordo com a tradição oral o ritual de devoção iniciava-se antes do dia dedicado ao 

santo, entre os meses de janeiro e fevereiro, com o peditório de esmolas.
320

 Grupos de fiéis 

saíam percorrendo diversos povoados da região, conduzindo a imagem do santo num nicho de 

madeira, quase sempre protegido por um guarda-chuva e, ao som de cânticos e batidas de 

tambor visitavam sítios e fazendas. Além de receber a esmola, os fiéis se alimentavam, 

bebiam e rezavam durante a noite nos locais escolhidos para pernoitar. Encerrada essa etapa, a 

festividade continuava na localidade onde o santo era o Padroeiro. 

Espalhada por todo o Recôncavo da Bahia a devoção a São Benedito vinha mesmo de 

longa data.
321

 Em 20 de janeiro de 1863, o Vigário de Nazaré das Farinhas, Antônio Gomes F. 

de Brandão, encaminhou ao Sr. Raymundo Bastos de Souza, Secretário da Câmara 

Eclesiástica da Bahia um ofício com uma relação de dez Irmandades. Entre estas estava a 

Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, a Irmandade da padroeira, Nossa Senhora de 

Nazaré, a de Nossa Senhora do Rosário e a de São Benedito, as duas últimas fundadas no 

século XVIII.
322

 

No Brasil vários estudos atestaram que as irmandades de Nossa Senhora do Rosário e 

de São Benedito estão diretamente ligadas a iniciativas das pessoas de cor. Desde o período 

colonial tais irmandades “representavam uma proteção contra uma sociedade competitiva e 

                                                           
319

 APEB. Seção Judiciária. Série Inventários. (04/1518/1987/03). 
320

 As irmandades de São Benedito se espalhavam por todo o Recôncavo. Há notícias de forte devoção e grandes 

festejos ao santo no Distrito de Conceição Velha, pertencente ao município de São Felipe; em Conceição do 

Almeida, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Nazaré das Farinhas. A tradição de culto ao “Santo Preto” 

teria permanecido com mais força nos locais onde havia maior contingente de população negra e mestiça que foi 

reelaborando a fé e os festejos através das gerações. A devoção a São Benedito aparece em várias das entrevistas 

que fiz com os trabalhadores rurais da região nos anos de 1997 e 1998, como também em vários periódicos de 

circulação local, como o Escudo Social do município São Felipe e o Conservador de Nazaré das Farinhas. 
321

 Na Bahia o culto a São Benedito começou em 1686, na catedral. Ver CARNEIRO, Edison. Ladinos e 

Crioulos. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1966. 
322

 De acordo com Russell-Wood foram muitas as irmandades fundidas e dissolvidas sem receber sanção oficial. 

“No início do século XVIII em, Salvador, as 34 irmandades autorizadas e dedicadas exclusivamente à Santíssima 

Virgem Maria incluíam seis irmandades de negros de Nossa Senhora do Rosário e cinco irmandades de 

mulatos”. No ano de 1789 um relatório “listou 11 irmandades negras na cidade, excluindo as dedicadas a Nossa 

Senhora do Rosário”. Para o autor era “rara a vila do Brasil no século XVIII que não contasse uma irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e uma multiplicidade de irmandades menores dedicadas a Santo Antônio de Categeró, 

São Benedito, Santa Ifigênia e outros santos aos quais os negros e mulatos eram especialmente devotos”. 

RUSSEL-WOOD. A. J. R. Escravos e libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, 

p. 200.    



170 
 

dominada pelos brancos, não só para o negro trazido da África como escravo, como também 

para os negros e mulatos nascidos no Brasil, fossem escravos ou libertos.” Essencialmente 

urbanas, as irmandades seriam “uma resposta associativa a uma necessidade coletiva e 

individual”, podendo estar associada ao oferecimento de educação religiosa ou socorro 

espiritual, assistência médica e também à busca de identidade de negros e mulatos.
323

  

Nem mesmo os rigores religiosos da colônia impediram os africanos de praticar seus 

cultos, seus rituais religiosos, notadamente adaptando-os ao novo meio. No processo de 

integração ao catolicismo fundaram irmandades de São Benedito e de Nossa Senhora do 

Rosário em diversas cidades e povoações do Brasil. Há notícia de que no ano de 1778 quando 

então já havia muitos homens de cor versados na leitura e na escrita, “requeriam os mesários e 

juízes da Irmandade de São Benedito na Bahia, que fossem pretos os tesoureiros e 

escrivães”.
324

   

Fundada em Nazaré das Farinhas no ano de 1792, a Irmandade de São Benedito na 

segunda metade do século XIX contava com o seguinte patrimônio: uma morada de casas... 

“feitas de taipa, na rua do Cotovelo, e avaliadas em 300 mil réis”; outra morada situada “à rua 

da Fontinha de Baixo, no valor de 600 mil réis”; outra localizada “na povoação da Conceição, 

construída de taipa, valendo 200 mil réis”; e outra morada “de igual valor e fabricação sita na 

povoação do Jacaré, valendo 200 mil réis”; e ainda “um terreno baldio, dito nesta mesma 

povoação e no valor de 100 mil réis”.
325

  

Ali também se fazia presente a irmandade de Nossa Senhora do Rosário, instituída em 

1756. No ano de 1863 seu patrimônio constava de algumas casas térreas localizadas “à rua 

por detraz da Matriz e avaliados em 1 conto de réis”; outras casas situadas “ao Beco da 

Cadeia avaliadas em 600 mil réis”; outras localizadas “à rua da Fontinha de Baixo avaliadas 

em 700 mil réis”; mais outras situadas “à rua do Batatã avaliadas em 500 mil réis”; e outras 

formalmente situadas “no Jacaré avaliadas em 200 mil réis”.
326

 

Dado os valores atribuídos aos bens listados nas duas irmandades negras, pode-se 

perceber que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dispunha de maior patrimônio 

naquela época, talvez pelo fato de que ali estava instalada há mais tempo, ou podia ser 

também devido ao perfil econômico dos próprios irmãos associados. Embora se acredite que 

entre as finalidades das irmandades negras estava a possibilidade de financiar a compra de 

                                                           
323

 RUSSEL-WOOD. A. J. R. Escravos e libertos no Brasil Colonial..., op. cit., p. 193.   
324

 VIANNA FILHO, Luiz. O Negro na Bahia..., op. cit., p. 161.  
325

 Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador. Ofício encaminhado pelo Vigário de Nazaré das Farinhas, 

Antonio Gomes F. de Brandão ao Secretário da Câmara Eclesiástica da Bahia, em 20 de janeiro de 1863. 
326

 Idem. 



171 
 

alforrias dos irmãos escravizados, o que indicaria a existência de auxílio mútuo e laços de 

solidariedade entre libertos, admitiria Russell Wood que “a ausência de livros-caixa torna 

impossível quaisquer conclusões quanto à extensão  da assistência filantrópica prestada por 

essas irmandades e o impacto disto sobre o seu setor”.
327

  

Não há dúvida, porém, que a existência das irmandades de negros e mulatos deveu-se 

à necessidade de formar uma entidade associativa. E é bem possível que as irmandades que 

ganharam existência no final do século XVIII estiveram ligadas, sobretudo, ao crescimento do 

número de libertos com acesso a maior mobilidade física e geográfica que, embora dentro de 

certos limites, puderam expandir sua posição social e econômica.   

Pode-se perceber que em Nazaré das Farinhas a Irmandade de São Benedito integrava 

uma relação de modestas casas entre os bens que possuía, sendo todas localizadas em 

povoações afastadas do centro da cidade, o que acentuaria o caráter popular da entidade. O 

africano Caetano, quando escreveu seu testamento em 1893, já era membro da irmandade há 

cerca de quinze anos. Teria, portanto, se tornado “irmão” em 1877, com 55 anos de idade, 

possivelmente quando já era liberto.  

Como condição para que alguém se tornasse associado, no geral, as irmandades 

exigiam “que fosse temente a Deus, de bom caráter e que pagasse regularmente sua 

contribuição anual”.
328

 O funeral cristão assim como o auxílio social constituíam obrigações 

estatutárias indiscutíveis das irmandades, fossem elas criadas por homens de cor ou não. 

Embora Caetano tivesse ficado por um bom tempo sem pagar as contribuições anuais da 

Irmandade de São Benedito, a efetivação do pagamento da dívida, após sua morte, garantiu 

um sepultamento com as honrarias de um funeral cristão conforme tinha direito um “irmão”, o 

que atesta o seu desejo de ser enterrado dentro dos rituais do catolicismo. Assim garantiu o 

africano seu sepultamento “nos carneiros da Santa Casa de Misericórdia”, mediante 

pagamento de 30 mil reis e, ainda, missas de sétimo dia, quando completasse seis meses e no 

aniversário de um ano de sua morte. 

Pesquisando testamentos de forros em Freguesias da cidade do Rio de Janeiro, no 

século XVIII, Mariza de Carvalho Soares observou que “a criação de irmandades de pretos 

vem frequentemente associada ao fato de os escravos serem abandonados por seus senhores 

depois de velhos e doentes, tendo seus cadáveres jogados na praia”.
329

 A autora percebeu que 

os pretos forros e as pretas forras, com algum patrimônio “deixa(vam) sempre uma parte de 
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seus bens para a irmandade a que perten(ciam), possibilidade essa que, em vida, dev(ia) lhes 

garantir alguma influência”.
330

 

Se esta era uma característica das irmandades negras durante o período escravista, 

relacionada, sobretudo, à necessidade de se fazer fundos para investimentos em alforrias, 

pode-se acreditar que, embora não houvesse mais essa necessidade depois da abolição, 

permaneceu o caráter solidário, assim como também a associação como possibilidade de 

conquista de certo status. No que diz respeito ao africano Caetano, além do pagamento das 

mensalidades devidas, não houve nenhuma doação de bens à irmandade quando da escrita do 

seu testamento.  

Ainda que incialmente possa ter sido “imposto de fora ao africano, como um meio de 

controle social, um instrumento de submissão para o escravo”,
331

 o culto ao Santo Preto se 

espalharia pelos quatro cantos do Recôncavo a partir do final do século XIX, possivelmente 

devido o significativo aumento do número de libertos. Ali transpôs fronteiras étnico-raciais e 

religiosas, como também promoveu toda uma dinâmica de contiguidade entre os mundos rural 

e urbano.  

Sem dúvida foi mais fácil aos africanos se integrarem ao catolicismo a partir de sua 

identificação com os santos pretos. Esta integração, porém, não os afastou inteiramente de 

rituais religiosos que trouxeram da África. Portanto, nesse processo eles promoveram uma 

reinterpretação do próprio catolicismo, incorporando e imbricando novos símbolos religiosos 

aos rituais oficiais da religião católica.  

Para além do significado religioso e político, a irmandade permitia uma grande 

movimentação social na vida de seus membros. Ali, negros, mestiços e, possivelmente 

também brancos, além de se reunirem para participar de solenidades cristãs católicas, 

juntavam-se também para as festas populares, apropriando-se do ambiente da rua, dançando e 

cantando dialetos bantos ou sudaneses mesclados com o português.
332

   

Em 1889 uma matéria publicada no jornal Nova Era do município de Maragogipe, 

destacava a “Festa do Glorioso São Benedito na Villa de Cruz das Almas”, onde a mesa da 

irmandade religiosa do Santo Preto comunicava aos habitantes da Villa e sua 
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circunvizinhança sobre a “pomposa festa” em homenagem ao santo, que ocorreria no dia 13 

de fevereiro. Todo o programa das festividades foi exposto no jornal e constava o seguinte: 

 
No dia 30 do corrente percorrerá as ruas d’esta localidade o pregão 

anunciador dos festejos. 

No dia 6 de fevereiro haverá lavagem, mascarados à cavallo, e a pé & 

Ante a luxuosa e deslumbrante ornamentação do templo, caprichosamente 

feita pelo armador Constantino Costa, terão princípio as novenas do dia 

04 de fevereiro, cantadas por cândidas virgens. 

Nas noites de 12, 13 e 14 em um lindo palanque executará variadíssimas 

peças de seu vasto repertório a philarmônica Menemozina.  

Nas mesmas noites haverá leilão, durante as quaes e em toda funcção 

ouvir-se-há na porta da Matriz o terno da Conceição do Almeida executar 

lindas peças. 

No dia 13 será celebrada pelo nosso digno e zelozo parocho, Cônego 

Franca, auxiliado por dois sacerdotes, a grande festa, occupando por esta 

occasião a tribuna o ilustrado orador Santos Cunha. 

Neste mesmo dia a tarde percorrerá todas as ruas d’esta localidade a 

procissão. 

No dia 14 a tarde teremos um lindo batalhão de mouro, e a noite será 

queimado magnífico fogo artificial, preparado pelo afamado artista s. 

Frederico Coentro. 

                                    No dia 15 haverá diversos divertimentos populares.  

 

                                                                       Cruz das Almas, janeiro de 1898. 

                                                  O Thezoureiro – Clementino Alves dos Santos.
333

 

 

Conforme podemos notar, era mesmo uma festa grandiosa a comemoração ao São 

Benedito.
334

 Ali em Cruz das Almas onde, provavelmente a irmandade existia desde os 

tempos da escravidão, o ritual de treze noites era bem diversificado, imbricando fé, festejos e 

divertimentos populares.  Não podia faltar a lavagem, um ritual simbólico que imbricava 

diversos elementos culturais, como os potes de barro com água trazida da fonte, em geral 

pelas mulheres, os mascarados a pé e a cavalo, que ao som das batucadas e cantorias, 
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iniciavam a festa lavando e ornamentando o templo. Os leilões, a Filarmônica Minemozina, o 

terno de Conceição do Almeida, o batalhão de mouro, o fogo artificial, e os variados 

divertimentos populares abrilhantavam a festividade, que contava ainda com a tradicional 

procissão que percorria todas as ruas da cidade, denunciando o quanto a devoção a São 

Benedito era importante naquela localidade.  

Em momentos como esses se entrelaçavam religiosidade, trabalho e diversão, 

evidenciando as mais variadas relações hierárquicas e de poder, a começar pela mesa da 

irmandade que tinha a prerrogativa e a função de conceber todo o ritual da festa, seguida pelo 

pároco da cidade que capricharia na pregação. Alguns indivíduos se destacavam no período 

da festa, através dos seus ofícios, como era o caso do armador Constantino Costa e do 

“afamado artista” de fogos artificiais, Frederico Coentro.  

As comemorações festivas reservavam ainda outros espaços representativos de poder 

como a apresentação das Filarmônicas que, sem dúvida, já exercia uma posição de destaque 

no local. Contavam, também, com convidados especiais, como o terno de Conceição do 

Almeida, município vizinho à Villa de Cruz das Almas. Os leilões noturnos, após a novena, 

constituíam, à parte, um expressivo espaço que, além de demonstrar a ligação prática das 

pessoas com o Santo, admitiam que posições sociais fossem medidas tanto nos prêmios 

ofertados, como nos valores lançados aos prêmios. Logo, ali se demarcavam posições 

hierárquicas, também mediadas pela cor e pelo sexo.  

Durante as três primeiras décadas do século XX em Nazaré das Farinhas foi mantido o 

coronel Abilio Dias Tavares como procurador da Irmandade de São Benedito. Em ofício 

expedido pelo Juiz da irmandade ao vigário da Matriz da Freguesia de Nossa Senhora de 

Nazaré em 1931, onde também se localizava a Irmandade do Santo Preto, foi declarado que,  

 
a bem de seu direito que tem sido seu procurador há cerca de 30 annos o Sr. 

Cel. Abilio Dias Tavares, residente da Capital da Bahia, pelo que pede que 

seja o mesmo encarregado de receber os juros vencidos de uma apólice 

Geral, que lhe pertence, com poderes de agir no que for preciso e dar 

quitação.
335

 

 

Ao que tudo indica, as relações de poder mediadoras da irmandade foram se alargando 

durante o pós-abolição. Na medida em que o poder dos coronéis tendia a consolidar a política 

nacional, reafirmando o papel dos fazendeiros na manutenção do regime republicano, as 

irmandades também teriam redimensionado seu funcionamento, estabelecendo canais de 
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ligação com o poder político vigente. É possível que tenha sido nestes moldes que se deu a 

nomeação do coronel Abilio Dias Tavares como procurador da instituição religiosa, 

certamente o cargo mais elevado dentro da Mesa Administrativa que ainda era composta por 

um juiz, um escrivão, um tesoureiro e cinco consultores.  

Não se sabe qual a cor do coronel que se manteve como procurador da irmandade até o 

final da Primeira República, quando parece ter havido desentendimentos entre ele e a nova 

mesa eleita em 06 de Fevereiro de 1930, apossada em 05 de março do mesmo ano.  

Sobre a apólice geral, cujos juros estariam sendo cobrados pelo coronel, através de 

ofício, também não temos conhecimento de qual seria o teor. Porém, não é tão difícil imaginar 

que, naqueles tempos de redirecionamento da política nacional brasileira, as divergências se 

tornassem mais evidentes em todos os setores e instituições da sociedade. Portanto, era bem 

possível que a irmandade também estivesse envolvida nas relações de poder local, articulando 

outras alianças. Talvez, por isso, o coronel não mais tivesse interesse em permanecer como 

procurador da irmandade, uma vez que também podia não mais contar com o apoio político 

que teria tido antes.   

Encontramos o Regimento da Irmandade de São Benedito datado de 1926, onde  

acessamos os compromissos da instituição. O Artigo Primeiro do Capítulo 01 estabelece que 

“A Irmandade de S. Benedito, erecta na Matriz da cidade de Nazareth, é uma associação 

religiosa composta de um número ilimitado de catholicos, apostólicos romanos, de ambos os 

sexos”.
336

 Assim, homens e mulheres podiam fazer parte da instituição, desde que 

promovessem “o Culto Divino por meio de actos religiosos e fiéis” à religião católica. Em 

contrapartida, “Os inscritos por irmãos d’esta pia instituição, além das graças e indulgências 

concedidas pelos Summos Pontífices”, teriam direito também “aos socorros espirituais, 

sufrágios gerais e especiais a socorros corpóreos, segundo os recursos da mesma”.
337

 

A admissão dos “irmãos” ocorria mediante proposta de qualquer mesário ou pela 

aceitação dos lugares de mordomos e Juízes da Festa de São Benedicto do ano compromissal 

anterior, onde este último deveria contribuir com a quantia de trinta mil reis acima e os 

mordomos com quantia não inferior a dez mil réis. Nos dois casos a admissão seria aprovada 

pela Mesa Administrativa e lavrada pelo escrivão.
338

  

O admitido, porém, além de professar a religião católica, deveria obedecer aos 

seguintes requisitos: não pertencer a sociedades condenadas pela igreja, também “perdendo 
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Farinhas, 1926.    
337

 Idem.  
338

 Idem. 
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“ipso facto” o direito de irmão o que vier depois a ellas pertencer”; estar em pleno gozo de 

seus direitos civis; ser de boa conduta moral; viver de alguma profissão, emprego ou indústria 

lícita; e não ser casado somente pelo casamento civil. Aquele que transgredisse os preceitos 

exigidos seria eliminado da Irmandade. 

Quanto “às mulheres casadas e os filhos de família”, dependeriam de autorização de 

seus maridos, pais ou tutores para participar da instituição.
339

 As mulheres dos “irmãos” ou 

viúvas destes, desde que fossem honestas, seriam consideradas como “irmãos” e como tais 

gozariam de todas as graças e prerrogativas que eram de direito, “a exceção dos sufrágios 

especiais, salvo si quiserem contribuir com joia estabelecida para admissão, n’esse caso se 

lhes lavrará o respectivo termo”.
340

  

Casado ou solteiro, qualquer requerente, depois de ter a proposta aprovada pela Mesa 

Administrativa, teria que pagar a joia de dez mil réis, comprovando através de recibo emitido 

pelo “irmão” tesoureiro para que o escrevente lavrasse o termo, assinado por ele próprio e 

pelo admitido. 

As irmandades negras e mestiças representaram um significativo ponto de interseção 

entre a religiosidade católica e os rituais da cultura africana. Ao tempo em que assimilavam 

valores predominantes na cultura da população branca, os africanos e seus descendentes 

foram reinventando tradições, reconstituindo manifestações de fé e maneiras de cultuar e 

festejar. Quando se juntavam em associações tornaram-se mais fortalecidos, demarcaram com 

maior expressividade suas identidades e seus lugares sociais e políticos.        

 

2.3. VADIAÇÃO E VIOLÊNCIA  

 

Os ajuntamentos festivos ou de trabalho também podiam desencadear conflitos.  As 

negociações e tensões vividas no campo ou na cidade estiveram constantemente articuladas 

aos momentos de diversão. Caçadas, adjuntórios, sambas e diversas outras práticas cruzavam 

vadiação e sociabilidade. Eram práticas constitutivas das formas de vida dos indivíduos que 

habitavam, sobretudo, as áreas rurais e o interior da Bahia. Mas, nesses momentos festivos 

                                                           
339

 A respeito da participação de mulheres em irmandades negras e parda, ver QUINTÃO, Antonia Aparecida. 
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também se ampliava a possibilidade de haver desentendimentos entre os participantes, 

ocasionando episódios de violência que podiam parar na justiça. 

Em 19 de janeiro de 1902, Appio de Tal e Francelino José de Carvalho, ambos pardos, 

juntamente com outros indivíduos, fizeram parte de uma caçada e em seguida, “reunidos em 

uma malhada (de fumo) de Fausto Pereira de Almeida, na Vargem Grande, Termo de Santo 

Antônio de Jesus, pelas 4 horas da tarde entraram a vadiar.”
341

 Nessa ocasião em que “alguns 

se divertiam em fazer jogo de armas”, Appio de Tal teria dito a Francelino que ele parecia um 

soldado, pois estava armado semelhante a um, com uma faca na cintura, ao que Francelino 

respondera dizendo que sua arma não era dessas, e puxando-a da cintura pra mostrá-la a 

Appio “este dispara-lhe sobre a região abdominal um tiro de pistola a qual tinha em sua mão, 

fugindo imediatamente.”
342

  

Como se tratava de “um indivíduo de má condição social” e, portanto, de “fuga fácil”, 

aliado ao fato de que os ferimentos encontrados pelos peritos foram julgados no exame de 

corpo de delito como “graves e mortais”, o promotor insistiu no pedido de prisão preventiva 

de Appio de Tal, autor do tiro. Porém, depois de ouvidas as testemunhas em 25 de janeiro 

daquele ano, todas lavradoras e residentes no mesmo Distrito, o juiz indeferiu o pedido de 

prisão preventiva alegando que “pelo inquérito policial não se pode com segurança concluir se 

o crime foi cometido por imprudência ou não”.
343

 

Situação semelhante foi vivida por Maria Vicência de Jesus, 28 anos, solteira, de cor 

parda, filha legítima de Romão Pinto da Silva e Leonor Maria de Jesus, natural do Termo de 

Santo Antônio de Jesus, que vivia do serviço doméstico e recebeu um tiro de pistola em uma 

vadiação. O episódio aconteceu, quando a vítima,  

 

estando em casa de Marcolino de Tal, em um divertimento com diversas 

pessoas, e achando-se sentada em um canto da sala onde estavam vadiando, 

viu Manoel Francisco dos Santos dar uma umbigada em Manoel Basílio 

Bispo, que se achava com uma pistola na cinta do lado direito.
344

  

 

A umbigada formada na casa de Marcolino de Tal terminou em um desastre. Maria 

Vicência relatara que quando Manoel Basílio Bispo “tomou o tombo de Manoel Francisco, 

escorregou e deitou no chão, neste momento a arma que Manoel Basílio achava-se disparou 
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cuja munição empregou nela”.
345

 Disse ela ainda que “o tiro não fora dado propositadamente” 

e que durante a vadiação “Manoel Basílio não se achava com a arma, só tomou na ocasião em 

que tinha de retirar-se, e querendo despedir-se da vadiação pediu a arma, colocou na cintura, 

quando houve este desastre”.
346

 Um tiro foi disparado e atingiu a região superciliar de Maria 

Vicência, inutilizando por completo o seu olho esquerdo, conforme atestou o exame médico 

legal. 

Esses dois casos descritos evidenciam momentos de vadiação vividos naquelas 

mediações do Recôncavo da Bahia que acabaram em episódios trágicos. Ocasiões como essas 

são percebidas em denúncias, em processos e queixas-crime e nas memórias orais que 

indicam a presença constante dos momentos de vadiação e divertimento na vida dos 

trabalhadores rurais da localidade.  

Há que se considerar aqui a amplitude do termo vadiar. Embora fosse tradicionalmente 

utilizado pelas autoridades e pelos setores dominantes da sociedade brasileira para se referir 

às “pessoas ociosas e refratárias ao trabalho”
347

, ao que parece, nos casos aqui analisados não 

era este o significado atribuído. Além de tratar-se de pessoas que tinham ocupações nos locais 

evidenciados, a vadiação aqui, talvez diferente de vadiagem, se refere a momentos específicos 

de diversão, a reuniões com a finalidade do lazer, ainda que também estivessem articuladas às 

atividades do trabalho ou mesmo a festejos religiosos, como também ocorria com o vadiar pra 

São Cosme e São Damião.
348   

A análise dessas práticas de diversão que compunham o cotidiano rural da região 

requer um foco nas ações de diferentes agentes que, orientados por seus recursos e limitados 

pelas situações concretas que se lhes apresentavam naquela sociedade pós-escravista e 

republicana, podiam fazer suas escolhas e adotar suas estratégias de vida, de estabilidade e/ou 

mudança social.  Assim, é atentando para a teia social que se formava nas relações de poder 
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 Ver FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do século XIX.  São Paulo: HUCITEC; 
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vadiagem como um simples processo de inversão a todos os predicados associados ao mundo do trabalho. 

Assim, a ociosidade seria uma ameaça constante à ordem, já que o trabalho era a lei suprema da sociedade. Ver  

também  CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim. São Paulo: Brasiliense, 1986. Na página 46 o autor 
 

indica que o ocioso seria aquele indivíduo que ao se negar a pagar sua dívida para com a comunidade através 

do trabalho honesto, colocava-se à margem da sociedade e nada produzia para promover o bem comum. 
 

348
 O termo vadiar no sentido de vadiação era também utilizado nos sambas de carurus aos santos gêmeos, 

Cosme e Damião, no Recôncavo, onde se cantava a chula: “Vadeia dois-dois, vadeia no mar, a casa é tua dois-

dois, eu quero ver vadiar”. Atualmente o cantor Zeca Pagodinho canta a vadiação na música de sua autoria Vai 

vadiar. 
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pressupostas na reciprocidade, no conflito e nas disputas entre indivíduos e grupos, que 

percebemos os códigos culturais, a movimentação do jogo das alianças, sociabilidades, trocas, 

acordos e lealdades que dimensionavam experiências vividas na localidade.   

Em sua grande maioria essas pessoas eram lavradores, jornaleiros, rendeiros, meeiros, 

diaristas, pequenos sitiantes, assalariados, artesãos, tropeiros, etc., que, embora assustados 

com as incertezas a respeito de suas condições de vida, atuavam na manutenção de costumes e 

tradições, reinventando práticas de sobrevivência articuladas com o meio, com os ritos 

festivos e religiosos.  

As situações narradas sinalizam práticas de diversão comuns à vida dessas pessoas, em 

momentos que escapam à temporalidade do trabalho rotineiro das roças. O primeiro caso, ao 

abordar uma caçada e posterior reunião em uma malhada de fumo, além de apontar o caráter 

predominantemente masculino do divertimento, sinaliza ainda que as caçadas realizadas nas 

abundantes Matas do Sertão de Baixo
349

 representavam, sobretudo, possibilidades de 

complementação dos meios de sobrevivência dos trabalhadores rurais. Já no segundo caso, a 

vadiação seria um momento singularmente mais festivo, com presença de homens e mulheres. 

Observa-se a prática da umbigada conhecida como pancada de leve, que se dá com o ventre 

entre duas pessoas nas danças de roda e nos batuques, representando um elemento forte da 

cultura afro-brasileira, que dava o tom da diversão, sem hora para acabar.
350

  

Aliás, a umbigada também podia se fazer presente entre as festividades que 

aconteciam nas fazendas. Conforme aparece nos versos entoados pelo velho fazendeiro 

Joaquim Barreto:  

  Eu me casei, não sei como foi 

  Me amarraram, me escangaram 

  Ô crioula não me dê mais embigada 

  Iaiá tua senhora, não é de caçoada. 
351
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Os versos fazem alusão ao fato de os senhores também dançarem a umbigada com 

suas escravas. Porém, sendo uma dança associada a um ritual de procriação, não seria 

moralmente aceitável que um senhor depois de amarrado ou casado continuasse a dançar com 

a crioula, pois Iaiá, sua senhora, que não é de caçoada, não iria aceitar. Ainda que não fosse 

um comportamento muito comum, também é possível que a umbigada tenha sido dançada 

entre fazendeiros e suas agregadas no pós-abolição. 

Nos momentos de diversão como a vadiação festiva em casa de algum vizinho, armas 

de fogo podiam estar presentes, embora houvesse um código de compromisso baseado na 

oralidade indicando que a arma deveria ficar guardada durante a vadiação e o dono só a 

recuperaria quando fosse se ausentar da festa. No entanto, Manoel Basílio parece ter burlado o 

que deveria ser uma norma, quando, ainda no recinto da festa, manteve-se armado, talvez 

passando despercebido em meio aos que ali se encontravam reunidos.   

Usadas frequentemente como instrumento de proteção individual ou para intimidar um 

possível agressor, tanto as armas de fogo como as facas podiam significar ainda um reforço à 

ideia de honra e masculinidade que mediava o cotidiano do homem rural brasileiro, sobretudo 

naquele período de pós-escravidão e de começo do regime republicano, onde se viviam fortes 

instabilidades econômico-sociais na Bahia.  

Facas e facões, aparentemente objetos de uso doméstico ou do trabalho rural, 

tornavam-se poderosas armas, sobretudo, quando associadas à bebida alcoólica. Muitas vezes 

foram utilizadas em atos criminosos também entre cônjuges. Foi o que aconteceu com 

Ceciliana de Jesus, 40 anos, parda e viúva, quando estava numa determinada noite em casa de 

Manoel dos Anjos, seu amásio há mais ou menos um ano, juntamente com muitas outras 

pessoas, em uma manocação de fumo. O próprio Manoel dos Anjos que, segundo as 

testemunhas “procede mal sempre, pois dá-se ao vício da embriaguez”, estando, pois 

“bastante embriagado entendeu de insultá-la com palavras ofensivas e não ficando satisfeito 

com o insulto armou-se com um facão marca jacaré e fez-lhe os ferimentos na mão esquerda, 

nos punhos e também na mão direita”.
352

 A vítima afirmou que o companheiro “não tinha esse 

costume”, e que na ocasião em que ela recebeu os ferimentos, “achava-se presente Ezequiel 

de Tal e ainda José Caboclo, Paulino filho de Julião e dois filhos do Capitão Francisco 

José”.
353

   

Como se percebe, para além dos casos de diversão mais espontânea como pareciam ser 

as caçadas e a vadiação festiva, havia as práticas de diversão que engendravam a cooperação 
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no trabalho. É o caso dos adjuntórios de manocação de fumo, panhação de café, ou raspagem 

de mandioca. Mais um forte elemento sinalizador da importância da vizinhança e da 

solidariedade na vida dos trabalhadores do campo que constantemente se reuniam para 

exercitar a ajuda mútua. Recheado, quase sempre, com bebida e comida, esses eventos 

possibilitavam dividir alegrias e também desentendimentos que podiam culminar em crimes 

praticados entre companheiros e vizinhos.  

Em 1917 Antônio Reginaldo Mosso, com 21 anos, casado, filho de Reginaldo José 

Mosso, natural e residente no lugar Deus Dará na Vila de Laje, em conversa numa reunião de 

manocação de fumo na casa de Crescência de Tal, discutiu com Manoel Batista dos Santos, 

36 anos, solteiro, trabalhador da lavoura. Manoel teria respondido que “não queria conversa” 

e Antônio “zangou-se e com um cacetete de que se achava munido descarregou uma cacetada 

em Manoel que, correndo, foi parar debaixo de uma cama de fumo”.
354

 Uma das testemunhas 

do processo, Manoel Joaquim Pereira, de 46 anos, casado, lavrador, afirmou que o agressor 

seria “mau e já tinha procedido assim com outros e que a vítima (era) homem de trabalho”.
355

  

A leitura do processo permite perceber a relação amistosa e de vizinhança entre os 

trabalhadores presentes na manocação de fumo. No entanto, ainda que estivessem reunidos 

em uma prática de ajuda mútua e divertimento, isso não impedia que se externassem as 

tensões, as atitudes agressivas entre os indivíduos. Logo, pode-se admitir que a própria 

“condição objetiva que leva a uma complementaridade nas relações de vizinhança” pode 

conduzir também “a uma expansão das áreas de atrito e a um agravamento das pendências daí 

resultantes”.
356

  

Dessa forma, as reuniões com o objetivo de ajudar na suplementação dos meios de 

sobrevivência, podiam ampliar também as possibilidades de conflito e a radicalização de 

soluções entre os membros do grupo. Sendo assim, nesses momentos também era comum os 

indivíduos darem vazão a rixas, disputas, ciúmes, além de outros sentimentos que 

faziam/fazem parte do universo próprio das relações humanas e sociais. Certamente uma 

demonstração de que “a agressão ou defesa à mão armada, da qual resultam, não raro, 

ferimentos graves ou morte, aparecem com frequência entre as pessoas que mantém relações 

amistosas e irrompem no curso dessas relações”.
357
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É bem possível que Manoel e Antônio Reginaldo, o primeiro casado e o segundo 

solteiro, tivessem alguma outro interesse em relação à Crescência que ia além da 

solidariedade, do compartilhamento do trabalho e da diversão coletiva, conforme se lê no 

depoimento de Bernardino Ferreira da Silva, 21 anos, solteiro, que ali também residia, quando 

afirmou que “o fato ocorrido se deu por ciúmes de Crescência”.
358

 Talvez isso explique a 

explosão dos ânimos entre os dois jovens, o que provocou a agressão física por parte de 

Antonio Reginaldo. 

Percebe-se que o tempo do trabalho, mesmo que imbricado ao tempo da diversão, não 

evitava que aflorassem as tensões sociais que dimensionavam o cotidiano dos indivíduos e 

grupos no pós-abolição. Nos momentos de vadiação era comum o uso da aguardente ou 

cachaça, bebida alcoólica que também podia provocar o acirramento das divergências entre os 

indivíduos.  

Possivelmente o consumo da cachaça estimulou um crime que aconteceu em um 

desses momentos de ajuntamento entre vizinhos, amigos e compadres naquele dia de samba 

de comemoração natalina na Ladeira Grande em Nazaré das Farinhas. O “grande samba” 

ocorria em casa de residência de Damiana Aniceta de Jesus, uma lavadeira de 22 anos, 

solteira e natural da cidade de Cachoeira. Ali onde ela morava, juntamente “com outras 

pessoas”, o evento festivo teria “principiado na noite de Natal, base de muita cachaça dos 

sambistas”,
359

 estendendo-se até o dia seguinte, 25 de novembro de 1903, quando, entre onze 

e doze horas da manhã ali chegou João Pedro, trabalhador da via permanente da estrada de 

ferro, e mais outras pessoas que entraram em “arrelia”.  

Em meio ao divertimento, Manoel Bispo, “de cor escura” e com aproximadamente 24 

anos, teria chegado junto com João Pedro, para quem puxou uma faca dizendo que ia fazer de 

sua barriga a “bainha”.
360

 Ambos estariam “bastante embriagados” e diante de muitos pedidos 

“Manoel guardou o facão na bainha e então João Pedro pegou uma faca que trazia e deu na 

barriga de Manoel fazendo ferimento que causou sua morte, depois, no hospital da Santa Casa 

de Misericórdia”.
361

  

As testemunhas constantes no inquérito e no processo, todas são do sexo masculino: 

Candido Archanjo da Rocha, 46 anos, casado, lavrador, natural de Feira de Santana; Firmino 

Francisco Vieira, 28 anos, casado, artista, natural e residente em Nazaré; João Rozendo de 

Souza, 81 anos, casado, natural de Santo Amaro de Catú, Termo de Itaparica; Saturnino 
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 APMSAJ. Processo criminal, 1917. Caixa sem identificação. 
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 AFNF. Processo criminal, 1903. Caixa sem identificação. Depoimento de Damiana Aniceta de Jesus. 

360
 Idem. 

361
 Idem. 
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Francisco dos Santos, casado, 25 anos, jornaleiro, natural e residente no Termo de Nazaré que 

no depoimento cita também a presença de “Antonio, que foi escravo do finado Jodi do 

Lago”.
362

 Assim como não aparece nenhuma mulher entre as testemunhas, também não há 

referência à presença destas no samba, o que dá a impressão de que naquele evento só havia 

homens ou estes tentaram evitar algum constrangimento ou maiores comprometimentos 

escondendo a presença de mulheres. É fato, porém, que moravam outras pessoas com 

Damiana às quais não são citadas, talvez numa tentativa de poupá-las.  

Conforme disseram as testemunhas, não havia inimizade entre João Pedro e Manoel 

Bispo que se chamavam de compadres e eram companheiros de samba. Candido Archanjo da 

Rocha no inquérito e no processo afirmou que fora amasio da dona da casa. Dissera que 

“sabendo João Pedro que ele testemunha se achava dentro do quarto de Damiana dirigiu-se 

para a porta do quarto com os companheiros a fim de botarem-no para fora”.
363

 Naquele 

momento, quando bateram no quarto, Damiana teria usado a porta ao seu favor e ele saíra 

“pela porta do quintal retirando-se para sua casa”, enquanto ela “conseguiu sair e foi pra casa 

da família na mesma rua”, ao tempo em que aconteceu o fato criminoso.
364

 Firmino Francisco 

dissera que, “ao passar na casa onde mora Damiana ouviu dentro um barulho” que o atraíra, 

quando então fora recebido por João Pedro querendo lhe furar com uma faca. Foi aí que ele, 

“para livrar-se da faca deitou na frente o chapéu que recebeu a facada e João Pedro saltando 

para fora ficou em cima de uma pedra com a faca desembainhada”.
365

 Naquele momento teria 

ele visto “dentro da casa Manoel Bispo todo ensanguentado, ouvindo do próprio João Pedro 

que já tinha furado um e que furava outro”.
366

 

Está claro que aquele samba natalino era mais um dos tantos momentos festivos que 

compunham as temporalidades do vivido na localidade. Ex-escravos, libertos, pretos, pardos, 

possivelmente também brancos, compartilhavam juntos das espontâneas ou programadas 

comemorações festivas. Aquela ocorreu na casa da jovem lavadeira Damiana. Talvez um 

ambiente livre e, por isso, propício às farras improvisadas. Naquele momento de interação 

psíquica, de comemoração e vadiação estiveram reunidos lavradores, jornaleiros, artistas, 

funcionário da estrada de ferro e outros mais cujos nomes e as ocupações não apareceram.  

Tais momentos de vadiação não estavam dissociados dos rompantes de violência. Os 

homens, costumeiramente armados, estavam mais propensos às alterações de humor, 
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364

 Idem.  
365

 Idem. 
366

 Idem. 



184 
 

sobretudo, quando nos eventos festivos consumiam bebida alcoólica. Assim, tornavam-se 

potenciais criminosos diante das pequenas desavenças vividas. Portanto, longe de haver uma 

simples correlação entre violência e vadiagem, no sentido de ausência de ocupação, o que se 

percebe é que as atitudes violentas permeavam distintos tipos de relação social vivida.  

As situações aqui evidenciadas também sugerem que a “violência atravessa toda a 

organização social, surgindo nos setores menos regulamentados da vida, como as relações 

lúdicas, e projetando-se até a codificação dos valores fundamentais da cultura”.
367

 Logo, à 

medida que a sociedade constitui os caminhos da violência, ela própria é constituída também 

por tais práticas que, ao fim e ao cabo, fazem parte da unidade contraditória que move as 

ações humanas. E era dessa forma que se instituía a sociedade brasileira pós-escravista e 

republicana.  

Nesse sentido, podemos notar que os adjutórios, as caçadas, a colheita, a vadiação 

festiva em residências, bem como as reuniões nas vendas ou quitandas eram situações que 

apontavam os trabalhadores rurais, muitos deles egressos da abolição, experimentando 

sociabilidades diversas em suas singulares e complexas trajetórias de vida no Recôncavo Sul 

baiano. Assim, teriam forjado padrões de pertencimento e identidade, em meio a um 

compartilhamento de “critérios de avaliação e de julgamento” no jogo das relações sociais.
368

  

Desse ponto de vista, não se pode definir grupo por sua cultura. E mais, a cultura não é 

algo dado, posto, mas algo constantemente reinventado, recomposto, investido de novos 

significados.
369

 Nesse caso, os fragmentos de trajetórias dos indivíduos nos possibilitam 

ensaiar uma análise social sobre os anos que se seguiram à abolição em uma dada 

espacialidade baiana, na medida em que levamos em consideração aspectos diversos, 

possibilidades de compreensão da experiência coletiva, que permitem estabelecer uma 

“relação inventiva com a realidade histórica”.
370

 Logo, somente através dos fios e rastros
371

 

apreendidos nas fontes consultadas é que se tornou possível reconstruir atitudes, 

comportamentos, códigos de conduta e moralidade que organizavam formas de vida, onde se 
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 FRANCO. Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem..., op. citt., p. 35. 
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 BARTH, Frederik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra-Capa, 

2000.  
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 Ver HOBSBAWM. Eric & RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.  
370

 Ver prefácio escrito por Jacques Revel no livro de LEVI, Geovanni. Herança Imaterial. Trajetória de um 

exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.  
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dava o imbricamento do trabalho com a natureza, a vadiação, enfim um universo de 

sociabilidades que, sem dúvida, dimensionava aquela sociedade predominantemente rural.   

 

2.4. TRABALHO, CANTORIA, DIVERSÃO 

 

Nas reuniões de manocação de fumo, panhação de café maduro ou raspagem de 

mandioca, os trabalhadores rurais imprimiam ritos e ritmos específicos, entoando versos e 

cantigas que versavam sobre assuntos diversos da vida cotidiana. Brinquedos de roda, versos 

e chulas aparecem na tradição oral, associadas a composições e melodias que embalavam o 

dia a dia nos espaços rurais, como a manter viva a tradição africana.
372

 

Conforme lembranças de Verônica, quando se chegava ao cafezal pela manhã, 

cantavam-se os versos: eu cheguei aqui foi pra vadiar/ cantor na roda nova/ meu Deus aqui 

não há.
373

 As memórias trazem experiências da panhação de café, dando ritimo a melodias 

que traduzem momentos de satisfação pessoal e coletiva, significados do tempo e do espaço 

das vivências compartilhadas na realização de um trabalho duro, mas prazeroso. No correr do 

dia, durante a colheita do café, improvisavam-se outras cantigas:  

 
Bem te vi jogou, jogou gameleira no chão, bem-te-vi jogou. 

Bem te vi jogou, jogou gameleira no chão, bem-te-vi jogou. 

Bem te vi jogou, é tempo de corre-corre, bem-te-vi jogou. 

Bem te vi jogou, jogou, não é corrida não, bem-te-vi jogou. 

Bem te vi jogou, jogou com o princípio do inverno, bem-te-vi jogou. 

Bem te vi jogou, jogou com a entrada do verão, bem-te-vi jogou.
374

   
 

Ao final da tarde, depois de um dia de colheita, cantava-se ainda a despedida:  

Dona da casa eu já vou me embora;  

Me diga adeus, até outra hora; 

Até outra hora, até outro dia; 

Dona da casa Deus lhe dê bom dia.
375

   
 

Outra chula de despedida podia ser:  

 Panhadeira do café olha o galho, olha o varão; 
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 Peço a vocês por favor, me panhe o café do chão. 

 Panhadeira de café, adeus até paro ano; 

 Ô dona casa, adeus até paro ano.
376

 
 

O corre-corre do princípio do inverno cantado pelos trabalhadores rurais expressa 

ritmos e temporalidades onde homens e mulheres uniam suas vozes ao somarem força de 

trabalho para a colheita do café. Sob chuva ou forte sol lá estavam negros, mestiços e 

possivelmente também trabalhadores brancos colorindo os balaios amarrados na cintura, 

ressignificando suas trajetórias de vida através da arte de trabalhar, compor e musicar os 

tempos do vivido.
377

  

Esses espaços de trabalho eram ao mesmo tempo palco de divertimento, tensão, 

significados diversos das relações sociais vividas no campo. O trabalho era duro, o desgaste 

físico era grande e, sem dúvida, o ganho não era muito. Mas também ali muitas amizades se 

fortaleciam, novas relações se firmavam. Ainda que fosse uma atividade predominantemente 

feminina, na panhação de café, quando um rapaz se interessasse por alguma moça, ajudava 

encher o seu balaio, tentando seduzi-la, de forma que a conquista expressava-se através dos 

elementos do trabalho, do movimento contido na vivência cotidiana. 

 Irênio, também trabalhador rural, entrevistado quando tinha 77 anos, relatou suas 

experiências enquanto rendeiro e meeiro em fazendas diversas, além de relembrar chulas 

cantadas na “panhação de café”, quando o “trabalho era uma festa”:  

                                                 
                                               Você não canta que nem rola, 

                                                Eu vou ver minha crioula. 

                                                Oh! Meu Deus que hora é essa? 

                                                Que eu não vejo você falar. 

                                                Você não canta que nem rola, 

                                                Eu vou ver minha crioula.
378

 

 

A referência ao termo crioula remonta às relações afetivas existentes entre os negros 

nascidos no Brasil. Trata-se de um indivíduo trabalhando e cantando no eito, de forma que as 

horas passassem rápido para que ele pudesse ver sua crioula.    
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É certo que os significados sociais das cantigas de trabalho como as cantadas nos 

períodos da colheita de café, dão ritmo a uma tradição que hoje sobrevive apenas nas 

memórias de alguns trabalhadores rurais mais velhos. Ainda na primeira metade do século 

XX, as transformações processadas na estrutura econômica do Recôncavo Baiano, 

notadamente a progressiva queda da produção do café na região, resultante da queima de 

estoques incentivada pelo governo republicano, devido à concorrência e as dificuldades de 

exportação, contribuíram para as modificações impressas nas práticas sociais, quando se 

reelaboraram comportamentos, atitudes e costumes. Assim também aconteceu com os cantos 

nas roças de fumo e feijão que também escassearam na região. 

Mesmo que seja impossível reproduzir através da escrita a musicalidade presente nas 

chulas e versos entoados nas narrativas de memórias, ao que parece, a voz masculina 

intercalada pela feminina criava uma sonoridade plena de significados e conotações sociais, 

traduzindo, muitas vezes, alegrias, labutas, desejos, frustrações e tensões presentes no dia a 

dia dos trabalhadores.   

Autênticas criações sonoras reinventadas no pesado cotidiano do trabalho os cantos 

expressam dimensões e significados da cultura, conforme se percebe em mais uma dessas 

composições: 

A cancela do pasto bateu, marruar do meu amo gemeu. 

A folha do cafeeiro bateu, de tão doce amarelou, gemeu.   

A boca do meu benzinho bateu, de tão doce açucarou, gemeu. 

A cancela do pasto bateu, marruar do meu amo gemeu. 

Eu queria saber ler, gemeu pra escrever a minha sina, gemeu. 

Eu vi campo campestre bater, campestre, campo, campina, gemeu. 

A cancela do pasto gemeu, marruar do meu amo gemeu.
379

  

  

Aqui possivelmente a expressão “marruar” refira-se às cadeiras de arruar, carregadas 

pelos escravos para transportar seus “amos” durante os períodos colonial e monárquico. A 

letra remete também à cultura cafeeira e aos choques e imbricamentos entre o mundo dos 

letrados e dos iletrados na região.  

A tradição oral entrecruzada com a documentação escrita torna possível configurar 

dimensões do ambiente e do tempo depois da escravidão onde se articulavam sociabilidades, 

vadiação e tensões nas trajetórias dos trabalhadores do campo. Dessa forma, emerge o 

cotidiano, prenhe de historicidade, cruzando vários eixos temporais imbricados nas 
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experiências pessoais, onde o viver, o cantar, o vadiar, o agredir, intermediados pela cultura, 

traduz a maneira como estes constituíam e eram constituídos na sociedade.  

Este capítulo procurou enfatizar as associações, os compromissos, festividades e 

momentos de vadiação, enredados nas vivências constituídas no pós-abolição do Recôncavo 

Sul da Bahia. Também nesses espaços, negros e mestiços mantiveram-se atuantes na 

sociedade, buscando conquistar lugares sociais que o permitissem melhorar de vida, 

redesenhar suas identidades. Seja através do compadrio, da participação nas irmandades 

religiosas, nas festividades católicas, nos sambas improvisados ou no ajuntamento para a 

realização de determinadas tarefas, estiveram eles agenciando comportamentos, valores e 

tradições, ao mesmo tempo em que demarcavam estratégias de luta por garantia de direitos e 

pela constituição da cidadania. Mesclando traços culturais diversificados essa gente de cor 

também ampliava as possibilidades de dinamizar seus modos de vida, de interagir com a 

espacialidade. Nos recônditos das fazendas, nos distritos, nas vilas ou nas cidades, negros e 

mestiços expressavam cotidianamente suas escolhas, reconstituíam valores e tradições em um 

processo que não era apenas de rejeição aos novos interesses de poder demarcados no pós-

abolição, mas, sobretudo, era de adaptação aos novos contextos em que experimentavam 

liberdade e autonomia.  

A seguir refletiremos sobre o cotidiano das populações negras e mestiças, a partir de 

suas aparições em crimes ocorridos em Santo Antônio de Jesus. Tomando como ponto de 

partida as fontes criminais, nos debruçamos sobre as formas de ocupação e as mobilidades 

sociais, ao tempo em que buscamos avançar no debate sobre a relação entre cor e hierarquia.  
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1. MOBILIDADES, ENCONTROS E CONFRONTOS  

 

Aqui buscamos destacar as ocupações e os trânsitos vivenciados por negros e mestiços 

nos anos que se seguiram à abolição no Recôncavo Sul baiano, área de forte ligação com a 

capital, através do seu porto. Trata-se da análise de um rol de 27 queixas e processos-

criminais encontrados no Arquivo Público do município de Santo Antonio de Jesus datados 

do período entre 1886 e 1930. Com a intenção de promover o debate sobre a relação entre cor 

e hierarquia damos ênfase a dois processos onde os réus ou acusados foram identificados 

como pretos e um terceiro no qual a vítima foi identificada como parda.   

 

1.1. OCUPAÇÕES, COTIDIANO E CONFLITOS 

   

Estudos assinalam que embora a cor fosse um traço determinante na vida de negros e 

mestiços, a origem social e a rede de relacionamentos, aliados à formação intelectual, 

constituíram fortes elementos para o alcance de lugares e status sociais tradicionalmente 

ocupados pela elite branca.
380

  

 Entretanto, cabe ressaltar que ainda são poucos os trabalhos voltados para a análise de 

experiências de vida de pretos e pardos, cujas trajetórias imbricam-se a contextos 

predominantemente rurais, ali se envolvendo em determinadas ocupações que, de alguma 

forma, os possibilitaram alcançar lugares de destaque nas hierarquias sociais. 

Não resta dúvida de que um grande contingente de pretos e pardos libertos engrossou 

fileiras de trabalhadores pobres que ocupavam atividades variadas, quer sejam no campo ou 

nas cidades, para garantir sua sobrevivência. Contudo, ainda durante a escravidão, entre os 

“homens de cor” que se destacavam nos meios intelectuais e os escravos, havia pretos e 

pardos exercendo diferentes funções e, portanto, ocupando posições hierárquicas distintas, o 

que refletiria significativamente na composição da sociedade brasileira no pós-abolição.
381
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Na amostra de queixas e processos criminais ocorridos no município de Santo Antonio 

de Jesus
382

 foram identificados 36 indiciados, dos quais a maioria aparece com profissão 

ignorada e raramente há referência à cor. Entre aqueles que foram identificados através da sua 

profissão, o maior número corresponde a comerciantes e lavradores, conforme podemos 

observar a seguir. 

Tabela 26. Réu ou acusado segundo a profissão 

Profissão Número 

absoluto 

  Porcentagem  

% 

Ignorada           13  36,01 

Comerciante/Negociante 9  25,00 

Lavrador  7   19,44 

Engenheiro mecânico 1    2,78 

Escravo 1    2,78 

Magarefe  1    2,78 

Jornaleiro 1    2,78 

Dona de casa 1    2,70 

Artista 1    2,70 

Sem profissão 1    2,78 

Total           36 100,00 
Fonte: APMSAJ. Seção Judiciária. Processos criminais. 

 

Nota-se, entretanto, que comerciantes e lavradores representam a maioria dos réus ou 

indiciados que são identificados de acordo com a ocupação exercida. Já entre as vítimas, a 

maioria absoluta é de lavradores, representando mais de 48% do total de 27, embora haja 

também um percentual significativo em que a ocupação foi ignorada, conforme vemos na 

tabela abaixo. 

Tabela 27. Vítimas segundo a profissão 

Profissão Número 

absoluto 

Porcentagem  

% 

 Lavrador             13  49,0   

 Ignorado 6  22,0  

Jornaleiros 2   7,0 

Comerciante/Negociante 2   7,0 

Subcomissário de polícia 2  7,0 

Inspetor de quarteirão 1  4,0 

Empregada doméstica 1  4,0 

Total           27 100,00 
Fonte: APMSAJ. Seção Judiciária. Processos e queixas criminais. 
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Os dados indicam, portanto, uma maior representatividade de lavradores e 

comerciantes naquela localidade, mais uma vez reafirmando as fortes características do 

mundo rural.  Para além das ocupações, o que mais nos chama a atenção em relação aos 

processos, são os casos onde constam acusados ou vítimas com a cor preta ou parda. Por 

vezes, através de depoimentos das próprias vítimas ou de testemunhas, foi possível 

surpreender expressões que remetem para a cor como uma justificativa para a ação criminosa, 

tais como: “vou mostrar como é que preto cobra de branco”, “deixa eu matar esse negro que 

negro não é gente”.  Sobretudo, o caso que envolve o comerciante Sérgio Bispo dos Santos, 

de cor preta, tornou-se bastante emblemático, não apenas pelas motivações do crime, como 

também pela própria trajetória do processo criminal, como veremos adiante.  

Cabe ressaltar que nesse universo de 27 processos e queixas criminais, há que se levar 

em consideração o reduzido número de acusados identificados pela cor. Seria descuido, pouco 

caso ou uma intenção desvelada das autoridades em relação à omissão de tal dado? Talvez, 

significasse também que a cor não constituiria um elemento de muita importância nos 

registros de crimes corriqueiros da localidade, a não ser que tivesse uma associação mais 

direta com a ação criminal. Assim, embora a grande maioria dos crimes envolvesse indivíduos 

de parcos recursos, conforme se pode deduzir dos autos do processo, não é possível afirmar 

que se tratava efetivamente de “pessoas de cor”.  De todo modo o fato do elemento cor ser 

ignorado também podia ser uma estratégia de não racialização dos acusados e das vítimas, o 

que demonstraria uma tendência a minimização de tal elemento em relação aos conflitos 

travados naquela sociedade.  

Na amostra dos processos que aponta um total de 36 acusados, temos a seguinte 

caracterização: um de cor branca, três de cor preta, dois pardos e 30 indivíduos de cor 

ignorada. Em relação às vítimas, também há um percentual significativo de indivíduos de cor 

ignorada, porém a maioria aparece com a cor identificada, em função da descrição física 

ocorrida no exame de corpo de delito. É necessário pontuar a expressiva diferença entre o 

número de réus e o número de vítimas, em função de que havia casos de denúncia, onde 

sequer abria-se processo e isso limitava as informações, omitindo, sobretudo, os dados 

relativos às vítimas. Outras vezes aparecem mais de um acusado relativo a um único crime. 

Verifica-se, portanto, os seguintes dados:  
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Tabela 28. Vítimas segundo a cor 

    Cor da Vítima Número 

absoluto 

Porcentagem 

Ignorada 10 37,0 

Parda 9 33,0 

Branca 5 19,0 

Preto 3 11,0 

Total 27 100,00% 
Fonte: APMSAJ. Seção Judiciária. Processos criminais. 

 

A tabela indica que entre 27 vítimas identificadas, a maioria correspondia aos pardos, 

em seguida aparecem as de cor branca e por último as de cor preta.   

Em estudo recente a historiadora Wlamira Albuquerque analisou o desmonte do 

escravismo no Brasil articulado à questão racial. Focando sua pesquisa nas últimas três 

décadas do século XIX a autora tomou por base quatro episódios ocorridos na Bahia entre os 

anos de 1877 e 1898 através dos quais procurou evidenciar que “no Brasil, o processo 

emancipacionista foi marcado pela profunda racialização das relações sociais”, de forma que 

“a manutenção de certos esquemas hierárquicos foi o principal saldo do longo e tortuoso 

percurso que levou a sociedade brasileira à extinção do cativeiro em 1888”.
383

 Suas análises 

também demonstraram que diferentes personagens e instituições, como o Conselho de Estado, 

lideranças abolicionistas e republicanas, literatos, libertos africanos, festeiros e adeptos do 

candomblé “a partir de suas expectativas e planos para o pós-emancipação”, protagonizaram 

ações políticas que “racializavam as relações sociais no período”. Com isso, a autora 

argumenta que havia “um sutil jogo de demarcação de lugares e preservação de privilégios 

sociais e políticos a partir de critérios raciais”.
384

  

Os argumentos da autora são bastante contundentes. É inegável que as relações 

estabelecidas no pós-abolição pautaram-se pelas marcas da escravidão, de forma que o critério 

de racialização constituiu um forte elemento de hierarquização, sobretudo, nos centros 

urbanos. Entretanto, ainda se faz necessário questionar se o critério de racialização também 

exercera tamanha preponderância na demarcação dos lugares sociais e políticos 

experimentados pela população negra e mestiça quando se tratava de relações de poder 

estabelecidas em contextos onde predominaram as vivências rurais. Logo, embora nos 

processos-criminais aqui analisados as evidências indiquem que também houve racialização 

nas relações sociais travadas nas localidades que faziam parte da Comarca de Nazaré das 
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Farinhas, não nos cabe generalizar, tomando o critério racialista como único e determinante 

dessas relações de poder.  

Notadamente a hierarquia de cor, cujas bases eram as marcas da escravidão, 

interferiam nas regras de sociabilidade, nos comportamentos e na mobilidade social. Mas 

havia ainda outros elementos que motivavam as oportunidades de ascensão social entre a 

população de pretos e pardos. De tal forma, o próprio Sérgio, possivelmente descendente de 

escravos ou libertos, nos primeiros tempos da República tornara-se um negociante na cidade 

de Santo Antonio de Jesus, além de exercer também o status de procurador de propriedades 

rurais, muito provavelmente através de uma relação de compromisso e confiança estabelecida 

entre ele e alguns fazendeiros da localidade. Além dos acordos de negócios estabelecidos com 

o fazendeiro Félix Nunes, anos antes Sérgio ocupou a função de procurador da propriedade 

de Anna Eulalia de Souza, representando-a em uma ação de manutenção de posse contra 

Manoel Pedro de Almeida.  

 

 

1.2. DOIS PRETOS COMERCIANTES EM SITUAÇÕES LIMITE 

 

 O comerciante Sérgio Bispo dos Santos tinha 49 anos, era casado e residia à Praça 

Luiz Viana número 26, nas mediações da feira livre de Santo Antonio de Jesus, onde também 

se localizava a sua casa comercial. Era filho de Victor José dos Santos, sabia ler e escrever e 

fora acusado de agredir o lavrador José Bulhões.
385

 Sérgio era  natural da cidade de Amargosa 

e não era considerado um exemplo de “bom comportamento”, já que conforme afirmaram as 

testemunhas arroladas no processo, havia se envolvido anteriormente em outras confusões. 

Mas ali alcançara certo status e condição econômica favorável à sua vida e a de sua família 

embora os acontecimentos vividos em 30 de março do ano de 1929 reservassem novos rumos 

para a sua trajetória.  

Estava Sérgio em sua casa comercial quando o lavrador José de Souza Bulhões, de 26 

anos, adentrou no recinto, indo ao encontro do seu próprio tio Félix Barreto que se encontrava 

do lado de dentro do balcão, para ter uma conversa sobre a condição de rendeiro de um 

terreno pertencente ao mesmo tio. Naquele momento, Sérgio, que era procurador ou 

administrador da propriedade de Félix Barreto, interferira na conversa, ao que José Bulhões 
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dissera o tio Félix, “quem manda na fazenda é você”.
386

 Daí, o comerciante Sérgio teria sido 

“agredido pelo Senhor José Bulhões com um chicote de amansar burro e uma pistola trezentos 

e oitenta”
387

, quando Félix Barreto interferiu, evitando um mal maior.  A partir daquele 

momento Sérgio e José Bulhões entraram em luta corporal, e o primeiro teria acertado o 

segundo com uma pancada de cano de espingarda, provocando no segundo um corte no rosto. 

Como já era de se esperar, em poucos minutos, a movimentada casa comercial, atraíra muitas 

outras pessoas que, por curiosidade ou para interferir no conflito, deixaram seus 

compromissos da praça da feira naquele sábado, em direção ao burburinho.   

Um dos presentes na cena do crime tratou de chamar o delegado de polícia enquanto 

outro tomou a iniciativa de levar José Bulhões para a farmácia a fim de que recebesse os 

curativos necessários. Conforme consta nos autos Sérgio recebera voz de prisão do suplente 

de delegado Antonio Sousa Almeida que chegara acompanhado de praças do destacamento e 

alegara o flagrante da agressão física a José Bulhões, seguido de desacato à autoridade, já que 

o mesmo Sérgio teria resistido à ordem, afirmando que era um negociante e não se entregaria. 

Naquele momento chegou o delegado titular Themístocles Fonseca que manteve a ordem de 

prisão a Sérgio, detendo-o e o conduzindo “a prisão com grande acompanhamento da massa 

popular”, que agiria assim, em função do mesmo ser “muito odiado devido seus atos maus 

que tem praticado nesta cidade sem excepção de classe”.
388

  

Conforme resultado do exame de corpo de delito realizado pelo médico Rosalvo 

Fonseca e pelo cirurgião dentista Patrocínio, os dois envolvidos no conflito - José Bulhões, o 

branco e Sérgio Bispo, o preto -, saíram feridos, em proporções diferenciadas. Entretanto, 

apenas Sérgio fora preso e no dia seguinte ao ocorrido, entrou com recurso através do 

advogado Ulisses Plácido dos Santos, que o defenderia, alegando tratar-se de “um ferimento 

leve”, justificando também que “não sendo o suplicante vagabundo (...) a continuação de sua 

sequestração importaria numa preterição de defesa, porquanto, é um crime afiançável, o que 

se quer argüir a responsabilidade criminal ao suplicante”.
389

 Assim, com base no Artigo 1.676 

do Código de Processamento do Estado requereu o expedido de soltura mediante arbitração da 

fiança provisória em quinhentos mil réis. A fiança foi paga pelo fazendeiro Francisco Félix 

Barreto, que, em certa medida fora o pivô daquele conflito.  

Três dias depois José de Souza Bulhões encaminhou uma procuração nomeando o 

advogado Deolindo José Fernandes Cardozo para “dar queixa ante o juízo competente, contra 
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Sergio Bispo dos Santos, pelo seu procedimento delictuoso à (sua) pessoa em 30 de março 

próximo findo”.
390

  

Com a abertura do processo, quatro lavradores que se encontravam na feira e 

presenciaram o conflito foram chamados a depor. Aurelino Pereira dos Santos, 50 anos de 

idade, viúvo, lavrador, natural do Termo de Affonso Penna e residente no lugar “Cunha”, não 

sabia ler nem escrever, naquele dia 30 de março estava na praça da feira quando “ao meio dia 

mais ou menos, foi despertado por um grande sussurro que se dava na casa de negócio do 

Senhor Sergio Bispo dos Santos, e levado pela curiosidade, para lá se dirigira, encontrando 

então, o senhor José Sousa Bulhões, todo ensanguentado”.
391

  

Outra testemunha foi Candido Almeida Sampaio, casado, com vinte e nove anos, 

lavrador, natural do termo de Affonso Penna e residente no lugar Gamêlo neste Termo, sabia 

ler e escrever. No momento do conflito ele se encontrava no passeio em frente da casa de 

negócio de Sérgio, quando “vio entrar o senhor José Bulhões para o fim de conversar com seu 

tio Félix Barreto que na mesma venda se achava sentado em uma cadeira, e que com o mesmo 

tratando assunto de renda de propriedade”. Disse que na mesma ocasião Sérgio Bispo 

interveio “talvez censurado por sua indeleita  intervenção lançou, sem mais nem menos o dito 

Sergio, mão de uma espingarda e com ella alvejando o rosto de José Bulhões”.
392

  

A terceira testemunha, Thomaz Antonio da Silva, com 38 anos de idade, casado, 

lavrador, natural e residente também no Termo de Afonso Penna, não sabia ler nem escrever. 

Disse que naquele dia quando estava em um açougue contíguo a venda de Sérgio “ao sahir 

ouviu um barulho do mesmo senhor Sergio e chegando a porta da dita venda, viu então o 

senhor José Bulhões banhado em sangue atracado em luta corporal com o accusado 

Sergio”.
393

 A quarta testemunha Antonio Patrocínio do Amor Divino, com quarenta anos de 

idade, lavrador, natural e residente no mesmo Termo de Affonso Penna, sabia ler e escrever. 

Disse que estando “em frente da casa de negócio do senhor Sergio Bispo dos Santos, vio ali 

entrar o senhor José Bulhões a fim de tratar de um certo negócio com seu tio Félix Barreto, 

que também se achava na dita venda”. Momentos depois ele teria visto “que o accusado 

Sergio Bispo estava em luta corporal com o senhor José Bulhões”.
394

 

                                                           
390

 APMSAJ. Seção Judiciária. Processo Criminal, 1929. Procuração feita por José Bulhões nomeando o 

advogado Deolindo José Fernandes Cardozo para lhe representar em juízo. 
391

 Idem. Depoimento da testemunha Aurelino Pereira dos Santos. 
392

 Idem. Depoimento da testemunha Candido Almeida Sampaio. 
393

 Idem. Depoimento da testemunha Thomaz Antonio da Silva. 
394

 Idem. Depoimento da testemunha Antonio Patrocínio do Amor Divino. 



197 
 

Todas as testemunhas afirmaram que houve luta corporal, negaram ter visto José 

Bulhões armado e confirmaram que viram Sérgio com uma espingarda de dois canos em suas 

mãos com a qual atingira o rosto de José Bulhões. Disseram ainda que sabiam que Sérgio não 

tinha bom procedimento e vivia se envolvendo em intrigas, enquanto José Bulhões era 

homem de bom procedimento. 

O negociante Sérgio inconformado com a posição de acusado e alegando ter sido 

vítima de agressão por parte de José Bulhões e das próprias autoridades da cidade de Santo 

Antonio de Jesus, utilizou-se do seu direito de defesa, dirigindo-se ao Primeiro Delegado 

Auxiliar, João da Costa Chagas Filho, na capital do Estado, onde se queixara “que fora 

espancado a cacete e chicote, no dia 30 de março do último, na Cidade de Santo Antonio de 

Jesus”
395

, ao que fora encaminhado ao Instituto Nina Rodrigues, para ser submetido a exame 

de corpo de delito e em seguida ser ouvido em auto de perguntas.  

No novo exame de corpo de delito realizado em 05 de abril daquele ano, além de 

escoriações em várias partes do corpo, atestou-se “contusão que inutilizou a visão do 

paciente”, que apresentava “dores em toda a região posterior do tórax” e, ainda, verificou-se 

“diminuição dos movimentos respiratórios” e “problemas no vértice do pulmão esquerdo”.
396

 

Através do auto de perguntas Sérgio afirmara que tal situação resultou de “espancamento 

realizado pelo delegado do termo de Santo Antonio de Jesus, Themístocles Fonseca e do 

respectivo primeiro suplente Antonio de Sousa Almeida, acompanhados de vários indivíduos 

armados de pistola, pau e instrumentos outros”.
397

 

Diferentemente do que consta no depoimento concedido ao delegado do termo de 

Santo Antonio de Jesus, o acusado Sérgio fez na Primeira Delegacia uma grave acusação às 

autoridades policiais daquele município. Expôs uma nova versão para o caso, assinalando a 

existência de elementos bastante contraditórios e mal explicados no processo, demonstrando, 

assim, que estava disposto a ir até onde fosse possível judicialmente para reunir provas e 

argumentos que o livrassem da condenação. Foi também naquele depoimento que Sérgio 

afirmara que no referido dia do conflito, 

 

chegou José Bulhões arrendatário da Fazenda Sururu, de cujo proprietário o 

respondente é procurador, que ao entrar José Bulhões, o respondente pediu-

lhe que o acompanhasse até o fundo da sua casa commercial, onde chegados 

que foram, o respondente lhe fez ver que, (...) se desejava continuar como 
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arrendatário da mesma fazenda, necessário se fazia que ele pagasse os dois 

annos de arrendamento, na importância de dez contos de reis; que José 

Bulhões, ao ouvir isso, investiu contra o respondente ao tempo em que 

saccando de uma pistola de dois canos e de um chicote que trazia em uma 

das mãos, lhe gritava que era daquella maneira que branco pagava a 

negro, (grifo meu) procurando chicotear o respondente, o que não conseguiu 

em virtude da intervenção de varias pessoas que se achava na casa 

comercial.
398

 
 

Nessa nova versão sobre o ocorrido Sérgio relatou que seu algoz armado de chicote e 

de pistola investiu contra ele respondente gritando que “era daquela maneira que branco 

pagava a negro”. Insistiu em afirmar que o mesmo José Bulhões havia dito que iria “mostrar 

como é que negro cobra de branco”.
399

 Para se livrar da agressão teria ele se agarrado com 

José Bulhões, com o qual travou luta corporal, procurando desarmá-lo, quando os próprios 

fregueses que se achavam no recinto “como igualmente cerca de duzentas pessoas mais”, 

tiraram José Bulhões para fora de sua casa comercial. Disse ainda que ele próprio teria pedido 

que fossem comunicar o fato para a autoridade policial, quando apareceu o Primeiro Suplente 

de Delegado Antonio de Sousa Almeida, que 

 

 ao chegar foi proferindo as seguintes palavras: esse negro ainda está vivo, 

está preso negro e, ao ser dito pelo respondente que se entregava à prisão, 

porém pedia que garantissem a sua casa commercial, retrucando-lhe o 

mesmo supplente que nenhuma garantia tinha a dar; que nesse momento 

chegou o Delegado de Polícia em exercício, Themístocles Fonseca, 

acompanhado de paisanos, e, gritando o seguinte: “esse negro ainda está 

vivo” e em acto contínuo, saltando o balcão, vibrou contra o respondente 

uma cacetada que attingiu na nuca; que logo o grupo numeroso de pessoas 

que o acompanhavam, por ordem da mesma autoridade entraram a espancar 

o respondente, que foi arrastado e sob espancamento conduzido para a 

cadeia local, incomunicável; que três dias após foi o respondente posto em 

liberdade, continuando a casa comercial do respondente fechada, cuja chave 

continua em poder do sargento, tendo o respondente cientificado de que há 

grande quantidade de mercadorias arrebentadas pelas pessoas que lhe 

espancaram, quando invadiram a sua casa comercial...
400

 (grifos meus).  

 

Obviamente não nos cabe aqui um julgamento sobre a veracidade dos fatos; menos 

ainda classificar os indivíduos envolvidos no caso como vilões ou mocinhos. Contudo, não há 

como negar a revolta expressa no depoimento de Sérgio por ter passado por aquela situação, 

inclusive tendo sido hostilizado e “espancado” pelas autoridades. Assim, embora acusado de 

agressão e desacato, o comerciante prestara um depoimento acusatório em relação aos 
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referidos delegados locais, admitindo ainda a participação de outras pessoas nas agressões que 

sofrera. 

 Além disso, Sérgio chama atenção para os prejuízos que sofrera na sua casa 

comercial, devido os estragos feitos pelas pessoas que ali se acumularam e também por ter 

sido privado de reabrir o estabelecimento. Logo, o relato assinala expressões associadas à sua 

identidade “racial”, que teriam sido utilizadas tanto por seu algoz como pelos referidos 

delegados, como forma de desqualificá-lo. Assim, independente da veracidade dos 

acontecimentos, o que fica bastante claro é que Sérgio tinha plena consciência de que a 

prática racista aliada à agressão física poderia constituir um forte argumento para a sua defesa 

em juízo. Mesmo ainda não havendo legislação específica sobre o racismo naquela época, 

certamente o tema despertava constantes debates e opiniões diversas. Sobretudo, quando 

associada à violência física e moral, uma atitude racista seria muito menos tolerada 

socialmente, o por isso, mais fácil de ser condenada quando o acusado fosse submetido a 

julgamento.  

Sérgio também enfatiza a atitude desqualificadora do lavrador José Bulhões em 

relação à sua cor ou origem “racial”. Mas essa atitude se relaciona a outra insatisfação do 

próprio José Bulhões que, embora fosse sobrinho do proprietário das terras onde vivia em 

arrendamento, ocupava posição hierárquica inferior ao preto comerciante e procurador 

responsável pelos assuntos da mesma fazenda. Ao que tudo indica além de ser um homem de 

posse, um próspero comerciante da cidade, talvez também por isso, Sérgio estivesse 

envolvido em uma relação de dependência e de compromissos com o fazendeiro Félix 

Barreto, o que teria contribuído para que se tornasse administrador dos contratos de 

arrendamento relativos àquela propriedade rural, obtendo o direito de cobrar as possíveis 

dívidas do arrendatário José Bulhões.   

O depoimento de Sérgio assinala ainda um caráter ambíguo, já que ao mesmo tempo 

em acentuava características raciais e de status político como possíveis elementos 

motivadores daquele conflito vivido em sua própria casa comercial, buscava  assegurar o seu 

lugar naquela sociedade, defender a sua cidadania, enfim, garantir, através da justiça, que sua 

condição social não fosse ameaçada pela sua atitude e muito menos pela sua origem racial, 

associada às marcas da escravidão. Trata-se de mais um exemplo em que a inserção 

econômica e a posição hierárquica conquistada permitem questionar o argumento moral da 

herança da escravidão como fator de “despotencialização dos negros” no pós-abolição.
401
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Sérgio reafirmava para ele próprio e para os outros que o seu lugar naquela sociedade 

não era o do frágil e derrotado, tão pouco o de subordinado e temeroso. Era sim um lugar de 

conquista, de status e importância econômica, já que “não era vagabundo” e sim “um 

negociante” que sabia ler e escrever. Remetia, portanto, a atitude de seus agressores ao fato de 

José Bulhões ser “muito amigo das duas autoridades mencionadas”
402

, com as quais teria se 

aliado para desqualifica-lo. O fato de Sérgio ser instruído o tornava mais atento e melhor 

relacionado com as leis.  Por isso ao procurar as autoridades judiciais da capital ele insistia em 

tentar provar o comprometimento das autoridades locais com as agressões sofridas, o que 

reverteria a sua condição de réu para a condição de vítima daquele episódio.  

Mesmo levando-se em consideração as intenções, os interesses e toda a carga de 

subjetividade relativa aos discursos presentes no processo, é possível surpreender elementos 

que seriam socialmente reprovados ou aprovados naquele ambiente e naquela época. Aliás, ao 

tempo em que as testemunhas afirmavam ter visto o acusado agredindo fisicamente a vítima, 

não se reportaram a nenhum tipo de agressão praticado pelas autoridades policiais locais, o 

que contradizia toda a fala de Sérgio.  

O processo estendeu-se até o mês de setembro daquele ano, mas infelizmente no 

montante das folhas que ali constam não foi possível verificar o seu desfecho. Logo, não 

dispomos dos resultados e dos destinos dos personagens. É provável que o mesmo tenha sido 

arquivado, a partir da alegação de falta de provas, o que também não seria uma novidade. 

Possivelmente, além de Sérgio, que pagou fiança e respondia acusação em processo, ninguém 

mais foi punido. Procurando distanciar-se daquele cenário onde se envolvera no conflito e 

teve sua imagem bastante exposta Sérgio teria tentado voltar para Amargosa, a sua cidade 

natal, juntamente com sua mulher e filho, mas foi impedido de mudar-se, permanecendo em 

Santo Antonio de Jesus não se sabe como e até quando.  

O caso seguinte ocorreu em uma noite de sábado do mês de julho de 1917 e teve 

como protagonistas o preto comerciante Félix Nunes e o considerado “muito provocante e 

valentão” Saturnino.
403

 Na Rua da Cancela em Santo Antonio de Jesus, um grupo de homens 

se divertia jogando cartas na venda de Félix Nunes naquela noite. Foi aí que um dos 

jogadores se recusara a pagar uma dívida de comissão de jogo ao dono do estabelecimento. 

Esse jogador era Saturnino, com 27 anos, natural de Baixa Grande, que acabou sendo morto 

com o trágico desfecho da luta travada com o referido comerciante.  
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No dia seguinte à ocorrência, testemunhas foram ouvidas pelo Major Justiniano da 

Rocha Galvão, delegado de polícia em exercício, que abrira inquérito. Entre as testemunhas 

estava Maria Eulália, esposa do comerciante acusado de crime, com vinte e oito anos de 

idade, natural do Termo de Conceição do Almeida, que não sabia ler nem escrever e era a 

proprietária da casa e da quitanda ali citadas. Ela informara ao delegado que estando em sua 

casa de morar, contígua à quitanda onde se encontrava o seu marido, por volta das dez horas 

da noite, ouvira uma “zuada” na referida quitanda e fora averiguar do que se tratava, quando 

se deparou com seu marido e Saturnino “com uma pistola na mão”, atracados em luta. Ao ver 

aquela luta “atirou-se para desapartar, juntamente com Pedro Gonçalvez que já ali se achava 

pedindo e segurando os dois que lutavam”.
404

  

O esforço empreendido por Maria Eulália e Pedro Gonçalves teria conseguido 

temporariamente retirar “Saturnino para fora da casa impedindo um fim triste”
405

, ao que ela 

acreditou que estava terminada a discussão. Porém, o jogador, já na rua, insistira com 

xingamentos diversos ao comerciante, voltando em seguida “de pistola em punho, e querendo 

entrar na casa pela janela”, quando Pedro Gonçalves impedira. Então,   

 

Saturnino volta a porta que ela respondente estava fechando e escorando, e 

deu tamanho tombo que a porta foi adentro levando ela respondente na 

frente com uma grande queda e também de um pequeno seu filho que 

carregava, onde ralou o seu braço conforme apresenta, e ela perdendo os 

sentidos ouviu a detonação do tiro e viu Saturnino cair. Disse que seu marido 

nesta ocasião da retirada de Saturnino, seguiu também para o interior da casa 

para um corredor, de forma que quando Saturnino voltou que deitou a porta 

dentro, seu marido para não ser vitima da fúria de Saturnino disparou neste o 

tiro que produziu-lhe a morte imediata, ficando parte do corpo do mesmo 

dentro de casa, e parte do lado da rua.
406

  
 

A testemunha concluíra o seu depoimento afirmando que não sabia o destino de seu 

marido e que o mesmo seria a vítima uma vez que o tiro que dera em Saturnino foi para 

impedir sua fúria, “pois na ocasião da luta Saturnino dizia, deixa matar este negro que negro 

não é gente e muito mais um homem”.
407

  

Logo depois foi a vez do depoimento do funileiro Pedro Gonçalves Ribeiro, vinte e 

sete anos de idade, solteiro, natural da Vila de Cruz das Almas, que também não sabia ler 

nem escrever. Tendo acompanhado o desenrolar do desentendimento desde o início até o 

desfecho, este prestaria um detalhado depoimento, declarando que naquela noite passara na 
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casa de Félix Nunes com o intuito de pagar uma dívida oriunda da compra de mangas e 

caranguejos que havia comprado do mesmo na feira livre. Pouco tempo depois, Saturnino 

adentra a quitanda de Félix e, vendo um baralho sobre a mesa, convida o dono do 

estabelecimento a jogar. Este, a princípio se recusa e o desafiante insiste alegando ter perdido 

quase todo o seu dinheiro no jogo, restando-lhe ainda cem réis para arriscar. 

Segundo a testemunha, Félix Nunes teria respondido não ter culpa se o outro  perdera 

o dinheiro. Daí, Saturnino já embaralhando as cartas, alegara querer forrar a quantia que 

perdeu “seja com quem for”. Não mais resistindo, Félix Nunes cortou o baralho e deu início 

ao jogo. Depois de perder a importância de um ou dois cruzados, o comerciante daria o jogo 

por terminado e cobraria do seu adversário o pagamento da comissão que o estabelecimento 

teria direito, no valor de cem réis, conhecida entre eles pelo nome de “barato”. Além de se 

opor a pagar a tal comissão, Saturnino teria passado a mão no queixo de Félix, provocando-o, 

ao que este teria replicado: “não me alisa o queixo que não sou mulher para isto você 

fazer”.
408

 A partir daí, Saturnino perdera a compostura e esbravejou, chamando Félix de 

“homem puta”. Félix então pede para Saturnino retirar-se do seu estabelecimento, o que não 

foi atendido.  

Pressentindo um desfecho nada amigável, João, outro cliente que estava no 

estabelecimento até então, tratou logo de se retirar, deixando Pedro Gonçalves sozinho entre 

os dois homens.  Conhecedor da “indecência” de Saturnino, Pedro procurou intervir no 

momento em que Saturnino teria tentado sacar de uma arma que trazia na cintura para 

desfechar em seu opositor, mas não conseguiu o intento porque os dois contendores estavam 

“muito atracados”.
409

 Nesse instante, o inevitável conflito fora amenizado por Pedro e a 

esposa de Félix Nunes, que aparecera rogando em nome de Nossa Senhora, para tentar livrar 

seu marido daquela luta.  

Em seguida, Pedro persuadira Saturnino a ir embora e o acompanhou, quando já há 

certa distância, Saturnino resolveu retornar à quitanda novamente desafiando o  comerciante. 

Vendo o seu opositor regressar, Félix teria pedido para o mesmo não o complicar, o que fora 

inútil, pois Saturnino disposto a ir até o fim tenta mais uma vez saltar a janela, não 

conseguindo por ter sido impelido por Pedro. Neste ínterim, vendo Félix que seu opositor se 

encontrava de pistola em punho, teria se dirigido para o interior da casa e se trancado em um 

dos cômodos. Enquanto isso, a esposa de Félix com uma criança no colo tentou, 
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desesperadamente, fechar a porta do estabelecimento. Contudo, Saturnino “com muita fúria, 

de pistola em punho, mete o braço na referida porta” e a coloca a baixo, derrubando também 

Maria Eulália.
410

 Assim, quando Saturnino cruza o batente
411

 da porta, Félix deixa o quarto 

onde se escondera e dispara um tiro certeiro na testa do seu opositor, matando o homem 

imediatamente. O depoimento de Pedro enfatiza ainda o bom comportamento do acusado 

foragido, afirmando que o mesmo, embora não tenha conseguido, “procurou muito evitar este 

desenlace”, relatando ainda que a vítima vivia procurando desordens e “era muito provocante, 

metido a valentão e insultante”.
412

   

Outras testemunhas foram importantes para o caso. O jornaleiro Antonio dos Santos, 

solteiro, trinta e oito anos de idade, natural de Conceição do Almeida, não sabia ler nem 

escrever e residia na Rua da Cancela há cerca de dezesseis anos. Disse ter visto Saturnino 

passar em frente a sua casa, armado com uma pistola e um facão, insultando muito alguém 

com as seguintes palavras: “vou beber o sangue daquele negro”. Afirmou que no momento da 

“detonação” do tiro, ele já estava deitado, mas levantou-se e foi até o local do crime, 

encontrando Saturnino com um ferimento na cabeça.
413

  

A vizinha Maria Joanna do Amor Divino, solteira, trinta anos de idade, natural da 

cidade de Nazaré das Farinhas, não sabia ler nem escrever. Naquela noite encontrava-se no 

quintal da sua casa, examinando o estrago que as formigas estavam fazendo nas plantas que 

cultivava, quando ouvindo uma “conversa alterada na rua”, seguiu até a venda de Antonio 

Dias dos Santos para comprar café. Nesse momento, ela se deparou com Saturnino, 

“provocando, com um facão ao lado do braço esquerdo e uma pistola na mão”.
414

 Ao 

questioná-lo sobre o porquê daquele seu comportamento, ele respondera que enquanto não 

arrancasse a cabeça daquele “negro bosta de porco” não iria pra casa. Teria pensado em 

convencer Saturnino a desistir de seu intento e ir embora, mas devido o medo que sentia do 

mesmo, tratou de seguir seu caminho, e quando retornou da venda não viu mais Saturnino. 

Após entrar em sua casa ouvira o tiro, mas só ficara sabendo do acontecido na manhã do dia 

seguinte.
415

 

O também jornaleiro Manuel José dos Santos, solteiro, com trinta e sete anos de idade, 

natural de São Félix, e residente em Santo Antonio de Jesus, não presenciou propriamente o 
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confronto protagonizado por Félix Nunes e Saturnino. Mas, por está na mesma rua 

conversando com outras pessoas na casa do senhor Francisco “Roxo” (este era o mesmo 

Chiquinho Roxo com quem Saturnino já havia entrado em conflito em outra ocasião), ele teria 

ouvido o “estampido” do tiro e, pouco depois, encontrou-se com Pedro funileiro, que lhe 

contou como Saturnino havia sido morto por Felix Nunes. 

Francisco José dos Santos, casado religiosamente, com trinta e seis anos de idade, 

natural do Termo de Baixa Grande, residente em Santo Antonio de Jesus havia mais de quinze 

anos, sabendo ler e escrever, também não presenciou o crime e informou ao delegado que na 

ocasião em que ouviu o estampido do tiro, estava em sua casa conversando com outras 

pessoas, e supôs ser uma bomba. Deslocou-se até o local de onde surgiu o barulho e lá 

chegando reconheceu Saturnino já morto, “atravessado no batente”, junto à porta. Naquele 

momento, “ali achava-se a mulher de Félix Nunes que chorava e gritava por socorro, tendo ao 

lado uma pequena criança.” 
416

 

Assim como Pedro Gonçalves, as demais testemunhas apresentam impressões e 

descrições equivalentes a respeito dos contendores e do fato ocorrido. Contudo, enquanto a 

esposa de Félix Nunes e mais duas testemunhas destacaram o elemento “racial” na fala do 

provocador Saturnino, Pedro Gonçalves evidenciou elementos de ordem moral e sexual. Por 

outro lado, todas as testemunhas, ao tempo em que afirmavam desconhecer inimizade entre os 

dois, reconheciam Félix Nunes como um homem “trabalhador”, “cumpridor de seus deveres”, 

que nunca teve seu nome “ligado a barulhos”, logo, nunca “fora provocante e turbulento”. 

Saturnino, ao contrário, tinha comportamento “desordeiro”, era “metido a valente” e “gostava 

de andar armado”, atemorizando as pessoas. Interessante notar que Saturnino aparece como 

pardo em um processo anterior que registrou seu envolvimento em outro conflito, e neste 

processo o exame de corpo de delito o identificou como branco.
417

 O que teria provocado essa 

mudança de cor? Parece improvável, neste caso, que uma possível mobilidade social ou 

econômica estivesse por trás da mudança. De todo modo, o fato de Saturnino passar de pardo 

a branco podia ser uma tentativa de racialização do conflito, uma vez que o autor do crime em 

questão era preto.   
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O fato de ter se negado a pagar a comissão pelo jogo, provocando o dono do 

estabelecimento, despertou no “desordeiro” uma atitude talvez ressentida e certamente 

desqualificadora da identidade “racial” do comerciante. Ao enfrentá-lo Saturnino teria dito 

para quem quisesse ouvir, às dez horas e meia da noite, que não iria para sua casa enquanto 

não arrancasse a cabeça daquele “negro bosta de porco”, berrando ainda que era pra ele 

“aprender que negro não é gente, muito menos homem”, e que queria beber o sangue daquele 

“negro desgraçado”.
418

 

 Mas o negro afrontado e esculachado era um homem livre, bem sucedido e tinha todas 

as condições para reagir contando, inclusive, com o apoio de muita gente do lugar, ou seja, 

seus vizinhos e provavelmente clientes do seu estabelecimento. Embora tenha se recusado a 

lutar no primeiro momento, a insistência de Saturnino somada às ofensas através dos “nomes 

injuriosos” recebidos, levaram o comerciante Félix Nunes a ter uma reação desesperada 

quando deu um tiro certeiro no seu algoz e fugiu em seguida para local ignorado.   

Em matéria publicada no jornal Palladio em 15 de novembro daquele ano de 1917, 

autorizada pelo juiz municipal de Santo Antonio de Jesus - Manoel Francisco Dias Tavares -, 

noticiava-se o fato, ao tempo em que era solicitado o comparecimento em juízo do 

denunciado Félix Nunes, que se achava foragido e desta forma o processo iria correr à 

revelia.
419

 A formação do sumário de culpa acabou transcorrendo à revelia tanto do 

denunciado, quanto do Promotor Adjunto Interino. 

Passados três meses da primeira audiência, em meados de fevereiro de 1918, quatro 

dias após o depoimento da última testemunha - o jornaleiro Manuel Marcelino de Queiroz, 

casado, com sessenta e um anos de idade, sabendo ler e escrever, que conhecia Félix Nunes há 

mais de dezesseis anos -, foi pedida pelo Promotor Público Adjunto Trajano P. Silva, a 

absolvição do referido acusado, alegando ter sido o crime fruto de uma fatalidade. O promotor 

apelara para a reputação e boa conduta do acusado, enfatizando que o mesmo tinha bom 

comportamento dentro e fora da cidade, sendo “ordeiro, trabalhador, cumpridor de deveres de 

humilde”. Portanto, não teria havido de sua parte “intenção criminosa, negligência, 

imprudência, omissão contrária a lei penal”.
420

 Por outro lado, o promotor chamava a atenção 

para os “terríveis procedentes” da vítima, que seria o “temor dessa localidade”, cujo fim teria 

sido fruto de “sua própria maldade”.
421
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Invocando a lei, o promotor alertou ainda que no domicílio de qualquer cidadão só se 

poderia entrar em situações específicas, como: “pedido de socorro, inundação, incêndio ou 

por mandado assinado por juiz competente de dia”.
422

 Asseverou que o procedimento de 

Saturnino não se encaixava em nenhuma daquelas motivações, quando usou de violência para 

invadir o comércio do acusado, obrigando-o a se refugiar em um dos cômodos da residência 

conjugada ao comércio. Assim, o mesmo teria faltado com o respeito não somente à 

privacidade do lar, como também com a esposa do acusado, pois além de arrombar a porta, 

derrubara a referida mulher que se encontrava com uma criança nos braços. 

Nesse sentido, o comerciante Félix Nunes, desprovido do “auxilio público ou da 

autoridade”, que não se fazia presente naquela rua, ainda mais tendo o ocorrido se passado em 

“noite adiantada”, tentou se defender quando a “arma disparou involuntariamente”, pela 

“agitação da mão e perturbação do acusado, já dominado pelo pavor e desânimo”.
423

 Logo, 

estaria “suficientemente provado, que não houve crime de delito”,
424

 menos ainda, a intenção 

de praticá-lo, assim como alegara o promotor que o intercedeu fazendo a denúncia.  

Os argumentos utilizados pelo promotor tiveram como base especialmente os 

depoimentos das testemunhas que, em suas versões sobre o ocorrido foram unânimes em 

“atestar o bom procedimento de Félix”, além de reforçarem o comportamento “provocante, 

turbulento, valentão” de Saturnino. Tais argumentos aliados à tese da legítima defesa 

concorreram de forma determinante para a sentença proferida pelo juiz que acatou como 

procedente a alegação da promotoria.   

Logo, entendera o juiz Manoel Francisco Dias Tavares que as circunstâncias que 

precederam e concorreram para o crime foram favoráveis ao acusado, atendendo aos 

requisitos do artigo 34 do Código Penal de 1891, quais seriam: a agressão propriamente, a 

impossibilidade de prevenir ou obstá-la, ou também de invocar e receber socorro da 

autoridade pública e, por fim, o emprego de meios adequados para evitar o mal em proporção 

da agressão. Dessa forma, em 31 de março de 1918, o referido juiz escreveu de próprio 

punho, um despacho considerando improcedente a acusação contra Félix Nunes, inocentando-

o e absolvendo-o, concluindo que “Se não for possível repelir a agressão por outra forma, o 

mais insignificante bem jurídico pode ser protegido com a morte dada ao agressor”.
425

  

Este foi mais um conflito em que a cor aparece tangenciando a hierarquia. Félix 

Nunes, um cidadão de cor preta, com nome e sobrenome, era proprietário de uma venda 
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juntamente com sua mulher e ainda negociava produtos na feira livre. Portanto, exercia um 

meio autônomo de sobrevivência através do qual garantia dignidade para si e para a sua 

família e, por conta disso, era respeitado como um homem trabalhador e de bom 

comportamento.  

Sem dúvida, Félix Nunes ocupava um lugar social de respeito e estima entre as 

pessoas da vizinhança e tantas outras que frequentavam a sua venda.  Logo, suas ações e seu 

comportamento fizeram a diferença no momento em que fora submetido a julgamento devido 

a um assassinato cometido em legítima defesa. Certamente mais do que o crime em si e a cor 

ou identidade “racial” o que estava em julgamento eram as atitudes e as posições assumidas 

tanto por quem cometeu o crime quanto pela própria vítima do assassinato. Fora sim um preto 

que assassinara um branco ou pardo, mas o que prevaleceu no Juízo foi a honra e a distinção 

exercidas pelos indivíduos que ali se confrontaram. Portanto, o que se condenava era a 

ameaça à ordem e aos bons costumes; eram a embriagues, a vadiagem e a valentia de homens 

como Saturnino que sobrevivia da jogatina, vivia na marginalidade e provocava arruaças, 

tornando-se um desafeto entre os moradores da localidade. Com uma atitude de valentão 

Saturnino tanto teria provocado Félix Nunes e sua família que chegara ao ponto de agenciar a 

sua própria morte, já que não teria restado ao comerciante outra alternativa que não fosse 

sacar a arma em legítima defesa.    

 

1.3. A DOMÉSTICA E O NEGOCIANTE ALEMÃO: PAIXÃO E INTERESSE 

 

O terceiro caso diz respeito ao conflito que também ocorreu em uma venda localizada 

na cidade de Santo Antonio de Jesus, envolvendo a parda e empregada doméstica Felippa e o 

branco e negociante Juvenal Diamantino de Carvalho. Tal caso nos chama atenção pela 

circunstância em que ocorreu e ainda pelo inflamado discurso do advogado de defesa do 

acusado.
426

    

Era noite do dia 06 de junho de 1929, período em que ocorriam os festejos ao santo 

padroeiro, quando um grupo de senhores da cidade de Santo Antonio de Jesus, reunido na 

casa comercial de Eufhrodisio Costa, mais conhecido como Lobo, como já era costume 

começaram a fofocar
427

 sobre os acontecimentos da cidade. Juvenal Diamantino de Carvalho 
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que teria ido até a casa comercial para trocar uma bride
428

, comentava com João Elysio 

Galvão e Emyglio Marques sobre a viagem do alemão Ricardo Grimminstein à cidade da 

Bahia
429

, alegando que este teria trazido muito dinheiro proveniente da venda de uma casa, 

pertencente à sua própria esposa, na cidade de Afonso Penna, ao senhor Rufino Caldas,  

Esta palestra íntima, embora ocorresse em um espaço público, teria tido menor 

repercussão não fosse a curiosidade de Emyglio em relação à vida de Felippa, ama e amásia 

do alemão Ricardo. Juvenal, ao responder o questionamento de Emiglio, demonstrava certa 

intimidade e interesse em relação a essa história, dizendo que Felippa “estava no mesmo 

lugar, não como amásia, mas como ama, que de sargento passou a soldado raso”.
430

 Felippa 

que habitava uma casa vizinha à venda ouvira toda a conversa e se dirigiu ao local para tomar 

satisfação, perguntando “em que assunto estava o senhor Juvenal destratando de seu 

nome”.
431

 Neste momento João Galvão responde que “não estava tratando-se de seu nome”
432

, 

mas Felippa manifestando grande contrariedade com a situação afirma que “é costume de 

quando se reunirem, é somente para tratar de seu nome”.
433

 Imediatamente os senhores 

presentes na venda teriam protestado, momento em que Juvenal dissera que aquelas perguntas 

eram dirigidas a si, e ordenou que a interlocutora “fosse embora e não ficasse procurando 

questões”.
434

 Ela então retrucou e referiu-se a Juvenal como capadócio, moleque e canalha, 

afirmando que não se retiraria, ameaçando atirar uma garrafa no mesmo. Então, Juvenal 

revidara tratando-a de cachorra, ouvindo da interlocutora, como resposta, que “cachorra tinha 

ele dentro de sua casa”.
435

 No mesmo instante, Juvenal, munido de uma taca
436

, “investiu 

contra Felippa, ofendendo-a, resultando neste atrito sahir Felippa com alguns ferimentos no 

corpo”.
437

 Agredida, a mesma teria saído à procura da autoridade policial, quando novamente 

fora insultada com nomes injuriosos pronunciados por Juvenal.   
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 O mesmo que chicote, cordel entrançado ou correia de couro, com cabo de madeira ou não, usado para incitar 

animais; açoite, azorrague, chibata.   
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Toda essa história vem à tona agora, graças à denúncia feita por Felippa, natural da 

cidade de São Filipe, contra o negociante Juvenal Diamantino Carvalho, natural da cidade de 

Feira de Santana, fato que culminou ainda na abertura de processo contra o mesmo Juvenal, 

tomando-se por base o Artigo 305 do então Código Penal Brasileiro.  

Como se pode notar, trata-se de uma zona de tensão, na qual estiveram envolvidos 

vários personagens, moradores da cidade de Santo Antonio de Jesus, mas que foi 

protagonizada por um homem e uma mulher, com posições hierárquicas diferentes - Juvenal e 

Felippa. Dois indivíduos que se confrontaram no jogo das disputas cotidianas, das relações 

pessoais, de gênero e de poder, constituindo e reafirmando dimensões sociais significativas 

daquele contexto de desventurada República, conforme assinalaria o advogado Mário Araújo.   

De um lado estava Felippa, empregada doméstica, mulher destemida, de vinte anos, 

“atrevida”, “meretriz depravada” “rameira de ponta de rua”, “diabólica”, “infernal”, que não 

hesitou em confrontar-se com os prestigiosos senhores que a difamavam.
438

 Essa mulher 

parda, logo “pintada com cores carregadas”
439

, ao se envolver afetivamente com o “patrão” 

branco e estrangeiro teria afrontado os valores morais predominantes não apenas naquela 

“cidade inerme e desarmada”
440

, mas na sociedade brasileira como um todo, fortemente 

marcada por hierarquizações que remontavam ainda à escravidão, tanto do pondo de vista da 

condição social, como também do ponto de vista da cor e da relação de gênero.  Logo, teria 

ela saído do “seu lugar” por duas vezes: primeiro porque de ama passou a amásia e segundo 

porque ousou revidar os insultos que recebera do negociante, denunciando-o à polícia.   

Do outro lado estava o negociante Juvenal, branco, com quarenta e seis anos, um 

“modelar pai de família”, “homem trabalhador e honesto”, “marido bom”
441

, que, aliado a 

tantas outras pessoas do seu séquito, talvez não perdoasse aquela “atrevida” mulher por ter 

saído da condição de ama para a condição de amásia do seu próprio patrão, um conceituado 

cidadão daquela cidade. Menos ainda podia aceitar a sua reação, afrontando-o publicamente e 

remetendo as ofensas sofridas para a esposa do acusado.     

Como aceitar a união da “meretriz depravada” com um próspero e estrangeiro 

empreendedor com esposa e filhos? Seria este empreendedor alemão uma ameaça aos 

interesses comerciais de Juvenal e de outros negociantes da cidade? Ora, é possível que 
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Juvenal, embora negociante ocupasse uma condição econômico-social inferior ao 

empreendedor alemão, visto que o advogado faz questão de salientar em seu discurso de 

defesa que os filhos do “homem trabalhador e honesto” não ficaram sem o leite porque ele 

não teria cobrado os honorários. 

Acredito ser ainda viável que as palavras de Juvenal traduzissem certo ressentimento 

em relação a Felippa que, embora pudesse ser uma “rameira de ponta de rua”, uma “alma 

mareada pela devassidão”,
442

 afirmava “nunca suspendi o babado da minha saia pra você”,
443

 

insinuando com isso que ela não teria se rendido às possíveis investidas do negociante, 

preferindo se relacionar com um homem de maior poder econômico e social, o alemão 

Ricardo Grimminstein.
444

  

Mas todo esse embate ocorrido no plano pessoal e social imbrica uma complexa rede 

de significados. Nesse caso, para além da troca de agressões entre um homem de prestígio e 

uma mulher de moral tida como duvidosa, é possível surpreender sinais da trama cotidiana 

vivida pelos indivíduos que teciam e desteciam relações em uma cidade do interior da Bahia, 

marcada pelas disputas políticas e sociais que caracterizavam as hierarquias de poder 

constituídas ao longo da Primeira República, provavelmente agravadas pelo contexto de crise 

dos anos de 1920.  

Sabe-se que durante toda a segunda metade do século XIX o Brasil recebera grandes 

levas de imigrantes europeus, que se dirigiram, sobretudo, para o Centro-sul do país. Muitos 

outros se refugiaram também para o Norte/Nordeste no contexto do período entre guerras, 

quando a crise se abateu naquele continente. Na Bahia, ainda que em proporções diminutas, a 

imigração também se fez presente. Aliás, por todo o Recôncavo baiano espalharam-se 

alemães, italianos, ingleses, portugueses e espanhóis, além de outros estrangeiros que se 

inseriram em atividades econômicas diversas. Nesse contexto, as empresas de exportação de 

fumo constituíram um dos ramos onde predominava a influência dos alemães, como era o 

caso de Ricardo Grimminstein, proprietário de um armazém de fumo em Santo Antonio de 

Jesus.
445

  

Tal fato despertava, portanto, descontentamento por parte das tradicionais  oligarquias 

locais, sobretudo pelos comerciantes que disputavam espaços de poder econômico, social e 
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político, tornando, com isso ainda mais complexas as relações estabelecidas entre os 

indivíduos.
446

 Não foi à toa que, conforme relata Isaías Alves, por ocasião da Segunda Guerra 

Mundial o próprio Ricardo Grimminstein teve sua residência invadida e saqueada por pessoas 

cujos ânimos se exaltaram naquela cidade. O clima de hostilidade aos alemães devido o 

contexto da guerra, aliado ao fato de que a tradicional elite comercial local fora 

gradativamente perdendo espaço para os investidores estrangeiros, provocara a expulsão do 

negociante alemão da cidade de Santo Antonio de Jesus, quando este saiu escoltado pela 

polícia até a estação de trem que o conduziria para Salvador, onde as autoridades competentes 

da capital tomariam as devidas providências.
447

     

Os depoimentos das testemunhas, juntamente com o discurso do advogado de defesa 

de Juvenal nos possibilitam analisar essa zona de tensão, que mais do que se  imagina, 

assinalam elementos significativos dessa conjuntura social e política na Bahia.  Como não 

poderia deixar de ser as personagens coadjuvantes da cena constituíram as testemunhas 

arroladas no processo. Foram eles Emylio Francisco Marques, 41 anos, casado, natural da 

cidade de Arathuipe, empregado no comércio, que sabia ler e escrever; Eufhrodisio Costa, 22 

anos, casado, artista, natural de Santo Antonio de Jesus, não sabia ler nem escrever; João 

Elysio Galvão, 50 anos, casado, natural e residente também naquela cidade, empregado do 

comércio, sabia ler e escrever; e Hermínio Gonsalves de Almeida, 34 anos, solteiro, natural 

do termo de Conceição do Almeida, negociante, sabia ler e escrever. Todos residiam na 

cidade de Santo Antonio de Jesus.  

Tais testemunhas são cidadãos ocupantes de funções diversas, talvez membros de certa 

camada média urbana naquela sociedade, que se reuniam nos estabelecimentos comerciais ou 

vendas - espaços muito presentes na composição daquele cenário social -, para tratar de 

assuntos variados do cotidiano da cidade e da região.
448

    

 O episódio que em si já aponta tamanha complexidade vivida nas relações entre os 

indivíduos assume grandes dimensões políticas através do processo instaurado pela 
                                                           

446
 Em estudo sobre o Recôncavo Sul, Ana Maria C. dos Santos Oliveira apurou que na segunda metade do 
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Maria C. dos Santos. Recôncavo Sul..., op. cit., 2002.  
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Promotoria Pública. Muito astuciosamente, e demonstrando larga erudição, o bacharel recém 

formado Mário de Castro Araújo, nomeado para a defesa de Juvenal, recorreria ao conceito de 

affinidade electiva de Goethe, na defesa do acusado. Pontuaria assim “a vontade livre, a 

simpatia, o amor e a inclinação de cada um”, o que reforçaria “o princípio da liberdade de 

opinião e escolha do indivíduo”
449

, quando assim tentava desviar a questão do campo pessoal 

para o político.  Remeteria, então, a contenda para o campo das divergências entre facções da 

política local, as quais justificariam o processo sofrido por aquele “homem trabalhador e 

honesto”. Nesse sentido, tudo não passaria de uma farsa, montada para atingir um desafeto 

político. Logo, o fato estaria relacionado com “o desmando, a confusão, o terror e a anarchia 

espalhada por muitos dos taes senhores chefes políticos”
450

, haja vista a posição de Juvenal 

contrária à do delegado e do intendente, seu chefe imediato. Assim,   

  

uma pessoa pelo simples facto de não ser affeiçoado às idéias, aos 

sentimentos de outra, mas respeitando-a dentro da sua desafeição, do seu 

desamor, do seu desapego, mesmo do seu ódio, esta outra pessoa porque é 

grande, porque é rica, porque é poderosa procure amesquinhá-lo, maltratá-la, 

reduzi-la, nullificá-la, estufando-lhe, acoroçoando-lhe, animando-lhe 

misérias para cruzar-lhe a tranqüilidade de espírito e ficar rindo-se de 

palanque, como um desalmado, um monstro de ignomínia e estupidez.
451

   

 

Aliado ao argumento de perseguição política, o advogado de defesa procurou 

desqualificar a vítima que teria desrespeitado as famílias santoantonienses no momento em 

que retrucou o xingamento do acusado, afirmando que cachorra ele tinha “dentro de sua 

casa”. Ainda nesse sentido, há no discurso do bacharel certa naturalização da agressão do 

acusado que, “perdendo a estribeira de cavalheiro, fora da calma que lhe é habitual”
452

, 

chamou Felippa de cachorra, o que não seria uma grande ofensa se comparada à atitude da 

mesma que, com a “gravidade” de sua “linguagem de alcouce” própria das “almas mareadas 

pela devassidão”, ao revidar o xingamento para a esposa de Juvenal, maculara a imagem da 

mulher virtuosa “casada nas leis dos homens e nas leis de Christo”, mãe de “4 filhinhos 

escrínios de peregrina inocência”
453

. De tal forma, o discurso da defesa ao tempo em que 

diabolizava Felippa, acentuava a imagem da esposa de Juvenal enquanto mulher virtuosa, mãe 
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 APMSAJ. Seção Judiciária. Processo criminal, 1929. Trecho do discurso do bacharel Mário de Castro Araújo. 
450

 Idem.  
451

 Idem.   
452

 Idem. 
453
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de família, reforçando assim uma visão dicotômica predominante em relação às mulheres: a 

pecadora e a santa, as “Evas” e as “Marias”
454

.  

Ao afirmar que a “lama preferiu macular a neve”,
455

 o advogado conceituava Felippa 

como a sujeira, a devassidão, a mulher “infernal” e “diabólica” capaz de desfazer um lar, que 

ao remeter os xingamentos recebidos para uma senhora, casada e mãe, estaria cometendo um 

crime contra a honra de uma família branca e nuclear, cuja união do casal teria ocorrido 

através do civil e do religioso, logo, conforme as normas estabelecidas. Nesse sentido, eram 

também recorrentes nos jornais que circulavam nessa época, matérias evidenciando a boa 

educação da mulher, como, por exemplo, o texto de Almeida Garret publicado no Palladio em 

1921, que advertia, 

 

A educação embrandece pelles duras, amacia mãos ásperas, dá graça e 

doçura a olhos de pouca luz, faz interessante a face pallida e affáveis os 

lábios descorados, põe a bondade de coração na fronte que não é alva, torna 

elegante o corpo que não é airoso, amável o que não é lindo, engraçado o 

que não é formoso.
456

    

    

A postura de Felippa, contrária ao que se esperava de uma mulher educada, tornava-a 

desmerecedora de credibilidade, logo, na visão do advogado de defesa de Juvenal o processo 

era “mais um atentado ao pudor das famílias, do que tudo”.
457

 Assumindo, portanto, uma clara 

posição política, social e cultural pautada nos padrões morais vigentes, nos códigos de 

conduta dominantes, o bacharel investiu na ideia de que o acusado seria uma vítima da 

ignorância e dos desmandos presentes naquela sociedade acentuada pelos antagonismos 

mandonismo/subordinação, moralidade/imoralidade, ordem/desordem, que enfim, seriam 

suficientes para isentar da condenação o distinto negociante e Capitão Juvenal, cuja patente 

fora reduzida “a ossos de borboleta”.
458

 Possivelmente o negociante Juvenal, nascido em 1883 

em Feira de Santana, teria migrado para Santo Antonio de Jesus em vista dos negócios, que, 

ao que tudo indica não estavam muito bem à época do processo, sendo que a patente de 

capitão poderia ter herdado de seu pai durante o império, quando o título tinha grande 

significado social e político, uma vez que nascera apenas seis anos antes da proclamação da 

República no Brasil. 
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Interessante notar que a agressão física que Juvenal imprimiu contra Felippa assumiu 

papel secundário na argumentação do bacharel, que a encarou como um ato “estrictamente 

necessário à sua defesa”.
459

 Incrível é que essa agressão denominada “ataque imediato” não 

fora presenciada por nenhuma das testemunhas nomeadas, que alegaram no momento terem 

ido “prestar socorro a senhora de Euphrodisio, tomada de uma crise nervosa, quando viu a 

queixosa com uma garrafa na mão, preparada, promta, para executar o que dissera”.
460

 Assim, 

todas as testemunhas afirmariam que o acusado “foi atacado e defendeu-se”.
461

 Além disso, a 

testemunha Hermínio Gonsalves afirmou ainda ter ouvido pessoas falarem do atrevimento de 

Felippa, que “xinga a família do senhor Juvenal e ainda quer partir-lhe a cara com a garrafa” 

ao que ele comentara “a gente pra encontrar com o precipício não precisa sahir de casa”.
462

  

Ora, as testemunhas pertenciam ao rol de amizades do senhor Juvenal e nada mais 

lógico que elas tenham reforçado o argumento da legítima defesa do acusado, quando, 

utilizando-se de uma taca que tinha nas mãos agrediu a queixosa com “leves echimoses”, 

conforme consta no laudo do corpo de delito. Aliás, este laudo é também questionado pelo 

advogado Mário Araújo ao alegar que não fora feito por um profissional preparado para a 

função, embora houvesse cidadãos aptos na cidade, inclusive o próprio intendente Rosalvo 

Fonseca, formado em medicina.  

Não resta dúvida de que o discurso do bacharel Mário Araújo denota uma posição 

política clara de insatisfação em relação às autoridades legais do município de Santo Antonio 

de Jesus. Em alguns momentos expressa grande frustração com a República Brasileira que 

pobre e desventurada, tinha maus representantes, como o delegado “espiga”, “pipocas” que 

“não tem a maior noção do que vem a ser moderação, lei, justiça e direito” e, que tem a 

“cabeça descansada na arbitrariedade e o pé esmagando, insolente a liberdade”.
463

 Este teria 

aberto o inquérito “e não contente ainda a mando de seu chefe”
464

, o intendente municipal,  

prendeu aquele homem que teria agido em sua própria defesa. Portanto, essa mesma 

República desventurada se contrapunha à idéia de “uma cidade que se diz civilizada, que tem 

Caixa Rural, Prédio Escolar e luz elétrica”, onde se agiu “contra os fóros desta terra” ao “pôr 

o accusado incommunicável, sem direito a uma palavra amiga a um signal de conforto e 

confiança, no duro captiveiro da injustiça”.
465
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Ainda de acordo com o advogado de defesa do Capitão Juvenal, o processo seria 

incompatível com a sublime serenidade da Justiça. De tal forma, o mal do delegado viria do 

“analphabetismo que nos empolga, assombroso” e por isso a referida autoridade podia ser 

“capaz de tudo”, e como “não sabe escrever”, também não poderia “apreciar o mérito de uma 

pergunta ou resposta” através do depoimento.
466

 Nesse sentido, seria uma criatura “de volição 

desmantelada pela vontade desgovernada de um homem a quem elle, lá na sua crendice 

chucra, chama de chefe e obedece numa humildade ridícula de monge decahido e 

torturado”.
467

 Assim, a responsabilidade por tal situação recairia sobre o chefe intendente que 

o teria arrancado “da opulência dos campos em que vivia dantes, despreocupado e feliz, todo 

entregue a si mesmo e à natureza boa, colhendo, com mãos crestadas pelo trabalhar honesto” 

para “tangê-lo no torvelinho da cidade, no vórtice pavoroso de uma política misérrima, sem 

ideal nem princípios”.
468

   

Nota-se uma forte crítica à figura do delegado, proprietário de terras, semi-analfabeto, 

indicado ao cargo pelo intendente Rosalvo Fonseca, provavelmente devido o seu prestígio 

local e às relações de compromisso e lealdade com o mesmo que, além de ser o representante 

maior do poder político municipal, era também fazendeiro e médico naquela cidade. Essa 

possível obediência do delegado em relação ao seu chefe político sinaliza dimensões do 

mandonismo e da subserviência que garantiriam o acordo estabelecido entre ambos, para a 

manutenção do equilíbrio político municipal, de forma que, quando necessário fosse, estaria 

incluída a perseguição aos adversários
469

.  

Conforme afirmou Consuelo Novais, nesse período “o setor policial, apesar de 

submetido a rigorosa centralização, também não poderia escapar à influência dos chefes 

políticos municipais”.
470

 Dessa forma, o delegado constituía “peça coercitiva indispensável no 

processo eleitoral” e, portanto, “ao atender aos interesses da elite política local, ia também ao 

encontro dos anseios do Executivo”.
471

 Não é à toa que as nomeações “eram feitas depois de 
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prévio entendimento do Secretário de Polícia com os chefes políticos, que indicavam os 

nomes de amigos que pudessem garantir-lhes controle da situação local”. 
472

  

Era, portanto nesse quadro que se inseria o delegado Themístocles Fonseca Almeida, 

responsável pela condução dos dois crimes citados. O fato de ser parente do então intendente 

Rosalvo Fonseca reforçaria a relação de confiança e compromisso entre ambos, como também 

ressalta a evidente articulação do parentesco no que se referia à coesão política municipal 

como uma forma de minimizar a atuação de possíveis grupos de oposição naquele contexto 

republicano.  

Todos os três episódios correram em casas comerciais ou vendas que se espalhavam 

por várias ruas de Santo Antonio de Jesus, conforme consta nos autos dos processos, o que 

vem acentuar a importância social desses espaços. Para além do local onde ocorreu o crime, 

acreditamos que os acusados dos primeiros casos – Sérgio e Félix Nunes, e também a vítima 

do terceiro – Felippa -, encontravam-se ocupando lugares sociais, que aos olhos de algumas 

pessoas daquela sociedade, como de fato, de autoridades constituídas legalmente, pareciam 

não serem identificados como seus. Tratava-se de cidadãos de cor que alcançaram certa 

mobilidade social na localidade e, talvez isso ainda incomodasse algumas pessoas daquela 

sociedade.   

Fica evidente que o pós-abolição e a República, marcados por manobras e articulações 

entre as elites políticas, no sentido de manter certa estabilidade à estrutura de poder, despertou 

ações entre a “população de cor” que não esteve alheia, ou reduzida ao legado da escravidão. 

Ao contrário disso, a tão conhecida ambiguidade entre exploração e proteção, violência e 

afetividade motivariam novas ações naquele contexto.  

Relações de poder, dinheiro, gênero e sexo estiveram entre os principais motivos que 

desencadearam os conflitos. A questão racial aparece nos três episódios, mas não como 

motivo causador dos desentendimentos. Nos primeiros casos ela emerge de duas maneiras: 

sendo utilizada “no calor da hora” como uma forma de ofensa/ataque, como seria o caso de 

Saturnino, conforme se depreende dos depoimentos da mulher de Felix e de todos os 

vizinhos; ou sendo utilizada como defesa, conforme o depoimento de Sergio quando afirmou 

que José Bulhões “lhe gritava que era daquela maneira que branco pagava a negro”.  

Quanto ao terceiro processo o elemento racial aparece apenas no discurso do advogado 

Mário Araújo através da expressão “pintada com cores carregadas”, o que seria uma alusão à 

cor da pele ou à ascendência étnico-racial da doméstica Felippa. Mas os argumentos usados 
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para desqualifica-la e ao mesmo tempo defender o seu ofensor sustentavam-se, antes de tudo, 

por uma concepção moral que discriminava seu comportamento social e sexual, uma vez além 

de ter se envolvido afetivamente com o bem sucedido patrão, provocando o desenlace de uma 

família constituída, afrontando assim os valores morais da sociedade, ela agiu com ousadia e 

agressividade ao invadir um espaço predominante masculino, no caso a venda, e afrontar 

aquele grupo de distintos senhores, provocando “desordem” na localidade.    

A análise dos processos aponta que se tornava cada vez mais comum entre a 

“população de cor” lançar mão de atitudes racionais e estratégicas, através do agenciamento 

de formas de sobrevivência criativa e de iniciativas de negociação e luta pela defesa da sua 

cidadania. Os negociantes Sérgio e Félix Nunes conseguiram ocupar posições hierárquicas de 

destaque dentro do seu grupo, despertando os mais diversos sentimentos entre a população 

local, sobretudo entre aqueles com o quais mantinham relações mais próximas. Enquanto 

Sérgio era visto como um homem do barulho, Félix era descrito como um exemplo de bom 

procedimento. O primeiro era letrado o que provavelmente o ajudou na conquista de um 

estabelecimento comercial na disputada área da feira livre da cidade de Santo Antonio de 

Jesus, estando constantemente sob a vigilância das autoridades; o segundo desconhecia o 

mundo da escrita, era um comerciante mais modesto de uma rua sem iluminação e sem 

atuação das autoridades públicas. O fato de serem negros certamente tornou suas lutas mais 

intensas, porém não impediu que conquistassem lugares de relativo destaque naquela 

sociedade marcada por desigualdades de todos os tipos. Já a doméstica Felippa, tudo indica 

que fez uso de seus encantos para despertar o interesse de seu patrão, envolvendo-se, portanto, 

em uma relação afetiva que causava descontentamento à gente poderosa da cidade. Paixão e 

interesse a moveram em direção ao romance que viveu com o alemão Ricardo Grimminstein.  

Três histórias que tiveram como cenário a cidade de Santo Antonio de Jesus durante os 

primeiros tempos da República. Três “pessoas de cor” que utilizaram um diferenciado 

repertório de caminhos para obstaculizar as desvantagens sociais, econômicas e culturais que 

os ameaçavam cotidianamente e, assim, conquistarem cidadania, respeito e integração na 

sociedade.  

No capítulo a seguir damos continuidade ao debate sobre trânsitos e mobilidades. 

Retomamos os processos criminais no sentido de identificar lugares de origem, roteiros 

percorridos no Recôncavo Baiano. A análise direciona-se para os deslocamentos dentro do 

espaço rural e do espaço rural para urbano como mais uma criativa estratégia de 

sobrevivência e de alteração das condições sociais.  
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2. ENTRE O CAMPO E A CIDADE: ROTAS DE NEGÓCIOS E CONTATOS    

 

Como se sabe, durante o século XIX já era muito comum às populações rurais  

constituírem seus referenciais do urbano a partir dos contatos com as sedes locais/municipais, 

não somente pela dificuldade de acesso a outros centros mais distantes,  mas, sobretudo, pela 

identificação sociocultural que exerciam em relação às localidades urbanas mais próximas.  

No Recôncavo Sul baiano não foi diferente e, esses contatos se intensificaram com a 

proliferação de localidades urbanas durante o pós-abolição e a Primeira República, quando 

grande número de libertos e de seus descendentes incrementou o processo de movimentação 

geográfica vislumbrando novas oportunidades de trabalho e de socialização.
473

 É sobre isso 

que trataremos neste capítulo.  

 

2.1. DESLOCAMENTOS E OCUPAÇÕES 

 

A intensa mobilidade que havia dentro de uma mesma municipalidade ou entre 

municipalidades diferentes, já era comum durante a escravidão. Mas com o pós-abolição 

tornara-se um prática mais recorrente, pois para os ex-escravos significa uma forma de 

reafirmarem a conquista da autonomia e da liberdade. As fontes pesquisadas apontam para 

esse fenômeno dos deslocamentos das pessoas, tanto do ponto de vista de uma localidade 

rural para outra, quanto da localidade rural para a urbana. O crescimento do número de 

habitantes em Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas durante o final do século XIX e 

as primeiras décadas do XX também se deve à migração de pessoas de outras localidades e 

regiões para o sul do Recôncavo.   

 Originados de distritos, vilas e cidades diversas da Bahia, tais habitantes desses 

municípios, entre os quais, predominavam pretos e pardos, simbolizam que a mobilidade 

geográfica ou o modo de viver itinerante, fora uma característica marcante da vivência no 
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Recôncavo, assim como em outras regiões do Brasil. Quer seja para tentar distanciar-se da 

estigmatização das relações escravistas, ou buscando possibilidades de construção de novas 

redes de sociação e sociabilidade, proteção e apadrinhamento, essa movimentação 

configurou, acima de tudo, uma constante busca por estabilidade social e econômica.   

Do total de 27 processos criminais rastreados em Santo Antônio de Jesus nos anos de 

1886 e 1929
474

, entre os 36 acusados, observou-se que 17 teve a naturalidade ignorada, 09 

eram naturais de diversas outras localidades da Bahia além do próprio Recôncavo, e 01 era 

originário de outro Estado (Rio de Janeiro). Os acusados originados do próprio município de 

Santo Antônio de Jesus e de seu 1º Distrito de Vargem Grande somaram-se 09. Logo, temos 

um indício forte da significativa mobilidade vivida por esses habitantes, sobretudo, através da 

circulação dentro da própria municipalidade. A tabela abaixo nos ajudar a analisar melhor tal 

situação.     

 

Tabela 29.  Réus segundo a naturalidade 

Naturalidade Número 

absoluto 

Porcentagem 

Ignorada 17 47,2 

Santo Antônio de Jesus 5 13,9 

Vargem Grande/ SAJ 4 11,2 

Afonso Penna/Conceição do Almeida 3 8,3 

Curralinho/Castro Alves 2 5,5 

Amargosa 2 5,5 

Estado do Rio de Janeiro 1 2,8 

Maragogipe 1 2,8 

Camisão/Distrito de Cachoeira 1 2,8 

Total 36 100,0 
Fonte: APMSAJ. Processos-criminais (1886-1929) 

 

 

Para além dos réus essa mobilidade geográfica esteve representada também entre as 

vítimas. Embora haja uma grande soma de vítimas nas quais não se verifica a naturalidade, 

provavelmente porque os escrivães não consideravam ser esse um dado de grande relevância, 

entre os que aparecem seis (06) teriam se movimentado dentro do próprio Recôncavo em 

direção a Santo Antônio de Jesus, oriundos de Cachoeira, Mombaça, Muritiba, Santo Amaro 

da Purificação, São Felipe e Afonso Penna. 
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Tabela 30. Vítimas segundo naturalidade 

Naturalidade Número 

absoluto 

Porcentagem 

Ignorada 12 44,5 

Santo Antônio de Jesus 4 14,8 

Baixa Grande 2 7,4 

Vargem Grande/ SAJ 2 7,4 

Mombaça/ Conceição do Almeida 1 3,7 

Imburana 1 3,7 

Muritiba 1 3,7 

Santo Amaro da Purificação 1 3,7 

Cachoeira 1 3,7 

São Felipe 1 3,7 

Afonso Penna /Conceição do 

Almeida 

1 

 

3,7 

                   Total 27 100% 
Fonte: APMSAJ. Processos-crime (1886-1929) 

 

Possivelmente, além de mover-se de diversos locais de nascimento para o município 

de Santo Antônio de Jesus, havia ainda aqueles que teriam percorrido outras localidades antes 

de fazerem parada ali. Talvez muitos deles estivessem entre os indivíduos nos quais a 

naturalidade é ignorada.  

Essa acentuada circulação e movimentação de indivíduos não se fazia presente apenas 

no município de Santo Antônio de Jesus. Era uma realidade constante em vários  municípios 

do Recôncavo Baiano. Ao migraram para localidades distantes de onde viveram em cativeiro 

os libertos podiam adotar outro sobrenome, aprender uma nova profissão ou reaproveitar 

experiências profissionais e laços societários já construídos, de forma que conseguissem 

alterações qualitativas em suas trajetórias pessoais.  

Em uma amostra de registros de entrada e saída de doentes do Hospital da Santa Casa 

de Misericórdia de Santo Amaro, correspondente aos anos compreendidos entre 1906 e 1917, 

Fraga Filho identificou 228 internados nascidos em engenhos do Recôncavo que estavam 

residindo em outras localidades quando deram entrada no hospital. Tal amostra evidenciou 

que a mobilidade geográfica se dava em várias direções: 36% destinaram-se às cidades; 

37,8% seguiram para outros engenhos; 12,6% para usinas e 13,6% para Freguesias rurais.
475

  

Nesse período, os engenhos ainda representavam o lugar mais procurado por aquelas 

pessoas que, na maioria das vezes, exerciam a função de trabalhadores temporários durante o 

corte da cana. Viu-se também que alguns trabalhadores das usinas procuraram o hospital para 
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tratar de problemas relativos a acidentes de trabalho. Logo, tornou-se notável o quanto a vida 

dos ex-escravos e de seus descendentes foi afetada pelo processo de modernização do setor 

açucareiro
476

. Entre os que se destinaram às cidades (a maioria residente em Santo Amaro) a 

principal ocupação exercida era o trabalho em lavoura ou roça.
477

 Tal realidade reforça o 

argumento de ligação constante entre os espaços rural e urbano, já que ao mesmo tempo em 

que optaram por morar nas cidades muitos deles continuaram ligados ao trabalho rural.  

Por vezes, as constantes estiagens ocorridas, sobretudo, no Sertão baiano também 

forçavam a migração de pessoas para localidades onde havia maiores possibilidades de 

sobrevivência e menores ameaças de tal catástrofe natural. Os municípios do Recôncavo Sul 

da Bahia estavam entre os que recebiam todos os anos grandes levas desses migrantes, 

conforme noticiavam os jornais locais. 

Verônica Francisca de Jesus
478

, neta de escravos, na década de 1920 saiu da região de 

Feira de Santana para viver como rendeira e meeira no distrito de São Roque, pertencente ao 

município de São Felipe, onde estabeleceu uma expressiva rede de sociabilidades com ex-

escravos e libertos que ali permaneceram trabalhando nas fazendas. Verônica também 

experimentou o comércio praticado nas ruas das vilas e cidades do Recôncavo, através de 

balaios transportados nas cabeças com produtos a serem vendidos nos espaços urbanos, uma 

prática comumente vivenciada por mulheres.   

Outro forte elemento de ligação dos roceiros ou lavradores com as cidades foi o 

tropeirismo
479

. Através dessa prática os produtos rurais eram conduzidos em bestas e 

jumentos para serem vendidos em casas de negócio ou nas feiras livres.  É claro que ao se 

deslocarem para vender seus produtos na cidade, ali também esses indivíduos faziam compras 

dos mais diversos artigos e produtos. 

Facilitando a interligação dos modos de viver rural com urbano, ainda que fosse uma 

atividade presente desde os tempos coloniais, o comércio de tropas tendeu a se especializar no 

pós-abolição como mais uma alternativa de sobrevivência e acumulação de recursos. Assim 
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agiam famílias de negros já experientes em tocar mulas pelas estradas, transportando 

mercadorias e notícias entre povoados, vilas e cidades do interior da Bahia. 
480

   

A instalação das estradas de ferro na região no final do século XIX possibilitou 

encurtar distâncias e, juntamente com o aumento populacional e a ampliação das roças de 

café, fumo mandioca e outros gêneros agrícolas, contribuiu para o surgimento de uma 

demanda permanente de transportes de cargas no lombo dos animais, muitas vezes, criados 

exclusivamente para este fim. Introduzidas na Bahia desde o fim do império, foi no período 

republicano que as estradas de ferro se ampliaram. De 1.248 quilômetros existentes em 1895 

aumentaram para 2.669 em 1930. A Estrada de Ferro de Nazaré, conhecida como Tram Road, 

contava com 99 quilômetros no ano de 1895, chegando até o município de Amargosa e, em 

1928 seus trilhos chegaram até o município de Jequié no Sudoeste baiano.
481

 Segundo 

Tavares essas estradas de ferro baianas apresentavam 

  

vários defeitos de origem, um dos quais estava no traçado dos itinerários, 

abertos em obediência aos interesses, exigências e caprichos dos 

proprietários de terra nas áreas em que passavam” e, por isso, não atenderam 

às necessidades de comunicação de um estado com a extensão territorial 

como a Bahia. 
482

  

 

Mesmo apresentando todos esses problemas, a chegada dos trilhos constituiu mais 

uma possibilidade de trânsito e de ampliação de oportunidades para pessoas de diferentes 

posições sociais e econômicas que fizeram uso direto ou indireto do trem como meio de 

transporte para dinamizarem suas vidas. De variadas maneiras e proporções os trilhos 

interferiram na trajetória do grande ao pequeno comerciante, dos grandes proprietários aos 

trabalhadores rurais, dos homens às mulheres, estivessem eles transportando produtos 

agrícolas, negociando, exercendo outras atividades, ou mesmo participando dos “passeios de 

recreio” que ocorriam no itinerário entre as estações das cidades, geralmente aos domingos e 

feriados. Há que se destacar a possibilidade de trabalho durante o período de construção das 

estradas como também a instalação de vendas ou quitandas nos pontos de parada do trem que, 

via de regra, localizavam-se próximos a propriedades rurais importantes.
483

 Aliás, alguns 
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proprietários rurais e/ou negociantes investiram na construção de ferrovias, obtendo em 

contrapartida a instalação de um ponto de parada do trem em sua propriedade, o que seria um 

expressivo elemento de poder e de status na época.  O ponto Sampaio em terras da fazenda 

Outeiro Redondo ou Outeiro da Vargem Grande, localizado entre Santo Antônio de Jesus e o 

Distrito de Vargem Grande teria sido um desses. A figura abaixo se refere ao documento 

datado de 1872, que comprova o investimento de 800 mil réis, feito pelo rico proprietário 

Francisco Félix de Almeida Sampaio na construção da Tram Road.  

 

 

Figura12. Comprovante de investimento na construção da Ferrovia Tram Road. 

Fonte: Acervo da fazenda Outeiro de Vargem Grande.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
em que se passa, ao ir ao Ponto Sampaio como as demais que buscam os caminhos dos outros morros (...). Com 

a destruição de uma parte da mata, ficou tudo reduzido a um eco, do lado do leste, donde desce o trem, cujo silvo 

enchia toda a bacia sonora, em que se torna baixada. ALVES, Isaías, Matas do Sertão de Baixo..., op. cit., p. 51.  
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Figura13. Fazenda Outeiro da Vargem Grande, propriedade da família Sampaio. 

Fonte. Fotografia da década de 30. Acervo da fazenda.  

 

 

 

 

 

Figura14. Caminho da estrada até a sede da fazenda Outeiro de Vargem Grande.  

Fonte: Fotografia da década de 30. Acervo da fazenda. 
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Os contatos da população rural com a espacialidade urbana podiam se dar também 

através da relação com os órgãos institucionais, como o cartório e a justiça, por exemplo. As 

testemunhas arroladas, em geral uma média de 03 por processos, foram identificadas através 

das seguintes profissões:  

 

Tabela 31. Testemunhas segundo a profissão 

Profissão Número 

absoluto 

Porcentagem 

% 

Lavrador 61 46,21 

Artista 16 12,12 

Jornaleiro 14 10,61 

Ignorado 14 10,61 

Negociante 7 5,30 

Dona de Casa 3 2,27 

Mecânico 2 1,52 

Policial 2 1,52 

Doméstica 2 1,52 

Alambiqueiro 1 0,76 

Ambulante 1 0,76 

Alfaiate 1 0,76 

Administrador de alambique 1 0,76 

Ajuda o pai na venda 1 0,76 

Carroceiro 1 0,76 

Charuteiro 1 0,76 

Empregado do Comissário de 

polícia 

1 0,76 

Engenheiro eletricista e industrial 1 0,76 

Ferroviário 1 0,76 

Funileiro 1 0,76 

TOTAL 132 100,0 
Fonte: APMSAJ. Processos-criminais (1886-1929) 

 

A tabela demonstra que a maioria das testemunhas dos crimes eram lavradores (46%), 

o que não é uma grande novidade, tendo em vista que grande parte dos crimes ocorreu no 

campo. Em seguida estão os artistas (12,21%) e logo depois os jornaleiros (10,61%) e os que 

tiveram profissão ignorada (10,61%) ocupando a terceira posição. Mas, esses números podem 

nos dizer muito mais que isso. Além de reforçar o quanto aquela sociedade entre o final do 

império e primeiros anos da República era marcada pelo rural, indica ainda uma das situações 

que demarcavam a presença dos trabalhadores rurais no espaço urbano, já que era na 

delegacia ou no fórum da cidade que essas testemunhas se apresentavam para emitir seus 

depoimentos.  
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Chama atenção ainda o grande número de artistas representando as testemunhas 

arroladas nos crime. Os artistas eram as pessoas que exerciam os ofícios de pedreiros, 

carpinteiros, marceneiros, sapateiros, ferreiros, pintores, latoeiros, torneiros, barbeiros, 

alfaiates, cabeleireiros, entre outros, que compunham essa categoria de trabalhadores na 

localidade. Indivíduos que, na maioria das vezes residiam na cidade, embora também 

pudessem ser moradores do campo.   

A partir da tabela pode-se perceber também que alguns profissionais que foram 

identificados pelos seus ofícios - alfaiate e funileiro, por exemplo -, poderiam também estar 

inseridos na categoria dos denominados artistas. Em todo o Recôncavo da Bahia, a força 

dessa categoria de trabalhadores os levou à criação de associações beneficentes. Uma delas 

foi a Sociedade Beneficente dos Artistas Santantonienses criada em 1928, que se tornou “um 

espaço moldado à proteção coletiva dos seus mutuários”.
484

 Em Nazaré das Farinhas desde o 

final do século XIX existia a tradicional Sociedade Montepio, com representação de pessoas 

de cor, conforme se observou através de matérias e fotos de jornais locais.   

 

2.2. DO COMÉRCIO AMBULANTE E DAS FEIRAS LIVRES 

 

As fontes pesquisadas sinalizam a presença da cidade nas vivências das populações 

rurais. Uma leitura mais atenta nos ajuda a extrair os modos de circulação das populações de 

cor que residiam em localidades rurais e atuavam também em espaços urbanos, como feiras e 

festas cívicas e religiosas.  

Há notícias de que desde os tempos coloniais era grande a circulação de vendedores de 

rua e de feiras livres no cotidiano das cidades brasileiras. Com o pós-abolição e o advento da 

República se iniciou um processo de disciplina dos mercados municipais e das feiras, onde se 

tentou limitar a ação dos vendedores de rua nas vilas e cidades da região.
485

 Contudo, essas 

novas regras disciplinadoras dificilmente conseguiram deter as práticas do comércio 

ambulante, fortemente imbricado no cotidiano das pessoas no Recôncavo Baiano durante o 

século XIX.   

 Em Nazaré das Farinhas, conforme o nome já é um indicador forte, o comércio da 

farinha de mandioca alcançou grande significado na paisagem urbana. Era na área térrea do 

Sobrado dos Arcos, localizado no centro da cidade, junto à Estrada de Ferro e ao porto, 
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próximo do Paço Municipal que se negociavam os fardos da farinha produzida em diversas 

zonas do Recôncavo Sul. Estendendo-se pela Praça do Mercado, a venda das mercadorias 

atravessava a Ponte Eunápio Beltier de Queiroz, por onde se estendia à Feira da Banana, 

ligando as duas margens do rio Jaguaripe que divide a cidade. Na imagem abaixo pode-se 

identificar o Sobrado dos Arcos entre a linha férrea à esquerda, entrando pela Rua da Fontinha 

e a igreja matriz Nossa Senhora de Nazaré à direita.  

 

 

 
Figura 15. Praça do Porto ou Praça do Mercado de Nazaré das Farinhas.  

Fonte: Imagem extraída de LEAL, Abinael Moraes. Histórico de Nazaré. Artes Gráficas do Nordeste Ltda., 

1997. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagem do Sobrado dos Arcos em dia de grande movimento.  

Fonte: Imagem extraída de LEAL, Abinael Moraes. Histórico de Nazaré. Artes Gráficas do Nordeste Ltda., 

1997. 
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A imagem anterior sugere uma confluência de temporalidades. Nota-se a presença de 

homens, mulheres e crianças, alguns animais de carga e um automóvel. Provavelmente o 

registro foi feito em um sábado de feira. Ali, grande parte da população campesina do sul do 

Recôncavo e adjacências vivia uma dinâmica constante de contatos e intercâmbios.  

Muitos roceiros que dispunham de pequenas sortes de terras tinham acesso às feiras 

tanto para vender os seus produtos como para adquirir outros tantos. Conforme apurou Fraga 

Filho, Donato de Tal, 45 anos, solteiro e nascido no Engenho Mombaça ao ser acusado de 

matar outro morador das terras do referido engenho em 1899, foi identificado como liberto e 

no depoimento que prestou aos jurados revelou que “no dia do crime, um domingo, vinha da 

feira de Nazaré, aonde fora negociar”.
486

 Tratava-se, então de um roceiro que, além de 

cultivar suas roças, negociava os produtos na feira de Nazaré das Farinhas. Experiências como 

essa assinalam constante articulação entre os universos rural e urbano, colocando em xeque a 

visão predominante nos clássicos estudos sobre camponeses no Brasil que relaciona o modo 

de viver rural a certo atraso e isolamento.
487

   

Entendemos que tal como na cidade, a vida no campo, com seus múltiplos e 

específicos significados, “move-se ao longo do tempo, através da história de uma família e 

um povo; move-se em sentimentos e ideias, através de uma rede de relacionamentos e 

decisões”
488

. Sem dúvida esse movimento complexo e constante enredava as experiências 

vividas pelos trabalhadores rurais do Recôncavo da Bahia.     

As feiras livres espalhavam-se por toda a região, fervilhando as cidades em dias de 

sexta e sábado. O desenho urbano do sul do Recôncavo emergiu, sobretudo, a partir da 

interação entre a capela, a praça e a feira, onde se juntavam os vendedores e compradores de 

farinha e de tantos outros produtos locais. Recordou Isaías Alves sobre a feira livre em Santo 

Antônio de Jesus, o quanto “era interessante ver meninos roceiros, puxando burros e cavalos, 

vendendo na feira ao lado dos pais, lourinhos de olhos azuis ao lado dos pardos e pretos e dos 

tisnados de cabelos lisos, que às vezes eram cabo-verdes, às vezes aborígenes”.
489
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Barickman acentuara que desde o período colonial “a demanda urbana de farinha 

abrangia dois segmentos amplos, um relativamente estável, o outro mais variável”.
490

 Tratava-

se dos “moradores permanentes de Salvador” representando o segmento estável e de uma 

população de “escravos em trânsito, marinheiros, navios de partida e exportações” que 

geralmente flutuava a cada ano.
491

 Sem dúvida, esses dois segmentos juntos, formavam um 

grande mercado urbano para a farinha oriunda principalmente do sul do Recôncavo e do 

litoral sul da província. 

Entre o final do século XIX e o início do XX, Cachoeira e São Félix, separadas pelas 

águas do Paraguaçu, floresceriam com o desenvolvimento das indústrias de charutos. Para 

além destas, outras cidades do Recôncavo também cresceriam, ao ponto que “na década de 

1880, Santo Amaro e Nazaré já rivalizavam com Cachoeira em tamanho e riqueza”.
492

  

Outra atividade de grande atuação nas cidades era o comércio ambulante, ocupando as 

principais ruas e vielas. O Código de Posturas de Nazaré das Farinhas de 1893, primeiro da 

República, estabelece no seu Capítulo VI, Art. 111 que “Os negociantes ambulantes, de 

qualquer espécie, encontrados sem a competente licença serão multados em 30 mil réis, e os 

gêneros, no caso de recusa de pagamento, apreendidos e depositados até o pagamento da 

licença multa”. O artigo é complementado com um Parágrafo Único, que ainda diz que 

“Passados 15 dias sem ser retirado o gênero, este será considerado abandonado e vendido em 

hasta pública, sendo o restante das despesas entregue a quem de direito for”.
493

 

Além do artigo citado, todo o Código de Posturas pauta-se por medidas punitivas 

acompanhadas de multa para aqueles que não cumprissem com o estabelecido. Um forte 

indício de que o comércio ambulante era uma atividade bastante recorrente na cidade, com 

presença acentuada de trabalhadores urbanos e rurais que ali negociavam seus produtos. 

Podemos imaginar o burburinho vivido na cidade com pessoas ecoando gritos do mercadejar 

nas pontes, ruas, becos e veredas que compunham o cenário urbano de Nazaré das Farinhas.  

O mesmo capítulo do Código, no seu artigo 114 destacava que “Os negociantes de 

pequeno commercio de verduras, frutas, peixe... poderão vendê-lo pelas ruas da cidade, não 

estaccionando nos passeios das ruas, neste caso multa de 3 mil réis”.
494

 Como se pode notar, o 

artigo foi uma tentativa de disciplinar o pequeno comércio, restringindo a ação daqueles que o 

praticavam, de forma a evitar a permanência destes nos passeios das casas de negócio ou 
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mesmo de casas de morada, onde certamente faziam ponto para expor e vender seus produtos. 

Assim, somente mediante licença concedida pela Intendência Municipal, os negociantes de 

pequeno comércio poderiam exercer livre trânsito nas ruas da cidade. 

 Cabe destacar ainda a movimentação em redor do porto da cidade, de onde saía uma 

variedade de produtos para a praça da capital Salvador, constituindo, portanto, em um 

fervilhante espaço de atuação do comércio ambulante, como também dos mascates que 

negociavam, entre outras coisas, peças de ouro e prata naquela cidade.  

 

 

Figura 17. Zona portuária de Nazaré na margem esquerda do rio Jaguaripe.  

Fonte: Imagem extraída de LEAL, Abinael Moraes. Histórico de Nazaré. Artes Gráficas do Nordeste 

Ltda., 1997. 

 

 

Analisando o movimento do mercado à beira do cais em Salvador no século XIX, 

Barickman chama à atenção de que 

 

Ali, em meio a montes de verduras, sacos de farinha e pilhas de frutas, os 

fregueses regateavam com vendedoras negras enquanto escravos 

carregadores seminus trafegavam espremidos entre crianças pequenas, 

galinhas soltas, papagaios, cachorros e até macaquinhos.
495

 

 

Assim também devia ocorrer no cais do porto
496

 de Nazaré das Farinhas, com a 

presença constante de vendedores e vendedoras de variadas tonalidades de cor de pele 

mercadejando os mais diversos produtos.  
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Não é à toa que o parágrafo único do artigo do Código de Posturas citado acima, 

acentua que a proibição a respeito do estacionamento dos vendedores ambulantes “não se 

estend(ia) à praça do porto e arcados do giro municipal, onde, nos dias de feira poder(iam) 

estaccionar acummuladamente, e nos outros dias somente aqueles que estive(ssem) 

licenciados, sob pena da multa do artigo anterior”.
497

 Como se vê, a proibição do comércio 

ambulante limitava-se à fixação nos passeios das residências e casas comerciais. Estaria, 

porém, liberado nos espaços públicos, mediante licença concedida pelo poder municipal. 

Assim, dada a existência de grande quantidade de ambulantes, como também devido a 

importância desse tipo de comércio na cidade, era necessário garantir a circulação e o 

estacionamento dos ambulantes na praça central e nos arcos do mercado municipal nos dias 

de feira. 

Periódicos locais publicavam os preços semanais dos produtos, o que nos dão uma 

ideia do que se comercializava nas feiras livres, como se pode ver na matéria a seguir. 

 

 

Figura 18. Nota sobre preços de produtos negociados em Nazaré das Farinhas.  

Fonte: Jornal O Regenerador. Nazaré das Farinhas, maio de 1898.  
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Em relação aos grandes comerciantes da cidade, no seu artigo 112 do capítulo VI, o 

Código também proibia a exposição de gêneros do comércio e da indústria “fora dos portões 

das lojas ou vendas, de forma a incomodar o trânsito público”.
498

 Com todas essas medidas 

proibitivas, dá pra imaginar a disputa de lugares e a oferta de produtos  que havia na cidade de 

Nazaré das Farinhas, sobretudo nos sábados quando o burburinho era intenso devido a feira.  

Tudo indica, porém, que o comércio ambulante manteve-se forte em Nazaré das 

Farinhas e em outras cidades do Recôncavo, com a flagrante presença de pretos e pardos que 

se espalhavam com seus produtos diversos, ritmando vozes e colorindo as ruas e becos dos 

espaços urbanos. Portanto, é bem provável que para manter tais práticas, já tão arraigadas aos 

costumes da gente do campo e de áreas periféricas da cidade, tenha sido necessário também 

burlar muitas das normas estabelecidas pelos disciplinadores Códigos de Posturas. 

Os artigos 115 e 117 do mesmo Código de Nazaré das Farinhas direcionavam-se 

exclusivamente ao comércio de farinha na localidade. O primeiro estabelece que o Intendente, 

quando julgasse necessário “das feiras far(ia) recolher toda farinha de mandioca no ponto 

designado para ser vendida à população, impedindo que seja o gênero atravessado pelo 

negociante antes de provida a população”.
499

 Pelo visto, o comércio da farinha, comumente 

marcado pela figura do atravessador, além de provocar  polêmicas, exigia ações mais rígidas 

por parte das autoridades municipais, como parece ter sido a referida medida tomada a partir 

da aprovação desse Código de Posturas em 1893.   

Cabe pontuar aqui, que uma boa parte da farinha comercializada nas feiras e nos 

portos de Nazaré advinha de municípios limítrofes. Santo Antônio de Jesus, entre outros 

municípios e distritos vizinhos de Nazaré das Farinhas, destacava-se como um grande 

fornecedor de farinha de mandioca para o comércio nesta cidade. Além de ser produzida para 

a subsistência, a farinha sempre foi um produto que rendeu cifras consideráveis através do seu 

comércio, quer seja dentro do próprio Recôncavo Sul baiano ou para o abastecimento da 

capital. Logo, não era possível às autoridades admitir a presença constante de atravessadores 

nessa relação comercial. Sobretudo, nos períodos de safras o atravessador ou intermediário da 

relação produtor/consumidor normalmente comprava a farinha por um preço bem abaixo 

daquele que vendia, obtendo assim alta margem de lucro.  

Aos revendedores de farinha e também de cereais em sacos, o Código exigia, no seu 

Artigo 17, “trazerem na cabeceira dos mesmos o número de litros que elles contém, não 

podendo usarem quanto a farinha de outras pessoas que não sejam de 80 litros ou de 100 
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litros”.
500

 O não cumprimento da lei, implicava em multa de 2 mil réis. E ainda, conforme o 

Parágrafo Único, quem tivesse “sacco numerado mas contendo quantidade inferior de litros 

do que o indicado”, incorreria em multa de 6 mil réis, o que sugere que essa era também uma 

prática comum.  

Do porto de Nazaré, além da farinha, durante as primeiras décadas da República 

escoava uma variedade de produtos como café, milho, açúcar, cacau, fumo, couro e tantos 

outros como podemos ver na publicação de um periódico local.  

 

 

Figura 19. Nota sobre os principais produtos exportados em Nazaré das Farinhas. 

 Fonte: Jornal O Conservador, setembro de 1901. 

 

O café aparece em primeiro lugar entre os produtos exportados naquele período, 

seguido pelo milho e pela farinha. Ainda em relação ao comércio da farinha, a Comarca de 

Nazaré já vinha lançando medidas proibitivas desde longa data. Através de uma Postura do 

período Imperial, precisamente no ano de 1878, a Câmara Municipal estabelecia proibição a 

respeito da “compra de farinha de mandioca em qualquer outro ponto que não (fosse) o do 

mercado da mesma cidade, o qual compreende as praças da Municipalidade e do Porto”, 

fixando multa em trinta mil réis e em caso de reincidências o dobro desse valor.
501

 A Postura 

estendia-se às freguesias de Santa’ Anna de Aldeia (atual município de Muniz Ferreira), Santo 
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Antônio de Jesus e Nova Laje, o que significava que a farinha de mandioca só poderia ser 

comprada nas respectivas praças de mercado. A lei proibia também a exportação de farinha de 

mandioca para outro ponto além da capital, e ainda assim, mediante licença da referida 

Comarca.   

O que fica claro é que, mantendo o escoamento do produto para a capital, através de 

seu porto, constantemente Nazaré das Farinhas buscou controlar o comércio da farinha, 

taxando impostos e restringindo a atuação dos comerciantes no sul do Recôncavo, de forma a 

assegurar a arrecadação municipal e o status de polo de ligação com a capital, naquela 

mediação do Recôncavo Baiano.     

 

2.3. NAS VENDAS, SOCIABILIDADES E CONFLITO  

 

É uma pequena casa de taipa e coberta de telha, tendo às vezes na frente 

varanda aberta pelos três lados, também coberta de telha e com teto sustido 

por esteios fortes, mas rudes e ainda mesmo tortos; as paredes nem sempre 

são caiadas, o chão não tem assoalho nem ladrilho; quando há varanda, 

abrem-se para ela uma porta e uma janela; dentro está a venda: entre a porta 

e a janela encostado à parede um banco de pau, defronte um balcão tosco e 

no bojo ou no espaço que se vê além, grotesca armação de tábuas contendo 

garrafas, botijas, latas de tabaco em pó, a um canto algumas voltas de fumo 

em rolo e uma ruim manta de carne-seca. Eis a venda.
502

 

 

 

Embora talvez tivesse razão o autor sobre ser a venda “inevitável; porque nasce da 

vida, das condições, e das exigências irresistíveis da situação dos escravos”,
503

 tal descrição a 

respeito das vendas no Brasil escravista certamente serviria também àquelas que se 

espalhavam pelo interior do país depois da abolição da escravidão,  

Não resta dúvida de que o ambiente das vendas, além de movimentar toda uma 

economia local antes e depois da emancipação dos escravos, era propício ao lazer noturno e 

também nos domingos e dias santificados, fomentando assim a existência de 

desentendimentos e conflitos diversos. Ainda assim, parece exagerado e restritivo caracterizá-

la como “desprezível e nociva durante o dia” enquanto à noite seria “esquálida, medonha, 

criminosa e atroz”.
504
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Ao longo dos anos que se seguiram à abolição, nas vendas ou quitandas que se 

difundiam no Recôncavo Sul da Bahia era possível vivenciar o tempo do trabalho, as 

sociabilidades e as tensões.  Ali era possível se encontrar “do prego ao bacalhau, do carretel 

de linha ao azeite de candeia, da cachaça ao tecido para vestuário e de uso doméstico”, 

conforme nos chamou atenção Fernando Pinto de Queiroz 
505

. 

Segundo nossa entrevistada, Verônica, na venda de Zé Piton “os rendeiros iam, 

ficavam ali prosando... levavam até tarde bebendo, dando prosa, outros iam bater a rodinha de 

samba, sambava, dia de sábado pra domingo”.
506

 Além de representarem centros comerciais 

nos povoados, arraiais e distritos das vilas e municípios do Recôncavo, as vendas constituíam 

lugares sociais de encontros onde “os ‘fuxicos’ ganhavam corpo; a vizinhança já formava 

opinião; as ‘comadres’ desempenhavam mais eficazmente seu papel de informantes e 

censoras dos costumes.”
507

 Naquele universo  circulavam variadas notícias, fofocas, piadas, 

cantorias e toda sorte de linguagem comum aos trabalhadores rurais.
508

 

Mas também naquela espacialidade voltada principalmente para o comércio de uma 

variedade de produtos, eram muito frequentes os conflitos e desentendimentos tanto entre o 

dono da venda e os fregueses, como entre os próprios fregueses. Muitos desses 

desentendimentos eram provocados por cobranças de dívidas, pelas pilhérias e brincadeiras 

excessivas, pelas fofocas e também pelo ritual de consumo da cachaça associado aos jogos de 

azar. 

Exemplo disso foi o que ocorreu na Vila de Laje em 07 de abril de 1918, quando 

estando em casa de Martiniano Ferreira dos Santos no Bom Jardim, ainda nas primeiras horas 

da madrugada, Vicente Jacintho Coelho em companhia de Bernardino Ferreira da Silva, 

satisfeitos por desafiarem a polícia da Vila, juntamente com outros companheiros de 

bebedeiras e desordens que ali chegaram “dentre algazarras e mais ao Sr. João Assis, 

formaram a contra gosto do dono da referida casa, um samba e jogatina que pouco tardou em 

degenerar em conflito”. Foi aí que,  
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o mencionado Vicente, a pretexto de ter Bernardino Ferreira da Silva 

quebrado a corda de uma viola, procurou um momento de descuido deste 

e vibrou-lhe traiçoeiramente e perversamente dois golpes de faca de ponta 

falhando o primeiro golpe, mas atingindo o segundo a região superior da 

perna direita.
509

  

 

O ferimento teria inabilitado o paciente do serviço ativo por mais de 30 dias, conforme 

atesta o exame médico legal. O episódio em si, expressa uma situação corriqueira vivenciada 

nas vendas – ambientes de elevada importância política, econômica e social no Recôncavo 

baiano. Ali ocorriam “rixas e conflitos pelos mais variados motivos, desde os problemas 

ligados ao trabalho e habitação, passando pelas questões de amor e relações entre vizinhos, e 

chegando até as contendas por motivos mais especificamente ligados ao lazer”.
510

  

Tudo indica que a intenção do grupo que fizera parada na venda de Martiniano era o 

divertimento, porém o fato dos ânimos já estarem alterados devido os acontecimentos iniciais 

da noite, como provavelmente devido ao uso da cachaça ─ que afinal era também um bom 

motivo para se frequentar o ambiente ─ pode ter influenciado a agressão ao parceiro de 

cantoria. O estopim da agressão foi aparentemente insignificante, o que nos faz pensar que as 

relações vividas no espaço das vendas também variavam de forma inesperada, podendo 

provocar grandes conflitos e agressividades entre pessoas que viviam amistosamente ou entre 

as que já dispunham de inimizades.  

Além da venda de Martiniano, identificamos nos processos criminais pesquisados pelo 

menos mais 07 vendas e seus vendeiros. Entre estes estavam Marcelino com venda no 

Andayá; Sérgio Bispo com venda na Praça Luiz Viana, onde também ficava a feira; Félix 

Nunes, Antônio Dias dos Santos e Francisco Roxo tinham vendas na Rua da Cancela; 

Eufhrodisio Costa ou Lobo também com venda no Andayá. Todas essas vendas existiram nas 

primeiras décadas do século XX e estavam localizadas no município de Santo Antônio de 

Jesus. Direta ou indiretamente, fizeram parte do cenário de episódios que culminaram em 

processos criminais. Nas cidades ou na zona rural, as vendas apareceram como local da 

ocorrência dos crimes em mais de um terço dos processos analisados.  

Outro crime em que há uma associação direta com o espaço da venda e o consumo da 

cachaça aconteceu no dia 12 de julho de 1902 na casa de negócio de Leopoldino Dias Barreto, 

no povoado do Cunha, zona rural de Santo Antônio de Jesus. Naquele dia Maria Liberata de 

Jesus, quarenta anos de idade, parda e solteira, juntamente com Gaudêncio José de Oliveira, 

ajudavam o comerciante a matar um porco. Terminado o serviço, Gaudêncio pede um vintém 
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de cachaça, oferecendo a bebida a Maria Liberata que não aceita e se retira do local em 

direção a sua casa. Contrariado com a reação da mulher, Gaudêncio a agride inesperadamente, 

arremessando em suas costas um saco pesado que a fez cair e sangrar. Tal atitude foi 

reprovada pelo lavrador Simplório Olympio Fiúza que, por isso, fora ofendido por Gaudêncio. 

Depois de tomar a cachaça este deixara o local.  

 Após se recuperar da agressão sofrida Maria Liberata teria seguido para sua casa. Em 

seguida, quando se dirigia à zona urbana da cidade para tratar de seus interesses, ela foi 

interceptada pelo mesmo agressor que naquele momento deu “bofetadas, cacetadas, derrubou-

a por cima de uns paus, e dentro de um buraco”, deixando-a completamente machucada.   

Somente meses depois foi aberto o inquérito policial no qual as cinco testemunhas 

arroladas afirmaram que Maria Liberata fora agredida injustamente e que depois da dupla 

agressão sofrida no mesmo dia e em tão pouco intervalo de tempo, Maria Liberata nunca mais 

havia gozado de boa saúde ficando, inclusive, impossibilitada de trabalhar. 

Tudo indica que o espancamento sofrido pela vítima foi o remate de um processo que 

vinha se desenrolando havia algum tempo. O antigo amásio Gaudêncio não teria se 

conformado com a rejeição de Maria Liberata que se esquivou de mais uma de suas investidas 

para reatar o relacionamento, fato que o teria feito perder a cabeça, agindo de forma tão 

violenta. 

Todas as testemunhas eram residentes na localidade onde houve o espancamento e 

descreveram Gaudêncio como uma pessoa de mau procedimento, que “não gostava de 

trabalhar”, “era vadio”, “provocante”, “se embriagava”, e vivia insultando muitas pessoas. 

Além disso, bebia aguardente e já havia dado uma facada num tal de Manoel Nicolau na 

mesma venda de Leopoldino Dias Barreto.   

A vítima, Maria Liberata de Jesus foi submetida a exame de corpo de delito somente 

sessenta e nove dias depois da agressão. O exame atestou que ela apresentava sintomas da 

tuberculose pulmonar adiantada. Uma semana após o exame a vítima foi a óbito. Alegando 

que o espancamento sofrido por Maria Liberata concorrera irremediavelmente para a sua 

morte e argumentando que a vítima ficara impossibilitada de trabalhar e que morava apenas 

na companhia dos seus filhos menores de idade, sem recursos financeiros, ignorava o mal que 

lhe acometia e as condições médicas higiênicas que seu estado clínico reclamava, a 

promotoria pediu a prisão preventiva do agressor em 28 de outubro de 1902, afirmando ser o 

crime inafiançável.  
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Gaudêncio e Maria Liberata eram lavradores e também prestavam outros serviços 

naquela localidade. No dia do ocorrido estavam ajudando a matar um porco que, 

provavelmente seria vendido na própria casa de negócio de Leopoldino. Como se percebe, a 

ação criminosa de Gaudêncio começara no ambiente da casa de negócio, onde o agressor não 

teve o menor escrúpulo em agredir a ex-companheira que terminara a sua tarefa e não estava 

disposta a dar ouvidos as suas conversas. Não contente com a humilhação que já havia 

provocado o “valentão”, seguiu Maria Liberata a fim de completar o serviço que tinha 

iniciado no espaço da venda.  

A venda, associada à bebida alcoólica, acabava se tornando um ambiente de grande 

exposição e perigo, onde muitos frequentadores aproveitavam para externar seus conflitos, 

suas rebeldias, enfim, expressar insatisfações em relação a outras pessoas da vizinhança e do 

próprio convívio cotidiano.   

A cachaça era a bebida alcoólica mais presente na vivência das pessoas do Recôncavo 

da Bahia. Além de estar entre os principais produtos comercializados nas vendas, também 

estava presente nos adjutórios, nas comemorações festivas e em momentos diversos de 

vadiação. Nos brinquedos de roda a bebida também era cantada, conforme lembrou Verônica:  

 

Amigo que manda a purinha, vamos fazer união. 

Vamos deixar a cachaça, pra não levarem questão. 

Eu não gosto da cachaça, nem dela quero saber. 

A cachaça é moça branca, é filha de homem trigueiro. 

Quem tomar amor com ela, nunca vai juntar dinheiro. 

Eu não gosto da cachaça, porque ela faz de mim besta. 

A gente bebe ela pra barriga, ela sobe pra cabeça.
511

 

 

De forte conotação moral, o brinquedo de roda evidencia significados atribuídos pelos 

trabalhadores rurais do Recôncavo da Bahia àquela bebida que era quase uma companheira 

cotidiana. O uso constante da cachaça fazia a pessoa ficar besta, pois subia “pra cabeça”.  

Então, “pra não levarem questão” era preciso “fazer união” e assim “deixar a cachaça”. Os 

versos sugerem uma relação simbólica entre o elemento cor/raça e a bebida, na medida em 

que esta é caracterizada como “moça branca” e “filha de homem trigueiro”, que seria o 

homem pardo, moreno ou mulato. Logo, branco, preto ou pardo, “quem tomar amor por ela, 

nunca vai juntar dinheiro”.  

Enfim, neste capítulo discutimos sobre os trânsitos e movimentos dos trabalhadores 

rurais do Recôncavo Sul baiano entre as próprias localidades rurais e em direção aos espaços 
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urbanos. Além da tentativa de buscar novas ocupações, era principalmente o comércio 

praticado nas feiras livres que constituía a principal atração desses trabalhadores em direção à 

cidade. Tamanha era a movimentação de ganhadores ou vendedores ambulantes nas ruas da 

cidade de Nazaré das Farinhas que no Código de Posturas criado no ano de 1893, início da 

República, estabelecia-se toda uma normatização em relação à circulação desses 

trabalhadores. Resta saber se de fato tal normatização fora acatada por aquela população, em 

grande parte, egressa da escravidão, cujo hábito de mercadejar nas ruas já teria promovido 

uma fixação de pontos de venda que, possivelmente, se expandiam para além da Praça do 

Porto. Por ora, no entanto, esta questão ficará sem resposta, pois implica na necessidade de 

nova pesquisa, ainda a ser realizada.    

Nas localidades ou bairros rurais eram as vendas que atraíam os trabalhadores rurais 

depois de um dia de trabalho, quando ali se reuniam para prosear, pilheriar e degustar a 

cachaça, na maioria das vezes, produzida nos alambiques da própria região. Naquele espaço 

de sociabilidades também se cruzavam diversão e conflito. Motivos diversos podiam mudar 

os ânimos de forma repentina, originando atos criminosos que iriam parar na justiça, quando 

mais uma vez os trabalhadores se dirigiam às cidades para se apresentar na delegacia ou à 

justiça. 

Neste capítulo, os indícios apontaram que o cotidiano de negros e mestiços que 

trabalhavam no campo naquelas primeiras décadas do pós-abolição não fora marcado pelo 

isolamento ou pela apatia e pelo atraso. É certo que quase não havia instrução, do ponto de 

vista da educação formal, mas a capacidade de se deslocar e os constantes investimentos na 

melhoria das oportunidades de sobrevivência e integração na sociedade mantinham muitas 

dessas pessoas em uma dinâmica de contatos com outros indivíduos e outros lugares, que 

desconstrói toda e qualquer tentativa de conceituá-los como apáticos, ignorantes ou 

recolhidos.  

As vendas rurais podiam ser um eixo de ligação das pessoas com as notícias e os 

acontecimentos urbanos, tendo em vista que os vendeiros se mantinham em constante 

circulação nos mercados urbanos para adquirir produtos necessários às demandas pelos 

trabalhadores rurais. Mas, cima de tudo, era na relação direta com as feiras e com os mercados 

que os trabalhadores rurais fomentavam os intercâmbios com a cidade, ali compondo uma 

intersecção de temporalidades que contribuíam para dinamizar o seu cotidiano.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pós-abolição no Brasil ainda constitui um enigma a ser desvendado pela 

historiografia. Pesquisar esse período não é tarefa das mais fáceis, especialmente quando se 

tenta recompor trajetórias de ex-escravos, libertos e de seus descendentes. Raramente os 

registros documentais sinalizam a cor ou “raça” dos indivíduos, o que torna muito árdua a 

identificação dos negros e mestiços com o fim do cativeiro. Alguns trabalhos que buscaram 

problematizar as trajetórias de ex-escravos o fizeram a partir da experiência da escravidão em 

que a conquista da alforria tornou-se o elemento chave na tentativa de rastreá-los no imediato 

pós 13 de maio de 1888
512

; outros partiram das memórias dos últimos descendentes de 

escravos e procuraram identificar a movimentação e a inserção social destes no pós-

abolição.
513

 

Neste trabalho optei por rastrear os últimos ex-escravos africanos e seus descendentes 

na documentação produzida a partir de 1888, portanto, naquela tênue fronteira entre a 

escravidão e o pós-abolição no Recôncavo Sul da Bahia. No entanto, foi a partir do contato 

com as memórias dos trabalhadores rurais entrevistados nos anos de 1997 e 1998, por ocasião 

do curso de Mestrado, que despertei para a problemática dos modos de vida de negros e 

mestiços no pós-abolição. Algumas dessas memórias estão inseridas nas reflexões feitas aqui, 

e na medida do possível foram cruzadas com a documentação escrita utilizada.    

Foram muitas as dificuldades enfrentadas na localização de negros e mestiços na 

documentação escrita rastreada no interior da Bahia, sobretudo, em função do mau estado dos 

arquivos públicos ou ainda devido a pouca frequência com que eles são identificados nas 

fontes. Assim, para acessar os registros, muitas vezes, a empreitada mais pareceu uma missão 

arqueológica, onde fora necessário fuçar labirínticos e empoeirados depósitos de documentos 

em busca de indícios que ajudassem a desvendar as experiências vividas por essas populações 

no pós-abolição do Recôncavo Baiano.  

Não me interessou recuar demasiadamente para o período da escravidão, uma vez que 

tal recuo podia me colocar diante da armadilha de que só se pode entender o pós-abolição a 

partir do legado do sistema escravista. O contexto do pós-abolição foi tomado aqui como um 

campo historiográfico com autonomia própria. Por isso mesmo tivemos que arcar com certo 

prejuízo devido à dificuldade de alcançar os negros e mestiços na documentação produzida 
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depois da escravidão. Esse foi um dos motivos que me fez optar pelo uso de diferentes 

registros documentais, no sentido de ampliar as possibilidades de identificação e apreensão 

dos rastros de vivências de africanos, crioulos, pretos, cabras e pardos. Os dados dos Censos 

cruzados com registros eclesiásticos (batismo e óbito), registros notariais (testamentos, 

inventários, registros civis de nascimento e processos cíveis) e processos criminais 

possibilitaram incursões em algumas curtas trajetórias, através das quais busquei 

problematizar situações vividas por essa população em Nazaré das Farinhas e Santo Antonio 

de Jesus. 

O diálogo estabelecido com essa dispersa, fragmentada e variada documentação 

inserida no marco temporal da pesquisa permitiu constituir vínculos entre ações, movimentos, 

práticas e costumes alcançados através dos retalhos de vida ou “pequenas histórias”, de onde 

emergiu toda uma complexidade de tempos e lugares vividos naquela porção do Recôncavo 

Baiano, localizada além da margem direita do Paraguaçu.  

Ali onde a maioria da população era formada por negros e mestiços, os “mundos do 

trabalho” constituíram-se na intersecção entre o rural e o urbano, as roças e as feiras, o campo 

e a cidade. Africanos e seus descendentes ocuparam funções diversas ao permanecer nos 

antigos redutos senhoriais ou migrar para tentar se estabelecer nas cidades. Utilizando-se de 

diferentes estratégias para garantir a sobrevivência e alçar níveis de cidadania, mantiveram, 

conquistaram e alteraram posições hierárquicas que demarcaram, no mais geral, tanto o pós-

abolição como o Estado republicano. A tendência de aumento da condição de legitimidade 

entre as crianças batizadas nos primeiros anos do pós-abolição indicou que a constituição da 

família, não mais ameaçada pelo “desmembramento” facilitado no contexto da anterior 

condição escrava, ganhou maior motivação, em certa medida, favorecendo a formação do 

campesinato negro/mestiço no interior da Bahia.  

Os registros de batismo e óbito fizeram aparecer os últimos africanos, egressos do 

cativeiro. Em testamentos e inventários foi possível indicar africanos que legaram bens e 

valores a parentes, cônjuges e parceiros de convivência. Entre estes estava Caetano Leal, um 

pequeno empreendedor da família e dos negócios em Nazaré das Farinhas.  

Não era comum haver joias entre os bens testados e inventariados por africanos e 

libertos. Mas Caetano deixou uma boa soma dos seus bens em joias distribuídas aos seus 

herdeiros. Um dado inusitado que o coloca em posição de destaque e assinala um lugar de 

elevado status conquistado no limiar entre o cativeiro e a liberdade. Os fragmentos das 

trajetórias de Antonio Ovídio, Felicidade, Henriqueta, Antonio Nagô e tantos outros sugerem 
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o quão diverso e dinâmico fora o universo em que transitavam africanos e crioulos entre o 

final da escravidão e o pós-emancipação dos escravos na Bahia.   

Pobres ou remediados, os negros e mestiços, descendentes dos últimos escravos ou 

libertos estiveram inseridos em diferentes e complexas relações ao longo daquele período, 

articulando cotidianamente os meios de luta e conquista de espaços sociais que os 

distanciassem dos estigmas da escravidão, embora nem sempre fosse possível. Lealdades, 

tensões e toda uma rede de sociabilidades constituíram elementos fortes no enfrentamento das 

precárias condições de sobrevivência e também na conquista de distinções numa sociedade de 

recente passado escravo e de nascente regime republicano.  

Embora a cor ou “raça” reavivasse constantemente a memória e a marca da 

escravidão, influenciando os lugares sociais ocupados pelas populações negras e mestiças, 

parece não ter constituído um elemento determinante da condição social ocupada no 

Recôncavo Sul baiano durante o pós-abolição. As precárias condições econômicas norteavam 

a vida dos negros e mestiços recém-saídos da escravidão em Nazaré das Farinhas e Santo 

Antonio de Jesus, mas foi possível também a alguns desses indivíduos conquistarem posições 

de poder e status, sobretudo através da posse de pequenas parcelas de terras e da inserção em 

modalidades de serviços e práticas comerciais difundidas na localidade.   

Dessa forma, não há dúvida de que os negros e mestiços, para além de se 

posicionarem em condições de afrontamento às normas que regiam a sociedade republicana e 

pós-escravista, estiveram constantemente buscando se firmar naquela sociedade e para isso 

fizeram uso de direitos, de costumes e tradições agindo, portanto, como protagonistas de suas 

trajetórias e de suas lutas sociais. Assim como apontou Rebeca Scott em suas reflexões sobre 

o pós-emancipação nas Américas, identifiquei que as relações de dependência não 

correspondiam estritamente à velha divisão entre senhor e escravo, mas se expandiram em 

direções variadas e com significados próprios, numa lógica informada por uma sociedade que, 

paulatinamente ia se constituindo por empregados e empregadores, patrões e clientes, 

fazendeiros e proprietários rurais.
514

  

Naquele contexto as dificuldades pareciam ser bem maiores para as mulheres 

“pintadas com cores carregadas” que denunciavam a relação com um passado escravo. Muitas 

delas ocupavam as funções de lavadeiras, engomadeiras, domésticas, ganhadeiras e assumiam 

predominantemente o lugar de mães solteiras. Eram mulheres que tentavam conciliar as 

jornadas de trabalho com a criação dos filhos e, para isso se envolviam em uma grande rede 

                                                           
514

 SCOTT, Rebeca. Emancipação Escrava..., op. cit., 1991. 
 



243 
 

de solidariedade, necessária à sobrevivência da família. Muitas vezes, porém, as precárias 

condições forçavam o desarranjo familiar como aconteceu com Maria Mathildes cujas 

circunstâncias vividas a apartaram precocemente de suas filhas, que lançariam mão de novas 

estratégias de luta em busca de maiores oportunidades de inserção na sociedade. Outras vezes 

a necessidade de defender a honra da filha deflorada fazia com que essas mulheres se 

envolvessem em conflitos, como foi o que ocorreu com a lavadeira Maria Clara Sant’Anna 

que, inconformada com o destino de sua filha deflorada e desonrada, passou a difamar o 

deflorador e o pai do mesmo, sendo agredida fisicamente em represália às suas atitudes de 

revolta diante daquela situação.  

As vivências na zona rural tinham como fortes ingredientes as relações de dependência 

mediadas pelas práticas de mandonismo. Conforme pode se inferir a partir dos dados 

indicados no Censo de 1920 cruzados com as análises dos inventários, arrendar ou adquirir 

parcelas de terras constituíram elementos determinantes no desenvolvimento do campesinato 

negro/mestiço no Recôncavo Sul baiano, muitas vezes, despertando tensões com antigos 

fazendeiros, que inconformados com o afrouxamento do “pacto paternalista” não oscilaram 

em ameaçar tais trabalhadores rurais, lançando mão de agressivas atitudes de mando na 

localidade.  

É certo que confiança e compromisso demarcavam as relações estabelecidas entre os 

trabalhadores rurais e os fazendeiros. Mas estas relações eram também mediadas por variados 

conflitos. Dessa forma, assim como ao se sentirem afrontados ou prejudicados os 

proprietários exigiam a saída dos rendeiros de suas terras, também os rendeiros muitas vezes 

exigiram dos proprietários o cumprimento do direito costumeiro de permanecer trabalhando e 

sobrevivendo na parcela de terra arrendada, conforme foi possível identificar em processos 

judiciais.  

Por vezes, os homens de poder atuaram no sentido de manter a violência e a sujeição 

características do sistema escravista. Alguns casos pesquisados demonstraram que os 

indivíduos que sofriam tais ameaças recorreram aos órgãos judiciais na tentativa de fazer 

valer a garantia do exercício da liberdade e da cidadania, reforçando assim a consciência 

sobre os novos tempos vividos. Estas e outras atitudes colocam em cheque a visão do “povo 

bestializado”
515

 e da “massa rural obediente e resignada”.
516
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Migrar de uma localidade para outra contribuiu para a prática do “campesinato 

itinerário”
517

 identificado por Ana Rios em antigas regiões de cafeicultura no Rio de Janeiro, 

ou do “morador transitório” - definição utilizada no clássico trabalho de Antonio Cândido.
518

 

No entanto, esse mover-se em busca de melhores condições de vida não significava 

necessariamente que esses homens e mulheres livres fossem desprovidos de vínculos e que “a 

nenhum lugar pertenceram e a toda parte se acomodaram”.
519

 No caso dos negros e mestiços 

recém-saídos da escravidão, o ir e vir expressava também a necessidade de estreitar vínculos 

sociais perdidos naqueles lugares onde estiveram fixados.      

Grande parte dos processos criminais pesquisados indicou a constante ocorrência de 

crimes no espaço das vendas, o que sinaliza a forte relação existente tanto entre os indivíduos 

do campo como também entre os indivíduos da cidade com aqueles espaços. Assim foi o 

crime que envolveu o comerciante Sérgio Bispo e o rendeiro José Bulhões; também o crime 

cujos envolvidos foram o comerciante Félix Nunes e o cliente Saturnino; e ainda aquele que 

envolveu a doméstica Felippa e o comerciante Juvenal de Carvalho. Nesse ponto reforçou-se 

a tese de que as vendas ou estabelecimentos comerciais constituíam um lugar privilegiado de 

encontro e reuniões, de compras, fofocas, diversões e acerto de contas. Foi constatado ainda 

que as vendas também eram lugares de ligação entre as vivências do rural e do urbano, onde 

os vendeiros exerciam uma posição intermediária entre as camadas dominantes e as 

populares, a exemplo de Sérgio Bispo que mantinha relações tanto amistosas como de conflito 

com os dois segmentos sociais.   

Percebi que naquele contexto onde se vivia grandes incertezas quanto aos rumos que 

tomaria a sociedade pós-escravista e republicana, reforçavam-se as relações de vizinhança, o 

compadrio e as constantes práticas de diversão imbricadas nos “mundos do trabalho”. Padrões 

de identidade eram reinventados no cotidiano de negros e mestiços cujas experiências se 

faziam na fronteira entre o campo e a cidade, a roça e a feira. Nesse aspecto foram destacados 

os momentos de vadiação e as práticas religiosas como elementos que reafirmavam as 

sociabilidades e a presença constante da fé e da festa na cultura que ali no Recôncavo Sul da 

Bahia se reconfigurava.  

Enfim, este trabalho aponta para uma nova possibilidade de discussão a respeito do 

pós-abolição na Bahia. Aqui procurei contestar a tese de que durante o pós-abolição os negros 

e mestiços estiveram reduzidos ao lugar da vítima, da resistência, ou do estigma da 
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escravidão. Embora não haja dúvida quanto às desigualdades que demarcavam a sociedade 

pós-escravista, procurei demonstrar que as hierarquias não se resguardavam a uma 

perspectiva dicotômica entre brancos e negros, fazendeiros e trabalhadores rurais, patrões e 

empregados, evitando cair em uma demasiada simplificação das relações estabelecidas entre 

os indivíduos e grupos.  

As mudanças que foram acontecendo na sociedade, em direções variadas, através das 

cadeias de ações, impulsionaram as pessoas a viverem numa “crescente dependência mútua, 

ao mesmo tempo em que cada indivíduo foi-se diferenciando mais dos outros”
520

. E nesse 

“permanente fluxo” de “produção de dependentes” ora os indivíduos foram alcançando 

melhores condições de sobrevivência, ora também vivenciaram fracassos em seus 

investimentos econômicos e sociais.  

A autonomia nas negociações, o acesso a terra, as mobilidades, as sociabilidades e as 

tensões vividas no cotidiano das populações negras e mestiças, pobres ou remediadas do 

Recôncavo Sul da Bahia devem ser vistos como práticas e costumes que embora estejam 

ligadas e tenham grande significado na dimensão do individual, apenas podem ser 

compreendidas historicamente, através da relação de interdependência que é informada e, ao 

mesmo tempo informa a totalidade da rede, a estrutura social configurada no pós-abolição e 

na República.  

Por isso o que estava em jogo era a sociação.
521

 E esse era um requisito farto nas 

experiências de vida da população negra e mestiça que mantinha um repertório de iniciativas 

fundamentadas no intercâmbio e nas sociabilidades. Sociavam através da miscigenação, do 

compadrio, das festas, das irmandades religiosas, dos sambas, dos adjutórios.  

Enfim, esta tese indica que as hierarquias mediadoras daquela sociedade eram muito 

mais elásticas e complexas do que se supunha, contestando, portanto, os postulados que 

tentam enquadrar as relações em categorizações abstratas, dicotômicas e esquemáticas. Não 

resta dúvida, porém, de que coube aos negros e mestiços, que saíram da escravidão em 

evidente desvantagem econômica e social em relação aos ex-senhores e outras categorias 

representantes do poder dominante, uma intensa e multiforme batalha para defender seus 

interesses, garantir sua cidadania e conquistar lugares sociais mais dignos. 

 

 
                                                           

520
 ELIAS, Nobert. Os Estabelecidos..., op. cit., p. 114. 

521
 Cheguei a essa conclusão a partir de um diálogo com Simmel, no qual foi possível compreender que as 

“formas de sociação são acompanhadas por um sentimento e por uma satisfação de estar socializado, pelo valor 

da formação da sociedade enquanto tal”. SIMMEL, Georg. Questões fundamentais..., op. cit., 2006.  
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ANEXOS  

 

ANEXO I  

Testamento de Caetano Nunes Leal, falecido em 23 de março de 1892 

Sou natural de Guseruni na Costa d’África e filho de Inbelino ou Imbelumi e Obadami, nomes 

africanos, solteiro, tendo de idade setenta anos prováveis, pois ignoro a datha certa do meu 

nascimento, tenho vivo os seguintes filhos Gertrudes, Custódio, Maria e Cassiano, os quais 

Gertrudes e Maria de Bernardina Anna, brazileira, Custódio de Julia Costa que foi escrava de 

Albino Ferreira da Costa, e Cassiano, filho de Joanna Maria Francisca de Jesus, todos 

brasileiros. Nomeio por meu testamenteiro em primeiro lugar ao meu compadre o negociante 

Antonio José Nunes, em segundo lugar o negociante José Bonifácio da Silva Pitanga, aos 

quais peço que aceitem... Reconheço como meus filhos os que já declarei...Sucedendo que 

seja meu falecimento quero que meu corpo seja dado a sepultura nos carneiros da Santa Casa 

de Misericórdia, se mandará celebrar missas por minha alma no sétimo dia, outra quando 

completar seis mezes e no aniversário. Declaro que sou possuidor livre e desembargadamente 

de uma casa número nove sita a rua direta ou direita da Conceição da qual também é 

possuidora Lucinda, africana, como constão da Escritura de compra e venda, esta casa logo 

que eu morrer tem usofructo a mesma Lucinda e no caso de morte de Lucinda primeiro que 

minha filha Maria será esta a sua única herdeira digo sua única proprietária se conservar-se 

honesta ou cazar-se, mas se prostituir-se, ficará pertencendo também a dita casa aos outros 

meus filhos Custódio, Cassiano e Gertrudes. Declaro mais que também sou possuidor de uma 

casa térrea sita na rua do Tanque nesta cidade, casa que foi comprada para o meu neto 

Domingos, filho de minha filha Gertrudes, casa de que passa dispor a minha vontade 

enquanto viver, mais que depois de minha morte passará o seu domínio e posse para o aludido 

meu neto Domingos. Declaro que deixo em moeda corrente e que se acha em meu poder a 

quantia de um conto de réis e que tenho mais um dinheiro deixo, digo um dinheiro que 

emprestei a Delfina, africana, a quantia de duzentos mil réis, reside esta no Rio de Janeiro, a 

qual só me deu por conta trinta mil réis, tenho em poder de Francisca Pureza a quantia de cem 

mil réis. Declaro que só devo até hoje oitenta mil réis ao Coronel José Gil Moreira. Declaro 

que as despezas do meu funeral serão feitas com o dinheiro que tenho em meu poder, o 

restante, os remanescentes e o que me devem ficam para meus filhos. Declaro que deixei uma 

roça de plantações de bananas, aimpim e inhames cujo usufructo pertence e deixo a Lucinda, 

africana. Declaro que deixo uma besta que custou-me oitenta e cinco mil réis e que deixo 

quatro cordões de ouro e  quinto de prata que deixo em partes iguais para Lucinda e outra para 

meus filhos. Deixo também cinco anéis de ouro, dois relógios de parede e um de prata de 

algibeira, para meus filhos.  

Cidade de Nazareh, sete de fevereiro de 1892. 

Assinado a rogo pelo Tabelião José da Motta dos Santos 

Escrivão: Victal de Oliveira Vasconcelos. 

 

Inventário de Caetano Nunes Leal 

 

Diz Antonio José Nunes que tendo falecido nesta cidade (Nazareth) no dia 21 do corrente mês 

o africano Caetano Nunes Leal, deixando testamento no qual instituiu o SUPP e seu primeiro 

testamenteiro e reconheceu os seus filhos de nomes Gertrudes, Maria, Custódio e Cassiano, 

sendo os três últimos menores, quer o suplicante proceder ao respectivo inventário dos bens 



261 
 

do dito finado e para isso vem requerer a V. Sa. Se digne marcar dia e hora para ter lugar a 

avaliação com ciência do Dr. Curador Geral dos Orphãos e dos demais interessados 

nomeando o Supp. Inventariante. 

Nestes termos pede deferimento. 

Nazareth, 30 de março de 1892. 

Antonio José Nunes 

 

O escrivão Manoel Firmino Lopes intima no mesmo dia o juiz de orfhãos Danton Carlos 

Chenaud para defender interesses da púbere Gertrudes. 

O escrivão intima também o Colector desta cidade Capitão Clementino Gonçalves dos Santos 

em 31 de março de 1892.  

Os autos foram passados ao juiz Municipal e de Orphãos Arthur de Melo e Mattos em 18 de 

abril de 1892. 

Tabela de Herdeiros: 

1º Gertrudes, casada com Francisco Manoel Domingos do Sacramento. 

2º Maria. 

3º Custódio. 

4º Cassiano. 

 

Foi nomeado o cidadão José Dionísio Froes, por indicação do 1º testamenteiro para proceder a 

louvação e avaliação dos bens do casal. 

Avaliação 

Uma casa térrea sobre pillares, sita a rua do Camamú, com porta e duas janelas de frente, duas 

salas, dois quartos, cozinha e quintal, com salão ou sótão, contendo três quartos e uma saleta, 

divisando pelo lado do nascente com casa de D. Florinda de Jesus Leal e pelo do poente com 

casa de Maria de Bá, em terrenos foreiros – pela quantia de setecentos mil réis. Uma besta 

pequena já velha por sessenta mil réis.  Um estanque de fabricação de pó coberto de telhas 

sobre esteios com seis pertences por trinta mil réis. Quatro cordões de prata com quatrocentos 

e trinta gramas a cinquenta réis cada grama – vinte e um mil e quinhentos réis. Quatro cordões 

com dois relicários de ouro com cento e cinquenta gramas  a oitocentos réis cada grama – 

cento e vinte mil réis. Dois relógios de parede quebrados a dois mil réis cada um – vinte mil 

réis. Um (dito) de algibeira, de prata, quebrada com (cadeia) também de prata – quinze mil 

réis. Quatro anéis de outo a um mil réis cada um – quatro mil réis. Um (dito) de ouro com 

pedra de diamante por vinte mil réis. 

E por ser a hora adiantada, suspende o juiz a diligência designando o dia 25 do corrente mês e 

ano para a continuação das avaliações dos bens deste inventário e para constar, fiz este termo 

em que assigne o juiz com o inventariante, o avaliador do juízo, o louvado, o coletor Estadual 

desta cidade, o oficial da diligência Manoel Rufino de Assumpção – Eu, Manoel Firmino 

Lopes, escrivão que o escreveu. 

Certifico que intimei em suas próprias pessoas – ao inventariante Antônio José Nunes, ao 

avaliador do juízo Manoel Caetano Dias de Andrade, ao louvado José Dionísio Froes, ao 

collector da Fazenda Estadual desta Cidade Capitão Clementino Gonçalves dos Santos, a 

herdeira Gertrudes e por carta máxima, ao Doutor Curador Geral Interino Carlos Chenared, 

para no dia 25 no corrente mês e ano, pelo juiz designado comparecerem no lugar 

denominado Engenho Velho Termo desta cidade, para a continuação da avaliação dos bens 

deste inventário... 

Nazareth, 20 de abril de 1892. 

O escrivão. 

Termo de continuação do inventário 
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Aos 25 dias do mês de abril do ano de mil oitocentos e noventa e dois, no lugar denominado 

“Engenho Velho” Termo desta cidade onde foi vindo o Doutor juiz de Orfhãos Arthur de 

Mello Mattos comigo escrivão abaixo nomeado, e inventariante... 

Avaliaram uma roça contendo plantações de aipins, inhames, bananas da terra, abóboras e 

mandiocas em terrenos de renda, pela quantia de duzentos e cinquenta mil réis. 

E por nada mais haver que avaliar, houve o juiz por feito as avaliações, e do que para constar 

mandou haver este termo em que assigna... 

Foi pago o valor de cento e setenta e cinco mil réis ao Doutor Antônio Alves de Moura por 

dívida de honorários médicos contraída por Caetano, conforme se verifica em documento 

anexo ao inventário. 

Também foi pago dívida no valor cinquenta e três mil réis a Theodoro Ramos Freire 

estabelecido com pharmacia por compra de medicamentos durante a enfermidade do falecido 

Caetano Nunes. 

O inventariante solicita que seja incluído nos autos a quantificação do quanto ele deve receber 

por direito, pois o testador não deixou-lhe quantificação alguma.” 

29 de abril. 

Declaração final do testamenteiro 

 - Bens –  

1º Declaro que os bens do casal são os que já foram inventariados e avaliados e constam dos 

respectivos autos. 

- Dinheiro –  

2º Declaro que além desses bens, deixou o inventariado a quantia de mil réis do qual 

descontadas as despesas com o funeral do que importaram em 140 $ 240 e mais 40 $ 280 das 

despesas feitas no Cartório da Provedoria e verbas, ficou a de 819 $ 450, que se acha em 

poder do inventariante. 

 - Dívidas Activas –  

3º Declaro que o casal é credor de Delfino Africano morador no Rio de Janeiro da quantia de 

17 $ 000. 

4º Declaro que o casal é credor de Francisca Pureza (Pereira) da quantia de 100 $ 000. 

- Passivo –  

5º Declaro que o casal é devedor a José Gil Moreira da quantia de 80 $ 000. 

6º Declaro que o casal é devedor ao Dr. Antonio Alves de Moura da quantia de 175 $ 000 de 

honorários médicos como consta junto aos autos. 

7º Declaro que o casal é devedor a Theodoro Freire Ramos da quantia de 53 mil réis de 

medicamentos fornecidos durante a moléstia do inventariado. 

8º Declaro que o casal é devedor do inventariante da quantia de 750 réis de ceras e velas de 

...na noite do falecimento do inventariado. 

E são estas as declarações que tem a fazer para encerrar o respectivo inventario. 

Nazareth, 29 de abril de 1892. 

 

Consta nos autos recibo de pagamento de 15 mil réis com despesas referentes ao sepultamento 

no cemitério da Misericórdia (encomendação e acompanhamento + sacristão). 

Também 30 mil réis sepultura da carneira para ser (hibernado) o cadáver. 

Para o funeral consta ainda despesas feitas na Loja (Preparo) no valor de 34.770 

 - 3 pares de alça 

- 6 m de madrasto 

- 2 caixas de parafusos 

- 8 caixas de lã rosa 

- 18 m de galás 

- 2 cartas de alfinetes 
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- aluguel de 75 tochas 

- cera gasta em 15 tochas 

- reforma de uma tocha 

- carreto das tochas 

Recibo constando despesa de 4 mil réis proveniente de pagamento de um caixão feito por 

Tibúrcio Tintas. 

Recibo de 5 mil réis referente a celebração da missa de 7º dia . 

Mais 5 mil réis de orientação para missa e cêra pago a Simplicio da Silva Barbosa. 

31.750 pagos a Simplicio da Silva Barbosa provenientes da arrumação da casa e caixão 

fúnebre e dar todos os passos para o mesmo enterramento – três libras de cera, um vela, para 

padres e casa durante a estada do corpo e (carturyas para tornar) e dobro de sinos na capela de 

Camamu. 

Mais 4.800 réis para o mesmo Simplicio proveniente de quinze annos de annuais que devia 

até esta data dois irmãos falecidos à Irmandade de São benedito desta Matriz de Nazareth. 

Assinado pelo escrivão da Irmandade o próprio Simplicio. 
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ANEXO II 

Testamento do Africano José Antonio Ovídio, falecido em 21 de dezembro de 

1900. 

Em nome de Deus amém. Eu José Antonio Ovídio, natural da Costa da’África, ignorando os 

nomes dos meus falecidos pais, em virtude de ter vindo pequeno para o Brazil, tendo porém 

certeza de serem falecidos, estando doente, porém em meu perfeito juízo deliberei fazer o 

meu testamento e faço pela forma seguinte: Declaro que sou cathólico apostólico romano cuja 

religião nasci e espero morrer. Declaro que sou casado civilmente com Felicidade Lopes, não 

tendo com ela filhos. Declaro que serão meus testamenteiros em primeiro lugar o Senhor 

Manuel José de Britto, em segundo minha amada mulher e em terceiro o Senhor José Elias 

dos Santos, a cada um dos quais peço de acceitar minha testamentária. Sendo a quantia de 

duzentos mil reis de prêmio ao que aceitar e determino o prazo de um ano no máximo para 

prestação de contas. Declaro que dado o meu falecimento o meu enterro seja muito simples e 

peço a meu testamenteiro delle se imcumbir. Declaro que possuo duas moradas de casa tendo 

negócio em uma dellas, sendo o mais em móveis e tudo sabe melhor minha mulher. Declaro 

que nada devo a não ser uma quantia insgnificante ao Senhor Joaquim José Pereira e ao 

Senhor Avelino Munis de Andrade, não chegando a dever a ambos quarenta mil reis, quantia 

esta que minha mulher pagará. Declaro que deixo a minha terça a Marcellino Lopes, filho de 

minha mulher. Declaro que tendo me casado com Felicidade Lopes com idade maior de 

sessenta annos, trazendo já o filho Marcellino Lopes, e não tendo eu herdeiros necessários, 

constituo por minha única e universal herdeira a minha muito amada mulher. E por esta forma 

tenho feito meu testamentoe desposição de última vontade e peço justiça de meu Paiz o faça 

cumprir como nelle se contem e declara o qual vai escrito pelo Tabelião Miguel Querino 

Bastos e por elle assignado a meu rogo visto eu não saber ler e escrever e está tal qual o ditei. 

Nazareth, quatorze de abril de 1900. A rogo de José Antonio Ovídio. Miguel Querino Bastos. 

Tabelião de Notas. Instrumento de Aprovação. Saibam quantos este instrumento de aprovação 

amem que sendo no anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos, 

aos quatorze dias do mez de abril do dito anno nesta cidade de Nazareth e casa da residência 

de José Antonio Ovídio ou Cardio, a onde eu Tabelião a seu chamado fui vindo, sendo ahi 

presente o mesmo, em seu perfeito juízo e entendimento do que dou fé, pessoa que é própria 

de mim reconhecida e sendo também presentes as testemunhas no fim deste assignada, 

perante ellas o dito José Antonio Ovídio me entregou este papel escrito em duas meias folhas 

de papel imcompletas que disse ser seu testamento, escrito e assignado por mim Tabelião a 

rogo delle testador, o qual eu Tabelião tomei de sua mão, vi e não li e achei não ter borrão, 

entrelinha ou cousa que duvida faça e a elle testador perguntei se de fato era este o seu 

testamento, que o há por forma, bom e valioso e que por isso me pedia este instrumento de 

approvação, o qual eu fiz principiando logo na linha immediata indo terminar, indo rubricada 

com a rubrica de que uso, satisfazendo ao testador este instrumento em dever do meu ofício, 

sendo a tudo presentes as testemunhas José Antonio de Sousa, Tranquilino Jovencio de Britto, 

Augusto Garcia Pacheco, Julio Oscar Herfrazio e Esadio Abdan de Britto, assignando o 

primeiro a rogo do testador por não saber ler e escrever, depois de lido perante todos e achar 

conforme.  

Eu Miguel Querino Bastos. Aos vinte e um dias do mês de dezembro de mil e novecentos, 

nessa cidade de Nazareth, no Paço Municipal data do falecimento do africano. 
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ANEXO III   

Testamento da africana Esperança Anninha Barboza, falecida em 21 de agosto de 

1902. 

Testamenteiro – Deuclécio Marques da Silva 

Saibam que (...) sendo no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos 

e dois, aos vinte dias do mês de agosto do dito ano, nessa cidade de Nazareth,  em casa da 

residência da africana Esperança Aninha Barboza, onde eu Tabelião de notas fui vindo a seu 

chamado as seis horas e meia da tarde, sendo aí presente a mesma Esperança... pessoa própria 

de mim Tabelião reconhecida e das testemunhas José Crisóstomo Rosa, José Antonio Torres, 

Bráulio José Lopes, Manuel João de Britto e José Francisco de Souza, estando ela na cama 

doente, porém em seu perfeito juíso, segundo meu ver e das testemunhas já referidas de que 

dou fé. E logo pela outorgante Esperança Arminha Barboza, foi dito perante as mesmas 

testemunhas que sendo solteira, sem herdeiros necessários, vista como é natural da Costa da 

África e tendo vindo para o Brazil há mais de sessenta annos, achando-se com setenta e cinco 

annos mais ou menos, tendo pleno conhecimento de serem seus pais falecidos há mais de 

trinta annos, tem resolvido fazer o seu testamento disposição de sua última vontade, e o faz 

pela forma seguinte: Disse que os bens que possui são: uma casa térrea, coberta com telhas, 

sita a rua do Tanque, nesta cidade, sob número um e alguns móveis existentes em pequeno 

valor. Disse que não tendo herdeiros necessários, que constituía por seus herdeiros a Maria 

Benedicta, Amélia Carneiro e Pedro da Vida, assim conhecido por todos, sendo Maria 

Benedicta crioula os outros dois africanos e que por morte de qualquer dos legatários passará 

a pertencer aos sobreviventes os ditos bens e por falecimento do último legatário passará a 

pertencer a casa a Nossa Senhora de Nazareth, padroeira desta cidade, não tendo direito 

algum os descendentes nem ascendentes das legatárias à dita herança. Disse mais que deixa 

por seu testamenteiro o cidadão Deoclécio Marques da Silva. Disse finalmente que nada deve 

a pessoa alguma. É esta a sua única vontade, cujo testamento se faz sem o menor 

constrangimento e por este público instrumento revoga outro qualquer ou codicilo que 

anteriormente tivesse feito, com especialidade o testamento que foi aprovado por mim 

Tabelião em data de vinte de julho findo, visto como não se conformara com o mesmo e 

assim qualquer que aparecer será inteiramente falso; por isso pedia as justiças do país que 

cumpram e faça, cumprir o presente como nele se contém e declara. E depois desse escrito e 

ser lido perante todos e a testadora acha-lo conforme como ditou, assignou o Arthur Firmo 

d’Almeida Sampaio a rogo da testadora por não saber escrever, com as testemunhas já 

referidas e a tudo presentes dou minha fé.  

Eu, Miguel Querino Bastos, Tabelião que o escrevi e assigno em público e raso.  

 

Inventário da africana Esperança Anninha Barboza 

 

Diz Deocleciano Marques da Silva que havendo falecido hontem as 2 horas da 

madrugada a Africana Esperança Anninha Barbosa, nesta cidade, deixando testamento feito 

na nota do Tabelião Bastos, cujo traslado esta acompanha e como falecida deixou o suplicante 

por seu testamenteiro tratou de dirigir-se a casa da falecida e sendo ahi encontrou em uma 

arca a quantia de 253 mil réis, o que foi presenciado por diversas pessoas, pelo que tratou na 

qualidade de testamenteiro no funeral da falecida sendo gasto a quantia de 112 mil réis e 

novecentos, ficando em seu poder de restante a quantia de 140 mil réis, acompanha esta os 

documentos das despesas do funeral. Em virtude do que, o suplicante tem a honra de levar 
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esta ocorrência ao conhecimento de V. Exa a fim de se dignar mandar registrar o respectivo 

testamento para com a certidão do mesmo suplicante poder requerer o inventário.   

Nazareth, 22 de agosto de 1902  

Assinado por Deocleciano Marques da Silva 

 

Traslado 

Saibam quantos este público instrumento de testamento virem, que sendo no anno de 

nascimento de Nosso senhor Jesus Christo, de mil novecentos e dois, aos vinte dias do mês de 

agosto do dito anno nesta cidade de Nazareth, em casa de residência da Africana Esperança 

Anninha Barbosa, onde eu Tabelião por nota fui vindo ao seu chamado, a seis horas e meia da 

tarde, sendo ahi presente a mesma Esperança Anninha Barbosa, pessoa própria de mim 

Tabelião reconhecida e das testemunhas João Chrisóstomo Rosa, José Antonio Torres, 

Braulio José Lopes, Manuel João Britto e José Francisco de Souza, estando ella na cama, 

doente, porém em seu perfeito estado, segundo o meu ver e das testemunhas já referidas do 

que dou fé. E logo pela outhorgante Esperança Anninha Barbosa foi dito perante as mesmas 

testemunhas, que sendo solteira, sem herdeiros necessários visto como é natural da Costa 

d’África e tendo vindo para o Brasil há mais de sessenta anos, achando-se com oitenta e cindo 

anos, mais ou menos tendo pleno conhecimento de serem seus pais falecidos há mais de trinta 

anos, tem resolvido fazer o testamento, disposição de ultima vontade e faz pela forma: 

Declarou que possui uma casa térrea coberta com telhas situada na Rua do Tanque, nesta 

cidade, sob o número um, alguns móveis existentes em pequeno valor.  Disse que não tendo 

herdeiros necessários, constituía por seus herdeiros a Maria Benedita, Amelia Carneiro e 

Pedro da Vida, assim conhecido por todos, sendo Maria Benedita, Criôla, e os outros dois 

africanos e que por morte de quaisquer dos legatários, passará a pertencer aos sobreviventes, 

os ditos bens, e por falecimento do ultimo legatário passará a pertencer a casa, a Nossa 

Senhora de Nazareth, padroeira desta cidade, não tendo direito algum os descendentes nem 

ascendentes dos legatários a dita herança. Disse mais que deixa por seu testamenteiro o 

cidadão Deoclecio Marques da Silva. Disse finalmente que nada deve a pessoa alguma. É esta 

a sua única vontade, cujo testamento faz sem o menor constrangimento e por este público 

instrumento revogava outro qualquer (...) 

Tabelião – Miguel Querino Bastos 

 

Monte Mor 

Uma casa de n. 1 sita a rua do Tanque - avaliada pela quantia de um conto e duzentos mil réis; 

Dinheiro encontrado pelo testamenteiro – 253 mil réis; 

Importância dos móveis vendidos – 85 mil réis; 

Dinheiro recebido da devedora Rosario Freire pelo inventariante -  200 mil réis 

Somma – 1.738,000 – Um conto setecentos e trinta e oito mil réis. 

A DEDUZIR-SE 

Despesas com o funeral – 112.900 (cento e doze mil e novecentos réis) 

Com Registo de testamento – 13,800 ( treze mil e oitocentos e quarenta réis) 

Idem que se arbitrou para custos – 241.270 (duzentos e quarenta e um mil e duzentos e setenta 

réis). 

Despesas totais – 368.000,00   
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ANEXO IV 

  

Testamento de Maria Henriqueta Salles escrito em 30 de março de 1908 

 

A testadora “disse chamar-se Maria Henriqueta de Salles, natural da Costa d’África, solteira, 

e não tendo herdeiros necessários não se recordando dos nomes dos seus falecidos pais disse 

que deixava por seu testamenteiro o Coronel Feliciano José d’Andrade; disse mais que dado o 

seu falecimento o seu testamenteiro fará seu enterro. Disse mais que possue uma casa no beco 

da Cadeia onde mora, deixa para suas duas afilhadas Maria Victalina da Conceição e 

Fhilomena Maria Victoria. Disse mais que deixava dois pares de argolas, um rosário com uma 

cruciixo de ouro com trinta oitavas, uma cama velha, uma arca velha, uma cadeira de palha, 

um tamborete e uma mesa pequena, sendo todos estes móveis em péssimo estado para serem 

vendidos sendo esta importância para as despesas do seu enterramento. Disse mais que se essa 

importância dos objetos acima descritos não chegasse para pagar as despesas dos seu enterro 

fosse vendidos em asta pública a casa que deixa para suas duas afilhadas Maria Victolina da 

Conceição e Fhelomena Maria Victoria sendo dividida entre as duas em partes iguais a sobra 

da importância do dinheiro apurado. Disse mais que achando-se na cama com muitos dias e 

não tendo dinheiro para o seu sustento e tratamento tem tomado ao seu testamenteiro, que 

apresentará a sua conta e que deve ser paga com o resultado da venda dos meus bens 

descritos; disse finalmente que é de sua livre e espontânea vontade e sem o menos 

constrangimento que faz o seu testamento e por isso pedia as justiças do paiz que o cumpra e 

faça cumprir como nelle se contém e declara. Em fé da verdade assim outhorgaram e abaixo 

assignaram e eu como pessoa pública outhorguei e acatei. E depois desta escripta lhe ser lida e 

acha-la conforme como ditou, assinou a seu rogo por não saber ler nem escrever o Cidadão 

José Anastácio de Britto com as testemunhas José Moreira Coêlho, Cantidio de Almeida 

Francisco Sampaio Filho, Apulchro Leony da Silva, Manoel da Silva Farias. Eu João 

Pimentel de Barros Bittencourt, Tabelião de Notas que escrevi e assigno com o meu signal 

público. 

 

 

Inventário/Arrolamento da africana Maria Henriqueta de Salles - 17 de junho de 1908 

 

Inventariante – Feliciano José de Andrade 

 

Bens arrolados em 19 de junho de 1908 

Um rosário com crucifixo – 60 mil réis 

Um par de argolas de ouro – 10 mil réis; 

Um par de argolas de prata – 1 mil réis; 

Uma cama usada – 10 mil réis; 

Uma mesa pequena – 3 mil réis; 

Uma arca velha – 2 mil réis; 

Uma casa coberta com telhas com uma porta e uma janela de frente no Beco da Cadeia, tendo 

sala de frente e dois quartos e cozinha – 500 mil réis. 

Despesas com a moléstia, o testamento e o funeral – 104 mil 780 réis. 

A testadora foi sepultada na Santa Casa de Misericórdia mediante despesa de 8 mil réis por 

uma sepultura dos quadros da instituição. 

Os bens foram a pregão em 06 de julho de 1908, cujo edital foi publicado na imprensa local, 

jornal O Regenerador, em 12 de julho de 1908.  

 

ARREMATAÇÃO 
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Foi aos vinte e oito dias do mês de julho de mil novecentos e oito no Paço Municipal da 

cidade de Nazareth que o juiz de Direito Dr. Reginaldo Alves de Mello, acompanhado do 

Escrivão de Jury Laurentino André dos Prazeres, no impedimento do Porteiro Manuel 

Rodrigues Cardoso que ocorreu o pregão de venda e arrematação dos bens deixados por 

Henriqueta, e tendo por muito tempo apregoado de sua fé de que o maior lance que havia era 

cinco ou quinhentos mil reis sobre a avaliação da casa no beco da Cadeia e de 11 mil réis 

sobre a avaliação de um rozario com crucifixo de ouro e dois pares de argolas que oferecia o 

Cidadão Pedro Dias Tavares, o arrematador. 

 

 

ANEXO V 

 

Inventário da africana Felicidade da Costa Ferreira 

 

Inventariante – Mauricio de Souza Freire 

Ano – 1906 

Ao Juiz Preparador 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. S. que faleceu n’esta cidade no dia 06 do 

corrente a Africana Felicidade da Costa Ferreira, sem deixar herdeiros conhecidos, ficando 

uma pequena casa sita ao bairro da Conceição a fim de V. S. deliberar.... 

Avaliação dos bens 

Avaliaram uma casa térrea com porta e janela a frente sobre esteios e coberta de telhas, 

paredes de taipa, em terreno foreiro aos herdeiros Clarindo Cyro do Valle, divisando-se com 

quem de direito for, pela quantia de duzentos mil réis; 

Avaliaram duas mesas com gavetas estragadas, por 15 mil reis; 

Avaliaram uma arca velha por 8 mil réis; 

Avaliaram uma marquesa de madeira por 8 mil réis. 

E nada mais tendo a avaliar. 

O doutor Manoel Ferreira Costa, juiz preparador do termo da cidade de Nazareth publicou 

edital convocando herdeiros de Felicidade a se apresentarem no prazo de 30 dias. Tal edital 

foi publicado no jornal Regenerador em 15 de agosto de 1906. 

 

Correspondência ao Juiz 

Diz Tobias da Costa Ferreira, que sendo credor do espolio de Felicidade, da quantia de 

191.860 réis, sendo 150 mil réis que o suplicante lhe emprestara por vezes e de cuja quantia 

não tomou documento pela grande confiança que a mesma falecida lhe merecia, visto como 

era com ella casado religiosamente, e 41.800 reis de despesas com o seu funeral, e como se 

esteja procedendo por este juízo a inventário nos bens deixados por aquella falecida, requer a 

V. S. que mandeis juntar esta aos autos, ouvindo-se ao curador do espolio e ao Dr. Promotor, 

sendo-lhe adjudicado bens para seu pagamento. 

P. Deferimento 

Nazareth 31 de agosto de 1906. 

Ass. A rogo 

Despesas – 231 mil réis  

Mais 191 mil e oitocentos réis pagos a Tobias 

Somma do bens – 231mil réis menos 39 mil e duzentos de sello. 
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