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CAPÍTULO IV

AS SENHORAS DO SEGREDO: LUTAS, ENCANTOS E
DESENCANTOS NA RESISTÊNCIA DOS CANDOMBLÉS

O jornal A Ordem publicou diversos editoriais onde as mulheres apa-
recem como categoria da qual os homens dispõem, no sentido de lhes for-
necer princípios morais para a boa convivência na família e na sociedade.
De maneira geral, as mulheres não figuravam nos artigos e notícias do pe-
riódico, à exceção se fazia quando os valores “morais” e “civilizatórios”
eram colocados em risco, segundo as considerações dos articulistas. Então,
títulos como “A missão da mulher”, “A mulher e a virtude”, “A mulher e o
cristianismo” ou “A mulher e a família”, ocupavam longos e disciplinadores
editoriais. Na mesma sintonia foi possível encontrar, ocupando não menos
espaço na primeira página, muitos artigos denunciando “os crimes da feiti-
çaria” e consequentemente as feiticeiras.

Assentado em valores patriarcais, esses textos eram geralmente
construídos a partir de uma erudição que reclamava a longa história da
civilização e também “tratados filosóficos” de escritores europeus sobre a
educação da mulher. Nesses reclames, a mulher era apresentada bela e vir-
tuosa, guardiã de desígnios divinos, frágil por natureza, porém soberana no
espaço a ela destinado socialmente – o lar. Entretanto, para que pudesse
desempenhar a sagrada missão de rainha do lar “conscienciomente”, seria
necessário lhes dedicar uma “educação conveniente”303.

Os editoriais eram escritos para as mulheres de uma maneira geral,
sem expressa distinção de cor, raça ou classe social. Contudo, diferenças
sutis ou mesmo gritantes podiam ser observadas no tratamento que a folha
dispensava às mulheres brancas e negras. Isso pode ser notado, por exem-
plo, em um dos editoriais sobre a educação da mulher. Este divide a casa
entre a família e os serviçais. Quando se refere ao “pessoal” da casa (servi-
çais), estes devem ser “bem treinados”, ao contrário da esposa e dos filhos,
que devem ser “educados para as ordens do chefe” (marido)304. Por sua vez,
referências mais diretas às mulheres negras figuram em outro espaço da
folha – as notícias sobre feitiçarias, crimes e desordens.

303 A ORDEM. 5 mar. 1910. p. 1.
304 Ibid.
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No que concerne às mulheres participantes do culto aos voduns e
orixás, na maioria das vezes o jornal as trata como prostitutas que viviam
em “pândegas e orgias com ogans e pais-de-santo”. Mulheres promíscuas
dando mau exemplo “às moças e senhoras de família”305. Os episódios em
que esteve em cena a Ialorixá Judith demonstram um pouco desse trata-
mento. Mãe Judith, como já nos referimos, foi uma das ialorixás mais per-
seguidas pelo jornal A Ordem. Entre os anos de 1914 e 1923, ela figurou
com frequência nas páginas deste periódico. Mãe Judith atuou em cenas
que o periódico classificou de “um ultraje a família cachoeirana.” 306

No jornal, ela aparecia como “pontífice” de “torpíssima miséria” que
era o “fetichismo africano”. Além disso, ela liderava “um desses covis de
degradação a que dão o nome grotesco de pygi”307. Outras mulheres, sacer-
dotisas do candomblé, figuravam nas páginas do jornal A Ordem sob a forma
do que chamei aqui de “retórica do fetiche”. Mulheres como Mãe Paulina,
Mãe Gertrudes, Mãe Porfíria ou Aleijadinha308, entre outras que aparecem
como o joio em meio ao viçoso trigal da boa sociedade cachoeirana.

Uma enorme preocupação com o crescimento e consequente aproxi-
mação das práticas religiosas de matriz africana esteve presente em cada
nova notícia contra o candomblé. Os articulistas se preocupavam, sobre-
tudo, com a participação da polícia e da “parte sã” da sociedade, principal-
mente meninas e mulheres, no que chamavam de “farras negras”. Apesar
da menor frequência, nomes de pais-de-santo também aparecem nas de-
núncias do jornal A Ordem. Junto com os ogans, são eles os que represen-
tam um perigo ainda maior para as moças, como aparece neste trecho de
um artigo sobre Mãe Judith:

[...] e muitos outros pygis, antros de ignomínias e perdi-
ção, que enxameiam a cidade e nos quais tantas incautas
donzelas, umas levadas pelas faliazes promessas dos pais de
terreiro, outras sob a ação narcotizante de estúpidas
beberagens, tem visto perdido o precioso bem de sua vir-
gindade.309

305 Para situação semelhante ocorrida em Salvador, ver : Alberto Heráclito Ferreira Filho (1994).
306 A ORDEM. 24 nov. 1017. p. 1.
307 Ibid.
308 Nas notícias de jornal dona Porfíria aparece com o cognome “Aleijadinha”. Gaiaku Luiza esclareceu que D.
Porfíria possuía uma deficiência na perna. Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-
2005). 23 nov. 2003.
309 A ORDEM. 24 nov. 1017. p. 1.
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A julgar pelas notícias do jornal A Ordem, as mulheres constituíam a
grande maioria das lideranças dos candomblés de Cachoeira nas três pri-
meiras décadas do século XX. Os candomblés, por seu turno, representa-
vam para setores letrados locais o “africanismo barato”, “os bródios”, “as
orgias”, liderados por mulheres de “baixa candura” e “degeneradas”. Essas
mulheres eram representadas como o avesso do ideal patriarcal exaltado
nos editoriais da folha.

Os candomblés figuravam nas páginas do jornal como lugares de “sa-
tânica promiscuidade com a virgindade incauta de pobres rapariguinhas
mal desabrochadas para as misérias terrenas da cidade”310. Amparando-se
nesses argumentos, reitero, o jornal lançou mão de intensa campanha de
perseguição aos terreiros, apontando localização, lideranças e “protetores”
dos espaços religiosos de matriz africana. Assim, o jornal exigia que a polí-
cia reprimisse esses espaços e acabasse com as demonstrações de incivilida-
de dos terreiros e de seus integrantes.

Numa batida policial que obteve “sucesso” em 1922, num candomblé
próximo ao túnel do ramal da estrada de ferro Central da Bahia, foram
presas 13 pessoas, entre elas algumas mulheres:

Entre os feiticeiros presos vieram algumas mulheres tra-
jando as vestes características das graduadas dos pigys, de
saiote, contas e penacho, as quais, pela manhã, foram des-
cidas da sua alta dignidade de sacerdotisas de Ogan para
um ligeiro trabalho de faxina, em frente às cadeias da ci-
dade, à vista do Público, que teve, com o pitoresco espetá-
culo, momentos de agradável deleite.311

O tratamento dispensado a essas mulheres, presas e ridicularizadas pu-
blicamente, demonstra, por um lado, o lugar que os responsáveis pela repres-
são aos candomblés pressupunham que elas deveriam ocupar, ou seja, o “tra-
balho de faxina”. Por outro lado, revela o perigo que essas mulheres, “guardiãs
da tradição”, representavam para os ideais de civilidade almejados por seto-
res letrados da sociedade cachoeirana312. O terreiro e suas mulheres eram

310 A ORDEM. 9 set. 1922. p. 1.
311 A ORDEM. 9 set. 1922. p. 1.
312 Para Achile Mbembe, o signo da tradição definiu os africanos e seus descendentes como tendo identidade
própria, ontológica, marcada nos costumes, e que não podia ser apagada, mas, ao contrário, deveria ser inscrita
numa ordem desigual e hierarquizada, ou seja, numa posição de inferioridade natural que justificaria a discrimi-
nação ou a segregação. Ver: Achile Mbembe (2001, p. 3-4).
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representados no sentido inverso do discurso daqueles que se
autodenominavam como a parte sã da civilizada e heróica cidade de Cacho-
eira. Esses setores reconheciam, mas não admitiam a “alta dignidade” que o
candomblé proporcionava aos seus participantes, oferecendo uma dimensão
espiritual, material e estética de vida e resistência às adversidades.

MÃE JUDITH E A RESISTÊNCIA LEGAL

“Rainha Mãe filha de Xangô, fundadora do terreiro, mãe Judith
Ferreira do Sacramento, mulher de ouro, mãe-de-santo tão perfeita ou
mais que mãe carnal, de uma espiritualidade venerada em toda a Bahia”.
Assim, Antônio Gomes da Silva, Seu Candola, ogan da Casa de Aganju
Didè, lembrava emocionado de sua ialorixá313. Judith Ferreira do Sacra-
mento, ou simplesmente Mãe Judith, comprou uma roça situada na Terra
Vermelha no ano de 1913, nas mãos do Sr. Francisco Xavier Neves, que
residia na cidade de Cachoeira. Era natural de São Gonçalo dos Campos e
adquiriu a roça pela quantia de 600$000 (seiscentos mil réis). O sítio loca-
lizado em terreno foreiro da Fábrica São Carlos, pertencia a Companhia
União Fabril da Bahia e não era modesto, como se nota a partir de sua
escritura:

[...] com uma casa de morar coberta de telhas tendo uma sala
de frente, dois quartos e cozinha. Com árvores frutíferas
constantes de 40 pés de jaqueira, 15 pés de laranjeiras, 6
cortiços de uruçú e toda mandioca existente, com parte do
terreno cercado a arame [...]314

Nesta casa, ainda hoje distante do núcleo urbano de Cachoeira, Mãe
Judith começou a realizar seus trabalhos religiosos, abrindo a casa ao pú-
blico em 1916. Para Seu Agenor, filho de criação e ogan da casa, Mãe
Judith já vinha realizando serviços religiosos desde São Gonçalo dos Cam-
pos, portanto, antes de comprar a roça em Cachoeira315. Não demorou e a

313 ATA de Fundação da Sociedade Seguidores de São Jerônimo. 5 mar. 1989. Livro de Atas da Sociedade
Seguidores de São Jerônimo. Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju Didè.
314 Escritura de registro de propriedade lavrada em 16 abr. 1913. Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju
Didè.
315 Informação fornecida por Hermógenes Cardoso Almeida, Seu Agenor (1926). 4 abr. 2006.
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fama da sacerdotisa correu os quatro cantos da cidade e adjacências. Em
novembro de 1917, aportou na redação do periódico A Ordem. Isso ocor-
reu graças às comemorações do primeiro ano de abertura da casa de “Aganju
de Deus”. Neste ano, ela mandou confeccionar convites que distribuiu entre
amigos e clientes316. Entre estes havia “chefes” de reputadas famílias da
região. Um desses convites foi publicado na íntegra pelo jornal A Ordem,
que classificou o feito de “um ultraje a família cachoeirana”:

Emulados os feiticeiros com o revoltante descaso da polí-
cia, novos pigys têm aparecido. Dentre estes, um acaba de
bater o record da ousadia, lançando um supremo ultraje à
família cachoeirana com o convite abaixo, que foi larga-
mente distribuído, em cartões, na cidade, muitos deles en-
dereçados a respeitáveis chefes de família:
Exmo. Sr.
Tendo de festejar no dia 1.° de novembro, o primeiro ani-
versário da casa de Aganju de Deus, à Terra Vermelha, tomo
a liberdade de convidar V. Exa. e sua Exma. Família, para
me honrarem com as suas presenças para que os festejos se
revistam de maior brilhantismo.
Aproveito a oportunidade para pedir-lhes um auxílio para
o mesmo fim, antecipando, desde já, os meus sinceros agra-
decimentos.
De V. Exas.
Criada respeitadora
Judith Ferreira.
Terra Vermelha – Outubro de 1917.317

Assim, Mãe Judith afirmava e buscava consolidar sua rede de relacio-
namentos na cidade e cercanias, ao mesmo tempo em que procurava novas
alianças e auxílio financeiro para a festa, colocando-se humildemente como
“criada respeitadora”. No sistema de estratificação social então vigente, as
relações paternalistas com os mais pobres, daqueles que virtualmente ou

316 “Aganju de Deus” seria o nome da casa, conforme publicado no jornal A Ordem; Gaiaku Luiza, que conheceu
pessoalmente Mãe Judith, esclareceu que ela era chamada de “Aganju Didè”, que na “língua nagô significa
Xangô de Pé (ou em pé, levantado)”. Informação fornecida por Gaiaku Luiza Fraquelina da Rocha (1909-
2005). 23 nov. 2003. Essa informação também me foi dada pelo “neto de santo” de dona Judith, o Babalaxé
Duda, seu “herdeiro de Axé”. Duda é o atual “zelador” do Terreiro de Candomblé de Dona Judith, existente até
hoje em Cachoeira. Ao que parece, o nome “Aganju de Deus” foi um artifício utilizado pela ialorixá para ame-
nizar algum tipo de repulsa em seus convidados e, também, ludibriar seus opositores.
317 A ORDEM. 24 nov. 1917. p. 1.
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de fato detinham poder econômico, social e político, impunham aos po-
bres a submissão e a deferência. Essa hierarquia tinha muito a ver com a
cor da pele e se desenvolvera como parte integrante da economia colonial,
portanto, assentada sob relações escravistas. Depois da abolição, os negros
há muito tinham aprendido os hábitos de deferência no trato com empre-
gadores e outros superiores sociais318.

Neste sentido, é bastante conhecido o expediente utilizado, pelo me-
nos desde o século XIX, pelas irmandades religiosas de negros e também
pelos terreiros de candomblé, que estabeleciam relações com indivíduos de
reconhecido prestígio como forma de elevação social e preservação de suas
organizações religiosas319. A esta altura da campanha de perseguição aos
candomblés, os autores dos textos do jornal A Ordem não tinham mais
pudor em reconhecer a proteção e mesmo a participação de membros da
“boa sociedade” nas assim chamadas “missas negras”. Os articulistas atri-
buíam a proliferação das casas de candomblé em toda região a essa prote-
ção, fato que para eles causava “apreensões pelo dia de amanhã”320.

Enviando convites para as famílias de seu conhecimento e também
para aquelas com as quais buscava aproximação, Mãe Judith se inseria no
campo religioso local, despertando a ira dos católicos escritores do jornal
A Ordem. Os autores dos textos não deixavam de reconhecer que os sacer-
dotes e sacerdotisas dos candomblés exerciam algum tipo de atração
irresistível que fazia aumentar o número de frequentadores do seu culto,
embora essa atração fosse representada com base na dúvida e no engano.
Ou, como vimos, asseverava-se que os candomblés eram lugares de perdi-
ção, corrupção e vícios.

Na notícia em que apresenta o convite de Mãe Judith, o articulista se
refere a uma rivalidade entre os feiticeiros, uma competição pelo campo
religioso que acontecia a expensas do descuido policial. O que não foi dito
é que essa competição também atingia a instituição que se pretendia
monopolizadora do mercado de serviços espirituais – a igreja católica. Por
outro lado, apesar da imaginação fértil dos jornalistas, eles foram incapa-
zes de conceber apenas um dos inúmeros serviços religiosos e terapêuticos
prestados pelas mães e pais-de-santo para as pessoas pobres (e também
abastadas) que necessitavam de algum tipo de amparo, físico ou não.

318 SKIDMORE. Thomas E. Preto no branco, 1976. p. 54-65.
319  SILVEIRA, Renato. Pragmatismo e milagres de fé no extremo ocidente. In: REIS, João José. (Org.). Escra-
vidão e invenção da liberdade. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 183.
320 A ORDEM. 24 nov. 1917. p. 1.
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Mãe Judith protagonizou os episódios mais públicos da resistência dos
candomblés de Cachoeira contra a violenta perseguição que sofreram. Não
foi possível encontrar, nos poucos números preservados do jornal O Norte,
os textos que a ialorixá escrevia e lá publicava, através de alguém de sua
confiança321. Sabemos da sua existência através das páginas do jornal A
Ordem. Nelas, segundo afirmam várias colunas, Mãe Judith discutiu arti-
gos constitucionais, afirmou com ênfase o seu direito e de demais sacerdo-
tes e sacerdotisas dos candomblés de realizarem suas festas sem o constran-
gimento das “licenças” e de não serem surpreendidas pela ação ilegal da
polícia. Alguns desses textos foram publicados na íntegra no jornal A Or-
dem. Na edição de 12 de dezembro de 1917, foi publicada uma carta aberta
endereçada ao Sr. Durval Chagas, diretor e principal redator do jornal.
Antes, no dia 7 do mesmo mês, esta carta havia sido publicada no jornal O
Norte, na seção A pedido:

Ilmo.sr. Durval Chagas, M.D. Diretor do conceituado jor-
nal ‘A Ordem’
Tendo a infelicidade de ler o seu ilustrado jornal de 24 do
mês passado, deparei com o artigo com a epígrafe: ‘Um ul-
traje à família cachoeirana: ousado convite de uma feiti-
ceira’.
Ora, sr. Durval, muito senti a injustiça que me fez de um
modo tão sem compaixão, sem uma prova cabal para me
atacar deste modo.
Ora, sr. Durval, se ‘a Constituição do Estado da Bahia, no
título oitavo, parágrafos 24 e 25, às folhas 44: diz, Par. 24
– Por motivo de crença ou função religiosa nenhum cida-
dão pode ser privado dos seus direitos civis e políticos, nem
eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico’.
Par. 25 – ‘Todos os indivíduos e confissões religiosas po-
dem exercer pública e livremente o seu culto, associando-
se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposi-
ções do direito comum’.322

O fragmento revela que Mãe Judith se mantinha informada a respei-
to da campanha do jornal A Ordem. Também sugere o sentimento de má-

321 Em 1913, Mãe Judith não assinou a escritura de compra de sua roça. O motivo alegado foi não saber ler e
escrever. Escritura de registro de propriedade lavrada em 16 abr. 1913. Fonte disponível no Acervo da Casa de
Aganju Didè.
322 A ORDEM. 12 dez. 1917. p. 1.
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goa por sentir-se desrespeitada publicamente, aliás, sentimento que certa-
mente partilhava com todas as mães e pais-de-santo que figuravam em tais
notíciais, que viam ou sabiam que suas práticas e deuses estavam sendo
vulgarmente menosprezados. Mãe Judith não sabia ler e escrever, como a
maioria dos sacerdotes e sacerdotisas da religiosidade afro-baiana na épo-
ca. Todavia, isso não a impedia de estar ciente da depreciação pública que
sofria e de reagir, buscando quem lhe auxiliasse na escrita de palavras que
de outro modo, certamente, saíram de sua boca. Assim, baseado nos arti-
gos da Constituição Estadual acima descritos, escreveu seu “embaixador”:

Ora, firmada nestes dispositivos da lei, que exerço o meu
culto, seis quilômetros distantes da cidade, e também o
direito de convidar por cartas ou cartões as famílias de
minhas relações, sem haver ousadia, porquanto não
convidei as desconhecidas e se as convidei, porque elas
solicitam-me antecipadamente, logo fica suspenso o
juízo crítico que em torno do meu humilde nome fez o
ilustre jornalista. Ciente de que, doravante me faz justiça,
antecipo-lhe os meus agradecimentos.
Cachoeira, 7 de dezembro de 1917.
Judith Ferreira323

Mãe Judith se espantava por ser alvo de tamanho escárnio, pois havia
se precavido ao comprar uma roça a “seis quilômetros distantes da cidade”
para não ser importunada em seu candomblé324. No entanto, de nada adi-
antou tamanho cuidado. Quanto aos convites, esclareceu que os enviou às
famílias de suas relações, havendo a possibilidade de famílias desconheci-
das serem convidadas porque solicitavam tal consideração. No mais, pode-
mos entrever na atitude e nas palavras da ialorixá o amplo círculo de rela-
ções que mantinha, utilizando-se dos instrumentos então disponíveis para
resguardar seus conhecimentos mágico-terapêuticos e preservar sua religi-
osidade, práticas essas inteiramente relacionadas.

O diretor do jornal A Ordem qualificou a atitude de Mãe Judith de
“petulante” e o texto de “mixórdia da feiticeira do Aganju de Deus”. Para
ele, toda aquela explanação nada mais era do que “um novo ultraje a famí-
lia cachoeirana”. Durval Chagas não admitia que os candomblés fossem
defendidos como religião. Argumentava para isso que “feitiçaria nunca,

323 A ORDEM. 12 dez. 1917. p. 1.
324 Adiante discutiremos mais a fundo as territorialidades do povo-de-santo em Cachoeira.
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jamais, em tempo algum, foi considerada religião”. Eis a definição do que é
e do que não é religião, para o diretor do jornal A Ordem:

Religião é a ‘faculdade ou sentimento que nos leva a crer na
existência de um ente supremo como causa, fim ou lei uni-
versal’; religião é fé, é crença, é piedade, é conforto, é amor
ao próximo, como na doutrina de Jesus Cristo; religião não
é, pois, fetichismo, essa miséria que enoja, que degrada, que
avilta, que nodoa, que tisna, que enlesma a moral do ho-
mem, desfibrando-o, envilecendo-o, cuspindo-o fora da
comunhão dos dignos, dos puros, dos honestos.325

A suposta pureza do cristianismo era contrastada com a não menos
presumida impureza dos candomblés. Deste modo, ao lado da igreja católi-
ca, a oposição entre a religião de um lado e o fetichismo do outro orientava
os argumentos de Durval Chagas326. Seu texto segue referindo-se às diver-
sas religiões como o cristianismo, o presbiterianismo e o anglicanismo, mas,
“nunca essa degradação da África”327. Neste ponto são particularmente
importantes as observações de Roger Sansi sobre o conceito de fetichismo,
no sentido de entender como um conceito formado num cruzamento de
práticas e valores africanos e europeus, católicos e protestantes, foi aos
poucos identificado como especificamente africano e passou a marcar uma
diferença hierárquica definitiva em relação aos europeus e, acrescento, em
relação àqueles que se consideravam seus mais legítimos descendentes328.

O jornalista aproveitou que o major Salustiano Vilas-Boas (o mesmo
da batida na casa do pai-de-santo Zé do Vapor e mais simpático aos recla-
mes do jornal A Ordem que o major Paixão) estava no exercício do cargo
de delegado, para cobrar ações enérgicas contra Mãe Judith e seu
“peguijan”329, Mãe Paulina e Mãe Aleijadinha. Nas suas palavras, o delega-
do tinha que “extirpar esse cancro medonho”, pois era de sua competência
“sanear a cidade”, porquanto a “indesculpável condescendência” tinha

325 A ORDEM, op. cit.
326 Em outros textos, o jornalista Durval Chagas assume seu “catolicismo romano”. Vimos também, no capitulo
I, que textos sobre os candomblés escritos pelo jornalista foram usados por um padre em sua prédica dominical.
327 A ORDEM, op. cit.
328 SANSI, R. The fetish in the lusophone Atlantic, 2006.
329 O jornalista devia estar se referindo ao pejigan de Mãe Judith. Nas casas jeje o termo designa um ogan com
grandes responsabilidades internas, “guardião do peji”, responsável por “fundamentos profundos” da religião; Dona
Lica, sobrinha de criação de Mãe Judith, afirmou que lá não existia pejigan e sim “tinha outros nomes”, pois a Casa
de Aganju Didè é nagô. Informação fornecida por. Maria da Paz Bezerra, Dona Lica (1923). 17 ago. 2007.
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deixado os candomblés se enraizarem “no nosso meio, maculando fundo a
moral dos nossos costumes”330.

A notícia representa o pejigan de Mãe Judith como um “pontífice,
lerdo no peso formidável de sua congênita boçalidade”331. A palavra “pon-
tífice” dá conta de sua importância, já o uso da expressão “congênita
boçalidade” sugere a relação desse indivíduo com o continente africano. O
termo boçal, durante o período escravocrata, era utilizado para designar o
africano recém-chegado, desconhecedor da língua e, por isso, mais fecha-
do, expressando mais aspereza nas relações. A memória do povo-de-santo
de Cachoeira sobre os últimos africanos compreende indivíduos assim, de
pouco trato e poucas palavras.332

Seu Agenor, filho de criação e ogan da casa de Mãe Judith, recorda o
“tio” Marcos Ferreira Lucas como “o braço direito de Mãe Judith”333. Já
Seu Candola, também ogan da casa, lembrava do “tio” como “um velho
religioso que, junto com Mãe Chica (sucessora de Mãe Judith) reinaram
com a mesma integridade, respeito, carinho e poder”334. Quanto à Mãe
Chica, seria “filha-de-santo de duas senhoras africanas, Maria Mota e
Epifânia Mota, residentes no antigo Curriachito”, em Cachoeira335. Con-
tudo, partindo da descrição feita pelo jornal, é mais provável que ao falar
do pejigan da casa de Aganju Didè, o jornalista estivesse se referindo ao
“marido de Mãe Judith”, tio Marcolino. Segundo Dona Lica:

Marcolino era tipo africano num sabe, aquele golôlô, con-
versando, cuspindo, fumando. Me pediu pra batizar. Ele
era meu padrinho. Baixinho, gordo. Era um africano. Não

330 A ORDEM. 12 dez. 1917. p. 1.
331 O “peguijan” que o artigo menciona pode também ser mais uma referência a Américo da Rocha Pires,
chamado em outras notícias, como veremos, de “o embaixador do terreiro judithiano”.
332 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003, Estelita Santana
(1906) Juíza Perpétua da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. 6 abr. 2006, Eugênio Rodrigues da Rocha
(1906-2006). 1 out. 2005. Assim se referia Nina Rodrigues (1977, p. 101) aos últimos africanos da Bahia:
“Preferem a convivência dos patrícios pois sabem que, se os teme pela reputação de feiticeiros, não os estima a
população crioula”.
333 Tio Marcos era sobrinho de Mãe Judith. Informação fornecida por Hermógenes Cardoso Almeida (1926),
Seu Agenor. 4 abr. 2006.
334 ATA de Fundação da Sociedade Seguidores de São Jerônimo. 5 mar. 1989. Livro de atas da Sociedade
Seguidores de São Jerônimo. Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju Didè.
335 Ata de Fundação da Sociedade Seguidores de São Jerônimo. 5 mar. 1989. Livro de Atas da Sociedade
Seguidores de São Jerônimo. Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju Didè. Zé de Brechó, famoso olowô
e renomado “feiticeiro”, falecido em 1902, era o primogênito do casal de africanos Maria da Motta e Belchior
Rodrigues de Moura. Sobre a história dessa família, ver: Luis Nicolau Parés (2006, p. 190-196).
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sabia conversar direito não viu. Ele conversava, mas fala-
va coisas assim errado num sabe. Mas quem dizia a ele que
não era isso? Quem é que dizia? Grosseiro, africano mes-
mo. Ele era marido de tia Judith.336

Para Dona Lica, o marido de Mãe Judith “era tipo africano”. Muitos
descendentes de africanos forjaram e conservaram um ar mais desconfiado
e pouco aberto. Os indícios levam a crer que era esse o caso do “peguijan”
e, por isso, o jornalista do A Ordem, mas não apenas ele, identificava tio
Marcolino com a África e com as representações de degeneração e atraso
que o jornal relacionava ao continente.

O ano de 1921 marcou uma virada de mesa para os perseguidores da
religiosidade de matriz africana em Cachoeira337. Os sentidos das autorida-
des então constituídas se voltaram para o mapa dos candomblés desenha-
do pelo jornal A Ordem e os clamores de seus articulistas passaram a ser
ouvidos. Entre 1921 e 1923, Mãe Judith se constituiu no principal alvo do
noticiário deste periódico:

Chegou outra vez a época de mãe Judith. Outros tempos...
outros costumes...
Mãe Judith é uma felizarda. Seus aparelhos de candomblé
“funcionavam” a valer e era feitiço à beça, para todos os
misteres e [...] profissões. Moléstias, interesses políticos, o
diabo, tudo mãe Judith concertava e arranjava da melhor
forma, o “santo” lhe deu até sapiência para discutir pelas
colunas d’ O Norte, onde colaborou por muito tempo,
muitos artigos da Constituição Federal, bancando ciência
jurídica [...] e constituindo advogado [...]
Ora, mãe Judith continuou a bater o tabaque, a fazer mil
maravilhas. Mas agora [...] babau! - O Sr. tenente Paiva
não quer e não quer mesmo e pronto. Ontem, devia ter
ido à presença da polícia o embaixador do terreiro Judithiano,
para conferenciar com a polícia.
Muito bem. Mas tem que agora mãe Judith de tratar de
quebrar tudo aquilo e nada mais.

336 Informação fornecida por. Maria da Paz Bezerra, Dona Lica (1923). 17 ago. 2007.
337 Pesquisadores da repressão aos candomblés de Salvador identificaram, nos anos da década de 1920, o perío-
do de maior campanha da imprensa e, também, de maior ocorrência das “batidas” policiais nos terreiros. Refiro-
me a Júlio Santana Braga (1995); Ângela Luhning (1995/1996). Jorge Amado, no romance Tenda dos mila-
gres, identificou o período entre os anos de 1920 e 1926 como o de maior perseguição aos candomblés, relaci-
onando-o com o legendário delegado Pedrito. Jorge Amado (1969).
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O delegado continue assim, quebrando esses candomblés e
acabando com todos esses abusos truculentos e nefastos de
crendice africana e prestará um grande serviço ao povo.338

Realmente o que se nota a partir de 1921 é a entrada em cena da polí-
cia usando de toda a sua violência contra os terreiros de candomblé. Muitas
pessoas foram presas, tiveram suas casas ou terreiros invadidos, seus deuses
profanados, seus objetos simbólicos e instrumentos religiosos ridicularizados
e quebrados em lugares públicos. Nesse momento difícil, o prestígio de Mãe
Judith e sua rede de bons relacionamentos parece ter pouco valido. A ialorixá
constituiu advogado para defender o seu direito de praticar sua religião, con-
tudo, o arbítrio das autoridades policiais falou mais alto.339

Em agosto de 1923, Mãe Judith rompeu o silêncio, constituiu procu-
rador e remeteu uma petição ao delegado de polícia local, no intuito de ter
assegurados os direitos facultados pela Constituição. Américo da Rocha
Pires, seu procurador, escreveu a petição nos termos a seguir:

Ilmo.sr. major Segismundo Bastos, m.d. delegado de polícia
em exercício. Diz Judith Ferreira do Sacramento, por seu
procurador abaixo firmado que, por um dever de obediên-
cia, ficou silenciosa até esta data, respeitando as providên-
cias da autoridade policial de antanho, manifestada pelo
jornal A Ordem deste termo em seu número 65 de 24 de
agosto de 1921, referentes aos festins por crença ou confis-
sões religiosas que a suplicante professa e como a referida
autoridade, ignorando em absoluto as prerrogativas que a
lei faculta a qualquer entidade, sem distinção de classe ou
cotação social, não pode a suplicante ser tolhida em sua li-
berdade consagrada porquanto todos são iguais perante a
lei, portanto, vem respeitosamente, firmada na taxativa das
posições do art. 72 parágrafos 2, 3 e 38 da Constituição Fe-
deral, pedir a V.S. que digne-se conceder-lhe permissão em
sua propriedade e residência á Terra Vermelha, subúrbio
desta cidade, realizar orgias, das quais a suplicante referente
a qualquer alteração da ordem se responsabilizará.
Nestes termos P. Deferimento.
Cachoeira, 06 de agosto de 1923
Américo da Rocha Pires340

338 A ORDEM. 24 ago. 1921. p. 1.
339 A ORDEM. 27 ago. 1921. p. 1.
340 Id., 11 ago. 1923. p. 1.
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O texto acima foi publicado no jornal A Ordem em 11 de agosto de
1923341. Caso seja fiel ao conteúdo da referida petição, torna-se questionável
as boas intenções do procurador então constituído por Mãe Judith, afinal,
“realizar orgia” provavelmente não fazia parte do expediente religioso, nem
dos “festins” da ialorixá. Outro dado questionável é a competência jurídi-
ca do dito procurador, uma vez que o artigo 72 da Constituição Federal de
1891 não possui parágrafo 38. De qualquer maneira, o texto indica que a
ialorixá não deixou de acompanhar o debate que se travava na imprensa
local sobre a religiosidade de matriz africana e silenciou o quanto pôde, até
não mais aguentar.

O artigo 72 versa sobre os direitos dos cidadãos brasileiros e estran-
geiros residentes no país. São os direitos que concernem à liberdade, segu-
rança individual e à propriedade342. No seu parágrafo segundo, o artigo
dispõe a igualdade de todos perante a lei e, no parágrafo terceiro, faculta a
todos os indivíduos e confissões religiosas o exercício público e livre do seu
culto, “associando-se para esse fim e adquirindo bens”. Pode-se creditar a
presença do inexistente parágrafo 38 no texto da petição a um erro tipo-
gráfico. Levando-se em conta tal possibilidade, no texto original poderia
conter o parágrafo oitavo, que tratava da liberdade de associação ou reu-
nião pacífica dos indivíduos, “não podendo intervir a polícia, senão para
manter a ordem pública”. Acredito na possibilidade do texto original con-
ter esse parágrafo por que, logo após a citação, Mãe Judith se compromete
em responsabilizar-se por “qualquer alteração da ordem”.

Quanto à expressão “realizar orgias” não me surpreenderia caso fosse
um enxerto perversamente acrescido ao conteúdo do texto com o intuito
de desqualificá-lo frente à opinião pública, uma vez que toda a crítica rea-
lizada pelo jornalista recai sobre a referida expressão. Por outro lado, não
podemos desconsiderar a possibilidade do referido procurador se encontrar
imerso no imaginário construído a respeito dos candomblés. Nina Rodrigues
também havia reforçado preconceitos contra os negros e seu espaço religi-
oso. Amparado numa visão evolucionista da história, quando se referiu à
população negra como fator de formação da sociedade brasileira escreveu:
“por maiores que tenham sido seus incontáveis serviços à nossa civilização
há de constituir sempre um dos fatores de nossa inferioridade como povo”.

341 As notícias publicadas no jornal A Ordem sobre Mãe Judith, quase todas, foram no mês de agosto. Até hoje,
no candomblé de Aganju Didè, a principal obrigação da casa ocorre no último dia do mês de julho e é consagra-
da a Omolu.
342 BALEEIRO, Aliomar. Constituições brasileiras: 1891. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2001. p. 97. (Constitui-
ções Brasileiras, v. 2).
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E, ainda, afirmou a visão geral de promiscuidade existente nos terreiros:
“são notórios os excessos e orgias que reinam nos grandes candomblés”343.

A análise de processos criminais envolvendo práticas de magia sugere
uma “circularidade” entre os discursos dos juízes e o de outras instâncias
reguladoras dos feiticeiros, ou seja, os próprios terreiros, centros e templos
das “religiões mediúnicas”. Assim, setores da classe dominante se serviam
(porque acreditavam) de concepções correntes entre os acusados de feiti-
çaria para regulá-los e os acusados, por sua vez, utilizavam de expedientes
jurídicos para se defender, todavia, não negavam a existência de feitiçari-
as344. Termos como “orgia” parecem ter feito parte dessa ampla circularidade
de conceitos, palavras e coisas.

Nesse sentido, pode-se admitir que o procurador constituído por Mãe
Judith, em que pese suas boas intenções, encontrava-se imerso num imagi-
nário que associava os candomblés a divertimentos licenciosos. Não é ne-
cessário lembrar que relacionar o candomblé a comportamentos libidino-
sos, crimes e exploração racional de indivíduos ignorantes, como vimos,
foram expedientes amplamente utilizados na construção do que chama-
mos aqui de “a retórica do fetiche”:

Não é interessante? A Constituição Federal esta sujeita,
pois, as interpretações de mais esse oráculo. Mãe Judith
doutrina que a autoridade policial não se pode arrogar o
direito de proibir abusos e farras, [...] o que equivale a di-
zer que os estatutos máximos da nossa nacionalidade fo-
ram elaborados numa hora de anarquia mental, sob as ins-
truções maravilhosas de Ogan ou sob inspiração imediata
do Baco.
Quem já ouviu dizer que a Constituição, uma lei qualquer,
mesmo nas terras menos civilizadas, outorgasse aos povos
o direito de fazer [...] farras?
[...] Porque de fato, não nos consta que, estabelecendo a
liberdade religiosa sob a inspiração de princípios essencial-
mente liberais, estivesse no pensamento dos legisladores a
idéia transcendente das orgias, do bacanal e dos festins dos
terreiros de Ogan, onde se praticavam bruxarias explora-
doras da bolsa e das crenças dos incautos, que acreditam

343 RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil, 1977. p . 7-237-239.
344 Para a análise de processos criminais envolvendo feitiçaria no Rio de Janeiro, ver Yvonne Maggie (1992); na
Bahia, ver Júlio Braga (1995 e 1999).
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nas petas dos bruxos feiticeiros, sujeitando-se a infalibili-
dade dos seus conceitos e a maravilha das suas doutrinas.345

Dessa maneira, os articulistas do jornal A Ordem enredavam as rei-
vindicações da sacerdotisa em um emaranhado discursivo que atingia o
imaginário dos leitores, e talvez deles próprios, naquilo que eles carrega-
vam na formação remota de suas almas. E, ao mesmo tempo, da presente
realidade que os envolvia, a saber, o medo da feitiçaria. É importante assi-
nalar que a persistência das mães-de-santo em continuar atuando na cida-
de, por um lado, sugere os resultados positivos dos seus trabalhos frente a
uma parcela significativa da população. Por outro lado, a campanha do
jornal A Ordem sinaliza o receio da agressão mágica por parte de algumas
mães-de-santo ligadas a adversários políticos e concorrentes comerciais do
periódico. Afinal, como afirmava a redação do jornal O Norte, os “rapazes”
do jornal A Ordem tinham seus “pigys” e “aganjus” prediletos346.

Do ponto de vista da redação do jornal A Ordem, a Constituição pre-
cisava ser revista, no sentido de deixar clara a distinção entre crenças de
“farristas” e cultos, assim, não deixando margem, segundo o periódico, para
“interpretações elásticas”. Percebe-se que a todo tempo os articulistas des-
ta folha buscavam desqualificar o candomblé como religião. Eles variavam
na qualificação dos candomblés entre práticas diabólicas por um lado, e
abuso da fé de pessoas consideradas ignorantes, por outro. Na notícia
anteriromente transcrita, o jornalista concluiu recomendando cuidado a
Mãe Judith, que estaria ferindo os estatutos máximos do Brasil quando
afirmava que a Constituição garantia orgias.347

Conforme ficou demonstrado neste episódio de resistência pública
protagonizada por Mãe Judith, os textos da imprensa local provocaram
mágoa, indignação e revolta na ialorixá, que saiu em defesa de seu nome, e
mais, da forma de experimentar a religiosidade amparada em seus valores
ancestrais. Mãe Judith foi a primeira mãe-de-santo baiana que se tem no-
tícia a se expor publicamente na imprensa em defesa de sua religião. Estu-
dioso da religiosidade de matriz africana em Salvador, Júlio Braga consta-
tou a raridade dos textos favoráveis às práticas afro-baianas publicados na
imprensa nas primeiras décadas do século XX348. Como vimos, a linguagem

345 A ORDEM. 11 ago. 1923. p. 1.
346 O NORTE. 26 ago. 1921. p. 1.
347 A ORDEM, op. cit.
348 BRAGA, J. Na gamela do feitiço, 1995.  p. 162.
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empregada pela imprensa para se referir aos candomblés e aos indivíduos
que deles participavam constituía-se num discurso preconceituoso e áspe-
ro, tão nocivo para o povo-de-santo quanto as invasões da polícia.

Júlio Braga argumenta que alguns jornalistas evitavam sair em defesa
dos candomblés por medo de perder seus empregos. No entanto, a maioria
deles agia como se fossem agentes policiais, denunciando pessoas e lugares,
acompanhando batidas e em suas colunas expondo ao ridículo a religiosi-
dade de matriz africana. Braga afirma que esses profissionais “geralmente
absorviam o discurso dos seus patrões e encaravam a realidade social como
verdadeiros representantes da classe dominante”. Para Júlio Braga:

Com efeito, durante o período de maior perseguição aos
candomblés, como nas décadas de vinte e trinta, dificil-
mente as vítimas poderiam manifestar seu descontenta-
mento às ações brutais das batidas policiais. A verdade é
que essas batidas, mesmo que não tivessem respaldo legal,
eram desencadeadas por autoridades policiais com a evi-
dente cumplicidade da sociedade baiana.349

As articulações de Mãe Judith com profissionais liberais, famílias im-
portantes e a redação do jornal O Norte (sob a direção do major Paixão),
possibilitaram que a ialorixá expusesse seus argumentos nas colunas do
jornal O Norte e também enviasse seu “embaixador” para conversar e
peticionar com o delegado local. Esgotadas as possibilidades de uma nego-
ciação informal, Mãe Judith partiu em direção às formalidades da lei e fez
questão de publicamente discutir ciência jurídica. No entanto, a ialorixá
não deixou de ser importunada. Dona Lica recordou emocionada de um
episódio com a polícia, no terreiro:

Ali a gente ocultava. Eu não sei o que é que faziam. A
polícia muito perseguia, muito perseguida ali tia Judith.
Então, um dia que tava mesmo um candomblé forte, vie-
ram correndo ligeiro dizer que a polícia ia pra lá, aí ficou
esperando, todo mundo ficou esperando, silenciou o
atabaque e a polícia voltou do caminho. Voltaram do ca-
minho! Devido a esse poder de Xangô, isso eu tenho lem-
brança mesmo.350

349 BRAGA, J. Na gamela do feitiço, 1995. p. 162-164.
350 Informação fornecida por Maria da Paz Bezerra, Dona Lica (1923). 17 ago. 2007.
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O nome religioso de Mãe Judith era Aganju Didè. Em Cachoeira, o povo-
de-santo se refere à Aganju como uma qualidade de Xangô, “Xangô de Pé”,
orixá patrono da justiça, a terra firme onde os dois pés podem pisar351.

ITINERÁRIOS ANCESTRAIS: TERRITORIALIDADES AFRO-
BAIANAS EM CACHOEIRA

No ano de 1917, o jornal A Ordem já havia mapeado, literalmente, os
candomblés da cidade de Cachoeira. Referia-se a “Judith Ferreira, na Terra
Vermelha; mãe Paulina, no Cucuí; Aleijadinha, sobre o túnel da Central da
Bahia e tantos outros possuidores de pigys e aganjus”352. Uma geografia da
feitiçaria foi traçada pelo jornal. Não por coincidência são essas as localida-
des que figuram nas páginas do periódico com frequência quando o assunto
é a criminalidade. Não seria difícil para o leitor do jornal A Ordem, nas pri-
meiras décadas do século XX, associar esses locais a feitiçarias, roubos, assas-
sinatos, infanticídios, estupros, sambas, batuques, “pigys” e candomblés.

Localizados nas cercanias do núcleo urbano, o morro do Cucuí, o alto
do Rosarinho, o Beco do Sabão, o Corta Jaca, as imediações do “largo da
igrejinha dos Remédios”, o Galinheiro, a Recuada, a Levada do Chafariz e
o alto da Ladeira da Cadeia, eram espaços habitados por uma população de
maioria negra e pobre. Esses espaços, por seu turno, raramente aparecem
vinculados às tímidas, mas efetivas, reformas urbanas pelas quais vinha
passando a cidade: embelezamento de ruas e praças, através da construção
de monumentos, prédios públicos e arborização; asseio das vias públicas;
demolição de ruínas e edificação de novos jardins, essas reformas diziam
respeito às ruas da Ponte Nova, Formosa, Ruy Barbosa, 13 de Maio, Re-
creio, Matriz e Largo dos Arcos.

351 Assim Nina Rodrigues (1977, p. 222) tomou nota sobre Aganju no início do século XX: “Do consórcio do
Obatalá, o Céu, com Odudua, a terra, nasceram dois filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas”. O atual
babalaxé da Casa de Aganju Didè, Antônio dos Santos da Silva, afirmou que Mãe Judith era de Olunda, orixá
representado, segundo ele, por duas crianças gêmeas do sexo feminino. Por isso, Aganju, “Xangô novo, guerrei-
ro, príncipe”, o segundo santo de Mãe Judith, teria tomado a frente da ialorixá. Informação cedida por Antônio
dos Santos da Silva (1979). 31 jul. 2007. Segundo Gaiaku Luiza, quando ela esteve na casa de Mãe Jutith, esta
haveria dançado com um “Cosme e Damião de madeira” nas mãos. Informação fornecida por Gaiaku Luiza
Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003. Segundo Dona Lica: “Tia era de Dois-dois, São Cosme, o
dono da casa de lá é um que chama Oliga. Não sei se é Crispina, não sei, só sei que é São Cosme. Trata que a
casa é de São Cosme, o Barro Vermelho, lá é conhecido assim. Xangô Aganju veio da África. Êtá! Ali quando
dizia que ia chover, chovia mesmo. Ele ficou por dono da casa, Xangô. Ele manifestou em Tia Judith”. Informa-
ção fornecida por Maria da Paz Bezerra, Dona Lica (1923). 17 ago. 2007.
352 A ORDEM. 12 dez. 1917. p. 1.
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Lugares como a Terra Vermelha e as proximidades do túnel do ramal
da estrada de ferro Central da Bahia (morro da Capapina e Bitedô) esta-
vam mais distantes do núcleo urbano naquele momento, cerca de 2 ou
3km, sendo a Terra Vermelha, ainda hoje, uma área tipicamente rural. O
jornal A Ordem classificava essas localidades como “subúrbio”. Certamen-
te essa classificação se devia aos seus objetivos de alarmar a cidade contra
a proximidade dos candomblés. Todavia, da mesma forma, apenas temos
notícias desses espaços quando estavam relacionados à criminalidade.

Dessa maneira, verifica-se em Cachoeira um fenômeno semelhante ao
que aconteceu na capital baiana no que se refere ao processo de ocupação
do espaço urbano pelas práticas religiosas de matriz africana: a implantação
da religiosidade afro-baiana foi agenciada nas áreas que circundavam o sítio
urbano, aos poucos se alastrando pela cidade353. No entanto, ainda nas pri-
meiras décadas do século XX, os candomblés de Cachoeira eram realizados
em espaços suburbanos, ou ainda largamente rurais, que foram ocupados
pelos últimos africanos da cidade e seus descendentes. Eram terras cortadas
por riachos, cercadas por árvores e montanhas íngremes, que dificultavam o
acesso e ofereciam proteção contra possíveis ações da polícia. Por outro lado,
eram certamente apropriadas para o culto afro-baiano, porquanto envolvi-
dos por elementos necessários à religião dos voduns e orixás e propícias ao
crescimento de plantas sagradas usadas nos rituais.

Uma curiosidade advém de um exemplo dessa ocupação territorial
afro-baiana. Refiro-me à rua da Levada do Chafariz, um dos espaços reco-
nhecidos de moradia dos últimos africanos da cidade e jamais denunciado
no periódico A Ordem por realizações de sambas, batuques ou candom-
blés354. As terras da rua pertenciam à Santa Casa de Misericórdia e, através
de arrendamentos, temos pistas de que lá foram reinventados laços de soli-
dariedade entre os africanos e seus descendentes.

Uma notícia habitual e emblemática nas páginas do jornal A Ordem,
relacionada aos africanos, foi publicada em 1917, e dava a notícia da mor-
te de Tio Fadô:

À levada do Chafariz, onde residia, finou-se a 13 do cor-
rente o preto velho vulgarmente conhecido por Tio Fadô,
com a invejável idade de 120 anos a mais.

353 Para uma análise da ocupação do espaço urbano de Salvador pelos candomblés no século XIX, ver: Jocélio
Teles dos Santos (2007, p. 205-226). Ver também: Maria Inês Côrtes de Oliveira (2003)
354 Gaiaku Luiza e Seu Geninho viveram a infância nesta rua. Informação fornecida por. Gaiaku Luiza Franquelina
da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003, Eugênio Rodrigues da Rocha (1906-2006). 1 out. 2005.
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Tio Fadô, que se chamava Salvador Militão Moniz de
Aragão e fora escravo dos Moniz de Aragão que habita-
ram, nos dois séculos passados, este município, era viúvo e
natural da África.

Três séculos viu Tio Fadô, o XVIII, em que nasceu, o XIX,
que atravessou incólume, sempre sadio e forte, e o XX, em
que cerrou os olhos à luz da vida, cansado, certamente, de
viver.
Deram-lhe sepultura no cemitério da Piedade, tendo a
polícia tomado conhecimento de sua morte e o major
Salustiano Villas-Boas, delegado em exercício, mandado
fazer arrolamento dos bens por ele deixados, arrolamento
esse que já foi entregue ao sr. dr. Juiz de direito da comarca.
Tio Fadô não deixou parentes conhecidos.355

Era comum no jornal A Ordem a notícia do falecimento de africanos.
Elas soavam como um anúncio dos tempos em que a cidade não mais os
teria. Era como se um desejo aparecesse subliminar: quem sabe com o fim
dos africanos a cidade se veria limpa dos “restos do africanismo” que tanto
ocupavam a folha. Quase sempre com idade avançada, lá iam os últimos
ocupando curiosas manchetes, como a do texto acima: “Tio Fadô rumou
para o outro mundo”. O que faz de Tio Fadô exceção nessas notícias é o
fato de ele ter deixado bens e, aparentemente, ninguém para reclamá-los.
Como se viu, o arrolamento dos pertences do africano foi entregue ao juiz
de Direito da comarca. Acontece que Tio Fadô poderia estar envolvido em
outros laços de solidariedade, concebidos ali mesmo, na rua da Levada do
Chafariz.

Um indício desses laços pode ser encontrado no Livro de Terrenos e
Propriedades da Santa Casa356, onde aparecem os nomes de Antonio
Domingues e Júlia Maria Guimarães, ambos africanos, arrendando casas e
medidas de terras diferentes, entre os anos de 1879 e 1904. Júlia e Antô-
nio, curiosamente, arrendaram a casa de n.º 28 e suas terras no ano de
1879. No ano seguinte arrendaram a casa de n.º 30 e suas terras sem, evi-
dentemente, entregar a casa de n.º 28. Em 1881, arrendaram a casa n.º 32
e suas terras, formando assim um conjunto de casas e terras na rua da

355 TIO Fadô rumou para o outro mundo. A Ordem, 17 mar. 1917. Ver também: ERA a ultima africana aqui
existente. A Ordem, 14 jul. 1926.
356 LIVRO de terrenos e propriedades da Santa Casa. 1863-1904. Fonte disponível no Arquivo da Santa Casa
de Misericórdia de Cachoeira.
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Levada do Chafariz. É possível que o casal sublocasse essas casas e respec-
tivas terras para outros africanos ou descendentes sem o mesmo trânsito
social que eles.

Júlia e Antônio moravam no final da rua da Matriz, numa residência,
próxima a antiga praça da Regeneração, em cujo passeio, em frente à porta
principal, tem uma estrela357. Júlia fazia doces e outras iguarias para venda,
atividades para a qual “tomavam parte muitas mulheres, inclusive muitas
irmãs da Boa Morte”358. A memória do povo-de-santo de Cachoeira indica
que a casa de Dona Júlia era o “Quartel General” da Irmandade de Nossa
Senhora da Boa Morte359. Quais motivos levariam Júlia e Antônio a arren-
darem 3 casas e respectivas terras que, somadas, alcançavam o tamanho de
8 braças? Segundo Nina Rodrigues, referindo-se às atividades dos últimos
africanos de Salvador, eles se limitavam “ao pequeno comércio e a fretes”,
bem como ao trabalho na roça. Nas palavras deste autor:

As mulheres em vendas ou quitandas, nas portas das ca-
sas, ou ambulantes em tabuleiros, praticam o comércio
urbano de comidas feitas, especialmente dos preparados
culinários africanos, muito do sabor da população, de con-
dimentos, frutos, legumes, produtos da Costa (xoxó, abuxó,
azeite-de-dendê, banha, obi, pequenos objetos de serventia
doméstica, contas usadas na África e utilizadas nas práti-
cas do culto nagô-jeje). Dos homens, os mais válidos são
ganhadores ou mariolas; poucos conduzem ou carregam
as últ imas cadeirinhas ou palanquins,  outros são
aguadeiros; alguns pequenos lavradores ou criadores nos
arrabaldes ou roças da vizinhança da cidade.360

Assim Gaiaku Luiza recordava as antigas irmãs da Boa Morte:

Na Boa Morte quem não tinha candomblé, freqüentava.
Tinha umas senhoras aqui, andavam de saia mas não era

357 Francisco Bethencourt menciona a devoção das estrelas em Portugal, frequentemente feita à porta da rua,
ponto de passagem do interior para o exterior, do mundo humano para o cósmico, do profano para o sagrado
(embora a relação seja ambivalente). Francisco Bethencourt (2004, p. 134). A tradição oral em Cachoeira se
refere à estrela na porta da casa da africana Júlia como um assentamento de Exu, como veremos adiante, senhor
da comunicação entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses e ancestrais.
358 Informação fornecida por Dona Estelita Santana (1906), Juíza Perpétua da Irmandade de Nossa Senhora da
Boa Morte. 6 abr. 2006.
359 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003.
360 RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil, 1977. p. 101.
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de candomblé, descendente, mas não era. [...] Aquelas se-
nhoras aposentadas [no sentido da idade]. Eram negoci-
antes, vendiam nas casas, negócio de venda, se a venda-
gem saía. ‘Ei Mãe Agda veja uma coisinha pra mim que eu
vou pra Bahia’, essas coisas. Sátira vendia moqueca de pei-
xe na frente da Estação. Vendia essas moquequinhas enro-
ladas na folha. Sabina vendia canjica. Maria Democrática
vendia inhame cozido pela rua, gibeira cheia!, era o amen-
doim, ela vendendo, tudo era cantando.361

Nos fragmentos acima são apresentadas algumas atividades correntes
entre os africanos e seus descendentes na Bahia das primeiras décadas do
século XX. Assinalo aqui, para os nossos objetivos, o mercado ambulante e
o trabalho na terra, “nos arrabaldes ou roças da vizinhança da cidade”,
como constatou Nina Rodrigues em Salvador. Chama-nos a atenção no
Livro de Terrenos e Propriedades da Santa Casa de Misericórdia de Cacho-
eira que, em todos os registros, apenas um indivíduo é suficiente para rea-
lizar um arrendamento, homem ou mulher, a exceção foram os africanos
Júlia Maria Guimarães e Antônio Domingues. Outro vestígio interessante
é a observação entre parênteses “africanos”, quando em nenhum outro re-
gistro aparece a origem dos arrendatários.

Esses indícios nos fazem questionar possíveis dificuldades existentes
naqueles anos para que um africano arrendasse casas e terras da Santa
Casa362. A condição estável de Júlia e Antônio, casados e com moradia
fixa, certamente os ajudava em suas relações com a sociedade envolvente.
Assim, uma possibilidade que se apresenta para o fato deles arrendarem
muitas casas na Levada do Chafariz seria a sublocação para outros africa-
nos ou descendentes, evidentemente, sem o mesmo trânsito social que eles
dispunham.

No período estudado, não houve uma notícia sequer de batuques ou
festas de candomblé na Rua da Levada do Chafariz. No entanto, sabe-se
da presença e importância de Dona Júlia e da sua casa na institucionalização
do candomblé em Cachoeira363, por outro lado, não se tem notícias de can-
domblés realizados em sua residência, ao menos depois de sua morte. Na
casa onde morava, situada à Rua da Matriz n.º 41, possivelmente existia

361 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003.
362 A gerência da Santa Casa de Misericórdia também era objeto das disputas políticas locais. Assim, é possível
inferir que, da mesma maneira como acontecia com a perseguição aos candomblés, alternavam-se momentos
de maior tolerância com outros de intransigência com o diferente.
363 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 180-181.
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um quarto, com um santuário ou sacrário particular, um peji, onde seriam
realizadas obrigações ordinárias ou, eventualmente, algum ritual mais com-
plexo, como uma feitura de iaô, porém, com resguardada sensatez. Sua dis-
crição ajudaria a evitar problemas com os vizinhos, a imprensa local e tam-
bém com a polícia. Entretanto, sua casa se notabilizou pela venda de doces
e outras iguarias, “produtos africanos” e, sobretudo, por servir de abrigo às
irmãs da Boa Morte. A literatura sobre irmandades negras não deixa dúvi-
das sobre o papel dessas congregações na preservação e recriação das práti-
cas e valores africanos no Brasil364.

Mais próximo do centro da cidade, Gaiaku Luiza lembrava apenas do
candomblé de Maria Agda de Oliveira, a vovó Agda da Rua do Sabão:

Candomblé aqui era de porta fechada com a luzinha bai-
xa, candomblé lá no fundo. Aí minha madrinha dizia com
o sotaque dela “meu filho, fecha meu porta que polícia vem
aí”, ali no Beco do Sabão, chamava Beco do Sabão, na Casa
de Maria Agda de Oliveira, filha de Iemanjá Bomin. O can-
domblé no fundo da casa, o candeeirinho baixinho no cor-
redor, e a porta da rua trancada. Quando era assim aque-
las que vinham mais tarde, aí uma pessoa abria ligeiro e
entrava. Era muito perseguido.365

Por outro lado, esse número aumentava consideravelmente nos arre-
dores da cidade:

Quem é que via candomblé aí assim. O da finada Paulina,
no Cucuí, Paulina de Azansú, mas não tem mais, eu era ga-
rota. Era uma casa bonita, uma senhora já de idade, aquelas

364 SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no distrito de
Diamantina no século XVIII. São Paulo: Editora Nacional, 1976, BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irman-
dades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986, REIS, João José. A morte é uma festa:
ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, REGINALDO,
Lucilene; ALMEIDA, Acácio. Irmãs da Boa Morte: senhoras do segredo. In: CONGRESSO AFRO-BRASILEI-
RO, 4., 1994, Recife. Anais... Recife, Massangana, 1996. p. 98-110. Em 1765, a Confraria do Senhor Bom Jesus
dos Martírios de Homens Pretos de Nação Jeje de Cachoeira encaminhou uma petição para a confirmação do
seu compromisso à Mesa de Consciência e Ordens em Lisboa, no entanto, não lograram êxito perante às auto-
ridades eclesiais locais. Os motivos alegados à Mesa portuguesa julgavam que os jejes eram “tirados do paganis-
mo de África e sempre lhes fica uma propensão para coisas supersticiosas”, recomendando que ficassem sob os
olhos do bispo. Essas “coisas supersticiosas” poderiam variar dos batuques de divertimento que acompanhavam
as procissões católicas até as práticas clandestinas da religiosidade de matriz africana. Ver: Luis Nicolau Parés
(2006, p. 112), João José Reis (2003, p. 243-247).
365 Informaçãofornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003.
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batas... e tinha uma igrejinha dentro do terreno. A finada
Paulina e tia Judith lá na Terra Vermelha. Tia Judith mor-
reu com 110 anos, 107 ou 110, era Aganju Didè, quer dizer
que é o santo que está levantando, Didè é que está em pé,
levantar. Nagô é muito diferente do Jeje. [...] Agora, e tinha
Aleijadinha na Lagoa Encantada, chamava Porfíria, Porfíria
de Ogum, que dizia o povo, eu não alcancei né meu filho,
agente ouve, que o Ogum dela entrava na fonte e ficava
três dias, nessa lagoa, chamava Lagoa Encantada.366

O exemplo da rua da Levada do Chafariz nos faz entrever relações
nas outras localidades onde residia a maioria da população negra da cidade
e, também, os últimos africanos. Lugares como o Alto do Cucuí, que ape-
sar de circundar o núcleo urbano não tinha a proximidade deste tal qual a
Levada do Chafariz e portanto dispensava tamanha discrição na realização
das festas religiosas ou profanas. Isso, por sua vez, levava o espaço a ocupar
com freqüência as páginas do jornal A Ordem, como local de vadiagem,
assassinatos e “torpes feitiçarias”.

Se o argumento é válido para o Alto do Cucuí, o mesmo serve para o
túnel do ramal da Estrada de Ferro Central da Bahia ou para a Terra Ver-
melha, distantes que estavam do sítio urbano de Cachoeira. Ainda sobre a
africana Júlia, mesmo depois de sua morte, ela continuou a ser lembrada e
respeitada na comunidade da Levada do Chafariz. Gaiaku Luiza e Seu
Geninho recordavam que, quando moravam nesta rua, sua mãe insistia em
lhes mandar tomar a benção das “meninas da finada Júlia”, referindo-se as
três mulheres criadas pela africana367. Sobre a casa das “meninas da finada
Júlia”, Gaiaku Luiza recordava:

Agora a casa era uma igreja, era aberta de noite a dia, as
doceiras entravam e saíam, as da Boa Morte então! Mui-
tas de dormir lá. Aquela casa você ali entrava qualquer
hora. Quando chegava a festa de São Cosme fazia a mesa
pras crianças. Sexta-feira Santa fazia mesa pros mendigos,
elas chamavam pra comer. Foi casa mesmo de africano.
Uma casa grande, uma sala de jantar, uma mesa maior do
que essa aí. E o quintal dá prá capela d’Ajuda.368

366 Informaçãofornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003.
367 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003, Eugênio Rodrigues
da Rocha (1906-2006). 1 out. 2005.
368 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003.
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Na década de 1920, diante do limite imposto a uma possível negoci-
ação com as “novas” autoridades que chegaram ao poder, outra saída en-
contrada pelos adeptos dos candomblés foi oferecer uma mobilidade possí-
vel às suas práticas religiosas. Deste modo, buscavam lugares cujo acesso
fosse cada vez mais difícil. O jornal A Ordem, por sua vez, insistia na perse-
guição e denunciava as estratégias do povo-de-santo, alarmando em suas
páginas que os candomblés andavam “por outras paragens, iludindo a vigi-
lância”. Assim, julgavam o candomblé “um vício quase incorrigível e difícil
de subjugar”, reconhecendo que o silêncio momentaneamente conquista-
do não significava o fim do conflito.369

O clima tenso fez calar os atabaques de muitos terreiros, que decerto
continuaram astuciosamente com as suas obrigações religiosas e atendi-
mentos terapêuticos. Alguns arriscaram reverenciar com toques e danças
os seus deuses. Esses foram violentamente reprimidos, como aconteceu no
dia 7 de agosto “sobre o túnel do ramal da Central da Bahia, a uns dois
quilômetros além da cidade”, quando um grupo de policiais acabou com a
festa ainda na primeira hora da madrugada:

[...] na ocasião lavada pela claridão de esplendido luar so-
bre a vigilância dos mantenedores da ordem pública, uma
vultosa canoa de 13 candomblezeiros, que foram os em que
a polícia pôde pôr as mãos, naquele pandemônio de feiti-
ceiros e feiticeiras.
A polícia arrecadou, no pigy invadido dezenas e dezenas
de grotescos objetos do culto negro que foram por ordem
do Sr. major delegado, exposto à curiosidade publica, e à
tarde, espatifados.
Todos, na cidade, louvam a polícia declarando guerra de
morte ao terrível cancro social, que é o fetichismo africa-
no tão protegido que foi entre nós, pelo Ubaldinismo de-
caído.370

O local do episódio, sobre o túnel do ramal da Central da Bahia, é
chamado em outras notícias de morro da Capapina e fica próximo ao mor-
ro do Batedor371. Existe uma polêmica a respeito do topônimo “Batedor”.
Baseado em depoimentos do ogan Boboso, Luis Nicolau Parés nos informa

369 A ORDEM. 14 set. 1921. p. 2.
370 Id., 9 ago.1922. p. 1.
371 Id., 27 maio 1914. p. 1, 30 maio 1914. p. 1, 28 nov. 1917. p. 1.
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que no morro do “Bitedô foram plantados os primeiros fundamentos jejes
de Cachoeira”. Parés discute algumas possibilidades de significação do ter-
mo bitedô. Uma delas seria obá tedô, em iorubá obá é rei e tedô o lugar onde
um grupo de pessoas se instala pela primeira vez, formando assim, o lugar
onde o rei se instalou. Outra possibilidade seria ba uma referência aos egbas,
grupo étnico nagô numeroso na Bahia. Parés conclui observando a possibi-
lidade de este morro e suas imediações serem um reduto de africanos de
várias nações, jejes, nagôs, gruncis e hauçás372.

Concordamos com as observações deste autor. No entanto, também
sugerimos a possibilidade da referência ao nome desse espaço ter significa-
ção a partir da morfologia tal qual é mencionada na tradição oral dos can-
domblés jejes locais, ou seja, bitedô, palavra na qual as duas letras iniciais
são “b + i”, formando a sílaba bi, e não “o + b + a” (para obá) ou “b + a”
(para ba). Estudando a “língua nagô” falada na Bahia no início do século
XX, Nina Rodrigues constatou “uma série de palavras monossilábicas que
percorre quase todo o alfabeto”. Este autor sugeriu que estes vocábulos
somariam 118 palavras monossilábicas para os jejes e 195 para os nagôs.
Entre os vocábulos encontra-se a palavra bi, significando “criar”373.

Caso voltemos nossas atenções para o que disse o ogan Boboso, bitedô
seria o lugar onde foram plantados os primeiros fundamentos jejes de Ca-
choeira374. Assim, podemos notar na palavra um reconhecimento, por par-
te dos nagô, de um lugar onde um grupo de pessoas se instalou pela primei-
ra vez (tedô), e “criou” (bi) alguma coisa (uma comunidade, um quilombo
ou um candomblé)375. Ou nas palavras do velho ogan, “plantou fundamen-
tos”. Em que pese a controvérsia, em 1876 foi construída neste morro a
“ponte do batedor” no ramal da estrada de ferro Central da Bahia. Uma
corruptela do nome original bitedô, porém, a nosso ver, mais do que isso,
uma referência direta aos batuques que se faziam ouvir provenientes do
referido morro.

A primeira batida policial que ocorreu com êxito e acabou com a
celebração de um candomblé, prendendo “feiticeiros e feiticeiras”, aconte-
ceu “sobre o túnel do ramal da Central da Bahia”, no lugar “denominado

372 PARES, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 180-181.
373 RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil, 1977.  p. 133.
374 Bi, na língua iorubá, entre outros significados pode se referir a “nascer”. O professor Félix Ayoh’omidire,
observou que “bi” pode significar também “pai” ou “parentes”, tendo assim conotação familiar. VER: Vilson
Caetano de Souza Junior ( 2005, p. 67).
375 Existem hipóteses de que existiu um quilombo no morro do Bitedô. Ver: PARÉS, Luis Nicolau Parés (2006,
p. 180-181).
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alto da Capapina”376 num “pigy há tempos existente”377. O morro da
Capapina é contíguo ao morro do Batedor ou Bitedô. No caminho entre a
Capapina e a antiga estrada de Belém teria existido um quilombo em me-
ados do século XIX. Nesta localidade teria funcionado também o candom-
blé do Bitedô, que foi dirigido por um africano de nome Quixareme de
Azansú, da nação jeje mahi378.

Outra casa que figurou nas páginas do jornal A Ordem após ter sofri-
do uma batida policial de “sucesso” foi a de Mãe Aleijadinha:

[...] quando menos esperavam a Aleijadinha e seus sequa-
zes, domingo último, a polícia penetrou nos arraiais do seu
pigy, e tudo virou ali de cambalhotas: ‘aparelhos’ quebra-
dos, os santos... sem milagres sem os devotos em número
de 11, presos e conduzidos para as cadeias desta cidade,
onde passaram calmamente algumas horas.379

Na memória do povo-de-santo em Cachoeira, a roça de Mãe Alei-
jadinha estava localizada na Lagoa Encantada380, próximo a Roça de Ven-
tura, no caminho da antiga estrada de Belém. Entre a Lagoa Encantada e
a Roça de Ventura, segundo a tradição oral, também existiu um candom-
blé de africanos que ficou conhecido como Roça de Cima. Este candom-
blé, na segunda metade do século XIX, foi liderado por Ludovina Pessoa,
Quixareme (o mesmo africano que a tradição oral relaciona ao Bitedô) e,
posteriormente, por Zé de Brechó. Quando o pai de Zé de Brechó, o afri-
cano Belchior Rodrigues de Moura, morreu em 1855, deixou para sua
mulher, Maria da Motta, e os 5 filhos, “um pedaço de terra no lugar da
Capapina o qual ocupam três sítios”. Quando Maria da Motta registrou
as terras em nome de seus filhos em 1858, especificou que elas estavam
limitadas “pelo sul com a estrada de Belém, e pelo norte com a estrada da
Capapina”381.

376 A ORDEM. 27 maio 1914. p. 1, 30 maio 1914. p. 1.
377 Id., 9 ago. 1922. p. 1.
378 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 180-181.
379 A ORDEM. 15 nov. 1922. p. 1.
380 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003, Dona Estelita. 6
abr. 2006, Ogan Bernardino. 6 abr. 2006, Seu Otávio. 28 jan. 2007. Em edição de 18 de abril de 1915, o jornal
A Ordem informou a seguinte localização do “pigy” de Mãe Aleijadinha: “Nas proximidades da cidade, ao túnel
da Central, há um pigy, o da Aleijadinha, que funciona diariamente, atraindo ao seu antro um bom número de
imbecis”. A ORDEM. 18 abr. 1915. p. 2. Ver nos anexos, fotografia desta notícia..
381 Sobre a história de Zé de Brechó, ver: Luis Nicolau Parés (2006, p. 190-196).
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Nas três primeiras décadas do século XX, a cadeia de morros que for-
ma uma meia elipse na cidade de Cachoeira, limitada por um lado pelo
Cucuí e Riacho da Capapina, e do lado oposto pelo Riacho do Caquende e
Terra Vermelha, tendo como vértice as nascentes do Riacho Pitanga e a
Lagoa Encantada, constituíam a complexa territorialidade do povo-de-san-
to382. Da Terra Vermelha ao Cucuí, ligados em larga medida pela antiga
estrada de Belém e a antiga estrada da Capapina, localizavam-se as roças,
terreiros, e as grandes festas de candomblé. Devido à repressão policial dos
anos 20, os caminhos que ligam esses morros devem ter possibilitado algu-
ma mobilidade espacial para as grandes festas383. Em conversa com Seu
Bernardino, ogan do Sejahundè, sobre a perseguição policial aos candom-
blés, ele revelou que “antigamente era assim, hoje estávamos aqui, ama-
nhã na Lagoa Encantada, depois pros lados de Capoeiruçu”384.

No período aqui estudado, o principal caminho para a Lagoa Encan-
tada era a ladeira (morro) da Cadeia. Segundo Seu Agenor, o povo da casa
de Mãe Judith, localizada na Terra Vermelha (cujo acesso é obtido através
de outro morro), ia para a Roça de Ventura (cuja localização é próxima a
Lagoa Encantada) “pelos matos”385. Assim, podemos considerar que os
morros aqui mencionados, Terra Vermelha, Alto da Ladeira da Cadeia (La-
goa Encantada), Bitedô, Capapina e Cucuí, eram comunicantes, e consti-
tuíam, naquele momento, o território das grandes festas de candomblé.

Muniz Sodré afirma que desde o fim do século XIX e mais especificamen-
te com a abolição, o afastamento dos descendentes de escravos era fundamen-
tal para uma sociedade que sonhava romper social, econômica e ideologica-
mente com as formas de organização herdadas da Colônia. Assim, foram in-
tensificadas as regras de segregação territorial na organização dos espaços bra-
sileiros, ou, no que aqui nos interessa especificamente, das cidades brasilei-
ras386. O fragmento a seguir, narrado por Gaiaku Luiza, é esclarecedor:

[...] mamãe que contava que era muito perseguido, era tudo
escondido. Teve uma vez que eu perguntei a mamãe, eu já

382 Ver mapa (1915) em anexo.
383 Lembremos da curandeira Arlinda e de Maria Romana (organizadoras de um candomblé no Arraial de
Almas, próximo a cidade de Feira de Santana) que, devido a perseguição da imprensa e da polícia, estavam
constantemente mudando o local de suas práticas mágico-terapêuticas, ver: Capítulo 2. A ORDEM. 3 set.
1904. p. 2. Também Mãe Aleijadinha entre a Capapina e a Lagoa Encantada.
384 Ogan Bernardino. 6 abr. 2006. O morro da Capapina é contíguo ao morro do Capoeiruçu.
385 Informação fornecida por Hermógenes Cardoso Almeida, Seu Agenor (1926). 4 abr. 2006.
386 SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Petrópolis: Vozes, 1988.  p. 21-45.
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morava em Salvador, mamãe porque é que o candomblé
daqui é tão longe? ela disse, minha filha por que era muito
perseguido. Pra não incomodar as Rainhas no palácio, tem
que ser bem distante pra não ver a zoada. Aí Roça de Ven-
tura, Terra Vermelha, tudo distante.387

A resposta de Dona Cecília, esposa do Pejigan Miguel e mãe de Gaiaku
Luiza, demonstra a consciência da segregação espacial que as práticas reli-
giosas afro-baianas e seus integrantes estavam submetidos. Mas, se por um
lado o povo-de-santo estava coagido a festejar seus orixás e voduns longe
da cidade e, muitas vezes, morar nesses lugares, por outro lado, nesses es-
paços “distantes” a vida era reinventada. Eram criados laços de parentesco
e comunitários, eram engendradas relações de colaboração e coexistência
física e espiritual e, evidentemente, gerados diversos conflitos, que afasta-
vam e aproximavam uns e outros. Territórios habitados não apenas por
negros, mas, tendo nestes a grande maioria dos moradores. Aproveitando
as terras, os riachos e as árvores em sua sobrevivência e existência. Gaiaku
Luiza assim recordava de sua infância na roça do Ventura:

[...] eu e minhas irmãs gostavam por que, tomando banho
no riacho, comendo camarão cru, chupando nicuri, cozi-
nhando nicuri pra comer nicuri cozido, assando castanha,
pintando o diacho na roça, quem é que não gosta.
Nós corria dos santos, na época de santo que agente tinha
medo. E na minha época criança não ficava no Abassá,
além de não ficar ainda se amedrontava.388

A essa intensidade de vida infantil se somavam a construção de casas
de taipa, o trabalho na roça, a colheita das frutas e folhas, a preparação de
comidas, doces e remédios, os banhos de riacho, a pesca, as festas, os can-
domblés do lugar e as visitas a outros candomblés (“pelos matos”), as hie-
rarquias, os interesses, os amores, as brigas, os desentendimentos, as ame-
aças, os padecimentos. Muniz Sodré argumenta que são “os aspectos de
contato e comunicação nas relações funcionais de coexistência” que criam

387 Informação fornecida por Gaiaku Luiza Franquelina da Rocha (1909-2005). 23 nov. 2003. Analisando a
ocupação do espaço urbano de Salvador pelos candomblés na segunda metade do século XIX, Jocélio Teles dos
Santos afirma que o raciocínio dos grupos dominantes era o seguinte: “se não é possível acabar com os candom-
blés, que fossem deslocados para longe do centro da cidade”. Jocélio Teles dos Santos (2005, p. 207).
388 SANTOS, Jocélio Teles dos. Candomblés e espaço urbano na Bahia do século XIX. Estudos Afro-Asiáticos,
Salvador, v. 27, n. 1-2-3, p.205-226, jan./dez. 2005.
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as territorialidades. Ou seja, espaços criados e defendidos como o “aqui e
agora inelutável da existência do grupo”389. Deste modo, era como se um
bitedô, no sentido que esboçamos, se fizesse em cada morro da cidade de
Cachoeira390.

No episódio que teve lugar sobre o túnel do ramal da Central da Bahia,
a redação do jornal A Ordem se mostrou em estado de grande satisfação
com o sucesso da ação da polícia. Em Cachoeira, desde o início da campa-
nha contra os candomblés, a batida policial na estrada da Capapina seria a
primeira realizada com êxito e sem a intervenção de nenhum suposto pro-
tetor. Foram presos e expostos a ridicularização pública homens, mulheres
e objetos sagrados da religião. Com alegria o jornalista escrevia que “presos
os candomblezeiros, feiticeiros e feiticeiras”, foram expostos e quebrados
os “objetos grotescos” pelos “mantenedores da ordem”. Todo o episódio
classificado como a “guerra de morte contra o cancro social que é o
fetichismo africano” foi relacionado ao “Ubaldinismo decaído”391.

O MISTÉRIO E O SEGREDO DO BOZÓ: A RESISTÊNCIA
SILENCIOSA DOS CANDOMBLÉS

Mesmo aquelas ialorixás que deixaram de tocar para os seus Santos e
continuaram através de práticas internas sua devoção não tiveram sosse-
go. E quanto mais próximos da cidade estivessem mais seriam importuna-
das. Mãe Gertrudes, por exemplo, havia mudado de residência muitas ve-
zes tentando escapar à fiscalização implementada pelo jornal A Ordem. Por
fim, parou de fazer suas festas de candomblé com toques de atabaque e
danças. Mesmo assim, os serviços terapêuticos oferecidos pela sacerdotisa
eram notados e perseguidos pela referida folha:

Mãe Gertrudes é impenitente.
Adepta convencida das bruxarias intoleráveis que são res-
tos do Africanismo mais desabusado mãe Gertrudes já bateu
muito candomblé, fazendo chegar o Santo a muita gente.

389 SODRÉ, M. O terreiro e a cidade, 1988. p. 18-19.
390 Sugerimos a possibilidade da palavra “bitedô” significar o lugar onde indivíduos se instalam, criam e recriam
suas experiências individuais e coletivas, numa comunidade, quilombo ou candomblé.
391 A ORDEM. 9 ago. 1922. p. 1.
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Chegando-nos isso ao conhecimento, chamamos, então,
para o fato, a atenção preciosa da polícia, no sentido do
delegado, naquela época, fazer um passeio aos bastidores
da bruxa, mandando de lá retirar toda aquela quantidade
imensa de bugigangas e velharias.
Mãe Gertrudes licenciou-se por uns tempos, do exercício
pleno de seu cargo.
Agora, porém bem ali à Rua formosa, n.º 93, mãe Gertrudes
reabriu o seu consultório à clientela, que lhe vai receber
medicamentos de... banhos de urtiga e cansanção, etc.
É justo, pois que a polícia dê um passeiozinho pelos arrai-
ais de mãe Gertrudes, a fim de livrar os incautos das bruxa-
rias da feiticeira.
Mãe Gertrudes não bate; mas o perigo é evidente, na prá-
tica ilegal e viciosa do horrível mister.392

Segundo o articulista, “mãe Gertrudes já bateu muito candomblé, fa-
zendo chegar o Santo a muita gente”. Contudo, naqueles anos difíceis, Mãe
Gertrudes tomou o cuidado de se preservar. Assim, resguardou sua casa,
família, filhas e filhos-de-santo. Certamente receosa diante dos aconteci-
mentos, passou a fazer suas obrigações e cuidar de quem a procurasse com
sutileza, sem toques e buscando não alarmar a vizinhança com as freqüen-
tes visitas. Como observou ironicamente o escritor, “licenciou-se por uns
tempos do exercício pleno de seu cargo”. No entanto, todo seu cuidado
não foi suficiente para aplacar os ânimos da redação do jornal A Ordem.
Os serviços terapêuticos de Mãe Gertrudes tocavam nos interesses da fo-
lha, no apoio à classe médica e farmacêutica e, por conseguinte, na defesa
de seus maiores anunciantes.

Nesse cenário de perseguições, desrespeito, arbítrio e violência poli-
cial, os candomblés silenciaram por um curto período de tempo. No entan-
to, suas obrigações e serviços decerto não pararam. Isso se verificava na
quantidade de “bozós” que alastrou as ruas da cidade. Desta maneira, o
feitiço por eles representado passou a ocupar posição de destaque nas fo-
lhas do periódico A Ordem:

As ruas da cidade amanhecem, constantemente pontilha-
das de bugigangas insuportáveis, a que vulgarmente se dá
o nome de bozós.

392 A ORDEM. 5 ago. 1922. p. 1.
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É uma intrujices que atenta contra os bons costumes, sa-
crificando-se às vezes e quase sempre, pobres animaizinhos,
que vão servir para o abominável tempero dessas provas de
pouco asseio e de nenhuma higiene.
A polícia poderia “condecorar” alguns dos fabricantes de
bozós, na impossibilidade de agarrar todos.393

Assim, o medo do feitiço entrava na ordem do dia. Andar pelas ruas se
tornou perigoso para os perseguidores dos candomblés. No entanto, eles ten-
tavam disfarçar o temor com uma oratória que reclamava a limpeza, os bons
costumes e a proteção à vida de “pobres animais”. Os articulistas julgavam
que os candomblés haviam recuado, mas constatavam, pela quantidade ex-
pressiva dos bozós colocados nos mais diferentes pontos da cidade, que o
africanismo sobrevivia. Deste modo, classificava-o com os piores adjetivos.
Abaixo segue uma descrição desse momento feita pelo jornal A Ordem sob o
título “bozós e várias bruxarias enchem de fetichismo a cidade”:

Em cada encruzilhada o monte de feijão e azeite de dendê
ameaça o transeunte pacato, que, aliás, nada tem que ver
como o peixe.
E um aspecto horrível, em conseqüência do qual a cidade
não se pode conservar limpa mesmo porque os embrulhos
enormes algumas vezes, estouram e se põem a espalhar a
imundície pelas calçadas, etc.
Ademais, o mau hábito dos bozós encerra muitas vezes uma
despiedade clamorosa para com pobres animaizinhos que
se sacrificam e matam envolvendo-os após em laços sun-
tuosos de fita preta, não se sabe ao certo com que fim.
Quase ao amanhecer de todos os dias é grande o número
desses bozós, que se encontram pelas ruas, em toda a ex-
tensão da cidade, onde quer que haja pelo menos uma en-
cruzilhada.394

Frases como “ameaça o transeunte pacato, que, aliás, nada tem que
ver como o peixe”, ou “não se sabe ao certo com que fim”, por um lado,
denunciam o medo do feitiço diante da inquietação a respeito do mistério
e poder do bozó. Por outro lado, mas, no mesmo sentido, mostram a neces-

393 A ORDEM. 13 fev. 1923. p. 1.
394 A ORDEM. 1 ago. 1923. p. 1.
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sidade de alarmar a população, afinal, qualquer um que circulasse pela
cidade poderia ser a vítima. Em última instância, revelam o medo daqueles
acastelados no escritório do jornal A Ordem. A presença do bozó nas ruas
de uma cidade envolvida no imaginário da feitiçaria potencializava a inse-
gurança, a desconfiança, no máximo, a sensação de estar com a vida
ameaçada. Não podemos esquecer que a redação do jornal O Norte já ha-
via avisado aos “rapazes” da folha concorrente sobre o “castigo de ogan” e,
também, da “infelicidade” daqueles que “mexem em bozó”395. A crença no
poder misterioso do feitiço aparece como um lastro comum a todos os ato-
res aqui mencionados.

Tal como foi descrito no jornal A Ordem, à colocação do bozó nas
ruas precedia e acompanhava um rito. Os bozós eram descritos com os
seguintes componentes: um “monte de feijão e azeite de dendê”; “farofa de
azeite de dendê”; “garrafinhas de vinho”; “um pouco de níqueis” (moedas);
“grampos para cabelos”; “fitinhas” e “laços suntuosos de fita preta”. Entre
os animais sacrificados: “galinhas mortas, urubus e uma variedade enorme
de animais outros”, “raramente não tendo a galinha preta, com que se faz
a obra completa”. Nas ruas, no momento de serem “despachados”, eram
ditas “palavras sagradas” e velas eram acesas.396 Numa descrição do “des-
pacho”, Edison Carneiro escreveu que “consiste numa gamela com farofa
de azeite de dendê, um galo, uma caveira de bode, moedas de cobre ou de
níquel, pedaços de pano vermelho, velas, muito comum nas encruzilha-
das”. Carneiro afirmou que o despacho era “quase sempre preparado sem
intenções ofensivas”397. No período aqui estudado, Manuel Querino escre-
veu que o “despacho” compreendia “o ebó e o feitiço”398.

No livro Costumes africanos no Brasil, Manuel Querino levou às suas
páginas o que “apesar da reserva, rigorosamente mantida pelos africanos,
com relação às suas práticas feiticistas”, conseguiu “colher nas melhores
fontes”. Ele se orgulhava de ter “seguras informações acerca da religião das
tribos que aqui se extinguiram”. Note-se que o autor, como homem letrado
de seu tempo, escreveu utilizando os conceitos então disponíveis em sua
época. Assim, ele nos informa o que colheu sobre o feitiço naquela Bahia:

É o processo para arruinar a outrem, e diversos são os mei-
os de que se servem os feiticeiros. Há feitiço direto e feitiço

395 O NORTE. 30 nov. 1917. p. 1.
396 A ORDEM. 1 ago. 1923. p. 1, 25 mar. 1925. p. 1.
397 CARNEIRO, Edison. Candomblés da Bahia. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 69-137.
398 QUERINO, Manuel. Costumes africanos no Brasil. Recife: Massangana, 1988. p. 53.
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indireto. O primeiro consiste na aplicação de ervas ou subs-
tâncias venenosas à comida ou à bebida; o segundo é feito
por encantação. [...]
Qualquer pessoa, indiferente aos negócios da seita, pode
conduzir o ebó ao seu destino. Com o feitiço o caso é di-
verso: para alguém se incumbir dessa diligência, necessá-
rio se faz ser entendido na matéria, a fim de que, na oca-
sião de colocar o feitiço no lugar escolhido, chamar pelo
nome da pessoa a quem ele deva atingir.399

Suponho que o nome do jornalista Durval Chagas e de muitos médi-
cos e autoridades tenham sido furtivamente chamados nas diversas encru-
zilhadas de Cachoeira. Manuel Querino nos chamou a atenção para a dife-
rença entre o ebó e o feitiço. O autor sugere que o ebó é uma oferenda ou
despacho que visa aliviar, trazer ou levar benefícios, por isso, mesmo al-
guém “despreparado” poderia arriá-lo. Já o feitiço visaria provocar a ruína
e, desta forma, não poderia ser levado ao local de destino por “qualquer
pessoa”. Em Cachoeira, nota-se que o termo “bozó” é freqüentemente uti-
lizado na rua, quando alguém ao encontrar uma oferenda exclama a pala-
vra, geralmente, em tom depreciativo e temeroso, relacionando-o a feiti-
çaria. Nas casas e terreiros de candomblé quase não se escuta esse termo,
exceto, raramente é bem verdade, para se referir a algum feitiço realizado
por alguém de fora daquele candomblé400.

Vimos o paradoxo no qual estava imerso o curandeiro e, em especial,
àqueles iniciados para Obaluaê, tanto aqui quanto na África reconhecidos
ou abominados pelo poder a eles atribuídos de curar ou castigar com doen-
ças. O feitiço descrito por Manuel Querino também revela essas duas fa-
ces. Entre os Azande, os bruxos eram considerados capazes de “embruxar”
alguém, mas, por outro lado, podiam da mesma maneira desfazer bruxari-
as401. Em Cachoeira, como já nos referimos, não foi possível notar durante
a pesquisa qualquer diferença entre bruxaria e feitiçaria, sendo que ambos
aparecem dentro de um mesmo diapasão. Por outro lado, sabe-se do poder
de mães e pais-de-santo para desfazer feitiços, embora seja raro que al-
guém aceite ser reconhecido como feiticeiro ou feiticeira, exceto nas brin-
cadeiras tão comum entre o povo-de-santo.

399 QUERINO, M. Costumes africanos no Brasil, 1988. p. 54-55.
400 A palavra “bozó” talvez seja uma corruptela da locução iorubá “bó ti wu”, que significa “assim seja”. Michka
Sachnine (1997, p. 78). Agradeço a sugestão ao professor Luis Nicolau Parés; hoje, nas casas e terreiros de
candomblé em Cachoeira, as palavras mais freqüentes para designar a magia são “ebó” e “feitiço”.
401 EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, oráculos e magia entre os azande, 1978. p. 44-45.
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Apesar de alarmar que a cidade estava “coalhada de bozós”, o jornal
A Ordem acabava por denunciar que eles tinham lugares privilegiados para
serem colocados. Esses lugares eram as encruzilhadas e os cemitérios. As
encruzilhadas, segundo nos informa Câmara Cascudo, é o “lugar clássico
de invocações e encantamentos para todos os povos”402. Os que partilham
do ritual jeje-nagô na Bahia costumam identificar as encruzilhadas com a
divindade Exu, que seria o “homem das encruzilhadas”. É bastante conhe-
cido o adágio do povo-de-santo que diz: “Nada se faz sem Exu”403. Exu
possui diversos nomes que definem suas funções, entre eles: Elebó, senhor
das oferendas, o que estabelece a ligação entre os seres humanos e os orixás;
e Exu Onã, senhor do poder e dos caminhos, aquele que os abre e fecha,
sendo seu lugar preferido as encruzilhadas404. No início do século XX, as-
sim Nina Rodrigues se referia a Exu: “é uma divindade fálica que entre os
nossos negros, graças ao ensino católico, está quase de todo identificado
com o diabo”405.

Francisco Bethencourt identificou nos processos da Inquisição con-
tra feitiçaria em Portugal que as encruzilhadas constituíam um lugar privi-
legiado para a invocação de espíritos ou para a obtenção de materiais ne-
cessários às práticas mágicas. Para este autor, as encruzilhadas tinham uma
importância simbólica como local de passagem do mundo dos vivos ao
mundo dos mortos, que decorre da própria configuração do cruzamento de
caminhos, o que transforma a encruzilhada numa espécie de centro do
mundo. Bethencourt constata, também, que o cristianismo insistentemen-
te tentou se apropriar desses locais, através de oratórios, capelas e cruzes, o
que se constitui outro indicador do seu forte significado simbólico406.

Os cemitérios, por sua vez, remetem diretamente a morte. Entre os
nagôs, segundo Juana Elbein dos Santos, a existência se desenvolve simul-
taneamente em dois níveis que diferenciam a vida no àiyé da vida no òrun.
Os que habitam o òrun são os orixás e os ancestrais. Os orixás estão associ-
ados à estrutura da natureza, o cosmo. Já os ancestrais estão relacionados à
estrutura da sociedade. Os ancestrais seriam, assim, nossos antepassados
materiais, os eguns. Os orixás, por sua vez, seriam nossos antepassados di-

402 CASCUDO. Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. São Paulo: Global, 2000. p. 212.
403 RAMOS, Arthur. O negro brasileiro: etnografia religiosa. 5. ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2001. v.1. p. 43-44.
Ver também: Edison Carneiro (2002, p. 139).
404 SANTOS, J. E. dos. Os nagô e a morte, 1998. p. 183-199.
405 RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil, 1977. p. 228.
406 BETHENCOURT, F. O imaginário da magia, 2004. p. 132.
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vinos. Exu, como vimos, homem das encruzilhadas, senhor das oferendas,
do poder e dos caminhos, é o princípio que liga esses dois níveis de existên-
cia. Exu, então, tanto comunica humanos com as divindades e vice-versa,
como também comunica os seres humanos com seus ancestrais407.

As motivações do bozó, segundo a folha, podiam ser: “um namoro
encrencado”, alguma “conquista difícil”, “dificuldades de vida”, “moléstia
em casa”, “interesses políticos”, “falência no comércio”, “negócios ruins”,
ou mesmo “uma questão de ciúme”408. A partir da diversidade das causas
do bozó podemos entrever, grosso modo, a diversidade dos grupos sociais
que procuravam os serviços das mães e pais-de-santo.

A ambiguidade presente na descrição da bruxaria entre os Azande e
na exposição do feitiço de Manuel Querino, também aparece nas páginas
do jornal A Ordem. O bozó, tantas vezes denunciado como uma ameaça,
um mal para a integridade física, material e moral dos indivíduos, por ou-
tro lado, aparece também representado como capaz de fazer o bem. Para
isso, é necessário que seja feito pela pessoa certa, com encantos e uma veli-
nha acesa:

[...] mais grave e mais solene a veneração aos deuses do
Olimpo fetichista, aparecem, de quando em quando, veli-
nhas acesas de ponto em ponto da Urbs, denunciando a
existência de algum bozó do bom, feito em intenção de
alguma conquista de trazer água à boca de qualquer in-
cauto.
A novidade tem sua explicação, a vela acesa ilumina a in-
tenção do que esta ali em volto no mistério e no segredo
do bozó.
Dês que haja luz, a causa assume um caráter positivo e
franco e que não admite controvérsias. O autor ou a auto-
ra do trambolho pronuncia então umas palavras sagradas e
deixa o tempo correr, esperando o resultado dos seus dese-
jos.409

Nesta notícia, o bozó assume qualidades até então jamais menciona-
das no jornal. Em que pese o tom irônico, preconceituoso e hierárquico, o
jornalista admite existir “bozó do bom”. É evidente a carga irônica da ex-

407 SANTOS, J. E. dos. Os nagô e a morte, 1998. p. 102-181.
408 A ORDEM. 25 mar. 1925. p. 1, 24 ago. 1921. p. 1.
409 Id., 1 ago. 1923. p. 1.
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pressão. A partir de um olhar hierárquico, pressupõe uma ingenuidade na
sua preparação “feito em intenção de alguma conquista de trazer água à
boca de qualquer incauto”. O que daria positividade ao feitiço seria a vela,
iluminando os desejos levados pelo encantamento de algumas “palavras
sagradas”. A ironia do texto nos faz lembrar a tradição ibérica da magia,
onde o feitiço sempre esteve envolvido num imaginário erótico, represen-
tando encantamentos de amor e ódio, alcoviteirices e perdas de virginda-
de. Esses temas que eram tratados com graça até o século XVI na literatura
ibérica, foram amplamente demonizados pela Igreja Católica.410 No código
penal de 1890, como vimos, também aparece a crença de que os feiticeiros
eram capazes de despertar “sentimentos de amor e ódio”411.

O tom do jornalista, por incrível que pareça menos agressivo em rela-
ção ao bozó, deveu-se a quem o estava portando, como podemos ver no
correr da reportagem:

As criaturinhas, que reconhecemos depois e que os leito-
res, aqui para nós estão cansados de contemplar e cujas
graças ninguém seria capaz de julgar que fossem render
culto a Ogan, seguiam em boa marcha, olhando constan-
temente para atrás, a ver se a criadinha corria parelhas com
elas e não se atrasava na marcha de resistência.
Pararam a certa altura de certa rua e deixaram ai um em-
brulho de bom tamanho [...].
E iam para levantar acampamento, após acenderem uma
velinha de sebo, quando nos apresentamos, a ver se se tra-
tava de cousa mais seria.
Empalideceram elas. Mas, nós as consolamos, dizendo-lhes
que não reprovávamos as crenças de ninguém, máxime com
a naturalidade com que encantadoras meninas estavam.412

As meninas que “empalideceram” deviam mesmo além da beleza “en-
cantadora” pertencer a famílias da consideração do jornalista. O “embru-
lho de bom tamanho” estava sendo carregado pela “criadinha”, a quem o
diretor do jornal A Ordem, certamente, não pouparia a alcunha de feiticei-
ra, caso estivesse sozinha. Contudo, nota-se que mesmo o Sr. Durval Cha-

410 BETHENCOURT, F. O imaginário da magia, 2004.
411 BRASIL. Decreto-lei nº. 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil. p. 210-223.
412 A ORDEM. 1 ago. 1923. p. 1.
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gas, aparentemente sólido em suas posições a respeito da feitiçaria, era
capaz de flexibilizar suas opiniões a depender de quem praticasse o ato. Na
ocasião, o jornalista alegou mesmo que “não reprovava as crenças de nin-
guém”. As graças das encantadoras meninas de família transformaram o
jornalista, como por feitiçaria, num ícone da tolerância religiosa.

O desejo de setores oligárquicos que lutavam pela administração
municipal e estadual, personificados localmente na atuação dos jornalis-
tas, era o poder. A campanha do jornal A Ordem para fazer desaparecer
todo vestígio cultural africano era “uma bala na agulha” desses setores, que
incluía proprietários de terras, comerciantes, médicos, farmacêuticos, ad-
vogados, jornalistas, professores e representantes da igreja. Mesmo práti-
cas antes consideradas inofensivas pela folha, como os presentes à Mãe d’
Água, eram condenadas a pretexto de serem “prova constante de espíritos
dados a bruxarias”. A silenciosa resistência, por seu turno, pode ser bem
representada pela obstinação na retomada das funções religiosas, com ou
sem o uso de atabaques, pela busca e criação de espaços mais afastados do
núcleo urbano para instalação do terreiro e realização das festas e, especi-
almente, pelo recurso propiciatório do bozó.

Mãe Gertrudes, silenciando seus atabaques para preservar o seu axé;
Mãe Paulina e Mãe Aleijadinha, com a insistente e renovada força para
não acabar a festa; Gaiaku Maria Ogorensì, pondo uma venda nos olhos da
imprensa em relação ao Sejahundè; ou Mãe Judith, constituindo advogado
e exigindo o respeito a sua condição de cidadã brasileira, com os mesmos
direitos e deveres, revelam atitudes que representam a dignidade dessas
senhoras. Mulheres que lutaram com as armas que dispunham contra uma
sociedade que tentava rebaixá-las à condição mais aviltante e desprezível
na escala social. Isso elas não poderiam deixar. Afinal, para aqueles que as
conheciam de perto, eram elas as distintas e honradas representantes das
“heranças do africanismo” na cidade. Ou, pluralizando as palavras do ogan
Candola: Rainhas, mulheres de ouro, mães-de-santo tão perfeitas ou mais
que mães carnais, de espiritualidades veneradas em toda a Bahia.




