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Uma classe média em Salvador,  
um terreiro no subúrbio

SALVADOR: CAPiTAL DA BAHiA, METRóPOLE DO NORDESTE

Salvador, com suas praias e construções da época colonial, é a mais 
bela cidade do Atlântico Sul, segundo a página oficial da prefeitura 
municipal. Para quem vem de São Paulo, no entanto, Salvador apre-
senta uma fisionomia curiosa: próximo aos prédios residenciais de 
alto padrão aglomeram-se incontáveis construções sem acabamen-
to, sem projeto arquitetônico, espremidas umas contra as outras, nas 
quais são erguidos dois, três, até quatro andares, em vielas e escadas 
por onde mal se passa uma geladeira. É costume dizer que “o sonho do 
baiano é bater laje”, ou seja, construir mais um andar da própria casa, 
ou até mesmo outra residência independente. Aqui o “padrão perife-
ria” é encontrado nas áreas centrais da cidade e não somente nos su-
búrbios distantes.1 Contudo, a periferia, propriamente dita, não é tão 
“feia”: Paripe, Plataforma e outros bairros do Subúrbio Ferroviário 

1 isto se refere a um período anterior ao governo lula. após seus dois mandatos, esse padrão de 
construção mudou visivelmente, incorporando acabamento e pintura externa a muitas mo-
radias em salvador, embora ainda se destaquem claramente das construções de alto padrão.
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26 Diplomas e Decás

não são totalmente marrons nos tons dos tijolos e da terra batida. Há 
muito mais verde, seja nos terrenos desocupados e cobertos de mato, 
seja nos quintais, jardins, canteiros e quaisquer outros pequenos es-
paços tomados por árvores e plantas de diversos portes, seja pela ve-
getação característica da região que ainda estabelece limites à grande 
cidade, onde a Baía de Todos os Santos não o faz. Existe ainda o parque 
São Bartolomeu, reserva florestal situada no bairro de Plataforma, 
que, embora não seja amplamente frequentado devido à violência, 
ainda fornece uma imensa área verde com riachos e cachoeiras.

À primeira vista, a “periferia no centro” — antigas invasões hoje 
regularizadas, como o Alto das Pombas, na Federação, se embre-
nhando pelas encostas e circundando áreas comerciais e residenciais 
muito mais valorizadas — pode dar a impressão de uma grande pro-
ximidade entre camadas sociais distintas, assim como as massas que 
se aglomeram no Carnaval e nas festas de largo.2 No entanto, a proxi-
midade física parece não diminuir a distância social e Salvador é mui-
tas vezes referida pela pobreza e pela grande desigualdade que divide 
sua população, na maioria negra. De fato, a capital baiana apresenta 
altos índices de precariedade e informalização do trabalho (CASTRO, 
1998; CASTRO; BARRETO, 1998, GORDILHO, 2000), além da con-
centração de renda costumeira no país. 

De toda forma, Salvador é hoje uma das grandes cidades do 
país, com mais de 2,6 milhões de habitantes3 no município em 2010 
e 3,7 milhões na região metropolitana em 2009 (IBGE, 2010). Destes 
residentes, 1.925 mil eram economicamente ativos, em novembro 

2 como são chamadas as festas que acontecem nas ruas, como a festa de iemanjá, no rio 
Vermelho, a procissão da conceição da praia e a lavagem do Bonfim. em geral, tais eventos 
misturam motivos religiosos à festa profana, com barracas de comida, bebida e jogos, além 
de muita música e paquera, tudo imerso no sincretismo com o candomblé.

3 os dados utilizados nesta seção foram atualizados sempre que possível, pois embora tenham 
ocorrido muitas mudanças na economia brasileira entre a redação da tese e a revisão para o 
livro, veremos que o perfil geral das camadas de renda e escolaridade nas capitais considera-
das não se alterou significativamente. (iBGe, ©2014)
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de 2010,4 o que representava 57,4% da população em idade ativa, 
isto é, com 10 anos de idade ou mais. Desta última, 52,1% encon-
trava-se ocupada no referido mês, revelando um pequeno cresci-
mento com relação aos anos de 2004 (50,2%) e 2005 (49,9%) que, 
contudo, apresentou tendência de queda em novembro de 2011, 
com 50,8% da população em idade ativa (IBGE, 2011), o que per-
mite considerar o nível de ocupação na cidade de Salvador como 
relativamente estável na última década. Isto, porém, só apresenta 
alguma relevância para o enfoque dado neste estudo, quando con-
siderado o conjunto das relações de ocupação, renda e escolaridade 
da população da cidade, seu desenvolvimento histórico e configu-
ração econômica entre as demais capitais brasileiras, possibilitando 
visualizar o cenário no qual destacaremos o estilo de vida da classe 
média aqui considerada.

figura 1 — Bairros da ondina e do calabar 

fotógrafo: elena calvo-Gonzalez.

Dessa forma, interessa ressaltar que, entre 2004 e 2010, a pro-
porção da população ocupada com carteira assinada no setor privado 

4 a variedade das fontes consultadas deve-se ao fato de que, muitas vezes, os dados disponí-
veis não se referem às mesmas unidades territoriais ou ao mesmo período.
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subiu de 33,8% para 42,3%, ao passo que a ocupada no setor priva-
do sem carteira caiu de 14% para 11,9%. Já a população ocupada no 
serviço público (funcionários e militares) ficou entre 7,5% e 7,9%, 
respectivamente, e como empregadores entre 4,2% e 3,7%. A taxa 
da população ocupada por conta própria teve queda de 26%, em no-
vembro de 2004, para 20,7% em 2010. Da população ocupada em 
novembro de 2010, 14,6% tinha entre quatro e sete anos de estudo, 
14,1% entre oito e 10 anos e 66,4% 11 anos ou mais. Embora estes 
dados indiquem que há maior probabilidade de se conseguir uma 
ocupação quanto maior for a escolaridade, não significam que esta 
resulte, necessariamente, em melhor posição ocupacional, pois entre 
a população desocupada (em idade ativa) da capital na mesma época, 
encontrava-se 60,4% com mais de 11 anos de estudo (bastante acima 
dos 55,5% encontrados nas seis regiões metropolitanas analisadas) 
e 20,8% entre oito e 10 anos. É preciso considerar ainda que Salva-
dor apresentava uma taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos 
ou mais de 4%, naquele ano, bem abaixo da taxa nacional (9,6%) e 
da encontrada em Recife (7,1%), porém acima de capitais do Sudeste 
como Belo Horizonte (2,9%) ou São Paulo (3,2%) (IBGE, 2011). Con-
tudo, no que diz respeito aos adolescentes entre 15 e 17 anos frequen-
tando o nível escolar adequado, a taxa no Nordeste continuava abai-
xo daquela encontrada no Sudeste no ano de 2009, respectivamente 
39,2% e 42,1%, embora tenha havido ligeira melhora no país como 
um todo (IBGE, 2010, p. 46).

Discrepâncias também podiam ser verificadas no acesso à renda 
das grandes regiões e suas capitais. No ano de 2010, o rendimento 
médio total nominal efetivamente recebido pelas pessoas ocupadas 
com 10 anos de idade ou mais foi de R$ 1.371,00. Contudo, quando 
comparado ao rendimento mediano, ou seja, o número que divide a 
população investigada exatamente ao meio, vemos que o valor rece-
bido foi de R$ 605,00, o que significa que uma parcela minoritária da 
população, praticamente, duplica o valor da renda média, enquanto a 
maioria, na verdade, recebe bem menos do que o acima mencionado. 
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Em São Paulo, esses valores eram de R$ 1.989,50 e R$ 935,00, respec-
tivamente, e em Belo Horizonte, de R$ 1.942,00 e R$ 885,00. Embora 
esta discrepância entre os valores médios e medianos esteja presente 
em todas estas capitais, vemos que tanto o rendimento médio quan-
to o mediano eram relativamente baixos em Salvador. Não apresento 
estes números com o intuito de introduzir uma análise quantitativa 
da classe média em Salvador — o que, diga-se de passagem, é extre-
mamente difícil, devido à ausência de estudos semelhantes no Brasil, 
como aponta Figuereido (2003, f. 46) —, mas apenas fornecer um pa-
norama geral do que significa ser de “classe média” numa metrópole 
nordestina, em comparação com alguns elementos de outras gran-
des cidades do país. Evidentemente, tudo isto só faz sentido quando 
consideramos as características específicas da formação da cidade de 
Salvador e sua região metropolitana.

figura 2 — av. Vasco da Gama, vista da área popular em direção à de classe média

fotógrafo: luciana Duccini.
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AS POLíTiCAS PúBLiCAS DE iNDUSTRiALizAçãO E O EMPREGO

Segundo Castro e Barreto (1998, p. 145), em meados do século XIX 
houve um florescimento da economia industrial na Bahia, seguido 
por um período de estagnação na primeira metade do século XX. A 
partir dos anos 1950, porém, o crescimento industrial foi retomado 
com investimentos estatais na indústria de petróleo. Nas décadas de 
1960 e 1970 as políticas públicas de desconcentração industrial, atra-
vés de incentivos fiscais e financeiros, impulsionaram o crescimento 
econômico da Região Metropolitana de Salvador (RMS), encontrando 
um mercado de trabalho urbano já consolidado pelos períodos de de-
senvolvimento anteriores. Até mesmo a década de 1980 — muitas ve-
zes chamada de “década perdida”, devido à recessão no país — ainda 
manteve as consequências positivas das políticas de industrialização 
e o estado da Bahia continuou crescendo até o início dos anos 1990. 
Entretanto, apesar de todo esse crescimento ser calcado na industria-
lização, este processo não foi capaz de alterar os altos níveis de infor-
malização e precarização do trabalho:

Sabemos, ademais, que a ampliação do processo de precari-
zação do trabalho se deu na RMS a partir do final dos anos 
60, paradoxalmente, no mesmo momento em que se intensi-
ficava o crescimento econômico local com base na indústria 
de bens intermediários. Este importante surto de industria-
lização gerou uma estrutura ocupacional moderna, em tor-
no do Pólo Petroquímico de Camaçari, elevou a arrecadação 
pública, incrementou a massa salarial em Salvador e RMS, 
diversificou o comércio, gerou pequenos negócios na área de 
serviços direcionados ao Pólo. Entretanto, pela ausência de 
indústrias de terceira geração, teve um efeito relativamen-
te restrito sobre o emprego; [...] Nessas condições, a grande 
massa urbana continuou a sobreviver em situação de preca-
rização, mesmo num período de acelerado crescimento eco-
nômico local. (CASTRO; BARRETO, 1998, p. 162)

Na verdade, o impacto do desenvolvimento industrial na RMS 
foi muito além dos empregos diretamente gerados que, no final da 
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década de 1980, representavam apenas 12% do emprego total, en-
quanto serviços5 e comércio detinham, respectivamente, 48,8% e 
18,9% dos postos ao passo que, em novembro de 2011, serviços e co-
mércio representavam 52,4% dos postos ocupados, a indústria de 
extração, transformação e produção 10,9% e a da construção 9,2%.6 
De acordo com Castro e Barreto (1998), cerca de 80% do emprego na 
RMS ao final dos anos 1980 tinha alguma relação com a industriali-
zação. Isto, porém, não significou a reversão de relações de trabalho 
precárias, uma vez que Salvador manteve altas taxas de desemprego 
oculto, em comparação com São Paulo, por exemplo, até o ano 2005, 
o que segundo Gozanga (2006, p. 445) indica a deterioração do mer-
cado de trabalho.

Ainda assim, não apenas os números, em postos de trabalho e 
renda, sofreram grande influência das políticas estatais de desenvol-
vimento para a região. O “emprego no Pólo” e nas empresas simi-
lares passou a conformar carreiras profissionais e expectativas para 
uma larga parcela dos trabalhadores. A profissão de nível técnico, 
especializada, que oferecia salários muitas vezes semelhantes aos de 
profissionais de nível superior, além de garantias trabalhistas, pas-
sou a fazer parte do horizonte, e dos sonhos, de homens e mulheres 
de classe baixa (mas não tão pobres que não conseguissem perseguir 
uma escolarização mínima, nem sempre alcançando o nível médio) e 
de classe média baixa, exercendo um amplo impacto tanto na confi-
guração de suas identidades, como mostram Guimarães, Agier e Cas-
tro (1995), quanto na reconfiguração de distinções de classe. Segundo 
Castro e Guimarães (1995), com a estabilização de camadas operárias 
fabris, seus padrões de consumo e distinções de status puderam ser 
redefinidos, mas ao mesmo tempo, as camadas médias também re-
definiram os seus próprios padrões. Nesse movimento, os autores 
destacam como relevante para a compreensão de tais distinções os 

5 exclusive serviços domésticos, cuja taxa era de 9,1%.

6 pesquisa mensal de emprego: salvador (iBGe). Novamente, excluindo-se serviços domésticos, 
com taxa de 8,3% dos postos de trabalho.
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eixos trabalho (e sua organização), família, capital cultural, distri-
buição de poder na fábrica e fora dela (AGIER; GUIMARÃES, 1995), 
apoiando-se na ideia de que a situação de um indivíduo não pode ser 
reduzida à sua posição na esfera econômica e, muito menos, pode-se 
inferir a partir daí a formação de uma identidade de classe. 

Com as transformações na esfera do trabalho mencionadas 
acima, ganhou importância a noção de “profissão” (em oposição a 
“ofício”) como uma “[...] atividade permanente de caráter técnico 
e mental, dotada de uma carreira, ou seja, de uma gradação de fun-
ções e cargos que só podem ser exercidos pelos titulares de um diplo-
ma.” (AGIER; GUIMARÃES, 1995, p. 42, grifo do autor) As profissões 
de caráter técnico foram, então, associadas a oposições entre moder-
no e antigo, útil e inútil, produtivo e improdutivo, os últimos termos 
sendo correlacionados à tradição bacharelesca das universidades. 
(AGIER; GUIMARÃES, 1995)

Mesmo assim, esta reconfiguração das representações e das posi-
ções objetivas no trabalho não significou uma real perda de prestígio 
das profissões de nível universitário. Estas continuaram a deter não 
apenas maior valor social, como também o monopólio das funções 
“menos subordinadas” na fábrica, aquelas que permitiam uma ade-
quação do tempo do trabalho ao das atividades familiares e sociais, 
quebrado pelo trabalho em regime de turno. Muito mais do que um 
conhecimento tecnicamente superior, tais funções exigiam o domí-
nio de condições internas e externas ao processo de produção em si 
mesmo (AGIER; GUIMARÃES, 1995) isto é, um conhecimento muito 
mais amplo que é socialmente valorizado como superior. Era, e ainda 
é, o diploma universitário o único meio de acesso a esta “outra” esfera 
do trabalho e as carreiras de nível médio encontravam aí um bloqueio 
intransponível na ausência da escolarização continuada.

Guimarães (1995) analisa exatamente a situação de um operário 
que, proveniente da “pequena classe média” do interior, optou por in-
gressar na indústria petroquímica como profissional de nível técnico 
ao invés de investir numa carreira universitária, como fizeram seus 
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três irmãos. A princípio, frente às dificuldades financeiras e familiares 
do momento e às possibilidades econômicas de tal emprego, a escolha 
parecia compensadora. No entanto, como mostra o autor, ao longo 
do tempo essas vantagens foram superadas por aquelas obtidas pelos 
irmãos com carreiras universitárias, e este indivíduo ressentia-se das 
relações de trabalho vividas, sobretudo, por suas ausências do conví-
vio familiar. 

Em suma, Guimarães, Agier e Castro (1995) revelam que as per-
cepções do trabalho e da identidade do trabalhador não são delimitadas 
apenas pelo rendimento auferido e pelo consumo que proporciona, 
mas também pelo tipo de saber mais, ou menos, socialmente valo-
rizado que requer. Estes conhecimentos, geralmente, estão correla-
cionados com o monopólio de certas funções e cargos (expresso em 
títulos e diplomas), correspondentes a determinados usos do tempo 
(por sua vez também valorados) e pela relação com as possibilidades 
e expectativas construídas no ambiente familiar. Até mesmo a parti-
cipação em movimentos reivindicatórios deve ser analisada, segundo 
os autores, em relação com esses outros elementos e não apenas face à 
posição do sujeito no processo de produção. 

Dessa forma, não podemos negar que a escolarização de nível 
superior se faz acompanhar, muitas vezes, de rendimentos mais ele-
vados, como mostra Almeida (2006). Fazendo uma comparação en-
tre os custos médios de uma graduação e os rendimentos médios por 
idade com e sem o curso superior, Almeida concluiu que a posse de 
um diploma universitário pode aumentar entre 50 e 100% os rendi-
mentos líquidos ao longo da vida de uma pessoa. Mais precisamente, 
no ano de 2006, na cidade de Salvador, o portador de um diploma de 
universidade pública viria a receber, ao final de sua vida de trabalho 
R$ 623.477,91 a mais do que uma pessoa com apenas o nível médio. 
(ALMEIDA, 2006) Para o caso de um diploma de faculdade particular 
a diferença caía para R$ 587.477,91. Isto quer dizer que, embora não 
possamos limitar o estilo de vida da classe média ao seu diferencial 
de renda, nem inferi-lo diretamente da posse de um diploma de cur-
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so superior, podemos dizer que a afirmação do senso comum de que 
renda e padrão de consumo estão ligados à escolarização prolongada, 
de fato, têm grandes probabilidades de se verificar.7

figura 3 — av. manoel Dias da silva no bairro da pituba

fotógrafo: John Gledhill.

Em resumo, podemos dizer que Salvador passou por um período 
de acelerado desenvolvimento industrial (entre os anos 1950 e 1970) 
que, apesar de figurar no horizonte de possibilidades de trabalho e as-
censão social de ampla parcela da população, não foi capaz de reduzir 
as disparidades entre diferentes camadas sociais, nem de diminuir 
os altos índices de desemprego e pobreza, tampouco de absorver 
um efetivo realmente grande de trabalhadores a ponto de criar uma 
camada operária “média” numericamente expressiva. Além disso, 
distinções de status baseadas na formação universitária e exercício 

7 embora o trabalho de almeida apresente médias estatísticas e tenha um caráter probabilísti-
co, não apresentando uma relação de determinação entre escolaridade e renda, trata-se de 
um exercício interessante e realizado a partir da ponderação de diversas variáveis, como mé-
dia de tempo de trabalho no conjunto das ocupações em salvador, média de anos de estudo 
para a graduação, custos diretos e indiretos dos cursos etc.
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de profissões correlatas permaneceram operantes, mesmo que não 
resultassem em renda muito mais elevada. Em concordância com as 
propostas destes autores, as pessoas por mim investigadas avaliavam 
positivamente o domínio de certos “conhecimentos” e certas mo-
dalidades de consumo. Tal qual a classe média paulistana pesquisa-
da por O’Dougherty (1998),8 a classe média soteropolitana que vai 
ao candomblé também vê na “diferenciação cultural” aquilo que a 
distingue de estratos mais baixos.

figura 4 — residências populares na av. Vasco da Gama

fotógrafo: luciana Duccini.

A VELHA “ROMA NEGRA”

No entanto, isso ainda não é tudo. É preciso levar em considera-
ção que Salvador é tida como a “grande metrópole negra” do Bra-
sil. Referências à negritude — e aos seus corolários “culturais”, tais 
como a capoeira, a música e o candomblé — estão por toda à parte. 

8 todavia, não defino a “classe média” somente em termos de consumo, mas também em 
termos de profissão, o que será discutido na seção final deste capítulo.
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São famosos os afoxés, como Filhos de Gandhi e blocos afros, como 
Ilê Aiyê, presentes não apenas no Carnaval, mas em muitos outros 
eventos: nas festas religiosas (e também “profanas”) da Lavagem do 
Bonfim, de São Lázaro, São Roque e Iemanjá; nos shows, gratuitos ou 
não, em lugares amplos da cidade, muitas vezes patrocinados pela 
prefeitura ou outro órgão público. É possível comprar berimbaus, 
pandeiros ou calças de capoeira com relativa facilidade, seja como 
“souvenir”, seja para uso de fato. Exibições da luta são mais restritas 
às áreas turísticas, embora seja bastante fácil encontrar uma roda ou 
uma escola de capoeira por toda a região central, nos bairros de clas-
se média e mesmo nos colégios frequentados por suas crianças. Sem 
contar a variedade de penteados para cabelos crespos que se vê nas 
ruas, bem como estampas e tecidos “afro”.

figura 5 — orixás do Dique do tororó

fotógrafo: luciana Duccini.

Estátuas de Orixás enfeitam o lago do Dique do Tororó, uma 
grande área pública transformada em área de lazer pela prefeitura 
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municipal, com direito a painel explicativo sobre quem é cada um. 
Esculturas mais estilizadas, de artistas plásticos famosos como Caribé 
ou Bel Borba, podem ser encontradas no Rio Vermelho, bairro boêmio 
onde se pode comer acarajé e tomar cerveja em mesinhas de plástico 
dispostas pelos bares, antes de ir dançar ou assistir a um show de rock 
numa das pequenas casas noturnas da região. A central dos Correios, 
na Pituba, apresenta também três obras representando Iemanjá, Exu 
e Oxalá, este último sobre uma grande base de concreto redonda onde 
se vê os outros orixás em relevo. As baianas de acarajé, com suas saias 
enormes, batas de renda e torços, podem ser encontradas em cada 
esquina. De maneira mais discreta, são vários os edifícios que trazem 
nomes como Oxalufã (no Centro), Nanã (na Barra), Logunedé (em 
Ondina) e até mesmo baba Elemajó (no elegante bairro da Graça). Isso 
sem contar com o Vale do Ogunjá, avenida cujo nome oficial ninguém 
sabe, pois até a placa de trânsito traz o nome do orixá. Alguns dos ter-
reiros mais conhecidos são de fácil acesso, próximos ao Centro, como 
a Casa Branca e a Casa de Oxumaré, na avenida Vasco da Gama, e o 
Gantois, na Federação. No caso dos turistas, é possível agendar, atra-
vés da própria Bahiatursa, uma visita com guia a um terreiro, prefe-
rencialmente, quando há cerimônias públicas. 

Na verdade, essa “publicidade” de elementos da “cultura afro”, 
especialmente do candomblé, faz parte de um processo que se desen-
rola desde a década de 1960 e que pode ser interpretado como uma 
busca pela “autenticidade” relacionada ao movimento muito mais 
amplo, de caráter internacional, da contracultura. (PRANDI, 1999, 
p. 102) No caso do Brasil, essa autenticidade veio a valorizar aspectos 
que já eram colocados em evidência desde o século XIX, com a gran-
de questão da “identidade nacional mestiça”.9

9 Ver schwarcz (1995) para uma discussão sobre a problemática racial na preocupação em 
conformar uma identidade “verdadeiramente brasileira” e positiva; ver também Birman 
(1997) para uma crítica das relações entre este interesse difuso e as religiões afro-brasileiras 
na academia.
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Como afirma Sansone, (2000, p. 93) “[...] a desestigmatização 
de várias expressões culturais tidas como típicas dos negros na Bahia 
urbana, o que lhes permitiu tornarem-se parte da imagem pública 
do Estado da Bahia [...]” teve lugar num processo de intercâmbio de 
objetos e ideias entre grupos e locais (entre estados brasileiros e des-
tes com outros países, sobretudo Estados Unidos e alguns países afri-
canos), que culminou com uma ênfase no consumo como marca de 
identidade. Assim, em Salvador, há sempre a possibilidade de se optar 
por consumir bens e produtos “autênticos” (de referência africana), 
“modernos” (SANSONE, 2000, p. 98) ou simplesmente o que está nas 
revistas de moda (que incluem de roupas e livros a como educar os fi-
lhos). Num resumo muito breve, o que nos mostra o autor é que o con-
sumo também é uma arena de constituição de marcas de identidade 
(e nesse caso visíveis desde a primeira impressão) e que, mesmo num 
contexto de “globalização” e de produção de massa, as apropriações 
(e não poderíamos dizer “opções”, num sentido bastante amplo?) que 
se faz dos objetos de consumo sofrem constrangimentos históricos 
locais. Assim como qualquer metrópole, Salvador comporta espaços 
de criação de estilos de vida diversificados, porém, com um acento 
especial naquilo que remete à África, como típico da cidade.

Se, como foi mencionado acima, os setores de serviços, comércio 
e indústria concentram a maior parte dos empregos em Salvador, po-
demos esperar que uma pessoa de “classe média” seja dona de uma 
microempresa de serviços especializados (imobiliárias, por exemplo) 
ou de uma microindústria (especialmente manipulação de alimentos 
ou confecções), profissional liberal (principalmente médico ou ad-
vogado) ou, com menos frequência, funcionário de nível superior do 
poder público ou de uma grande empresa. Essa pessoa também tem 
muito mais chances de morar: em Brotas, Rio Vermelho, Amarali-
na, Nazaré ou Barris, bairros de ocupação mais antiga, próximos ao 
Centro; num dos novos bairros entre a Orla e a avenida Paralela (via 
expressa que liga a região do Iguatemi à Lauro de Freitas, município 
onde se localiza o Aeroporto e muitas das “boas praias” mais pró-
ximas), como o Imbuí; em outros bairros mais recentes da Orla; na 
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Ondina, Barra, Graça, Vitória, bairros antigos de classe média e alta, 
comercialmente muito valorizados, ou ainda na Pituba e Itaigara, es-
tes últimos mais homogêneos quanto aos padrões de construção. 

Há também grandes chances de que esta pessoa escolha fre-
quentar preferencialmente as cinco salas de cinema do Circuito Sala 
de Arte ou as 24 do Multiplex e UCI; sair à noite na Barra ou Rio Ver-
melho, ou preferir o Aeroclube (um shopping de lazer que concen-
tra restaurantes, lanchonetes, lojas de roupas e 10 salas do UCI),10 os 
grandes bares da Pituba e as grandes casas de shows da orla (onde, em 
geral, se apresentam as bandas de pagode ou forró do momento); ir à 
praia em Stella Maris e Flamengo (ao norte da cidade, em mar aber-
to, lotadas de pequenos condomínios para a classe média e grandes 
barracas de praia), ou no canto direito do Porto da Barra; exibir um 
visual mais “comportado”, mais “moderno”, mais “mauricinho”, 
ou de referência afro, mesmo que a pessoa não apresente qualquer 
característica fenotípica negra, como no caso de pessoas de cabelos 
lisos que utilizam uma espécie de cera para fazer dreadlocks. Outros 
“retratos” de Salvador podem ser construídos, evidentemente. En-
tretanto, aqui interessa privilegiar elementos que nos permitam dis-
tinguir diferentes extratos sociais e que, dessa forma, exemplifiquem 
relações entre eles.

PARiPE E O iLê Axé TORRUNDê AJAGUN

É nesse contexto geral em que vivem as 15 pessoas entrevistadas para 
esta pesquisa, oito delas pertencentes ao Ilê Axé Torrundê Ajagun, 
terreiro onde realizei três dos quatros anos de trabalho de campo. 
O Torrundê situa-se no distante bairro de Paripe, como mencionei, 
a cerca de 40 minutos do centro, de carro, ou mais de uma hora de 

10 poucos anos depois da defesa da tese, este espaço entrou em vertiginosa decadência, tor-
nando-se um local de prostituição notória nos bares e restaurantes que persistiram abertos. 
por volta de 2010, a prefeitura entrou em negociação com os lojistas para sua reabertura 
como centro comercial comum, o que, no entanto, até hoje não ocorreu. 
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ônibus. Trata-se de um bairro recém-reurbanizado,11 que conta com 
sistema de saneamento básico (embora o fornecimento de água não 
seja lá muito regular), tem a maior parte das ruas pavimentadas,12 
com passeio, iluminação pública e muitos quebra-molas para prote-
ger as crianças que brincam em frente às casas. 

figura 6 — Vista parcial do bairro de paripe; área próxima ao terreiro

fotógrafo: John Gledhill.

Na verdade, as ruas são bastante frequentadas também por jo-
vens e adultos que conversam ou andam tranquilamente, além de 
muitos cães, galinhas e uns poucos cavalos. Há a Prainha, com al-
gumas barracas e muitas canoas usadas por pescadores. Uma quadra 
de esportes e um campo de futebol de várzea ficam bem próximos ao 

11 Quando iniciei o trabalho de campo, em janeiro de 2001, as ruas da área do terreiro estavam 
sendo pavimentadas. Naquela época, chegar à roça em dia de chuva era uma aventura, pois o 
ponto de ônibus fica distante quase 1 km e era preciso andar em meio ao lamaçal das obras. 

12 em maio de 2009, fortes chuvas na cidade levaram ao desabamento de algumas ruas do bairro, 
incluindo uma parte do terreiro. Descobrimos, então, que nas obras de 2001 não foram constru-
ídas galerias pluviais e que toda a água das chuvas retornava ao solo ou juntava-se ao esgoto.
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terreiro, numa área com ares de limite: o asfalto acaba exatamen-
te em frente a um dos portões do Torrundê. À sua direita vemos a 
imensidão da cidade e à esquerda, um rio e morros cobertos de ve-
getação, embora existam ainda casas mais à frente. De fato, a roça13 
está numa região onde ainda se encontra muito verde e seu aspecto é 
muitas vezes o de cidade do interior e não de periferia urbana. Talvez 
Paripe seja um dos melhores bairros do subúrbio, pois além de praia 
e verde tem escolas, uma central de abastecimento de alimentos, um 
hospital, algumas clínicas particulares menores, um supermercado 
grande, vários mercadinhos e padarias, além dos incontáveis bares, 
botecos e vendinhas montadas na janela ou varanda de alguma casa.

O terreiro é relativamente novo, seu barracão14 foi inaugurado em 
1995 (antes disso, durante um ano foram realizadas sessões de caboclo 
na pequena área onde hoje está a cozinha), mas já contava, na época 
do início da pesquisa, com mais de 80 iniciados, entre filhos de san-
to, ogãs e equedes,15 dos quais muitos eram jovens entre 18 e 30 anos. 
Pai Dary, ou baba Giberewá, é seu chefe e fundador e tinha, no final 
de 2004, aproximadamente 56 anos de idade e 21 de iniciado. Inicial-
mente, ele não pretendia abrir seu próprio terreiro e assumiu o cargo 
de pai pequeno na casa de um de seus irmãos de santo. No entanto, 
segundo ele conta, quando o orixá tem um desígnio para uma pessoa 
este acaba se cumprindo: sua parceria terminou com um grave desen-
tendimento e pai Dary decidiu-se a abrir sua própria roça. Sua mãe de 
santo, Alaíde de Itapoã, ainda chegou a participar dos fundamentos 
do terreiro antes de falecer. Hoje, há cerca de 10 outras casas atuantes, 

13 os membros do candomblé costumam se referir ao terreiro como “roça”.

14 Nome dado ao salão principal, e em geral mais amplo de um terreiro, onde têm lugar as ceri-
mônias públicas.

15 ogãs são homens que não entram em transe, sendo escolhidos pelas divindades para ocupar 
cargos religiosos e equedes são seu equivalente feminino. os números aqui indicados são 
aproximados e me foram fornecidos por pai Dary, babalorixá do torrundê, já que é difícil dizer 
com precisão quantos membros a casa efetivamente possui, pois é comum no candomblé 
que algumas pessoas “desapareçam” do terreiro algum tempo depois de iniciadas. outras vão 
apenas para as principais festas e algumas se mudam para outros estados e países, mantendo 
contatos com a casa, apesar da impossibilidade de ir ao terreiro.
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filhas da mesma matriz. Entre os dois terreiros que conhecemos16 há 
uma série de elementos rituais comuns: o culto aos caboclos, a festa 
anual de baba Egun — que ocorre em novembro, próximo ao dia de Fi-
nados — e a obrigação de cinco anos de inciação17 são os mais visíveis. 
No entanto, há uma peculiaridade na iniciação de pai Dary para Oba-
luaiê, tido por uma divindade jeje. Com isto foram incorporados alguns 
elementos dessa nação18, como certas cantigas para Omolu, Oxumaré 
e Nanã e alguns termos, por exemplo, vodunsi para designar os filhos 
de santo iniciados com mais de sete anos. Apesar disso, são os ritmos, 
cantigas e a nomenclatura do queto que dão o tom geral às cerimônias 
para os orixás, ao passo que elementos da nação angola demarcam os 
rituais para os caboclos. Assim, o terreiro apresenta uma combinação 
de elementos variados que é muito comum em Salvador, à exceção, 
talvez, da referida influência jeje. 

Em dezembro de 2004, o babalorixá estava finalizando a prepa-
ração da roça para a grande festa comemorativa dos seus 21 anos de 
iniciação, com um atraso estratégico, de forma a não causar emba-
raços para as pessoas que tinham emprego formal ou frequentavam 
escolas e que por ventura fossem recolhidas na ocasião, já que mui-
tos estariam de férias, como ele me explicou. Para o grande evento, 
o terreiro sofreu mais algumas ampliações. O terreno vizinho, que 
já estava comprado, foi incorporado (a área total ficou em torno de 
2.500m2), criando um grande estacionamento rodeado por mudas de 
árvores e arbustos. Mais um banheiro e dois quartos foram construí-

16 por uma feliz coincidência, a profa. drª. miriam rabelo realizava trabalho de campo no terreiro 
da irmã de santo mais velha de pai Dary.

17 Nem todos os terreiros realizam a obrigação de cinco anos, que é mais característica da nação 
angola. os da nação queto realizam obrigações aos um, três e sete anos. 

18 Utilizo o termo como referente a diferenças internamente reconhecidas: “portanto, o termo 
‘nação’ se tornou uma forma de distinguir entre padrões rituais e ideológicos diferentes [...]” 
e diz respeito a distinções internamente reconhecidas que se refletem nas diversas “ortodo-
xias” ou “preceitos” relativos à divindade a qual o terreiro foi consagrado e as demais cultua-
das, à linguagem ritual (yorubá ou quicongo, por exemplo) e aos “fundamentos”, isto é, rituais 
mais privados de fundação de uma casa, iniciação e sacrifício de animais. (NicolaU-parés, 
1997, p. 36-37)
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dos, além dos que já existiam antes. A casa principal, onde ficava a 
suíte do babalorixá e onde residia a Iá Morô,19 foi reformada e pintada 
e novas estátuas de caboclos e orixás foram erguidas. Pai Dary é o 
autor dessas esculturas que representam as divindades tais como lhe 
apareceram em alguns sonhos. O terreiro já contava com 10 delas e 
13 alto-relevos, alguns ainda sendo finalizados. Com a ajuda de filhos 
e ogãs residentes nas redondezas, além de operários contratados, as 
obras seguiam em ritmo lento.

figura 7 — pátio lateral com a cabana do caboclo à direita e casa principal ao 
fundo, em 2004; o barracão é localizado no piso térreo da casa 

fotógrafo: luciana Duccini.

As edificações foram erguidas aos poucos, como costuma ocorrer 
com terreiros e residências da periferia, muitas vezes com o trabalho 
dos membros da casa e sem um projeto arquitetônico pré-definido. 
O próprio pai Dary é bastante afeito aos trabalhos de construção, 

19 iá morô é um cargo no candomblé. Quem o recebe torna-se responsável por todos os cuida-
dos com o exu da casa, desde as oferendas e a manutenção de seu “altar” (o peji, num quarto 
separado), até as cerimônias a ele dedicadas, como o padê que precede os rituais públicos.

diplomasedecas_miolo.indd   43 29/03/16   13:25



44 Diplomas e Decás

modelagem e ferragem, fazendo não apenas as estátuas das entidades 
que enfeitam o terreiro, mas também as grades e portões que deli-
mitam a cabana do caboclo e os assentamentos de Ossaim e Iroco, ou 
tão somente protegem janelas. O aspecto geral do terreiro é bastante 
urbanizado, com piso de concreto, certas áreas com acabamento em 
mosaico de cerâmica e canteiros para as plantas e árvores. Ainda as-
sim, há espaço para aves e muito verde. Um dos elementos arquite-
tônicos que julgo mais interessante é a cabana do caboclo: uma área 
circular construída em volta de uma grande mangueira. Ao invés de 
paredes, a cabana tem grades em toda a volta e um portão na frente, 
encimado por uma serpente e uma coruja. A cabana apresenta uma 
combinação de cores e texturas que nos dizem algo sobre os caboclos. 
Há o tronco da mangueira, a hera por sobre a cobertura, várias plan-
tas, a predominância do verde e do amarelo, com um pouco de azul, e 
a escultura em homenagem a Tupinambá, com sua expressão vívida.

figura 8 — escultura de tupinambá

fotográfo: John Gledhill.
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Alguns orixás também têm seus assentamentos20 fora da cons-
trução principal, como é o caso de Ossaim e Iroco, já mencionados. 
Exu possui uma casa só para si, junto de uma das entradas da roça e 
um assentamento na outra; Ogum e Xangô possuem uma casa um 
pouco maior, dividida entre eles. Há ainda uma pequena casa para 
Egun.21 Junto do barracão encontram-se, de um lado, o runcó,22 com 
um sabagi23 pequeno e do outro um sabagi maior e o quarto de Oba-
luaiê, dono da cumeeira24 que abriga também os assentos de outros 
orixás consigo.25

Pouco mais da terça parte dos membros do terreiro, cuja ida-
de varia entre 15 e 50 anos, não tem empregos formais, trabalhan-
do em barracas de bebidas, fazendo bordados, serviços de manicu-
ros, diaristas e todo o tipo de biscate sem garantias. Se, com isto, 
eles têm mais disponibilidade de tempo para o terreiro, por outro 
lado enfrentam dificuldades financeiras. São quase todos negros ou 
mestiços. Alguns adeptos residem em bairros populares bastante 

20 conjunto de elementos materiais que é agregado quando da iniciação, ou subsequentes 
obrigações, normalmente mantido no quarto do santo, peji, e onde são colocadas as oferen-
das ao orixá. 

21 o desabamento de 2009 provocou a interdição da casa de egun - espíritos dos ancestrais - 
e sérios danos à casa de Xangô e ogum.

22 Quarto de acesso restrito onde se dá a reclusão para a iniciação e para as obrigações que têm 
lugar depois de um, três, cinco e sete anos. cada uma dessas obrigações marca um degrau na 
hierarquia do terreiro e traz consigo privilégios e compromissos específicos.

23 área de acesso semirrestrito onde apenas membros do terreiro podem entrar, sendo também 
acessível a abiãs. lá se organiza a distribuição do repasto na cerimônia pública, se chama 
um filho de santo de volta a si e várias outras atividades que devem ficar fora do alcance da 
assistência.

24 ponto junto ao teto, bem acima do local no qual, supostamente, está enterrado o axé funda-
mental da casa (isto é, os elementos rituais utilizados na sua consagração) e onde são postos 
símbolos do orixá para quem o terreiro foi fundado. 

25 talvez seja útil lembrar que todas as informações aqui apresentadas dizem respeito ao tor-
rundê exclusivamente e que não será feita qualquer confrontação com outros terreiros, uma 
vez que o objetivo deste trabalho não é estabelecer um sistema religioso para o candomblé.
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distantes, como Cajazeiras26 ou Federação,27 compartilhando seme-
lhantes condições de vida. Entretanto a maioria deles, especialmen-
te dos ogãs, reside na vizinhança, o que torna possível sua presen-
ça no terreiro mesmo quando não é dia de festa nem de sessão de 
caboclo. Dessa forma eles representam uma boa ajuda na preparação 
e execução dos ebós,28 além das infindáveis reformas das edificações, 
como já mencionei. 

Outra parte dos membros, pouco menos de um terço, é de pro-
fissionais sem nível universitário, mas em melhores condições eco-
nômicas, como um taxista, uma policial ou um operário qualificado 
da Ford, por exemplo, que residem em Paripe, na Liberdade e próxi-
mo ao Centro. No entanto, o que me levou a eleger o Torrundê como 
local de trabalho de campo foi que não apenas pai Dary é médico (e 
continuou a clinicar até sua aposentadoria), mas que cerca de um 
terço dos filhos da casa é de profissionais de nível universitário, na 
maioria jovens entre 25 e 35 anos, que residem nos bairros de Brotas, 
Boca do Rio, Itapuã e Barra, possuem empregos estáveis nas áreas 
para as quais se formaram e combinam um cotidiano de classe média 
com as atividades religiosas. Assim, se apresentou uma boa oportu-
nidade para, ao mesmo tempo, localizar várias pessoas a serem en-
trevistadas e observar sua presença no grupo religioso, as interações 
com os outros membros, os conflitos, soluções e associações disto 
decorrentes, bem como seu comportamento em momentos rituais.

26 enorme bairro com muitos conjuntos habitacionais no miolo da cidade, afastado do centro e 
da orla.

27 Bairro próximo ao centro e à orla. mescla zonas de classe média e popular.

28 alguns ebós, como as limpezas, são muito elaborados, exigindo uma grande quantidade de 
grãos e vegetais picados e arrumados em pratinhos, numa longa sequência; outros exigem 
ainda o sacrifício de uma ave, além do preparo do banho de folhas, acassás e outros elemen-
tos. contudo, creio que mais importante do que a mão de obra para o preparo de tais coisas 
é a própria presença de membros do terreiro. ao assistir um ebó, os filhos de santo incensam 
o local, cantam e marcam o ritmo com palmas, varem o que cai ao redor e juntam tudo o que 
foi usado para ser despachado. Há ainda algumas coisas que só podem ser feitas por certas 
pessoas com certos cargos, como levar os ebós para exu, por exemplo. assim, mesmo uma 
simples limpeza tem seu caráter ritual enfatizado, envolvendo o cliente no grupo de culto. 
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A presença dessas pessoas na comunidade de culto apresenta al-
gumas particularidades. Não lhes é possível estar presentes no terrei-
ro no dia a dia, já que tais indivíduos obedecem horários de trabalho 
formais e, por isso mesmo, enfrentam dificuldades na execução de 
tarefas para a preparação dos rituais, o que cria uma série de conflitos 
e fofocas. Por outro lado, têm gerado um incremento de um público 
de classe média num terreiro relativamente novo, que não tem suas 
origens nas linhagens mais famosas e “tradicionais” 29 de Salvador e 
que fica a quilômetros de distância, nos confins de um subúrbio que 
muitos membros da classe média nem sabem onde fica. 

Para resumir, o Torrundê é um terreiro de grandes dimensões 
e, como a maior parte deles na cidade, foi (e ainda está sendo) len-
tamente construído, no que há a participação ativa de membros 
do grupo religioso, embora esta não seja majoritária. O terreiro 
não apresenta um aspecto tão luxuoso como o de outros apontados 
como “classe média”, por exemplo, do Pilão de Prata, na Boca do Rio 
(cujas áreas externas eram de cimento pintado de verde, com várias 
estátuas em estilo greco-romano pintadas de dourado e prateado 
representando os orixás, entre muitos outros elementos decorati-
vos bastante suntuosos), mas sua estética é bastante exclusiva e ale-
gre. As esculturas de baba Dary, numa profusão de materiais como 
conchas, palha, espelhos e contas, misturam suas cores às plantas 
da roça e dos arredores. O Torrundê é ainda espaçoso e confortável, 
quer dizer, há banheiros para o público e para os membros, bebe-
douro, bancos do lado de fora e quartos para se dormir, embora em 
esteiras, e estacionamento. Chama atenção a presença de um enor-
me cinzeiro de areia próximo à porta do barracão que alguns filhos 
e frequentadores não se acostumam a usar, talvez imaginando se 

29 são terreiros que lograram alcançar grande visibilidade na sociedade baiana, como a casa 
Branca, o Gantois, o ilê axé opô afonjá — este liderando um movimento intelectual antissin-
crético — e o alaketu. mais recentemente, o Bate folha, de nação angola, vem conseguindo 
atingir reconhecimento para além dos círculos de iniciados, tendo sido também tombado 
como patrimônio Histórico cultural e recebendo intelectuais, orgânicos ou não, além dos ine-
vitáveis turistas estrangeiros.

diplomasedecas_miolo.indd   47 29/03/16   13:25



48 Diplomas e Decás

tratar de um vaso ou objeto consagrado. Suas dimensões e “facilida-
des” o distinguem de muitos outros terreiros de Salvador. 

 Na verdade, as feições da roça parecem combinar bem com o 
babalorixá, e um dos elementos que tornaram meu trabalho de cam-
po mais fácil e agradável foi exatamente uma certa “simplicidade” de 
pai Dary, que não se importa em ser fotografado usando bermudas 
e sandálias Havaianas, em meio ao seu trabalho braçal com as está-
tuas e só exibe seu conhecimento literário do candomblé quando o 
diálogo com pesquisadores e enxeridos em geral lhe coloca questões 
bibliográficas.30 Sua maneira de receber a mim e a outros pesquisa-
dores que por lá passaram sempre foi paciente, indicando certa com-
preensão e tolerância para com nossos objetivos e presença — tanto 
quanto ausência, pelo menos no meu caso atualmente. Um dia, ele 
me revelou que mantinha esta atitude devido a sua própria expe-
riência na redação de uma monografia para a conclusão do curso de 
especialização em Saúde Pública.

Contudo, mais interessante, para esta pesquisa, é o fato de um 
terreiro com uma considerável frequência de classe média estar lo-
calizado no distante Subúrbio Ferroviário. Quando perguntei a pai 
Dary o motivo da localização, ele disse que foi pelo preço do terreno. 
Por ser numa zona desvalorizada, ele pôde comprar vários lotes e 
dispor de uma área ampla. Contudo, para as pessoas aqui considera-
das, isto significou ter que percorrer um longo trajeto por uma re-
gião não somente desconhecida, mas muitas vezes também temida, 
da cidade. Como comentei rapidamente, o terreiro encontra-se na 
porção final de um dos últimos bairros do subúrbio o que lhe traz 
vantagens — como o acesso a plantas — e também desvantagens. 
Chegar ao terreiro de ônibus, a partir da região central, leva mais de 

30 No entanto, isso não impediu que algumas vezes trechos de textos acadêmicos fossem colo-
cados no mural para a leitura de todos. estes diziam respeito à história e costumes da região 
da Nigéria, ou às garantias constitucionais ao livre exercício religioso, o que se deu no perío-
do em que houve disputas judiciais entre grupos de candomblé e pentecostais em salvador, 
entre 2002 e 2003. Hoje, o mural foi retirado da área pública, e as mensagens escritas são 
afixadas junto à porta da cozinha, isto é, elas se destinam aos membros da casa e não aos 
olhos dos visitantes.
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uma hora. De carro, o tempo diminui bastante, mas é preciso esco-
lher entre uma rodovia federal e depois uma estrada bastante ruim 
ou avenida Suburbana, com suas centenas de ônibus, semáforos, ci-
clistas, pedestres etc. Além disso, há ainda o estigma carregado por 
essas zonas de ocupação mais pobre e mais irregular. Não quero dizer 
com isso que todo o Subúrbio Ferroviário tenha o mesmo padrão de 
ocupação, mas sim que sua imagem é limitada as suas piores áreas, 
para aquelas pessoas que não conhecem esses bairros, ou seja, muita 
gente de classe média. A imagem do Subúrbio a que se tem aces-
so na mídia é aquela das enchentes e deslizamentos de barracos, ou 
a dos assaltos a ônibus e linchamentos. Assim, como veremos mais 
adiante, passar a fazer parte de um terreiro como este pode signifi-
car também o estabelecimento de novas fronteiras na cidade, pois as 
pessoas que constituem o foco central desta análise moram, estuda-
ram e, muitas vezes, trabalham em bairros próximos ao Centro, bem 
urbanizados, ricos em serviços públicos e privados. Passar a ser de 
candomblé, para elas, significou aprender a convivência com pes-
soas de outros estratos sociais e em outros espaços da cidade.
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