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Resumo 

O presente trabalho integra a pesquisa de mestrado na área de história social e 

cultural. Pretende a partir do processo inquisitorial de Páscoa Vieira1, uma escrava 

angolana acusada pelo crime de bigamia na Bahia no final do século XVII, refletir sobre 

as trocas culturais desempenhadas por meio do tráfico atlântico e da colonização 

portuguesa em Angola. Analisa a trajetória de Páscoa através de um cruzamento de 

fontes que nos possibilita pensar a concepção de família imposta pela religião dos 

dominadores que desconsideraram os laços sociais que já existiam antes de seus 

primeiros contatos. Busca compreender também as diferentes formas de resistências 

enfrentadas pelos portugueses que movidos pelo preconceito e a mentalidade da época, 

tendiam a reduzir grupos étnicos díspares a pequenos grupos, desconsiderando aspectos 

culturais como a língua, a religião e outros costumes que integravam esses indivíduos 

em grupos de identidades coletivas.  

Um grande exemplo de resistência foi o da rainha Nzinga Mbandi, seu espírito 

guerreiro em defesa do povo angolano influenciou gerações futuras na luta contra a 

colonização portuguesa. Além disso, a figura dessa rainha guerreira contrapõe-se à 

figura feminina da mulher europeia destinada a cumprir suas obrigações matrimoniais. 

Na tentativa de reproduzir esse modelo os senhores promoviam casamentos arranjados 

entre os escravizados e as mulheres deveriam ser submissas aos seus dominadores e 

maridos. 

Entre as fontes que serão apresentadas neste trabalho, além do processo 

inquisitorial de Páscoa Vieira, estão às cartas disponíveis na coleção Monumenta 

                                                                 
1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa (Doravante 
ANTT, Inquisição de Lisboa), Processo n° 10026. Acesso em 12 de Outubro de 2012. Disponível em: 
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2310184.  
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Missionária Africana2, das quais pretendo analisar algumas do período entre 1641 e 

1680, destacando o estranhamento português diante da cultura angolana e o papel da 

Igreja no processo colonizador. Para melhor compreensão da legislação do período, 

serão analisadas as Ordenações Filipinas e o Regimento Inquisitorial de 1640.  

Essa abordagem se baseia na nova historiografia que propõe estudos e reflexões 

compondo um esplêndido trabalho de resgate da fala dos excluídos da história, contando 

para tal com a interdisciplinaridade e a quebra de paradigmas que caracterizavam a 

corrente tradicional da historiografia, marcada pela exaltação dos eventos políticos e dos 

vencedores. Antes, excluíam da história os demais agentes, que eram silenciados pela 

perspectiva da classe dominante. Entre os esquecidos pela história temos as mulheres, 

especialmente as escravas, que tiveram suas vozes caladas durante muito tempo, devido 

a uma narrativa eurocêntrica e totalizante. Tais abordagens têm sido criticadas pela nova 

historiografia, exemplo de Luiz Felipe de Alencastro (2000), Jaime Rodrigues (1999), 

James H.Sweet (2007), Robert Slenes (2011), Linda Heywood (2013) e Inocência Mata 

(2014). Que nos apresenta um panorama do contexto analisado e a possibilidade de 

levantar questões acerca das trocas culturais permitidas através do comércio 

transatlântico, das missões jesuíticas e da colonização portuguesa, revelando aspectos 

sobre as identidades étnicas dos indivíduos, mas principalmente sobre a complexidade 

da temática. 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 BRÁSIO, Padre Antônio.  Monumenta Missionária Africana. 1ª série (África Ocidental central), 15 
Vols, Agencia Geral do Ultramar, Lisboa 1960- 1982. (Doravante, MMA). Acesso em 12 de Fevereiro de 
2012. Disponível em: http://memoria-africa.ua.pt/Library/MonumentaMissionariaAfricana.aspx 
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Introdução 

 

 Páscoa Vieira, uma escrava angolana acusada de bigamia na Bahia seiscentista, 

julgada pela Inquisição e condenada a três anos de degredo para o Couto de castro 

Marim em Portugal. Parte de sua vida exposta à luz de um processo inquisitorial3 e o 

cruzamento de outras fontes revela aspectos do antigo regime marcado pelos dogmas da 

fé Católica e pelo regime senhorial, aponta também traços da expansão marítima 

balizada pelas trocas comerciais e culturais do trato Atlântico. 

Ao analisar a trajetória de Páscoa é preciso pensar sobre o fazer biográfico, que 

ao longo da história tem sido alvo de discussões entre historiadores e biógrafos. 

Conforme Sabina Loriga, desde a antiguidade biografia é um gênero híbrido, se 

equilibrando entre a verdade histórica e a verdade literária, sendo alvo de discussões 

entre historiadores, biógrafos e romancistas, sofrendo transformações ao longo do 

tempo quanto à escolha, à elaboração dos fatos e do estilo narrativo.4 Atualmente, o 

debate historiográfico se preocupa em analisar a ação do sujeito na história, 

principalmente a relação entre indivíduo e sociedade se distanciando dos modelos de 

biografias de caráter laudatório, hagiográfico e pedagógico.  

 Conforme Peter Burke, as biografias renascentistas preferiam as grandezas dos 

heróis e embora tivesse uma organização cronológica, a estrutura normal era temática e 

utópica em oposição ao modelo atual de biografia que não nega a importância dos 

grandes homens, porém não os idealiza como seres isentos de defeitos.5 Sendo assim, a 

trajetória de Páscoa que está longe de ser uma heroína, representa essa nova abordagem, 

porque resgata a voz do sujeito comum esquecido pela antiga historiografia que aludia à 

história de uma nação, a grandes eventos e personalidades, excluindo os demais sujeitos 

do processo histórico.   

Páscoa Vieira, uma anti-heroína nascida em Massangano, filha de escravos, 

cresceu em meio à opressão e humilhação reservada aos escravizados. O seu destino 

havia sido traçado por sua senhora Domingas, por meio do batismo e do seu casamento 

                                                                 
3 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026. 
4 LORIGA, Sabina. O pequeno X: da biografia à história. Belo Horizonte. Editora Autêntica, 2011, p. 18. 
5  BURKE, Peter. A invenção da Biografia e o Individualismo Renascentista. In: Estudos Históricos. Rio 
de Janeiro, vol. 10 n° 19, 1997.  P, 89. 
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arranjado com outro escravo da mesma fazenda. Tudo parecia bem definido e ela 

poderia ser mais uma mulher a cumprir suas obrigações de escrava e esposa. Todavia, 

sua vida foi marcada por rebeldia e fatos que mudaram o rumo de sua história.  

Portanto, a trajetória de Páscoa demonstra que nenhum indivíduo tem uma vida 

linear como se estivesse predestinado por conta de uma sequencia lógica e constante dos 

fatos, desconsiderando aspectos peculiares do sujeito. Segundo Pierre Bourdieu, cada 

indivíduo possui a sua identidade que lhe é assegurada por seu nome próprio, pois 

revela um sujeito fracionado e ao mesmo tempo múltiplo.6 Para Schmidt, o que importa 

para o historiador é seguir os passos de uma trajetória singular que suscite inquietações 

relevantes à pesquisa historiográfica.7 

Páscoa se envolveu em uma trama de fugas, adultério e rebeldia contra o regime 

senhorial e por isso foi vendida para a Bahia por Pascoal da Mota Telles genro da 

senhora Andreza. Antes de embarcá-la, perguntou a Aleixo se ele queria acompanhar a 

sua mulher, o qual se recusou alegando não ter cometido crime algum.  

 Ao cruzar o Atlântico, Páscoa vivenciou os horrores causados pela travessia 

abordo de um navio negreiro. Quando chegou a Bahia se envolveu com Luis Álvares 

Távora, primo de seu senhor e com um negro chamado Pedro Ardas escravo de seu 

senhor Francisco Álvares Távora, morador e tabelião público na cidade de Salvador. 

Páscoa e Pedro queriam viver juntos, mas foram proibidos pelo senhor, que devido à 

resistência do casal em acatar suas ordens, autorizou o casamento em face da Igreja. 

Tempos depois o Luis Álvares Távora retornando do Reino de Angola lhe trouxe a 

noticia de que Páscoa já havia sido casada e que o seu marido ainda era vivo na Vila de 

Massangano. Ao tentar separá-los recebeu um processo movido pelo seu ex-escravo 

Pedro que reivindicou junto ao poder eclesiástico o direito de fazer vida marital com a 

sua mulher, ganhando a causa contra o senhor Francisco sobre ameaça de excomunhão 

caso não permitisse a eles o direito de viverem como marido e mulher. Foi então que o 

senhor Francisco resolveu realizar a denúncia contra Páscoa pelo crime de bigamia, 

considerado gravíssimo perante a Igreja por macular o sacramento do matrimônio.  

                                                                 
6  BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos 
e abusos da história oral. - 8ª edição – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.187. 
7 SCHMIDT, Benito Bisso. História e Biografia. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. 
Domínios da História. Rio de Janeiro; Elsevier, 2012, p.196. 
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Conforme as ordenações Filipinas, se o primeiro marido a acusasse pelo crime de 

adultério, já seria o suficiente para a sua condenação à morte.8  

Durante os interrogatórios os inquisidores questionavam sobre a verdadeira 

intenção de Páscoa em se casar pela segunda vez sendo vivo o seu primeiro e legítimo 

marido, mas ela alegou que não entendia o primeiro casamento como válido, por ter 

ocorrido em outro idioma e de modo diferente de seu segundo casamento na Bahia com 

o escravo Pedro Ardas e não tinha conhecimento da sobrevivência de Aleixo. 

Entretanto, os inquisidores não acreditaram que sendo ela católica por tanto tempo não 

compreendesse que o primeiro casamento fosse válido. Para o cumprimento da justiça, 

Páscoa foi castigada com as mais graves punições que contra ela havia nos autos do 

processo. Ela foi condenada a três anos de degredo para Castro Marim. Onde após certo 

tempo, quando restavam seis meses para cumprir sua pena, apelou para a misericórdia 

da Santa inquisição que aos enfermos era concedida.  

 

 

Entre guerras e conflitos nasce a escrava Páscoa Vieira  

 

Páscoa Vieira era natural da Vila da Vitória de Massangano, denominada pelos 

portugueses por ter sido palco de uma batalha vencida contra as tropas do Ngola. Essa 

proeza foi associada à luta do bem contra o mal por ter coincidido como dia da 

purificação de Nossa Senhora, os levando a acreditar que haviam vencido tanto uma 

guerra militar quanto espiritual. Segundo Mariana Bracks, nesse período foi erguida a 

fortaleza de Massangano situada entre os rios Kwnza e Lucola, e próximo à fortaleza foi 

construída uma igreja dedicada a nossa Senhora da Vitória. Conforme a autora a 

conquista de Angola ocorreu no contexto de expansão do império marítimo português 

que tinha por objetivo obter o monopólio comercial de todas as áreas conquistadas e 

impor a religião católica aos povos considerados bárbaros.9 

A região foi marcada por guerras frequentes e por outras ameaças ocorridas 

desde o século XVI, devido a sua importância na manutenção da força de trabalho para 

o comércio Atlântico. Em 12 de Fevereiro de 1656, frei João de Melo enviou ao 

                                                                 
8 Silvia Hunold Lara (org). Ordenações Filipinas. Livro V. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
9 FONSECA, Mariana Braks. Nzinga Mbandi e as resistências em Angola. 2012. f.54. Dissertação 
(Mestrado em História) – USP, São Paulo.   
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Conselho Ultramarino um relatório do seu trabalho em Massangano, com a finalidade 

de pedir reforços para a evangelização naquele lugar por meio de novos moradores 

portugueses, neste relato ele destacou a importância do Reino de Angola para a 

economia portuguesa e por tanto, a coroa deveria fortalecer a defesa dos fortes e das 

praças, não apenas contra os holandeses, mas contra todas as nações. 10   

Nesse cenário, em 1658 nasceu Páscoa Vieira, filha de Lucrecia de Carvalho e 

Manoel de Carvalho, escravos de Francisca Domingas de Carvalho. Páscoa foi escrava 

da mesma senhora de seus pais, sob o jugo da qual recebera os sacramentos religiosos, 

primeiro o batismo. Seus padrinhos de batismo foram o padre João Luis de Carvalho e 

Andreza da Cunha, irmãos que eram sobrinhos de Francisca Domingas e foram criados 

pela mesma. Páscoa viveu a maior parte de sua vida na fazenda da senhora Domingas, 

no Reino de Angola.  Naquele período as riquezas minerais existentes no reino, a 

demanda pela mão de obra escrava, destacavam a importância do reino para a economia 

portuguesa e reforçavam a necessidade de proteção da região para o fortalecimento da 

escravidão ameaçada pela mortandade da população, causada por guerras e doenças. 

Dessa forma, ao negligenciar o estado de Angola, Portugal assumia o risco de perder 

território da África para os invasores, além de ter sérios prejuízos econômicos 

ocasionados pela falta de mão de obra escrava, mantida pelo reino angolano. Já que a 

economia das colônias portuguesas estava diretamente interligada por meio do comércio 

de escravos, principalmente oriundos dos portos angolanos. Denotando assim a 

importância de Angola para economia portuguesa, que contou com a participação dos 

missionários jesuítas na preparação dos povos africanos para o abastecimento do 

comércio Atlântico. 

 

As missões e o casamento de Páscoa 

 

Em 1675, Páscoa uma jovem de 17 anos e outros escravos foram reunidos 

perante o padre João Romano, para cumprir o sacramento do matrimônio. Coube a 

Páscoa por seu marido um negro chamado Aleixo Carvalho, com ele fez vida marital e 

tiveram dois filhos que se chamavam Marta e Manoel11. Após a morte de Francisca 

Domingas de Carvalho, Páscoa e Aleixo foram herdados por Andreza da Cunha, 

                                                                 
10 MMA, Vol. XII, 1981, p.7.  
11 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 53. 
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madrinha de Páscoa e sobrinha da falecida. Agora Páscoa era escrava da sua madrinha e 

a esta deveria submeter-se, o que fez enquanto os seus filhos eram pequenos, mas após a 

morte deles, passou a fugir constantemente com outros sujeitos e se recusava a fazer 

vida marital com seu marido Aleixo.12  

 Os senhores preferiam arranjar os casamentos entre os seus próprios cativos 

para evitar problemas relacionados a fugas e a separação deles por meio da venda de um 

dos cônjuges. Além de cumprirem um dever cristão acreditavam também, que por meio 

do casamento poderiam ter mais controle sobre eles. Entretanto, novos estudos revelam 

que tais métodos não funcionavam para todos os escravizados. Um exemplo disso foi a 

resistência da jovem escrava Caetana, que viveu no Brasil do século XIX, mais de um 

século depois de Páscoa, no Vale do Paraíba. Em 1835, ela foi obrigada a casar com um 

escravo da mesma casa, mas se recusou a consumar o casamento de forma irredutível 

que o próprio senhor, que a obrigou a casar, deu entrada no pedido de anulação do 

casamento.13 

Ambas as histórias de Páscoa e Caetana, apesar de se passarem em séculos e 

espaços distintos, revelam traços das famílias escravas, as quais eram concebidas pelos 

senhores por meio de arranjos matrimoniais. Mostram também que subordinação não 

significava necessariamente submissão e que apesar do direito de propriedade que aos 

senhores era conferido, essas duas mulheres mesmo em períodos distantes desafiaram as 

normas vigentes. Tais exemplos servem para indagarmos a respeito da ideia de 

submissão e obediência total aos seus senhores, deixando para trás a imagem da mulher 

escrava vítima e incapaz de qualquer atitude contrária à vontade deles, revelando assim, 

estratégias para escaparem as imposições dos senhores e a possibilidade de negociar 

com os mesmos.  

A rebeldia de Páscoa e outros escravizados demonstram que o trabalho 

missionário apesar de ter sido intenso, não garantia que os escravos vivessem conforme 

o catolicismo.  Por outro lado, contribuiu para dominação dos povos africanos, pois ao 

vivenciarem de perto seus costumes serviam como principal fonte de intercâmbio 

cultural entre portugueses e africanos, enquanto pregavam e ministravam os 

sacramentos que foram promovidos em larga escala, segundo o relato do padre Pedro 

                                                                 
12 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 57. 
13 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetana diz não: Histórias de mulheres escravistas brasileiras. 
Tradução: Pedro Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  
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Tavares em uma carta remetida ao reitor do Colégio de Luanda, Jerônimo Vogado em 

08 de junho 1631, descrevendo minuciosamente a sua atividade missionária em trinta e 

oito fazendas onde realizou catequeses, batismos e casamentos: “Nessa mesma noite 

mandou logo juntar em um grande terreiro e junto lhes disse em como eu iria lá para os 

batizar e casar.”14 

O relato do Padre Tavares revela a dedicação dos missionários para evangelizar; 

nesse aspecto pode-se pensar na conversão não apenas como um ato de dominação dos 

povos africanos, pois eles eram frutos do seu tempo, portanto desejavam salvá-los do 

estado de miserabilidade. Para realizar suas atividades missionárias andavam muitas 

léguas todos os dias. O trabalho missionário perdurou durante o período da colonização 

portuguesa em Angola, a preocupação em salvar as almas daqueles bárbaros, se 

constituía em catequizar, batizar e realizar casamentos conforme o modelo cristão.  

O termo bárbaro foi criado pelos europeus para denominar a cultura do outro, 

do desconhecido, ressaltando que se trata de uma questão etnocêntrica. Segundo Luiz 

Henrique Pessador somente no século XX o etnocentrismo foi criticado pelo 

pensamento relativista, que procurou romper com os valores universais europeus que 

serviam de padrão para as demais culturas. Passou-se a levar em consideração as 

diferentes etnias e que cada povo em particular constrói sua referência e por isso, toda 

diferença deve ser relativizada conforme o contexto cultural que a produz dentro deu ma 

lógica interna própria.15Essa particularidade foi bastante incompreendida pelos europeus 

que condenavam os costumes africanos. Por exemplo, o rito de passagem das moças 

angolanas, relatado por Antonio Soares, nascido em Angola e filho de senhor de 

escravo, por tanto não se pode afirmar que todos os moradores observavam as práticas 

africanas com naturalidade, há de se pensar também na própria ideologia da dominação 

por meio do ensino religioso e na responsabilidade que as pessoas tinham em delatar os 

infratores, em 1699, na cidade de Luanda ele denunciou a Inquisição os rituais 

praticados pelos escravizados de seu pai e outros escravos da região que se reunirão 

para a realização da cerimônia de passagem das moças angolanas. “Disse que assistindo 

ele no distrito do Bengo, no arrimo de seu pai, vira ir pela casa da Senzala fazendo 

uma festa a que chamam Quicumbe, que é uma cerimônia que costumam fazer as 

negras na forma seguinte: costumam as molecas que estão virgens recolher-se em umas 

                                                                 
14 MMA, 1960. Vol.VIII. p. 26 -27.  
15 PESSADOR, Luiz Henrique. O campo da antropologia: constituição de uma ciência do homem. In: A 
diferença, objeto da antropologia. Disponível em: < HTTP//WWW. O campo da Antropologia.pdf> 
Acesso em 18 de março de 2017. P.39. 
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casas que para isso lhe fazem os pais, e nelas se metem por certos dias, tanto que 

chegam a certa idade, e nelas estão recolhidas certos números de dias; e cumpridos 

estes, saem delas enfeitadas, fazendo grande festa em companhia de outros negros e 

negras que ajuntam, a qual cerimônia fazem por que dizem que antes de fazerem a dita 

cerimônia se não podem amancebar ou dormir com homens.”16 

O trecho acima denota que apesar da determinação da união monogâmica, 

através do sagrado matrimônio imposta pela Igreja aos angolanos, os povos, mesmos os 

escravizados resistiam ao controle, através da manutenção dos costumes dos seus 

ancestrais. Comparando o comportamento desses escravizados que viviam no distrito do 

Bengo e as atitudes de Páscoa quando fugia com outros sujeitos enquanto vivia em 

Massangano, percebemos que eles violaram a união monogâmica imposta pela Igreja. 

Portanto, apesar da determinação europeia, os africanos e seus descendentes criaram 

estratégias para a manutenção de suas práticas culturais. 

 As questões morais aludidas aos comportamentos angolanos eram carregadas de 

preconceitos, pois o amancebamento era mal visto na cultura europeia por questões 

morais e religiosas, por contrapor o ideário de família e macular o sacramento do 

matrimônio. Assim como as relações sexuais concebidas sem as bênçãos da igreja, 

outros costumes africanos eram associados às práticas demoníacas.  

 No entanto, alguns senhores permitiam que seus escravos praticassem suas 

crenças e muitas vezes recorriam a elas por motivos de saúde. Determinados 

comportamentos poderiam ser vistos com naturalidade por algumas pessoas que 

habitavam em Angola, provavelmente os senhores admitiam para evitar conflitos com 

seus escravos ou porque partilhavam das mesmas crenças que eles.   

Conforme Roquinaldo Ferreira, moradores livres, escravizados e membros da 

elite de Luanda e Benguela recorriam às práticas tradicionais e participavam de rituais 

religiosos promovidos pelos líderes religiosos denominados Gangas com a permissão ou 

a mando dos senhores.17   

Essas e outras histórias, recorrentes nos relatos dos viajantes e religiosos foram 

mal compreendidas entre os europeus e representadas por meio da literatura e de outras 

artes como práticas selvagens, contribuindo para justificar a escravização que em certo 

                                                                 
16Arquivo Nacional Torre do Tombo. (Doravante ANTT, caderno do promotor), ANTT, Caderno do 
Promotor n° 72. Ano de 1699 fl. 302. Disponível em:  http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2318090. 
Acesso em 12 de Fevereiro de 2016 
17 FERREIRA, Roquinaldo Amaral. Cross-cultural exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil 
during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 13. 
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ponto significava salvação daquela gente. Inocencia da Mata, ao analisar as 

representações acerca da África na literatura portuguesa ao longo da história, percebeu 

diferentes perspectivas sobre a construção da diversidade cultural, reproduções 

imbuídas de preconceitos desde o período colonial.18 

Tais representações foram marcadas pelo ideário de supremacia das raças, para 

explicar as diferenças físicas e culturais das diversas civilizações que divergiam dos 

modelos europeus. Dessa forma, a colonização europeia era justificada como 

instrumento para auxiliar no processo de evolução dos povos e de suas terras 

conquistadas. Segundo Pessador, a colonização na África ocorreu por meio da 

administração, mas, sobretudo pelo trabalho dos missionários que tinha por objetivo 

humanizar os africanos através da educação religiosa baseada em valores ocidentais, 

quando na verdade o principal intuito era prepará-los para o trabalho braçal servindo aos 

interesses da colônia portuguesa.19 

Ao analisar a denúncia de Antonio Soares, percebemos que apesar da imposição 

religiosa advinda da colonização, aqueles indivíduos mantinham laços sociais pelos 

quais promoviam encontros para a realização de seus rituais religiosos. 

Os laços de parentesco entre os escravizados possibilitavam a manutenção de 

suas práticas culturais, ao contrário do que dizia a antiga historiografia, eles 

preservavam seu laços afetivos, mesmo que estes não fossem vistos com bons olhos 

pela cultura do dominador. Conforme James Sweet, um novo olhar sobre a cultura 

africana identifica, através dos seus rituais tradicionais, resistências e estratégias para 

perpetuarem as suas crenças através de resignificações.20Para Robert Slenes, é 

importante perceber que as representações sobre a família escrava não revelava o fim da 

cultura de origem e a ausência da assimilação da cultura dominante, mas uma 

resignificação em decorrência dos desafios oriundos da escravidão.21 

Segundo Ferreira, a dinâmica social e cultural da costa angolana ao interior do 

reino foi marcada por uma integração bastante diversificada. Os portugueses utilizaram 

as instituições africanas como base para criar o sistema jurídico colonial e tecer aspectos 

                                                                 
18 MATA, Inocencia.Uma intensa disseminação: a África como locus na literatura portuguesa. Letras 
com Vida, 2011, 3, pp. 132-140. 
19 PESSADOR, Luiz Henrique. O campo da antropologia: constituição de uma ciência do homem. In: A 
diferença, objeto da antropologia. Disponível em: < HTTP//WWW. O campo da Antropologia.pdf> 
Acesso em 18 de março de 2017. P 32-33. 
20 SWEET, James H. Recriar África: Cultura, parentesco e religião no mundo afro-português (1441-  
1770). Tradução João Reis Nunes. Lisboa: Edições 70, 2007. P.243. 
21 SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor - Esperanças e recordações na formação da família 
escrava: Brasil Sudeste, Século XIX. Campinas, SP: Editora da Unicamp. 2ª ed. 2011. P.43 
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da cultura e religião angolana. E os africanos, por sua vez, captaram fundamentos da 

cultura europeia para criar e fortalecer a estrutura social entre eles e os seus 

descendentes, utilizaram várias estratégias para sobreviverem entre guerras e disputas 

europeias pelo poder e o controle do comércio em suas terras22Nesse cenário, 

destacamos o grande símbolo de resistência, a rainha Njinga Mbande, que usou de 

diplomacia e estratégia política em seus acordos com os europeus, chegado a converter-

se ao catolicismo. 

Em 8 de Março de 1657, o frei  Antonio Romano, enviou uma carta ao superior 

dos capuchinhos sobre o casamento da rainha angolana, ressaltando a importância do  

evento para a cristandade, porque a conversão  e o casamento da rainha serviram de 

exemplo aos seus súditos, pois todos a adoravam por sua força e capacidade de 

liderança. Nesse mesmo ano, frei Serafim de Catorna enviou ao governador geral de 

Angola uma carta sobre a conversão da Rainha Njinga e a exortação feita por ela ao seu 

povo para que fossem batizados e se casassem catolicamente. Um trecho dessa carta 

denota o seu poder de persuasão e a sua capacidade de criar estratégias perante o 

inimigo: “Depois ela mesma tomou o arco na mão e subindo em pé em riba da mesma 

cadeira para ser ouvida por todos, e feito calar a todos, falou nesta forma. Quem pode 

vencer nunca este arco, respondeu todos, nenhum; disse ela então, sou maniputo El Rei 

de Portugal e pode vencer, agora digo a todos vós outros que já tenho feito pazes com 

ele, nem quero andar entre os matos como até agora tenho feito, agora é tempo que eu 

deite o arco de parte. E dizendo isto o botou no chão.” 23 

Feito isso, a grande líder prometeu que todos seriam batizados e casados 

conforme a religião católica. Talvez como um ato diplomático perante os portugueses, 

provavelmente a rainha já havia percebido que as ordens sacras do catolicismo eram 

muito importantes para eles, e por isso tenha realizado esse ato público para marcar o 

acordo de paz entre angolanos e portugueses.  

Como já foi demonstrado na carta acima mencionada, a partir da conversão de 

Njinga, seu exemplo arrastou multidões. Quase duas décadas após o seu discurso, a 

missão jesuítica continuava a perdurar no compasso da ocupação portuguesa daquela 

região, evangelizando e realizando as ordenanças necessárias para a conversão dos 

africanos.  

                                                                 
22 FERREIRA, Roquinaldo Amaral. Cross-cultural exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil 
during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 12. 
23 MMA, Vol.XII, 1981, p.101-102. 
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 Em 1675, João Romano capuchinho italiano realizou o casamento de páscoa em 

uma fazenda próxima a vila de Massangano. Onde outros escravos de Francisca de 

Carvalho e das fazendas vizinhas, foram reunidos para receberem o sacramento do 

matrimônio, na qual o padre ordenou que todos se benzessem e trocassem os anéis que 

costumava carregar em uma bolsinha na manga, repetindo o ritual com todos os casais, 

dizendo aos mesmos que estavam casados e coube a Páscoa por seu marido um negro da 

mesma fazenda chamado Aleixo Carvalho com o qual fez vida marital e teve dois 

filhos.24 

Segundo o testemunho da senhora Andreza da Cunha, sobrinha de Domingas de 

Carvalho que herdara Páscoa após o falecimento de sua tia. A escrava era bastante 

desinquieta, enquanto os seus dois filhos eram vivos, cumpria os seus deveres de escrava, 

de esposa e mãe, mas após a morte deles passou a se envolver em constantes fugas na 

companhia de outros homens, se afastando dos seus afazeres e se recusando a fazer vida 

marital com o seu esposo Aleixo. 

Provavelmente suas fugas geravam muitos problemas para a sua senhora porque, 

além de negligenciar suas tarefas, seu péssimo exemplo poderia influenciar o mau 

comportamento dos outros escravos. A resistência de Páscoa e de outros angolanos em 

cumprir os deveres do casamento cristão, demonstra as fragilidades do trabalho 

missionário, pois não garantia que os conversos abandonassem seus antigos costumes. 

Conforme o relatório do trabalho missionário do padre Pedro Tavares ao Reitor 

do Colégio de Luanda em 8 de junho de 1631 , apesar de serem obrigados a se casarem 

para evitar o concubinato, alguns deles se mostravam obstinados a não aceitarem a 

monogamia. Outros se recusavam a casar com alguém alegando que eles andavam 

amancebados com outros parceiros e da mesma maneira fariam depois de casados em 

face da Igreja. 25 

Sendo assim, a recusa em obedecer às leis do casamento denota resistência 

contra a imposição cultural dos portugueses sobre os africanos, pois assim como esse 

sujeito mencionado na carta, havia outros que mantinham relacionamentos fora do 

casamento, e tornavam-se alvos de punição por meio do comércio negreiro, por serem 

escravos eram vendidos através do Atlântico. Essa estratégia era usada pelos senhores 

para castigar os escravos rebeldes.  Conforme Domingues da Silva, esses sujeitos eram 

                                                                 
24ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 53.  
25 MMA, vol.VIII, 1960, p. 28.  
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submetidos aos julgamentos dos tribunais locais, por terem cometido delitos repudiados 

pela sociedade, como assassinato, adultério, roubo e heresia.26 

Dessa forma a venda de Páscoa, se constituía como uma solução dupla para a 

senhora Andreza, ao passo que se livraria de uma escrava desinquieta, disciplinava os 

demais escravos com a ameaça de uma possível punição por meio de uma viagem em um 

navio negreiro. Pois um trecho do testemunho de Pascoal da Motta Telles, genro da 

senhora Andreza e por ela encarregado de embarcar sua escrava para a Bahia, revela o 

motivo da venda de Páscoa e do afastamento dela do seu cônjuge Aleixo, que se recusou 

a acompanhá-la na hora do embarque, alegando não ter cometido crime algum para ir 

com ela que nem fazia vida marital com ele por ser bastante desinquieta.27 A recusa de 

Aleixo em acompanhá-la na viagem até a Bahia revela que o embarque de Páscoa se 

constitui como um castigo para a escrava. Pois os horrores do tráfico Atlântico e do navio 

negreiro, provavelmente chegavam ao conhecimento dos escravizados.  

 

 

A escrava desinquieta e a sua venda para a Bahia  

 

Em Luanda reino de Angola ano de 1695, Páscoa Vieira fora embarcada em um 

navio negreiro, também conhecido pelos escravos como os tumbeiros, pois as viagens 

eram longas, desconfortáveis e em condições insalubres, imbuídas de horrores onde as 

mortes e suicídios eram constantes. Conforme Alencastro, os africanos eram tratados 

como mercadorias, depois de retirados de sua pátria eles eram submetidos a vários tipos 

de tortura física e psicológica no trajeto, sendo os mortos e mesmo doentes lançados ao 

mar como mercadorias danificadas e os que sobreviviam levavam na memória as tristes 

lembranças da viagem e a saudade da sua terra e familiares, obrigados a seguir outra 

cultura.28Além disso, os escravizados desembarcados nos portos brasileiros eram vistos 

de forma homogeneizada como seres pertencentes a uma mesma etnia e praticantes dos 

mesmos cultos, quando na verdade eles vinham de várias regiões africanas com 

                                                                 
26 SILVA, Daniel B. Domingues da. Brasil e Portugal no comércio atlântico de escravos:um balanço   
histórico e estatístico. In: GUEDES Roberto (org.). África: Brasileiros e portugueses-Séculos XVI-XIX. 
Rio de Janeiro: Mauad X, 2013.  p. 57. 
27 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 54. 
28 ALENCASTRO, Felipe. Africanos “os escravos da Guiné”. In: O trato dos viventes: formação do 
Brasil no Atlântico Sul. Companhia das Letras. São Paulo, 2000, p. 49. 
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costumes e línguas diversas. De acordo com Selma Pantoja,29os moradores de Luanda 

eram oriundos de várias regiões africanas e de outras partes da Europa e América. 

Formando uma sociedade multicultural entre os indivíduos que atuavam no comércio de 

escravos fossem eles, militares, eclesiásticos, comerciantes ou degredados, todos foram 

movidos pela ambição de lucrar mais com comércio Atlântico. Conforme Linda 

Heywood.30 Os exportadores conseguiam obter capturados refugiados a preços tão 

abaixo do mercado que os incentivam a carregarem grandes quantidades de escravos nas 

embarcações que partiam da África Central, passavam pela América espanhola, 

Cartagena e vera Cruz, no decorrer desse percurso os índices de mortalidade eram altos, 

mas não comprometia os elevados lucros do negócio. 

Segundo Maria Inês Côrtes de Oliveira à medida que o tráfico atingiu grandes 

proporções comerciais a multiplicidade cultural da África foi ignorada.31A origem dos 

termos para designar os nomes de nação se deu em função da dinâmica do comércio, 

pois a ineficácia das informações contidas nos registros sobre o tráfico estava 

direcionada as características voltadas para as atividades laborais avaliando-os de 

acordo com o sexo, a idade e a força física. Daí tendia a generalizar a procedência dos 

escravizados os denominando de negro da Guiné, Costa da Mina ou aos locais de 

embarque como Luanda, Cabinda e Benguela, tais denominações são oriundas do 

vocabulário europeu e das populações envolvidas com o trato Atlântico.32 

 Conforme Diógenes Hudson de Araújo Souto, umas das justificativas para a 

utilização extensiva do tráfico transatlântico comandado pelos portugueses seriam o 

discurso e a materialização do comércio, empreendendo-se uma grande batalha para 

aquisição da nova mão de obra, muitas vezes realizada de formas violentas, ou por 

comercialização mercenária. Os portugueses e outros europeus invadiam povoados 

africanos capturando os negros e jogavam em seus navios para trazê-los às colônias. A 

captura praticada inicialmente pelos portugueses se tornou uma prática comum, 

largamente usada por outros países europeus. Sendo assim, o comércio de escravos 

passou a ser uma atividade altamente lucrativa do período colonial.33  

                                                                 
29 PANTOJA, Selma. Inquisição: degredo e mestiçagem em Angola no século XVIII. Revista Lusófona de 
Ciência das Religiões – Ano III. 2004 / n. º 5/6 – 117-136. p .273.  
30 HEYWOOD, Linda M. Diáspora Negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2013, p. 35. 
31OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. Quem eram os “negros da Guiné”? A origem dos africanos na Bahia.  
Afro-Ásia. Ano1997/ n.º 19/20 -37-73, p. 41.   
32 Idem. p.73. 
33 SOUTO, Diógenes Hudson de Araújo. O comércio atlântico intra-colonial: a influência brasílica na 
África centro-ocidental: a grande lavoura e o tráfico de cativos (1648-1703) UNICEUB, 2005. 
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No entanto, James Rodrigues afirma que os tratados comerciais não ocorreram  

apenas com as invasões europeias, mas através de contratos com os soberanos africanos 

que passaram a ver no comércio negreiro a possibilidade de altos lucros mantidos pelos 

capturados em guerras.34  

Ferrreira35 destaca a importância da mão de obra escrava em vários setores da 

sociedade colonial, na qual os escravizados eram capazes de realizar diversas atividades 

laborais como os de ladrilhadores, carpinteiros, ferreiros e marinheiros para seus navios 

que navegam pela costa atlântica. As autoridades locais afirmavam que a riqueza do 

reino de angola consistia fundamentalmente em escravos e nos trabalhos por eles 

realizados, impulsionando a economia nas duas margens do Atlântico.  

Conforme Alencastro, o cativo era um produto que transportava outras 

mercadorias, movimentado um sistema de transporte terrestre e pluvial, interligando a 

Alta da Guiné, a Costa da Mina e o Reino de Angola. O tráfico negreiro formava uma 

rede de produtos entre o Sertão e a Costa Africana, influenciando intercâmbios culturais 

através das trocas marítimas que além de abastecer a mão de obra escrava, supria o 

consumo doméstico das aldeias na África Ocidental e central, proporcionando um 

intercâmbio mútuo de conhecimentos de técnicas para o plantio, a fabricação de armas e 

as estratégias de guerras utilizadas pelos guardiões das costas atlânticas, bem como a 

troca de expressões linguísticas.36 

Sobre as condições de viagens durante as travessias dos navios tumbeiros, ainda 

há muitas lacunas referentes às desumanas condições de viagens, segundo Alencastro 

estão relacionadas ao silêncio dos padres e jesuítas portugueses que mais viajavam 

nesses navios e possivelmente foram testemunhas dos tormentos vividos pelos cativos 

durante as travessias atlânticas. O autor cita o testemunho do frei Sorrento capuchinho 

italiano, que revelou o drama dos novecentos escravos embarcados de Luanda para a 

Bahia em 1649. Para ele tal cenário se constituía em um inferno devido ao insuportável 

fedor, a falta de espaço e gritos contínuos. Anos depois outro capuchinho italiano 

revelaria detalhes sobre a distribuição dos escravos a bordo, que trazia os homens 

                                                                 
34RODRIGUES, Jaime. O tráfico de escravos e a experiência diplomática afro-luso-brasileira: 
transformações ante a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Anos 90, Porto Alegre, v. 15 n. 27, 
p. 107-123, jul. 2008, p. 111.  
35 FERREIRA, Roquinaldo Amaral.Cross-cultural exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil 
during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. pp.19-21. 
36 ALENCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 
Companhia das letras, 2000, p. 90-95. 
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acorrentados no porão, as mulheres no segundo convés, as grávidas no castelo de popa e 

as crianças no primeiro convés. Sendo assim, o drama vivido pelos escravos era de 

conhecimento da Igreja, missionários e outros tripulantes que viajaram a bordo desses 

navios tumbeiros, no entanto todos faziam vista grossa e evitavam fazer narrativas sobre 

essas embarcações desumanas.37 

Segundo Sene, a dura viagem da África era uma prova de resistência, quase 

metade dos escravizados morria no trajeto e os que escapavam da morte durante a 

viagem não viviam mais que dez anos no trabalho forçado, principalmente pela dureza 

da rotina no engenho.38 De acordo com Hudson a importação continuada de escravos, o 

medo, a fome, a sede e o desespero figuravam-se como seus companheiros. Além disso, 

as doenças que assolavam os navios negreiros em razão das condições insalubres, 

vitimavam vários escravizados.39 

 Após ter sido submetida a uma viagem extremamente demorada, vivenciado 

esses horrores a escrava Páscoa desembarcou no porto de Salvador em 1695, em um 

ambiente totalmente estranho, longe de seus amigos e familiares onde teria que 

recomeçar a sua vida. No entanto, a constante em sua nova vida era a sua condição de 

mulher escravizada e controlada pela cultura senhorial. 

 Quando chegou a Bahia, Páscoa passou a ser escrava de Francisco Álvares 

Távora, tabelião público e morador da cidade de Salvador. Luis Álvares Távora, estava 

entre as pessoas que também conviviam no mesmo domicílio, “um filho da casa”, 

expressão utilizada por Páscoa em uma de suas confissões ao Santo Ofício, com o qual 

ela disse ter andado “mal encaminhada”. Ali também vivia Pedro Arda, outro escravo 

da casa com quem ela também se relacionava. Páscoa vivia na propriedade de Francisco 

o que nos leva a pensar que ela realizava os serviços domésticos além de ter sido objeto 

de desejo de Luis Álvares Távora, primo de Francisco40.  

Estando Páscoa e Pedro Ardas, vivendo “amancebados” foram afastados pelo 

senhor, mas eles resistiram à separação de tal forma que o senhor Francisco, a fim de 

evitar o concubinato, autorizou o casamento perante João Gomes da Silva, vigário da 

Paróquia de São Pedro. E dessa forma, Páscoa foi levada a se casar mais uma vez, só 

                                                                 
37 Idem, p. 85. 
38  SENE, Roberto Revelino. Caso Paiol de Telha: uma historia dos descendentes negros escravizados 
frente à expropriação de terra em Guarapuava Paraná. UFRPG. 2008, p.21. 
39 SOUTO, Diógenes Hudson de Araújo. O comércio atlântico intra-colonial: a influência brasílica na 
África centro-ocidental: a grande lavoura e o tráfico de cativos (1648-1703) UNICEUB, 2005. 
40 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 69. 
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que desta vez senhor Francisco quis evitar um pecado contra o matrimônio, já que eles 

se negavam a separação imposta por ele. Depois de casados fizeram vida marital e 

tiveram dois filhos41. Sendo assim estariam cumprindo um mandamento e poderiam 

viver juntos, sem impedimentos morais, pois passaram a fazer parte do modelo de 

família vigente na sociedade.  

 O senhor Francisco pensou que havia resolvido o problema do concubinato, mas 

foi surpreendido com uma notícia trazida por seu primo Luis Álvares Távora, que 

regressado de uma de suas viagens a Angola, informou-lhe que a sua escrava Páscoa já 

era casada, e que o seu marido ainda era vivo em Vila de Massagano, Reino de Angola. 

Sabendo disso, ele resolveu vender Pedro Ardas com o intuito de separar o casal e 

impedir que continuassem a viver em pecado, já que tal união se constituía em um crime 

contra a Igreja. Mas o seu papel enquanto cristão seria também denunciar a sua escrava 

a Inquisição. 

 

 

 

Páscoa apela para a “justiça e misericórdia” do Santo Ofício  

 

No dia 24 de Dezembro de 1700, com base no processo, Páscoa Vieira 

comungou no cárcere de penitência na cidade de Lisboa, e estava instruída nos mistérios 

da fé Católica. Embora não apareça com clareza no processo a data do embarque para 

Castro Marim, supõe-se que tenha ocorrido logo após esse ritual.42 

Após dois anos de degredo no couto de Castro Marim, no dia 13 de maio 1703, 

faltando seis meses para Páscoa cumprir a pena, solicitou o pedido de misericórdia em 

função de sua condição física, pois estava muito enferma e se encontrava totalmente 

desamparada em um país estrangeiro. Essa petição foi feita por um comissário do Santo 

Ofício de Lisboa, o qual informou o estado dela, a súplica pela absolvição e para que 

pudesse voltar a Salvador onde morava “o seu senhor”, com o propósito de ser cuidada 

e alimentada. Isso nos leva a supor que a concessão de clemência era concedida em caso 

                                                                 
41 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 70. 
42 ANTT, Inquisição de Lisboa, Processo n° 10026, fl. 97. 
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de enfermidades. Um exemplo disso é o caso da baiana Joana da Cruz, mencionado por 

Vainfas, que teve a sua petição deferida pela Inquisição. Ela foi condenada ao degredo 

pelo crime de bigamia, por cinco anos em Angola. Ao se encontrar muito doente 

suplicou pela piedade aos inquisidores, que devido as suas condições de saúde, teve seu 

pedido concedido.43   

Nesse caso, o pedido de clemência ocorria quando o condenado estava com a 

saúde bem debilitada. No entanto, antes da concessão do beneficio os inquisidores 

recorriam a vários exames médicos a fim de constatar as enfermidades, nos remetendo a 

supostas estratégias dos condenados para amenização da pena.   

A Misericórdia e Justiça, lema que a Inquisição procurava disseminar por onde 

passava para justificar o seu controle sobre as mentes e os comportamentos morais dos 

indivíduos sendo estes, portanto devedores e obrigados a reconhecer e propagar tais 

atos. Deste modo, a misericórdia e a justiça se constituíam em instrumentos para a 

legitimação do poder e controle das práticas morais e religiosas dos indivíduos. 

O pedido de misericórdia de Páscoa foi concedido e ela foi então liberada para ir 

aonde bem quisesse, resta saber, se ela ainda teria algum lugar para voltar. Pois 

mediante tais circunstâncias não sabemos se Páscoa desfrutou da tão sonhada liberdade, 

em função da sua idade e do seu estado físico. Teria ela conseguido resgatar os seus 

laços familiares? Infelizmente a fonte não aborda o destino de Páscoa para além da 

decisão da misericórdia inquisitorial. 

 

Conclusão 

A trajetória de Páscoa revela a força da mulher que mesmo tendo que enfrentar 

situações adversas causadas pela escravidão ousou por duas vezes desfiar a sociedade 

colonial. Primeiro quando cometeu o adultério sendo punida através de sua venda para a 

Bahia, vivenciando os horrores dos navios tumbeiros, depois na tentativa de reconstruir 

outros laços afetivos se casou pela segunda vez, cometendo assim o crime de bigamia, 

sendo duramente julgada e punida pela Inquisição a três anos de degredo para Castro 

Marim, onde conseguiu pleitear perante a Inquisição o perdão do restante que faltava 

para cumprimento de sua pena.   

                                                                 
43 VAINFAS, Ronaldo, Trópicos dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1997, p.321. 
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Portanto a rebeldia de Páscoa em cumprir os seus deveres de escrava e esposa, a 

luta de Pedro contra o senhor para fazer o valer o seu direito de marido, as estratégias de 

Páscoa durante suas confissões perante o santo ofício, aponta fragilidades do controle 

europeu sobre esses indivíduos e os demais povos africanos que desafiaram o sistema, 

enfatizando a civilizações angolanas que foram protagonistas de lutas constantes, 

destacando a resistência da rainha Njinga. 

 Páscoa caiu nas garras da Inquisição pelo crime de bigamia, essa parte de sua 

vida aponta traços de uma sociedade marcada pelo controle senhorial no qual a Igreja e 

a Inquisição, funcionavam como um aparelho repressor, usando o medo e a dor como 

recursos pedagógicos para conduzir o cotidiano dos colonos. No entanto, as 

transgressões de Páscoa revelam que os escravizados rebeldes recebiam severas 

punições como o degredo para as galés ou outras partes do Reino.   
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