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 | O candomblé como
�imagem-força� do estado |

Ao analisar os discursos oficiais sobre a capoeira, chamei a aten-

ção para a existência de uma ideologização da noção de mestiçagem e

apontei três evidências. Primeiro, o destaque como esporte nacional,

materializado na sua institucionalização pela Polícia Militar baiana. Se-

gundo, a definição de que, sendo a capoeira uma manifestação folclóri-

ca brasileira, seria necessária uma política voltada para o seu fomento

turístico. Terceiro, uma tensão e ambigüidade entre os discursos e as

práticas oficiais e dos capoeiristas, exemplificado no episódio de Mestre

Pastinha e na exigência de um diploma universitário (Educação Física)

para os instrutores.

Mas, seriam esses fatos adstritos à capoeira? Dito de outro modo,

que elementos ali apontados poderiam ser encontrados em outras mani-

festações afro-brasileiras, como por exemplo o candomblé?

Destaco o candomblé pois, nos anos setenta, aparecerão nos jor-

nais baianos matérias reveladoras de discursos oficiais sobre a relação

dos seus líderes com o poder público, a sua definição como seita ou

folclore, a obrigatoriedade da licença policial para o funcionamento dos

terreiros e o crescente estímulo ao candomblé como atração turística.

A ideologização da mestiçagem brasileira, fundamentada numa união

entre raças, que detecto na criação do Museu Afro-Brasileiro e na defini-

ção da capoeira, também pode ser verificada em discurso oficial sobre o
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sincretismo religioso baiano. Este é justificado por ser a cidade do Salva-

dor, como expressava o jornal A Tarde, muito

admirada, e inclusive, motivo de pesquisas em razão da integração

racial que aqui se processa, talvez a mais importante do Mundo,

aqui também vivendo, na maior harmonia, pessoas das mais dife-

rentes crenças e religiões1.

Destacar traços de união entre religiões diversas, que estariam além

da raça e cor, expressa um contraponto ao que ocorria em outros cantos

do planeta, como por exemplo, a luta �insensata� entre católicos e protes-

tantes irlandeses.

A integração aqui ressaltada pode ser compreendida tanto em ter-

mos sociais quanto culturais. O jornal afirmava que �a raça e a cor da pele

e, sobretudo, a religião, não são abismos, mas traços de união entre cató-

licos, evangélicos, judeus, espíritas e ritualistas afro-brasileiros�2. Curioso

é que, ao se reafirmar a existência de uma pluralidade religiosa, houvesse

uma referência aos afro-brasileiros como �ritualistas�. É sintomático o uso

desse termo na medida em que, nesse período, as práticas religiosas afro-

brasileiras eram consideradas crenças ritualizadas de origem africana. A

princípio, há um aparente paradoxo. Ressalta-se a importância dos

�ritualistas�3  na nossa �união sincrética�, mas não se os qualifica como

religiosos. Entretanto, uma outra observação se faz necessária. Pode ser

que o termo religião não seja manifesto no texto citado, mas a idéia da

religião está presente quando se compara pais e mães-de-santo, padre,

pastor e bispo. E isto fica claro na forma como é destacada a liberdade

religiosa para os afro-brasileiros na Bahia:

Toda a imprensa da nossa Cidade dedica colunas periódicas às dife-

rentes crenças e religiões, e já se foi o tempo em que um chefe de

polícia menos compreensivo, fazia desfilar pelas ruas da Cidade,

carregando nas mãos ou na cabeça atabaques, agogôs e até mesas

e cadeiras, �mães� e �pais de santos�, a caminho das delegacias. [...]

A afirmação pode parecer um tanto forte, mas é válida: na cidade

do Salvador, Capital do Estado da Bahia, �mães� e �pais de santos�
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são tão conceituados e respeitados quanto o padre católico e o

pastor evangélico, e quando um morre e deve ser substituído, o

assunto ocupa tanto a atenção do povo e é citado pelos jornais

como se tratasse da morte e da substituição de um Bispo4. 

Além de ritualistas, uma outra designação para os adeptos do can-

domblé era que pertenciam à �seita africanista�. O uso do termo seita,

opondo-se à religião, traduz as representações sobre práticas religiosas

distintas, num campo religioso bastante concorrido, e demonstra uma apro-

priação de expressões correntes, como �eu sou da seita� ou a �seita dos

orixás�, encontradas entre gerações mais antigas do povo-de-santo baiano.

Como eu havia observado (SANTOS, 1987, p. 52), a solidez na referência

ao candomblé como religião, em detrimento de seita, acontecerá num

momento em que os pais e mães-de-santo já detêm um reconhecimento

socialmente legitimado.

Nesse período, o que se nota é uma reação de intelectuais ligados

aos terreiros à qualificação de que o candomblé seria folclore. Edison Car-

neiro, por exemplo, ao participar do 1º Festival Baiano de Folclore, afirma-

va que o candomblé era uma instituição, um culto permanente e restrito a

um determinado grupo, não sendo um folclore institucionalizado5. A defesa

do candomblé como culto pode ser compreeendida num período em que é

bastante nítida a visibilidade na imprensa desses intelectuais que busca-

vam, através dos seus espaços de representação nos meios institucionais,

articular reivindicações de líderes dos terreiros. Um exemplo viria de uma

reunião ocorrida no Terreiro da Casa Branca, em dezessete de março de

1974, quando pais, mães e filhos-de-santo criaram a Confederação Baiana

dos Cultos Afro-Brasileiros. Como idealizador da reunião, Antônio Monteiro,

presidente do Centro Etnográfico da Bahia, dizia que o �candomblé não

pode ser transposto para os tablados das festas de carnaval, transformado

em folclore ou industrializado indiscriminadamente, em nome do progres-

so�6. As acusações eram direcionadas ao Departamento de Folclore da Pre-

feitura Municipal de Salvador, tido como o órgão que proporcionava as

transformações das manifestações culturais em atração turística.
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A transposição do candomblé para o carnaval significava o uso de

símbolos dos orixás em blocos carnavalescos. Um verdadeiro ultraje para

o sentido unicamente religioso defendido pelas lideranças ligadas aos

terreiros.

A utilização do candomblé como manifestação folclórica, em anos

anteriores, era vista como um estímulo do governo estadual. Em 1972,

havia sido criada por Antônio Carlos Magalhães, então governador do

estado da Bahia, a Bahiatursa. A função desse órgão era publicizar �a

singular herança folclórica africana da Bahia�, com atenção especial devo-

tada aos cultos religiosos afro-brasileiros7.  Por conseqüência, as agências

de turismo e hotéis passaram a ser informados sobre quais os terreiros

que poderiam ser visitados em festas públicas.

Na primeira metade da década de setenta, constitui-se uma política

de incremento turístico em que o candomblé passou a ser uma �imagem-

força�, sintetizando �todo o ser baiano, as raízes profundas da cultura e

do povo da Bahia�8. E isso é bastante elucidado através da criação de um

cartaz para turismo, pela Secretaria da Indústria e Comércio, em que o

tema era uma filha-de-santo. A imagem, em cores, denominava-se Oxum,

Divindade do Amor e das Águas Doces, e sugeria �um pouco do mistério

do candomblé�, ao mostrar uma filha-de- santo saindo da �camarinha�9. 

Obviamente, a promoção do turismo baiano no país e no exterior

não se resumia ao uso do candomblé como o único símbolo da Bahia.

Havia também outros �instrumentos visuais� como o mar, a culinária e a

arquitetura. Mas o que gostaria de ressaltar é a ênfase dada ao candom-

blé. Pela própria justificativa dada à foto da iniciada � �recomposição feita

com toda pureza, autenticidade e compenetração, ilustrada com os deta-

lhes do traje e contas de enfeites� �, verifica-se uma elaboração mais siste-

mática da importância do candomblé para o turista10.  As explicações da

foto da �monaliza negra� apontam para uma leitura simbólica oficial do

que representava a filha-de-santo:
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Os aspectos místicos negros simbolizados na face hierática de uma

filha de santo em transe, com um sorriso indefinível que sugere

uma monaliza negra e coberta com uma rede de contas de vidro

amarelo-ouro de brilhos alusivos à rica talha dourada das Igrejas

barrocas e ao amarelo do azeite dendê, comunica todo um mistério

carregado ao mesmo tempo do exótico, atmosfera sem dúvida das

mais atraentes ao turista11.

Como resultado dessas leituras que imbricavam candomblé e turis-

mo, teremos, ao longo dos anos setenta, formulações sobre as religiões

afro-brasileiras que se difundem nas instâncias públicas, em empresas de

turismo e mesmo em eventos como o XV Congresso Brasileiro de Radiolo-

gia, realizado em setembro de 1975.

A princípio, há um mesmo �núcleo temático� � o destaque aos cos-

tumes e tradições baianas no âmbito do folclore; entretanto, a ênfase dife-

re. Na política oficial, a preocupação é com o incremento turístico, repre-

sentado na visualização de um cotidiano baiano através do que significava

o mar, a culinária e a filha-de- santo; na organização do Congresso,

priorizava-se a apresentação dos trabalhos com um �caráter de seriedade

científica�, que combinasse a �iniciativa de fazer conhecida dos visitantes

a intimidade do culto negro�12.

O logotipo do Congresso representava um orixá (Omolu?), e cada

congressista recebia cinco colares feitos de contas representando as cores

dos orixás, a serem usados nos dias a eles dedicados. O objetivo era fazer

com que os congressistas ficassem �protegidos� até o encerramento do

Congresso, quando estariam com o �corpo fechado�. Além dos colares,

havia a proposta de realização de uma �Ceia de Omolu� que, segundo a

matéria do jornal A Tarde, não existia no candomblé baiano e iria �cons-

tituir-se num dos apelos fetichistas para efeito turístico�13.

A Ceia de Omolu, �criada� especialmente para o Congresso, tradu-

zia a �exoticidade� de costumes que a religião dos orixás não mais pos-

suía. Além disso, revela a idéia, por parte dos organizadores, de um �res-

gate� original das práticas religiosas; leia-se, o que podia ser considerado

como autêntico na tradição baiana.
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No Congresso dos Radiologistas, há uma espécie de contínuo das

representações detectadas na política cultural baiana. As manifestações

religiosas afro-brasileiras que, até então, não eram alvo de atração turísti-

ca, passaram a ser estimuladas e apropriadas em espaços que ultrapassa-

vam os limites oficiais. Por isso, é possível pensar que estávamos perante

a construção de imagens integradas a uma �baianidade�, a partir de estí-

mulos dos órgãos oficiais. Essa imagem evocava uma representatividade

das religiões afro-brasileiras não adstrita à sociedade baiana, com resso-

nância em todo o país e, principalmente, fora dele.

O candomblé como algo �exótico�, atraente para o turismo, pode

ser lido como uma revelação de que o país era uma soma diversificada,

colorida e tropical de manifestações adstritas, mas não exclusivas, ao

âmbito regional. Como bem nota Rubem Oliven (1984, p. 51), se desde o

começo da década de sessenta o regionalismo, especialmente o nordesti-

no, era um dos temas mais candentes da nacionalidade, nos anos setenta,

o Estado e os meios de comunicação se apropriam desta temática. Em

programas radiofônicos, divulgavam-se as músicas e os ternos de reis de

alguma região brasileira, como algo que precisava ser lembrado e valori-

zado. E nisto consistiria a substituição de um modelo fundamentalmente

baseado na coerção, por um outro ancorado na hegemonia, funcionando,

basicamente, em termos de valoração de símbolos nacionais. É nessa

direção que o uso de símbolos afro-religiosos pode ser enquadrado.

A ingerência oficial em manifestações como a das religiões afro-

brasileiras teve como reação imediata um discurso manifesto de suas lide-

ranças e de intelectuais em duas direções. Uma defesa do candomblé

como religião, que contrastava com a qualificação de que era algo folcló-

rico, e um reforço da necessidade de manutenção da ordem simbólica,

pois com o estímulo turístico muitos terreiros passaram a realizar rituais e

a tocar atabaques em datas que não correspondiam ao calendário ritual.

Era o que Edson Nunes, vice-presidente do Centro de Estudos Etnográficos

e do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, dizia ser um �desvirtua-

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14134



O poder da cultura e a cultura no poder    |    135

mento� do candomblé pelo turismo, já que havia terreiros �batendo fora

de época, para turista ver�14.

À transgressão ritual incorporava-se um antigo costume, considera-

do também como uma atração turística, que era as filhas e mães-de-santo

distribuindo pipocas nas ruas de Salvador e arrecadando donativos para

a festa do orixá Omolu. Acusando-as de estarem �fora de época� � mês de

julho e não em agosto � realizando peregrinações na cidade e deturpando

os cultos afro-brasileiros, o presidente da Federação Baiana do Culto Afro-

Brasileiro (Febacab) afirmava que elas traziam inovações, entre as quais a

apresentação de imagens de santos como a do Senhor do Bonfim e do

próprio São Lázaro, �utilizadas exclusivamente para a exploração comer-

cial ou folclórica [...] para atrair a atenção das pessoas, principalmente

dos turistas que encontram pelas ruas da Cidade�15.

Aos olhos das lideranças intelectuais e religiosas, a transgressão

ritual coadunava-se com o interesse turístico. No intuito de se diferencia-

rem dos adeptos do candomblé que se utilizavam dessas �novas� práticas,

eles vão chamar a atenção para os terreiros de candomblé considerados

�sérios�: justamente, os mais antigos e ortodoxos da nação queto, como a

Casa Branca, o Gantois, o Axé Opô Afonjá, o de Olga de Alaketo e o

terreiro de Eduardo de Ijexá, tido como o mais velho pai-de-santo da

cultura dos ijexás. Note-se, portanto, que acusações aos candomblés para

�turista ver� tinham implicações geracionais e, em certo sentido, políticas.

Os mais permeáveis às influências heterodoxas, vindas do atrativo turísti-

co, eram, justamente, aqueles das novas gerações e longe da influência

dos tradicionais.

As acusações de transgressão ritual e exploração comercial dissi-

mulariam as diferenças entre os diversos terreiros de candomblé que pro-

curavam buscar legitimidade perante a sociedade baiana. Devemos com-

preender que estão presentes relações de forças em luta, aquilo que Pierre

Bourdieu (1987, p.70) observa ser a manutenção ou subversão da ordem

simbólica. O que gostaria de chamar à atenção é o jogo de discursos entre
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as lideranças intelectuais e religiosas dos candomblés �sérios� e aqueles

chamados candomblés folclóricos. Infelizmente, estes não tinham �voz�

nas matérias dos jornais diários da cidade. E, em razão disso, a análise da

sua relação com os órgãos de turismo decorre do que está sendo dito nas

palavras de quem a eles se opõem, ou seja, os intelectuais e lideranças

religiosas, ou mesmo a imprensa baiana, como podemos verificar no exem-

plo das já citadas filhas e mães-de-santo que pediam esmolas para Omolu:

Para o turista que costuma chegar a Salvador nesta época do ano, a

�baiana� distribuindo pipocas, de pés descalços, é mais uma figura

folclórica, que contribui para aumentar o ambiente de misticismo

que cerca a Cidade e a propaganda que dela se faz. Na realidade,

as filhas-de-santo, com seus tabuleiros de pipocas, não represen-

tam nenhuma tradição do candomblé, pois a festa de Omolu, que

data desde o Brasil Colônia e é financiada pelos freqüentadores do

terreiro. Sua importância é meramente folclórica e a cada ano elas

são em maior número16.

Os candomblés no discurso católico:
folclóricos ou religiosos?

É interessante observar que, além dessas diferenciações internas

às reli  giões afro-brasileiras, havia um discurso sobre os �candomblés

folclóricos� presente na Igreja Católica. Uma entrevista do Arcebispo

Primaz do Brasil, o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, é bastante

esclarecedora, na medida em que nela aparecem distinções entre os ter-

reiros afro-baianos: �Em princípio, deve-se distinguir o aspecto folclóri-

co dos �terreiros� de seu aspecto tipicamente religioso. E, no segundo

caso, convém que se aprofundem os valores e os desvalores que real-

mente convivem com as expressões religiosas dos �terreiros� afro-brasi-

leiros�17.  As preocupações católicas refletiam, preliminarmente, a tenta-

tiva de dar uma resposta ao existente sincretismo baiano. Não é à toa

que o Cardeal indicava a designação de uma �comissão especializada�

para realizar um �estudo profundo�, com o objetivo de fornecer �todos
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os dados indispensáveis que me permitirão refletir sobre a matéria, e

depois orientar os católicos a respeito�18.

Mas, por que no discurso do Cardeal os terreiros de candomblé

tinham aspectos denominados folclóricos? Creio que havia, por parte do

clero católico, um acompanhamento da profusão de terreiros relaciona-

dos ao fomento da atividade turística. E é com base em preocupações que

refletem a expansão dos terreiros de candomblé, aliada a transformações

econômicas no seu interior, que a visão católica se esclarece. Isto pode

ser exemplificado através das afirmações do Diretor do Instituto de Teolo-

gia da Universidade Católica do Salvador, Pe. José Hamilton Barros, em

29 de janeiro de 1975, de que a acentuada procura dos terreiros de can-

domblé e de umbanda ocorria �por parte de pessoas das camadas mais

intelectualizadas e de maior poder aquisitivo� que buscavam �um certo

esnobismo cultural de volta às formas mais populares da cultura nacional

e também [...] uma procura de algo místico e religioso�. E observava: �quer-

se uma religião que não exija muito e acrescente-se a tudo isso o fato de

um indisciplinado desejo de, fomentando o turismo das classes altas, pro-

curar-se o original e diferente que possa haver nas várias regiões do País�19.

Neste período, o discurso do clero católico encontrava-se com a críti-

ca dos intelectuais e lideranças religiosas no que concerne às práticas turís-

ticas oficiais e a sua adoção pelos terreiros. Claro está que eram discursos

diferenciados e com objetivos excludentes. Do lado católico, tratava-se de

manifestar o reconhecimento de um sincretismo afro-brasileiro, resultante

de uma catequese não assimilada pelo povo, visto pelo padre José H. Bar-

ros como �o débito de uma conta não paga�, mas esse discurso também

demonstra a convicção do papel da Igreja Católica em relação à �verdadeira

libertação interior e ao encontro com o transcendente em si mesmo�.

 O culto aos orixás era considerado a �expressão de uma cultura

primitiva sem maiores caracterizações teológicas, fundamentando-se numa

visão absolutamente sacral da realidade, na qual tudo é sintetizado em

apenas Deus (Olorum) e os seus intermediários, os orixás�20.  Ou, como
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dizia D.Vicente Scherer sobre o sincretismo umbandista em Porto Alegre:

�absurda e grossa mistificação, produto da fantasia ingênua de povos pri-

mitivos�21.

O discurso católico sobre as religiões afro-brasileiras era, portanto,

marcado por princípios morais � observe-se a designação �cultura primiti-

va� � resultantes de concepções descartadas pelas Ciências Sociais, mas

utilizadas pelo clero na tentativa de manutenção do monopólio do sagra-

do. Nessa direção é que a crítica católica sobre a inserção de intelectuais

e do �turismo das classes altas� nos terreiros de candomblé e de umbanda

pode ser esclarecida.

Apesar das distinções para com as religiões afro-brasileiras, no intui-

to de demarcar posições no campo religioso, ocorriam aproximações entre

representantes das duas tradições religiosas. Um exemplo foi um simpósio

sobre sincretismo (30.10.1976), que fazia parte das comemorações do

tricentenário da Arquidiocese de Salvador, e da qual participaram sociólo-

gos, antropólogos e líderes católicos e do candomblé. O temário do encon-

tro refletia preocupações sobre �abordagens histórico-cultural, sócio-antro-

pológica e antropológico-teológica do sincretismo religioso�22.  Como

entender a realização deste simpósio, cujo organizador geral era o mesmo

padre que, no ano anterior (1975), associava o crescimento das religiões

afro-brasileiras à existência de um �esnobismo cultural das classes altas�,

inclusos os intelectuais, pelas manifestações populares da cultura nacional?

Duas questões me parecem básicas para entender a iniciativa de tal

evento. Em primeiro lugar, demonstrava preocupações católicas sobre as

manifestações populares advindas das orientações e aprovações do Con-

cílio Vaticano II. As religiões afro-brasileiras passaram a ser caracterizadas

como uma manifestação de religiosidade popular; por essa razão, ressal-

tava-se no simpósio o pluralismo religioso como algo a ser examinado

pela orientação pastoral.

Em segundo lugar, a aproximação do clero católico com o candom-

blé, na realização do simpósio, refletia também um aspecto conjuntural: a
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reivindicação junto ao governo do Estado por parte das lideranças religi-

osas e intelectuais, da dispensa de obrigatoriedade da licença policial

para os terreiros, e o conseqüente reconhecimento dos cultos afro-brasi-

leiros como religiões afro-brasileiras. Para entender este processo que

culmina com a liberação dos terreiros do âmbito da Secretaria de Seguran-

ça Pública, é necessário mostrar de que modo se articulavam as reivindi-

cações das lideranças, a postura do Estado e a reação policial, a relação

dos terreiros com o poder público e os discursos elaborados por lideran-

ças intelectuais e religiosas dos candomblés face ao crescimento da

umbanda na Bahia.

A caracterização do candomblé como folclore teve como conseqü-

ência a tentativa da criação de uma Confederação Baiana do Culto Afro-

Brasileiro, com o intuito de garantir a preservação das �tradições culturais

e religiosas do fetichismo, dificultada pelas precárias condições financei-

ras dos Candomblés e a falta de relacionamento entre os seus líderes�, e,

também, apresentar ao Governo do Estado da Bahia uma proposta de

isenção policial para o funcionamento dos terreiros23.

Isto implicava em reforçar a legitimidade dos terreiros, tanto no

universo religioso quanto na sociedade abrangente. O título de uma ma-

téria publicada no jornal A Tarde, em 10 de setembro de 1974, é bastante

sugestivo: �Moralização do candomblé�. Ali aparece a informação da Fe-

deração Baiana do Culto Afro-Brasileiro de que haveria um �programa

disciplinar� para impedir o funcionamento de �casas clandestinas� e com-

bater tanto os �exploradores da seita que a comercializam� quanto aque-

les �que fazem exibições para turistas, bem como os que mesclaram com a

umbanda�.

A umbanda versus o candomblé baiano

Nos anos setenta, o crescimento da umbanda em Salvador era sig-

nificativo. Apesar de não haver números oficiais, havia mais que os dois

únicos terreiros detectados no final dos anos sessenta pelo Centro de

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14139



140    |    Jocélio Teles dos Santos

Estudos Afro-Orientais24.  A evidência desse crescimento foi uma maior

visibilidade que as casas de umbanda passaram a ter na imprensa, assim

como o reconhecimento do Centro Espírita Ogum Estrela Umbanda como

sociedade civil de utilidade pública pela Câmara de Vereadores de Salva-

dor, em 30 de outubro de 197425.  Um outro fato foi a criação de uma

entidade civil na capital baiana � a União de Umbanda da Bahia � que se

tornou a razão principal de rejeição para intelectuais, lideranças religio-

sas e mesmo adeptos do candomblé.

As lideranças umbandistas teciam relações com as instâncias do

poder em Salvador em busca de legitimidade numa sociedade marcada

pela maior presença de outra religião afro-brasileira. Uma prova disso foi

o anúncio, feito pelos diretores da recém-criada União de Umbanda da

Bahia, de diplomas para �autoridades� que estavam �colaborando com o

movimento�26.

A iniciativa umbandista na Bahia no campo da política, deve ser

compreendida como uma ressonância do que ocorria em outros estados

como o Rio de Janeiro. Havia sido apresentado pelo deputado Átila Nunes

(MDB), vice-presidente da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, líder

umbandista e editor do jornal religioso Gira de Umbanda, um projeto de

lei obrigando as escolas públicas a ensinarem o espiritismo e umbandismo

às crianças de famílias que professassem as duas religiões. Dizia o projeto

que caso os diretores das escolas recusassem a cumprir a lei, seriam puni-

dos da mesma forma e com as mesmas penas �com que a lei castiga os que

são culpados de discriminação racial�27.

A obrigatoriedade do ensino religioso da umbanda e do espiritis-

mo, e as possíveis penas ao seu não cumprimento, eram, implicitamente,

uma tentativa de atualização da Lei Afonso Arinos. Algo que já vinha

sendo proposto por Vasconcelos Tôrres (Arena-RJ) ao apresentar no Se-

nado projeto que incluía �os preconceitos do sexo e de crença religiosa�

entre as contravenções penais mencionadas na referida lei, e também al-

terava o sistema de multas fixadas, vinculando-as ao salário mínimo28.
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Se havia projetos que propunham a defesa das religiões afro-brasi-

leiras, também existiam os que tentavam proibi-las, como o do deputado

federal, e também padre, Temóstecles de Oliveira (MDB-AM), apresenta-

do em 1974, assim como reações a esses projetos. Mário Xangô, presiden-

te da Federação dos Umbandistas da Bahia, destacava a liberdade de

culto existente no país e o fato de que no Brasil havia padres espíritas e

curandeiros; além disso, estranhava a iniciativa do deputado, já que vári-

os políticos, no período eleitoral, procuravam as casas de culto, pedindo

exê (talismã ou patuá de proteção) para que pudessem ser reeleitos29.

A crítica das lideranças religiosas e intelectuais à umbanda pode

ser interpretada como uma postura de manter o candomblé baiano como

a referência do sistema religioso afro-brasileiro. E é no sentido da conser-

vação deste capital simbólico que se afirmava a existência de uma

�catequese� articulada no estado da Guanabara, com o objetivo de �extin-

guir um culto mantido em Salvador, há mais de três séculos, impondo

seus �princípios�, como ocorria em diversos estados como o Rio Grande

do Sul, Minas, Pernambuco e São Paulo30.

O dramático apelo da recém-criada Confederação do Culto Afro-

Brasileiro era sintomático do quadro de tensão e disputa: os pais e mães-

de-santos e todos os membros dos diversos terreiros baianos deveriam

lutar para preservar o candomblé das práticas do umbandismo carioca.

Observa-se, então, uma referência regional sendo articulada como mais

um elemento a ser destacado nas distinções do campo religioso afro-bra-

sileiro: �a Confederação almeja votos para que a prática do umbandismo

carioca se mantenha no Rio de Janeiro e deixe a Bahia com o seu Can-

domblé como ele é�31.

O que me parece interessante no episódio é a maneira como se

destaca um discurso regionalista. Se a nítida separação entre candomblé

baiano versus umbanda carioca é relevante para visualizarmos as distin-

ções e tensões internas entre as religiões afro-brasileiras, também o é

para percebermos que há, implicitamente, um jogo de identificações bus-

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14141



142    |    Jocélio Teles dos Santos

cando apoios fora do âmbito exclusivamente religioso. Ou seja, ao se

frisarem diferenças regionais, buscava-se reiterar o fortalecimento do can-

domblé como um fenômeno exclusivamente baiano e, portanto, passível

de ser defendido, mesmo que subliminarmente, por todos os baianos. É

como se estivéssemos perante um fenômeno que reatualizava a formação

de uma identidade regional.

É importante ressaltar que esse discurso encontrava ecos no âmbito

da política. Um exemplo viria do pronunciamento, em seis de dezembro

de 1971, de um deputado da Assembléia Legislativa do estado da

Guanabara, Sebastião Menezes. Expressando o caráter histórico das práti-

cas religiosas dos negros iorubás na Bahia, ele afirmava as �raízes que

foram plantadas na Bahia disso que hoje é tradicional e de importância

turística vital para a economia baiana que é a religião Candomblé�32.

O discurso do deputado não era um caso isolado. A preservação

das raízes africanas pode também ser avaliada como um projeto de ação

governamental na defesa da cultura brasileira. E isso fica claro quando

lembramos o modo como Gabriel Cohn (1984, p. 92) chama atenção para

os dois pólos, conservação e desenvolvimento, que marcam a política

nacional de cultura nos anos setenta. Se havia o objetivo de preservar a

identidade e a originalidade da cultura, também nota-se um viés instru-

mental, na medida em que a cultura era um �meio indispensável para

fortalecer e consolidar a nacionalidade� (Idem). E é pensando na articula-

ção entre a cultura brasileira e a consolidação de nossa nacionalidade

que se sobrepõem discursos sobre o patrimônio cultural e se

instrumentalizam as práticas voltadas às religiões afro-brasileiras.

O axé no Palácio

Apesar da liberdade de culto ter sido incluída desde a Constituição

Federal de 1946, é muito recente a adoção de medidas por parte do Esta-

do no sentido de eliminar os mecanismos legais de repressão sobre as

religiões afro-brasileiras. Até janeiro de 1976, as religiões afro-brasileiras
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estavam na Bahia submetidas à fiscalização da polícia, através da Delega-

cia de Jogos e Costumes, do mesmo modo que cinemas, cabarés, casas de

diversão eram obrigados a pagar taxas e obter licença de funcionamento,

sendo seus rituais considerados atos folclóricos.

No mesmo ano da promulgação dessa carta constitucional foi cri-

ada a Febacab � Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro, através de um

decreto estadual que a reconhecia como de utilidade pública. Mas, so-

mente no governo de Juracy Magalhães, em março de 1960, ela foi regula-

mentada33. Com o golpe militar de 1964, a ação policial mantinha-se, como

lembra Esmeraldo E. de Santana, presidente da Febacab:

[...] no governo do falecido Luís Viana Filho, tornou a voltar a perse-

guição à Federação, foi com ele (infelizmente ele já morreu, eu não

quero xingar, pois Deus levou ele) que voltou a ação da polícia [...]

Esse Luís Viana voltou com a perseguição, sem justificar, era ordem

dele, acabou, e pronto, ele não deu justificativa de por que não ser

possível tocar atabaque. Voltávamos de novo à mesma perseguição.

Era pela cara � se ele chegasse na Delegacia de Jogos e Costumes, o

que o representante visse, e até um moço, por nome Nelson (é que

a gente ficou sob a jurisdição deste) [...] a gente ia tirar licença, se ele

queria dava, se não queria, proibia o uso do atabaque, a maior parte

não tocava. Até que ficou prometido pelo filho de Juracy � como é

o nome dele? Não é o que morreu é o que tá vivo [...] Jutahy Maga-

lhães � que ia ser nomeado interventor e derrubaria o decreto. Então

[...] em vez de ser nomeado interventor Jutahy Magalhães, quem foi

nomeado foi Roberto Filgueira Santos34.

Mesmo que não existisse uma legislação específica que protegesse

os candomblés da ação policial, havia uma relação dos terreiros com o

poder público que não pode ser desprezada. Basta observar alguns fatos

para termos idéia da dimensão da aproximação de representantes oficiais

com o povo-de-santo e, singularmente, da mediação dessa relação pelos

intelectuais.

Destacarei dois períodos, o do governo Antônio Carlos Magalhães

e o do governo Roberto Santos, através de acontecimentos bastante

marcantes: o cinqüentenário da liderança de Mãe Menininha no terreiro
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do Gantois, a ida do povo-de-santo ao Palácio de Ondina, residência

oficial do governador do estado da Bahia, e as repercussões do ato de

liberação dos terreiros da ação policial.

Com destaque na imprensa, os cinqüenta anos de liderança de Mãe

Menininha foram festejados, em 26 de fevereiro de 1972, com a participação

de representantes de diversos terreiros, de intelectuais (Jorge Amado, Pierre

Verger e Carybé organizaram a festa) e de autoridades oficiais: o governador

Antônio Carlos Magalhães, o senador Heitor Dias, o prefeito de Salvador,

Clériston Andrade, o ex-governador Luiz Viana Filho, o Diretor-Geral da Po-

lícia Federal na Bahia, o Cônsul dos Estados Unidos, Alex Watson. Em seu

discurso, o governador destaca que �a Bahia inteira, todas as suas classes

sociais, as autoridades, rendem homenagens a esta grande senhora, Menini-

nha do Gantois�35.  Enfim, como afirma Jorge Amado, vinte e dois anos de-

pois, uma festa �única , sem igual no mundo�  que contou com a participação

tanto da �gente do povo� quanto dos �ricos� e dos �importantes�36. 

Embora o cinqüentenário possa ser lido como o reconhecimento

oficial da legitimidade do candomblé � afinal tivemos uma representação

estatal no espaço religioso � seria a absorção de signos dos terreiros o

fato a ser destacado na tessitura oficial. A lembrança que o governador

Antônio Carlos Magalhães recebeu, em maio de 1971, de Estácio de Lima,

me parece exemplar. Foram signos de proteção do reino mitológico de

Oxogbó, em que se destacavam um colar de pedras africanas e uma más-

cara do �Rei de Oxogbô�. No envelope que continha o colar, havia a ob-

servação de que deveria ser usado �uma vez no mês e que não pode ser

colocado nas sextas-feiras pois poderá ser de mal agouro�37.  Por mais

que esse fato tenha sido de natureza pessoal, ele se inscreve no campo da

inserção de elementos de origem africana no universo oficial. Pode pare-

cer que estamos perante uma simples lembrança que traduz as relações

do povo-de-santo com representantes das elites baianas. Pelo contrário,

ela é mais um elemento que compõe a absorção pelo poder público de

signos do universo afro-religioso.
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Se o cinqüentenário de mãe Menininha do Gantois e o presente de

Estácio de Lima são exemplos de uma absorção do universo religioso

afro-brasileiro pelo Estado, há um outro fato que considero paradigmático

dessa relação que se constitui entre o poder público e o candomblé. Em

março de 1975, dezenas de filhas e mães-de-santo foram ao Palácio de

Ondina agradecer ao governador do estado, Antônio Carlos Magalhães,

pelo apoio à preservação das religiões de origem africana na Bahia. Con-

tando com a presença do prefeito da cidade, Clériston Andrade, e de

Dorival Caymmi, o ato foi sublinhado na imprensa pela �ternura e pelo

pitoresco da reunião�. De imediato, o fato adquire uma exuberância pela

presença do povo-de-santo nos jardins da residência do governador do

estado. As ialorixás e yaôs, com a indumentária própria do seu universo

sagrado e seus belos colares, ocupavam, de modo notável, o Palácio de

Ondina, símbolo maior do poder estatal. Se a beleza plástica da cena é

patente, outros significados podem ser nela percebidos. Não conheço re-

ferência mais significativa que tenha se expressado tanto em termos nu-

méricos � oitenta mulheres � quanto na explícita inserção do povo-de-

santo em um dos maiores espaços de simbologia política no país. As

interfaces do candomblé com o poder público adquiriam, por conseguin-

te, outros contornos. De religião secularmente perseguida pelo Estado,

passava a ter relações positivamente publicizadas pelo poder público.

Não é por acaso que a imprensa destacou na primeira página, �Yaôs e

axetãs nos jardins de Ondina�, e publicou uma matéria intitulada �A grati-

dão das Yaôs ao Governo�, que transcrevo abaixo:

�Nunca fomos tão protegidas e ajudadas; é com muitas saudades

que abraçamos o Governador e o Prefeito, pelo que fizeram por

nós� � com estas palavras, proferidas por Mariazinha, filha de santo

de Olga de Alaketo, oitenta �baianas�� axetãs e yaôs � manifesta-

ram, ontem, aos Srs. Antônio Carlos Magalhães e Clériston Andrade,

no almoço que o Chefe do Executivo do Estado e Senhora lhes

ofereceram, seu apreço e gratidão pelo programa que desenvolve-

ram no sentido da preservação do feitichismo negro na Bahia. Com

suas saias e blusas brancas, deram, no passeio que fizeram, ao lado
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daquelas autoridades e do cantor Dorival Caymmi, uma plasticidade

rara aos jardins do Palácio de Ondina. Ao lhes dizer �axé�, deixaram,

em mãos do Governador e do Prefeito, oferendas saídas dos segre-

dos do seu culto38.

A ida das filhas e mães-de-santo ao Palácio de Ondina pode ser

visualizada como uma continuidade simbólica do que ocorrera no

cinqüentenário de Mãe Menininha. Enquanto no terreiro do Gantois as

autoridades se encontravam em ambientes sagrados e descerravam uma

placa de bronze homenageando, através de discursos, a famosa mãe-de-

santo, no palácio de Ondina eram as filhas e mães-de-santo que percorri-

am os espaços externos e internos do Palácio e ofertavam ao governador

signos evocativos do universo religioso, que o jornal traduziu por

�oferendas saídas dos segredos do seu culto�.

Embora exista no ato uma reciprocidade, ela se encontra além dos

atos da oferta de signos dos candomblés ao governador do estado e do

descerrar a placa de bronze no terreiro do Gantois. Penso que transparece

uma dupla face nesse acontecimento. Na leitura do povo-de-santo, perce-

be-se uma absorção do discurso político oficial em seu ambiente sagrado,

o terreiro do Gantois; no Palácio de Ondina, há uma outra direção, o

discurso é o das filhas e mães-de-santo. Pela ótica oficial, é a reiteração da

importância cultural de origem africana no estado da Bahia, manifestado

no abrir os jardins do Palácio para a ocupação de representantes dos

candomblés baianos. Os jardins, desse modo, são vistos menos como

uma área de ornamentação que um espaço fértil para o cultivo de culturas

diversas, aí inclusa a de origem africana.

Mas, qual era o programa de desenvolvimento que a imprensa su-

blinhava como de �preservação do feitichismo negro na Bahia�? Voltemos

alguns anos antes da introdução do povo-de-santo nos jardins de Ondina,

para compreendermos de que modo se processava a incorporação do can-

domblé como �assunto de estado�. Um indicativo dessa política pode ser

observado através de uma publicação de um órgão estatal, a Bahiatursa,

intitulada Viver Bahia, e criada no governo Antônio Carlos Magalhães.
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Vendida em bancas de revistas, agências de turismo e hotéis, a revista era

um informativo sobre as festas religiosas e profanas, eventos e serviços

encontrados em Salvador.

Mesmo que o contexto da produção da Viver Bahia tenha sido o da

exaltação de uma baianidade, decantada em imagens, matérias e em ver-

sos anônimos � �Viver/sem pressa, com força/serena, a possibilidade de

uma revelação/o tempo acumulado com doçura e altivez/sem cerimônia/

demônio aqui são as águas claras, cores/negra Bahia/sensual, esse chei-

ro/esse jeito/esse risco/claridade/você chegando, saiba/o encanto aqui é

quase fatal/conte conosco� � havia um direcionamento para temas relaci-

onados ao universo religioso de origem africana.

O primeiro número, publicado em novembro de 1973, é uma tradu-

ção literal da incorporação simbólica dessa religiosidade. A capa repro-

duzia uma foto de Mário Cravo Neto, em que algumas filhas-de-santo

saudavam os orixás. Mesmo que nas primeiras páginas da revista não

haja nenhuma menção a essa simbologia, as indicações sobre o candom-

blé, e os seus signos, perpassam outras páginas. Se um anúncio do Banco

de Desenvolvimento do Estado da Bahia sobre financiamentos e priorida-

des do governo estadual, intitulado �Presença na indústria sem chaminés�

e ilustrado com uma foto de uma filha-de-santo, evoca o mundo do can-

domblé, algumas informações mais diretas são encontradas em outras

seções. Em �Eventos Religiosos�, recomenda-se que no Dia de Finados,

associado ao dia do orixá Omolu, deve-se �fazer visita aos cemitérios com

flores e velas e preces�. Na seção �Passeios cidades do interior�, as infor-

mações sobre a cidade de Cachoeira referem-na como a cidade de maior

influência jêje na Bahia e onde as comidas originárias de rituais do can-

domblé são aquelas encontradas em Salvador, com a diferença de que a

capital baiana tem uma maior influência nagô. Um outro espaço, �Sessão

Dique do Tororó�, destaca os barcos, �religiosamente enfeitados�, que

circulam pelas águas do Dique, indicando os seus nomes: Pai Oxalá e

Mãe Janaína, Deus e as Águas, Oxumaré, Oxum é nossa mãe.
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Se, inicialmente, na revista Viver Bahia os signos do candomblé eram

evocativos, em outras edições havia indícios de uma regulação estatal de

práticas religiosas, ainda naquele momento, sob a prescrição policial. En-

quanto no primeiro número as referências às festas dos orixás eram englo-

badas no calendário das festas populares � � a festa de Iansã [...] a primeira,

religiosa, popular do verão baiano. É a festa de Iansã, o orixá dos ventos e

das tempestades, que come acarajé e usa contas vermelhas [...] O clima da

festa é quente e vermelho� �, nos anos seguintes, em 1974 e 1975, o can-

domblé passa a ser colocado no mesmo patamar que outras religiões.

A seção �Templos� é o lugar encontrado para tornar mais explícita a

caracterização religiosa do candomblé. O campo religioso de Salvador

não poderia ser melhor visualizado. Além das indicações de igrejas cató-

lica, adventista, pentecostal, luterana, metodista, israelita, anglicana, Tes-

temunha de Jeová e batista, os terreiros eram referidos com nome e ende-

reço. Como não poderia deixar de ser, havia uma predominância daqueles

mais legitimados na sociedade baiana (os de tradição nagô � Gantois, Axé

Opô Afonjá, Casa Branca, Alaketo �, e um de tradição Angola � o Bate

Folha)39.

Embora essa referência oficial ao candomblé como religião seja sur-

preendente, havia, em anos anteriores, essa qualificação em publicações

do eixo Rio de Janeiro-São Paulo como na revista Veja e o Guia Quatro

Rodas Salvador (Plantas, Hotéis/Turismo/Restaurantes).

A revista Veja, em edição de 06 de outubro de 1971, teve como

título da capa �O Brasil baiano�. O texto de nove páginas, �A redescoberta

do Brasil�, com dezessete fotos do cotidiano soteropolitano (�imagens do

encantamento�) e de personalidades (a capa foi ilustrada com uma foto da

neta da mãe-de-santo Senhora do Terreiro Axé Opô Afonjá), procurava

explicar o fascínio que a Bahia exercia, principalmente levando em conta

o significativo crescimento turístico em Salvador (17,4% ao ano):

A cada dia que passa, na imaginação ou na certeza de um crescen-

te número de brasileiros e estrangeiros, cria-se e consolida-se a
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imagem de que a Bahia, terra talvez remissa e um pouco desleixada,

mas seguramente nada melancólica, é um lugar maravilhosamente

encantado, onde céu, mar, coqueiros, sobrados, temperos e tem-

peramentos combinaram-se com a finalidade de conduzir as pesso-

as ao estado de espírito usualmente conhecido por felicidade40. 

 As razões do fascínio, das imagens paradisíacas do estado, foram

atribuídas às características pessoais da gente da Bahia � �ao tempera-

mento�; ou seja, mesmo que houvesse vistosas igrejas, organizados mu-

seus e uma arquitetura �viva e colorida�, as origens estariam ligadas

diretamente �ao grande estuário da cultura popular, onde nascem e se

desenvolvem as chamadas tradições baianas�41.  Seguindo essa argumen-

tação, desvenda-se o mistério da magia baiana:

E parece ser exatamente nessas tradições, no fim das contas, que o

brasileiro acaba reconhecendo as suas origens e redescobrindo a

sua fisionomia nacional. A cuidadosa preservação dos mistérios da

religião africana, com seus orixás, crenças, adivinhações, é a grande

responsável pela magia que envolve Salvador. Esses cultos, o can-

domblé e suas misturas, fazem a base da cultura baiana [...] E, talvez

o mais importante, de sua filosofia calcada na tranqüilidade e no

bom humor42.

Inserindo a busca pelo misticismo na Bahia num contexto global, a

revista apontava um paralelo entre americanos, europeus e brasileiros.

Enquanto aqueles procuravam �avidamente a Índia, chamados pela con-

cepção oriental do mundo�, os brasileiros estavam desejosos de conhecer

a religião de origem africana, a qual �oferece um universo primitivo e

fantástico�. Nesse quadro de referência é que a publicação interpreta a

Bahia, tendo como ponto nodal o candomblé. Seguindo essa imagem,

poderíamos desatar o nó interpretativo da Bahia tendo como referência

básica o que se passava nos terreiros. A mensagem, um explícito convite

aos leitores, é clara e objetiva � os brasileiros, ao reconhecerem as suas

origens, estariam redescobrindo a sua �fisionomia� nacional. A tradição,

como formadora de uma nacionalidade, não poderia ser melhor

exemplificada.
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Mesmo destacando a tradição como algo inerente ao candomblé

baiano, a reportagem a inseria no contexto de uma modernidade que se

manifestava no candomblé. E é nessa dupla face � tradição versus

modernidade � que a revista Veja indica preocupações e leituras distintas

que perpassavam a sociedade brasileira naquele momento:

Ao mesmo tempo que algumas pessoas ligadas ao candomblé,

geralmente incentivadas por intelectuais não criados dentro da

seita, procuram uma aproximação maior com as origens africanas

do culto, há até pais e mães-de-santo que se prestam a práticas

pouco ortodoxas para agradar a turistas, jornalistas, cineastas ou

visitantes ilustres. Outros são criticados por esquecerem certas

reservas naturais do sacerdócio, como uma famosa mãe-de-santo,

muito criticada por ter comparecido a uma reunião social vestin-

do máxi-saia azul e vermelha (cores de Exu, que teoricamente

ela jamais deveria usar), escandalosamente aberta nos lados, até a

parte superior das coxas43.

A modernidade envolvia aspectos internos e externos ao ambiente

religioso. As preocupações iam do �agradar a turistas, jornalistas, cineas-

tas ou visitantes ilustres� à inclusão de práticas �pouco ortodoxas�, pas-

sando pela adesão das lideranças religiosas ao modismo da indumentária

dos anos sessenta � o uso da maxissaia numa cor contrária às normas do

candomblé.

Um destaque: a transformação no candomblé baiano alcançava três

gerações. O exemplo é o da ialorixá Senhora do Axé Opô Afonjá (�uma

líder incontestada, severa, ortodoxa, mas de grande habilidade política�),

seu filho único Deoscóredes M. dos Santos, Mestre Didi, �iniciado na seita

dos eguns (culto aos ancestrais, também ligada ao culto dos orixás) aos

oito anos�, artista plástico e autor de trabalhos publicados sob o patrocí-

nio da UNESCO, e as suas netas não iniciadas no candomblé. A intenção

manifesta era mostrar que havia uma �mudança de rumo� no candomblé

através dessas três gerações: �a avó grã-sacerdotisa, o pai estudioso e a

filha confusa � há três atitudes diferentes em relação ao candomblé, ori-

gem do misticismo baiano. É a presença de uma transformação�44. Por
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certo que essa leitura implica na visualização do mundo dos terreiros

através de uma inclusiva dupla hereditariedade, a genética e a simbólica.

Se observamos o Guia Quatro Rodas Salvador (Plantas, Hotéis/Tu-

rismo/Restaurantes), publicado em português e inglês pela Editora Abril,

em 1973, e vendido nas bancas de jornais do país, iremos encontrar nove

páginas dedicadas aos candomblés, com informações sobre os significa-

dos do terreiro, orixás, hierarquia, jogo de búzios, cerimônias, lista dos

candomblés �mais conhecidos� (16 terreiros) e mapas de sua localização45.

Na introdução do Guia, é nítida a construção textual, que ultrapas-

sa a sua edição. São textos que antecipam o que a revista Viver Bahia

procurará definir, nos anos posteriores, e que refletem, no âmbito da po-

lítica voltada ao turismo, o diálogo que o poder público mantinha com

outros setores da sociedade brasileira.

Candomblés

Em Salvador, você vai encontrar dezenas de lugares onde se prati-

ca uma religião de origem africana conhecida como candomblé.

Uma série de personagens entrega-se a um surpreendente ritual

mágico no qual se misturam harmoniosamente movimentos, cores

e sons. Qualquer pessoa pode assistir a uma cerimônia de candom-

blé, mas convém lembrar que ele deve ser encarado com a mesma

seriedade e respeito que outras religiões. Em muitos desses lugares

� os considerados sérios � o espectador não deve se comportar

como se estivesse diante de algo apenas exótico ou turístico. Em

alguns não se permitem fotos.

Algo de extrema significação aparece nesse texto, e que ficará mais

evidente se o compararmos com textos oficiais, através da revista Viver

Bahia. A qualificação do candomblé pari-passu com as outras religiões é

sintomático em ambos os textos, assim como as preocupações em relação

ao turismo e ao candomblé. O Guia Quatro Rodas qualifica o candomblé

como religião e chama a atenção para a necessidade de se evitar a tenta-

ção do exotismo. Há uma distinção implícita entre os candomblés ditos

�sérios�, leia-se os de �tradição africana�, e aqueles outros onde existiria

uma subversão simbólica dessa tradição.
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Essa classificação não é de todo exclusiva do Guia, pois, como vá-

rios estudos já demonstraram, a lógica que perpassa o mundo intra-religi-

oso afro-brasileiro é também o da distinção entre os terreiros considera-

dos �puros� e aqueles onde a permissividade estaria a imperar46. 

Em todas essas análises, e aqui eu me incluo, a permissividade des-

ses terreiros aparece concentrada na absorção de elementos exógenos ao

seu universo, ou seja, a rituais e entidades que não os orixás, como os

caboclos e pomba-giras. No entanto, ao longo da segunda metade desse

século, a distinção de �seriedade�, ou a sua falta, entre os terreiros de

candomblé na Bahia, passou a incorporar um outro signo. Na elevação

do candomblé ao nível de religião �quase-oficial�, expressão da atriz Lú-

cia Veríssimo, ao realizar entrevistas para um programa de canal fechado

(GNT), em abril de 1999, um outro elemento diacrítico passou a ser a

imagem dos rituais ou das festas reproduzida através do uso da fotografia

ou da filmagem. Desde que comecei a desfrutar das prazerosas conversas

com o povo-de-santo da Bahia, seja no espaço religioso, ou fora dele,

tenho percebido que a presença dessas imagens serve como um sinal

pelos adeptos utilizado constantemente tanto para combater o possível

�uso� que os turistas ou órgãos de imprensa faziam dos seus terreiros,

quanto para estabelecer uma valoração do que é o terreiro do outro, pois

todos os adeptos deslocam a utilização de filmes e fotografias para outros

terreiros que não os seus, acusando-os de não serem sérios47. A advertên-

cia do periódico oficial, portanto, inscreve-se no já elaborado discurso do

povo-de-santo, constituindo-se, portanto, numa incorporação estatal.

Os sentidos do discurso sobre a seriedade da religião e a sua incon-

dicional relação com o turismo, observados no Guia Quatro Rodas, tam-

bém aparecem na revista Viver Bahia. O que os distingue é uma maior

ênfase da revista do governo baiano nas regras implícitas aos comporta-

mentos das pessoas nos terreiros, através de recomendações aos leitores.

Na edição de outubro de 1975, n. 25, aparece uma matéria sobre o mês

dedicado a Oxalá, �pai de todos os orixás�, e se pede aos leitores que
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sigam �os conselhos� da revista, pois �senão os orixás podem ficar zanga-

dos�. Quais conselhos evitariam a zanga dos deuses africanos? As indica-

ções vão de como se sentar nos espaços religiosos, o não uso de máqui-

nas fotográficas e de filmar, até a indicação de um autocontrole, pois a

dança era reafirmada como algo exclusivo de quem estava inserido na

estrutura religiosa. Nas advertências aos leitores, está implícito que existe

uma correta etiqueta para evitar a ira dos deuses africanos, algo que se

insere no próprio discurso do povo-de-santo, que sempre reitera o

surgimento de problemas em relação às fotografias, à edição de filmes ou

gravações de fitas quando estas são realizadas sem a permissão das enti-

dades religiosas e autorização do pai ou mãe-de-santo.

Além de chamar a atenção para as normas nos terreiros, destacam-

se na revista críticas às agências de turismo que fomentariam a visão do

candomblé como algo folclórico, através da cobrança de taxas aos turistas

nas visitas aos candomblés:

Algumas agências de turismo costumam cobrar dinheiro do turista

para levá-lo às casas de candomblé. É bom que se diga que os

terreiros não têm nenhuma participação nesse dinheiro e nem isso

dá direito ao visitante de fazer exigência no candomblé. Ali, repe-

timos, não está sendo realizado um espetáculo folclórico, mas uma

função religiosa48.

Essa afirmação é deveras interessante para se pensar a lógica pela

qual a perspectiva estatal se estabelece. As poucas análises sobre a nova

relação que se estabelece entre os candomblés e o poder público baiano

têm centrado a argumentação na existência, a partir dos anos sessenta, de

uma manipulação do poder público sobre os candomblés. O nexo princi-

pal seria que os candomblés haviam se curvado perante a ação estatal,

principalmente do seu órgão de turismo, a Bahiatursa, através de uma

espetacularização voltada ao turismo, envolvendo financiamento de can-

domblés, organização de ritos fictícios para adaptação do calendário

litúrgico ao turístico, principalmente no verão, violação do espaço sagra-

do com o uso de fotografias e filmes49.
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Não se trata de uma questão que pode ser reduzida às perspectivas

de um lucro burguês que, amparado na indústria do turismo, proporcio-

naria aumento das divisas do estado. Por certo que logo à primeira vista

transparece nas atitudes oficiais uma imbricação entre o desenvolvimento

turístico do estado e a cultura. Entretanto, a própria citação da revista

Viver Bahia indica que a postura estatal não é tão simples, visto que a

argumentação principal era de retirar dos candomblés qualquer interfe-

rência, seja de ordem monetária ou de qualificação folclórica. Por outro

lado, essas afirmações e críticas estatais não podem ser reduzidas a uma

mera proteção oficial, onde estaria subjacente o já secular paternalismo

brasileiro. Além do que, se fôssemos incorporar essa postura estatal, ha-

veria um encontro, deveras irônico, entre os seus implementadores e os

que vociferavam contra a introdução de novas ações estatais envolvendo

o ambiente afro-religioso.

Refiro-me ao fato de que há nos dois discursos, o de órgãos oficiais

e o dos seus críticos, uma defesa veemente da manutenção da tradição

como algo intrínseco à existência dos candomblés, ou melhor, os terreiros

são vistos como uma espécie de matriz simbólica congelada. Essas leitu-

ras poderiam também ser aproximadas pelo fato de que a profanação da

tradição resultava de uma ação externa, a entrada em cena do que haveria

de mais ameaçador: o poder do dinheiro. Na visão dos críticos, este cor-

rompia até o calendário ritual; na leitura oficial, a cobrança de taxas pelas

agências de turismo não implicava nenhuma participação dos terreiros,

pois se tratava de uma religião e não de um espetáculo folclórico.

Mesmo observando a implicação política, o econômico transparece

como um redutor, já que seria a relação econômica que precederia e fun-

damentaria as ações oficiais envolvendo o candomblé. No entanto, antes

de ser econômica, ela é fundamentalmente política, são mais os dividen-

dos políticos que econômicos o que está em jogo. A tradição, nesse senti-

do, relaciona-se ao discurso do poder, na medida em que as instâncias

oficiais, ao defenderem a pureza dos candomblés, simbolicamente, criam
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um lugar de reconhecimento daqueles que, aos seus olhos, também são

imbuídos de poder. Nesse sentido, eu diria que em nível oficial se estabe-

leceu um lugar para aqueles que detêm um poder cultural. E esse fato

pode ser notado no deslocamento oficial ao terreiro do Gantois, como

mostrado anteriormente no cinqüentenário de liderança de Mãe Menini-

nha de Gantois, e na ida das dezenas de filhas e mães-de-santo ao Palácio

de Ondina. Em toda a simbologia envolvida na oferta e descerrar da placa

e, posteriormente, na entrega de signos do candomblé ao governador,

estavam presentes as categorias do dar, receber e retribuir que tanto mar-

cam as relações de troca entre os grupos sociais. Relações essas que, se

no plano social não espelham eqüivalência, muito têm a dizer no nível

simbólico. É, portanto, pela interpretação constante do candomblé no

âmbito da simbologia política que podemos ver os discursos e ações ofi-

ciais sendo direcionados pela defesa do candomblé como uma religião

tradicional.

O poder público, portanto, se manifesta como uma instância capaz

de promover e também regular a religião em nível de legitimação social,

através do que foi elevado como uma das nossas representações nacio-

nais: a cultura de origem africana. Ela é capaz de proporcionar a visão de

que as instâncias públicas, paulatinamente, autonomizam o campo cultu-

ral, tornando-o não mais um espaço de poder simplesmente subordina-

do, mas lhe conferindo um estatuto de independência. Ou seja, ao invés

de isentar-se perante acusações de que fomenta o desvirtuamento dos

candomblés, o poder público elabora um discurso que, subjetivamente,

procura mediar a ação das agências de turismo e a proteção aos terreiros.

E, como não poderia deixar de ser, esse discurso haveria de ser apreendi-

do. É o que se observa em uma carta de uma leitora, moradora na cidade

de Niterói, que escreve à revista Viver Bahia, solicitando uma interferên-

cia oficial para encontrar Mãe Menininha do Gantois. Inicialmente, a leito-

ra, em tom de questionamento, pergunta: se Menininha é uma das mais

importantes figuras da Bahia, �testemunho vivo de tradições e cultura
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baiana, por que tanta dificuldade para vê-la e conhecê-la em sua casa?

Será que vocês não poderiam criar algo parecido com um convênio para

facilitar as visitas?�50. Nada mais exemplar que a reação da missivista, mis-

to de ironia e proposição, desvelando a ressonância do discurso estatal

através de uma publicação como a Viver Bahia.

A liberação dos terreiros: de comemorações
e controvérsias

Embora as ações do governador Antônio Carlos Magalhães se cir-

cunscrevam no reconhecimento do candomblé como uma religião, muitos

terreiros mantinham-se subordinados a uma autorização legal da Delega-

cia de Jogos e Costumes. O rompimento com essa dependência, pois ha-

via o pagamento de taxa para obtenção de licença, só viria no governo de

Roberto Santos, através do Decreto n. 25.095 de 15 de janeiro de 1976.

O ato do governador Roberto Santos representa um corolário de

ações estatais vindas desde os anos anteriores. Pela mudança de mentali-

dade sobre o candomblé nos anos sessenta, observada através da im-

prensa soteropolitana e de práticas oficiais de governos, já era previsível

que a desregulamentação viesse a acontecer, principalmente consideran-

do a decisiva participação nesse processo, de lideranças dos terreiros

tradicionais, de intelectuais e de artistas ligados a esses mesmos terreiros.

Os intelectuais, os artistas, dentre eles Jorge Amado, ratificavam em públi-

co as reivindicações dos terreiros; portanto, podem ser considerados os

mediadores de todo esse processo.

A relação de lideranças dos terreiros com o mundo da política baiana

teve a sua notória visibilidade pelo grande contingente de filhas e mães-

de-santo nos jardins do Palácio, o governo Antônio Carlos Magalhães,

reiterada nos governos seguintes:

Em setembro de 1973, no terreiro Casa Branca, na Avenida Vasco

da Gama, vários dirigentes e autoridades do culto reuniram-se para

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14156



O poder da cultura e a cultura no poder    |    157

fundar uma Confederação de Candomblé. Foi quando surgiu a idéia

de trazer a Federação, que estava inativa, para novas lutas que

começaram com a libertação do candomblé do jugo da polícia que

registrava, ordenava, retirava �assentamentos�, fechava �casas� e ainda

prendia �zeladores�. O Governador Roberto Santos, eleito e ainda

sem tomar posse[...] Antônio Monteiro e Luiz Sérgio Barbosa foram

a ele, no local em que atendia, no Canela, para lhe pedir que olhas-

se pelos religiosos do candomblé, libertando os mesmos da polícia.

Ouvimos resposta afirmativa. Em 15 de março de 1975 tomou posse

o governador Roberto Santos que, precisamente ao completar 10

meses de mandato, em 15 de janeiro de 1976, em plena festa da

Lavagem do Bonfim, assinava o Decreto 25.095, desvinculando o

candomblé da Polícia. Com sua reformulação em 1973, veio a nova

atividade da Federação, que vem coordenando as casas-de-culto e

as baianas vendedoras de acarajé e comidas típicas51.

Um exemplo foi a ida de filhas-de-santo do terreiro do Gantois ao

Palácio Rio Branco, em setembro de 1975, quando do aniversário do go-

vernador Roberto Santos. Elas representavam o terreiro do Gantois e le-

varam ao governador um colar ofertado por mãe Menininha. Se há, na

foto publicada, um notável destaque, o conteúdo da nota traduz seu sig-

nificado como mais uma homenagem da sociedade baiana ao governador,

pois ali também havia felicitações de seus auxiliares diretos (presentea-

ram-no com uma bandeja de prata) e da Igreja Católica (celebração de

uma missa)52.

Ressalto mais dois aspectos. Primeiro, as homenagens do terreiro

do Gantois não mais tinham o caráter de algo extraordinário, revelavam

uma incorporação da legitimidade que o candomblé possuía na socieda-

de brasileira. Segundo, a foto das duas filhas-de-santo, bem maior que o

corpo do texto. É essa dupla combinação que traduz tanto a inserção e

incorporação de terreiros de candomblés no mundo oficial quanto a ima-

gem-força que a imprensa também projetava.

Transparece, nesses atos e notícias, de que forma o candomblé era

percebido em ambientes a ele anteriormente nada permeáveis. Por tudo

isso, a liberação era uma questão de curto tempo.
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É fato que a liberação expressou tanto o desejo do povo-de-santo e

de intelectuais quanto a reiteração estatal de que o candomblé é uma

religião53; entretanto, o ato governamental manifesta a explicitação das

relações de poder no campo religioso afro-brasileiro. Se, até então, o

candomblé tinha seu controle estabelecido em termos legais, através da

ação policial, que instância a partir de então viria a substituir a Delegacia

de Jogos e Costumes?

Poder-se-ia pensar que a liberdade reconhecida aos terreiros impli-

casse na ausência de uma regulação exterior e que, portanto, a retirada de

cena de uma entidade estatal resultasse numa completa autonomia dos

terreiros para a realização de suas práticas. O que se observa é que a

Febacab � entidade reconhecida desde o início dos anos sessenta como

de utilidade pública, e cujos objetivos eram a manutenção, orientação e

divulgação das religiões afro-baianas � tornou-se a entidade capaz de dar

conta de uma regulação intrínseca ao campo afro-religioso, objetivando

anular qualquer interferência estatal.

Uma comissão oficial, composta pelo presidente da Federação

Baiana do Culto Afro-Brasileiro e mais sete fiscais, iniciou ontem a

visita às casas de candomblé que funcionam em condições ilegais.

A comissão efetuou as visitas durante todo o dia de ontem, no

objetivo de apurar as irregularidades cometidas pelos terreiros54.

A ação de dirigentes da Febacab implicou em visualizar o órgão

como capaz de substituir o papel até então exercido por um órgão estatal.

Era a legitimidade religiosa substituindo a ação repressiva, mas estabele-

cendo novas relações com o poder público.

Informou em seguida o presidente da Federação Baiana do Culto

Afro-Brasileiro [ Antônio Monteiro] que as �casas de culto� irão fun-

cionar livremente porém sob a orientação da Federação, que inclu-

sive pensa em fazer um convênio com a Fundação Cultural do

estado da Bahia, visando um controle direto do funcionamento das

casas, bem como dar a esses cultos um caráter de expressão de

cultura55.
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 A legitimidade reivindicada pela Febacab encontrava ressonância

em espaços do poder institucionalizado, assim como na imprensa. Não é

à toa que palavras como legalidade e penalidade foram incorporadas ao

discurso da Febacab e realçadas pela imprensa.

Os terreiros de candomblé que não estiverem filiados nem cadas-

trados na Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro até o próximo

dia 30, poderão deixar de funcionar, ou serão entregues à fiscaliza-

ção da polícia, caracterizados como casa de diversões noturnas.

Esta informação é do Departamento de Divulgação da Federação,

que chama a atenção dos responsáveis pelos terreiros de que o

prazo para filiação termina neste final de mês sem prorrogação. Os

que não legalizarem suas situações poderão sofrer várias penalida-

des, que vão desde a interdição temporária do terreiro, até o fecha-

mento da �casa�56.

O destaque para o novo discurso de controle religioso demonstra

que estamos perante uma entidade que exercita a legitimação e que, por

conseguinte, procura ser capaz de regular um campo completamente

autonômo, posto que cada terreiro funciona de modo atomizado. Indo ao

limite, como bem observou Jaime Sodré, ogã do Terreiro do Bogum há 28

anos: �cada terreiro tem sua própria relação com o estado�57.  É, portanto,

devido a essa atomização do campo religioso afro-baiano que a legitimi-

dade da Febacab foi, e ainda hoje é, inúmeras vezes questionada. No

discurso de vários pais e mães-de-santo, e de modo mais enfático nos

terreiros mais legitimados, através de intelectuais e escritores, não se re-

conhece o papel que a Febacab se atribuía. Observe-se, por exemplo, o

depoimento de Jorge Amado. O seu discurso não era algo isolado, encon-

tra-se no mesmo grau de aversão que os líderes religiosos tinham pelo

papel regulador reivindicado da Febacab.

Agora sim, liquidada a obrigação abusiva, pode-se falar em liberdade

de cultos. Não creio que tal solicitação deva passar para nenhum

outro setor, público ou privado. A liberdade religiosa é garantida pela

Constituição [...] Cada casa de santo tem seu calendário, seu ritual,

sua condição religiosa; independem uns dos outros. Assim tem cres-
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cido a árvore, hoje de tantos galhos, dos cultos ditos afro-brasileiros.

Qualquer tentativa de uniformizá-los, colocar regras em seus rituais,

ditar-lhes leis, pondo-os sob a influência de qualquer tipo de autori-

dade, mesmo aparentemente religiosa, será criar empecilhos ao li-

vre desenvolvimento de tais cultos na riqueza de sua diversidade.

Em geral, tais organismos que tentam federalizar, desejam somente

controlar as casas de santo de origens tão diversas � kêtus, gêges,

angolas, congos, de caboclo etc., � quase sempre buscando obter

sobre elas domínio político para eleger vereadores, adular figurões,

utilizando para fins pouco sérios a massa popular que apenas deseja

cultuar seus orixás e seus caboclos58.

A tensão entre representantes dos terreiros e ações de dirigentes da

Febacab era algo cada vez mais publicizado. Além da filiação e cadastro,

visando uma maior fiscalização das práticas rituais, a presença de meno-

res nas festas ou mesmo em processo de iniciação constituiu-se em

polêmica. Esse fato é exemplar no que se refere ao papel que a Febacab

procurava exercer, principalmente observando que a requerida proibição

de menores era defendida como uma ação conjunta entre a Federação e o

Juizado de Menores. Algumas implicações podem ser daí extraídas.

A publicidade de qualquer fato ligado aos candomblés tornou-se

constante na imprensa baiana. As festas aos orixás passaram a ser anunci-

adas; nessa publicidade, nota-se uma implícita reivindicação por uma fis-

calização legal nos terreiros. Por outro lado, havia a publicidade requerida

pela própria Febacab. Ou seja, havia uma estratégia de consolidação de

um poder simbólico que pode ser observada através de uma �ordem�:

Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro DE ORDEM DO

Juiz Titular de Menores da Capital é expressamente PROIBI-

DO A ENTRADA DE MENORES, mesmo acompanhados, nos RITU-

AIS E BARRACÃO. Fiscalização a cargo da Federação59.

Além disso, havia o fato singular da interrelação entre dois poderes

constituídos: o simbólico, representado pela Febacab, e o do direito, atra-

vés do Juizado de Menores. Curiosamente, o �comum acordo� entre as duas

representações foi posteriormente negado, provavelmente pelas reações
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dos tradicionais terreiros de candomblé. A nota da Federação determina

que a iniciação de menores nos candomblés é �permitida quando �devida-

mente comprovada a necessidade� ou �por motivo de saúde que implique

em risco imediato do menor��60.  O Juiz de Menores, Agnaldo Bahia Monteiro,

dois meses depois, negava na imprensa que houvesse autorizado a Febacab

a proibir a presença de menores nos rituais. E afirmava que �o Juizado

apenas solicitou a fiscalização da Febacab para evitar maus tratos e imposi-

ção de sacrifícios a menores � conforme denúncias � a participação de cri-

anças estranhas ao culto, desvirtuando o sentido religioso das cerimôni-

as�61.  A postura do Juiz em deslocar para a Febacab a responsabilidade da

proibição provocou tanto o apoio da imprensa, que considerava intransi-

gente a ação da Federação, quanto a reação de terreiros como o Axé Opô

Afonjá, que através do artista plástico Carybé comunicava o desligamento

da entidade. O argumento do terreiro direcionava-se em dois planos, o

jurídico � a medida era considerada inconstitucional � e o religioso, pois

acusava-se a Federação de descaracterizar a religião dos orixás e de interfe-

rir nos terreiros de candomblé:

A questão de menores assistirem ou não o culto, disse Stella Azeve-

do [Ialorixá do Axé Opô Afonjá], deve ser tratada pelo regimento

interno da casa e nunca por imposição de fora [...] acho que a Fede-

ração tem a melhor das intenções, mas tudo isso é assunto para ser

combinado e não imposto62.

As divergências entre dirigentes da Federação e líderes de terreiros

tradicionais, cada vez mais publicizadas na imprensa, demonstram as re-

lações de poder internas ao próprio campo religioso. Se nas ações e prá-

ticas da Febacab podemos ver a construção de um discurso voltado para a

centralização de um poder capaz de pôr uma ordem legítima num univer-

so tão fragmentado, na reação das lideranças, nota-se um discurso que

reitera uma completa autonomia, posto que a existência de cada terreiro

significa a priori uma completa paridade com qualquer outro. Vemos, en-

tão, que se há uma espécie de prentensão concêntrica de poder pela
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Febacab, há um discurso contrário que reitera a reivindicação de uma

completa autonomia por parte dos próprios terreiros.

Essa distinção entre as duas formas de exercício de poder ocorre no

âmbito das transformações por que passavam as religiões afro-brasileiras

na sua relação com as instâncias públicas. A publicização dessas transfor-

mações implicava em uma tomada de posição por parte da imprensa tradi-

cional ou mesmo da esquerda. O jornal Movimento, por exemplo, em uma

de suas páginas dedicadas à �libertação do candomblé baiano�, pergunta-

va se o candomblé estava diante do progresso, sacrilégio, retrocesso ou

destruição. O subtítulo é revelador: �O governo tirou os candomblés da

tutela policial. Mas ainda haverá tempo de salvá-lo das pressões

econômicas, do turismo, do comércio�63? Para o Movimento, o candomblé

não estava imune às �adversidades da sociedade global�, enfatizando que

o turismo, a especulação imobiliária, a participação da classe média

�auferindo títulos honoríficos� formavam um conjunto de fatores que ex-

plicavam as transformações no universo religioso afro-baiano.

A partir do surgimento da Rio-Bahia, da Petrobrás, e em 1954, do

primeiro departamento de turismo do estado, o candomblé passou a

ser elemento de especulação econômica e cultural e para Waldeloir

Rego, foi iniciada a guerra �e um dia vence o mais forte�. Daí apare-

ceu o tempo em que o candomblé passou a ser vendido. �Veio a

época em que era chique vir à Bahia assistir ao ritual, a princípio, é

certo, com algum nojo�. De simples incursões clandestinas de bran-

cos endinheirados, as visitas se tornaram públicas. Passou a ser ele-

gante fazer ebós abertamente, e depois o importante era ter um

título honorífico. Como um exemplo dramático do envolvimento

pela sociedade de consumo, Waldeloir cita uma das mais famosas

mães-de-santo da Bahia, Olga de Alaketo. Sua formação ocorreu dentro

da sociedade moderna e não de acordo com os padrões tradicionais,

como foi a de Mãe Menininha do Gantois. A vida de Olga de Alaketo

tem duas faces: a do templo e a da sociedade. Diz o etnógrafo �Olga

vive em boates, Menininha nunca viu uma. E, no caso do Gantois,

ela não tem culpa por ter sido transformada em produto de consu-

mo por Jorge Amado ou Dorival Caymmi. Hoje, visitar Menininha é

igualmente chique64.
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 O argumento de Movimento amparava-se em vários depoimentos

de pais e mães-de-santo e intelectuais, e destacava as opiniões

�desencontradas� sobre a liberação da ação policial.

para uns, foi um avanço, para outros, um atraso. �Sou contra sair da

polícia � fala Eduardo (Eduardo Ijesha) � porque fora dos registros

o comércio vai aumentar�. Mais drástica foi Berenice da Silva

Rodrigues, mãe-de-santo com trinta anos de candomblé, que che-

gou a ir até a Delegacia de Jogos e Costumes reivindicar a perpe-

tuidade da proteção policial65.

A forma como o periódico apresentava os dilemas dos terreiros de

candomblé significava tanto uma postura crítica ao desenvolvimento

econômico e ao incremento da política de turismo em curso no país, quanto

uma maneira tácita de questionar o regime militar sem enunciá-lo explici-

tamente. Ao informar aos leitores que a liberação dos terreiros implicava,

por parte das lideranças religiosas, um receio de um novo controle, o

periódico dizia que as pretensões do presidente da Federação incluía uma

�espécie de censura� no intuito de verificar o critério de autenticidade dos

terreiros.

É, portanto, no plano ideológico e político que se reivindicava im-

plicitamente uma proteção aos terreiros de candomblé, em razão dos sig-

nificados das transformações, se de progresso ou decadência. Percebe-se

que a crítica da política desenvolvimentista significava uma espécie de

perigo e risco, não somente para a nação como para a cultura brasileira.

Embora essa leitura tenha como pressuposto pensar a cultura através de

visões de mundo de determinados grupos ou classes, a premissa básica é

a cultura popular. Por isso, o sentido de proteção ao candomblé em duas

direções. Primeiro, a penetração do turismo nos espaços religiosos, o que

quer dizer formas de relações capitalistas adentrando esse universo e,

conseqüentemente, destruindo a cultura popular. Segundo, a �aproxima-

ção da pequena burguesia�, a inserção de indivíduos �de outro status

social e econômico�, na estrutura hierárquica dos terreiros, retirava dos

candomblés o seu caráter de religião representativa de uma visão de mun-
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do de determinado setor social, fazendo com que perdesse o seu caráter

originário. Indo ao limite, haveria uma divisão no âmbito da cultura po-

pular de religiões burguesas e populares, santas e fetichistas, teológicas e

mágicas66.  O candomblé, obviamente, inseria-se como uma religião de

caráter popular.

Mesmo admitindo a existência de uma função social no candomblé,

o periódico destacava afirmações de um antropólogo � o candomblé não

tem uma �fundamentação filosófica, sendo um culto de participação� � e

de um adepto que, desiludido com a religião naquele momento, caracteri-

zava-a como reacionária � �desde que se transformou em maçonaria [...]

que castra o processo racional do ser humano, não tendo uma ética, sen-

do apenas um compromisso físico�67. Essas afirmações causariam furor no

politicamente correto dos anos oitenta/noventa e revelam as leituras polí-

ticas sobre as manifestações culturais, e o seu papel na transformação da

sociedade brasileira e na contestação do regime autoritário. Caracterizar

o candomblé como uma religião reacionária e sem nenhuma base filosófi-

ca manifesta um desejo de politizar uma religião dentro dos moldes da

ação política tradicional. E é nessa direção que o contexto da segunda

metade do anos setenta explica essas leituras.

Ainda que nesse período houvessem surgido entidades negras que

objetivavam uma política de combate à discriminação racial no país, a

resistência a uma aproximação com o candomblé era marcante, ao contrá-

rio dos anos oitenta/noventa, quando as lideranças dessas entidades se

inserem nos terreiros, fazendo questão de ressaltar e publicizar o discur-

so da construção de uma identidade negra e da sua politização perpas-

sando o mundo afro-religioso.

a religião e o povo afro-brasileiro sempre foram vítimas de duros

ataques desfechados ao longo de vários séculos pelas igrejas pro-

testantes, católicas e com virulência mais recentemente pelos pro-

testantes, com o objetivo já conhecido pela comunidade negra, de

tentar erradicar de sua consciência a experiência e a visão sagrada

do mundo68.
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Basicamente, somos um movimento político que se coloca como

um dos instrumentos da comunidade afro-brasileira, que desenvol-

ve um trabalho de organizá-la politicamente em função dos seus

interesses, ou seja, na luta contra o Racismo e Discriminação Racial,

contra o Desemprego e a Violência Policial, por melhores condi-

ções de vida, pela liberdade de manifestação da cultura e religiosi-

dade Afro-Brasileira e contra a Exploração e Opressão econômica,

no sentido da libertação integral do povo negro em todas as partes

do mundo69.

Os anos setenta foram marcados por uma racialização do discurso

que, ao contrário dos anos posteriores, não reificavam o candomblé como

a religião inserida numa política de combate à discriminação racial. Como

lembram Jaime Sodré e Valdina Pinto:

Havia uma deferência mínima dos militantes ao candomblé, pois

faziam a ligação dos terreiros com os brancos, com o poder. As

críticas dos movimentos negros eram que havia muitos brancos nos

candomblés70.

O MNU via como alienação entrar no candomblé71. 

Para os movimentos negros, a igreja era o aparelho ideológico do

Estado, não reconheciam os terreiros como espaço de resistência,

diziam ser uma seita, davam um caráter maior de alienação, de

estar [o candomblé] atrelado ao catolicismo e ao sincretismo72.

A associação, mais que imediata, de espaços negros apropriados

por representantes das elites brancas tinha como base tanto uma classifi-

cação binária das relações raciais no Brasil (brancos versus negros) quan-

to uma leitura dual de práticas políticas (lideranças versus massa negra);

isto não quer dizer a ausência da percepção de uma dimensão política em

tradições religiosas como o candomblé. Pelo contrário, o que marca essas

manifestações é justamente a identificação da cultura com a história das

populações negras no que haveria de resistência cultural e de sobrevivên-

cia das tradições africanas73.  Cultura percebida como suporte da história

de resistência e não como estratégia de ação, pois ainda que houvesse

uma valorização de manifestações culturais, as religiões afro-brasileiras
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não constituíam um ponto programático, já que eram percebidas distantes

de uma �real� ação política. Isso não quer dizer que os terreiros de can-

domblé passassem ao largo dos objetivos da política dos movimentos

negros. No entanto, eles se constituíam em um espaço negro, entre ou-

tros, a serem conquistados na luta contra a discriminação racial. É o que

se depreende na manifestação do Movimento Unificado contra a Discrimi-

nação Racial, ocorrido na cidade de São Paulo, em 1978:

Mais de mil pessoas estavam presentes por volta de 19:00horas.

Nas ruas, corriam de mão em mão, cartas abertas à população,

chamando todos os negros a se organizarem numa luta comum,

nos bairros, nas vilas, nas prisões, nos terreiros de candomblé e de

umbanda, nos locais de trabalho, escolas de samba, em todo lugar

onde haja negros, para dali, atacarem todo tipo de discriminação,

unindo-se à um grande movimento unificado, tornando-o forte, ativo

e combatente74.

 Isto é deveras significativo pois, ao contrário dos anos posteriores,

em que a construção de uma identidade e cultura negras têm na cristaliza-

ção de um �orgulho negro� o resultado do desenvolvimento de inter-rela-

ções transnacionais, ou seja, a adoção de diversos símbolos e artefatos

associados ao continente africano e ao Atlântico Negro75, e as religiões de

origem africana passam a ser um forte referencial, nos anos setenta, o

candomblé não se caracterizava, ainda, por um enaltecimento verificado

nas décadas seguintes.

As leituras de lideranças negras devem ser contextualizadas na

redefinição de ações políticas dos partidos e movimentos de esquerda,

alguns deles emergentes. Quero dizer que interpretações conflitantes so-

bre o papel das manifestações culturais nas estratégias políticas constituía

um pomo de discórdia entre militantes de partidos e movimentos de opo-

sição ao regime militar, como o Movimento Negro Unificado, dividido

entre os �culturalistas� e os �políticos�, como bem observou Jônatas C. da

Silva a partir do depoimento de Luís Alberto, um dos fundadores do MNU

na Bahia, e que transcrevemos abaixo:
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[...] o setor artístico não compreendeu a articulação que deve existir

entre a cultura e a política e vice-versa. Na verdade, ninguém na

época entendia. Naquele momento se refletia um quadro de

militância ainda muito débil, que não compreendia as reais dimen-

sões de sua luta. Esta debilidade também se refletia teoricamente,

na medida em que os militantes tentavam fazer uma prática ape-

nas do que acontecia à volta dele, viam uma realidade muito apa-

rente e não aprofundavam questões como esta: a de interrelação

da cultura com a política. O papel da cultura dentro da luta política

não era compreendido. E o papel da contestação política mais pura

também não era compreendido pelo setor artístico76.

A leitura dissonante da cultura não era algo exclusivo de partidos

políticos e entidades negras77.  Se a divisão entre �culturalistas� e �políti-

cos� marcava o Movimento Negro Unificado, a leitura oficial de manifesta-

ções culturais negras em datas alusivas, também possuía seus diferenci-

ais. Um indício desse fato pode ser percebido na comemoração do dia 13

de maio de 1972, na cidade de São Paulo, pelo Clube 220 que, auxiliado

por alguns terreiros de candomblé desde os anos sessenta, fazia festivida-

des celebrando o Dia da Mãe Preta, em frente a uma estátua a ela erigida.

Aceitando o convite da organização, o presidente Emilio Garrastazu Médici

ali compareceu, sendo referida pelo fundador e presidente do Clube 220

como um fato inédito o �presidente de um país de maioria branca ter

prestigiado uma cerimônia organizada por negros�78. A ida de Garrastazu

Médici significou menos uma estratégia do regime militar que uma ação

política do seu governo baseada em um ufanismo nacional, visto que o

seu sucessor, Ernesto Geisel, em 1975, recusou o convite da Associação

dos Homens de Cor para participar das homenagens à Mãe Preta, com o

argumento de que havia uma discriminação racial às avessas na organiza-

ção que o havia convidado79.

A participação de lideranças dos candomblés paulistas nas come-

morações do 13 de maio não era um fato isolado, pois havia terreiros em

outros estados que realizavam atividades alusivas a esta data, como o

tradicional Terreiro do Pai Adão, em Recife, em 197480.  Se esse fato ilustra
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a adoção pelos terreiros de candomblé de uma data oficial, também forne-

ce mais um elemento da distância que as lideranças políticas dos movi-

mentos negros mantinham com o candomblé, principalmente pela subver-

são simbólica que essas lideranças estavam a propor. Ao invés da

manutenção da comemoração do 13 de maio, com as reverências à Mãe

Preta e à Princesa Isabel, reerguia-se a figura lendária de Zumbi, com a

instituição de uma nova data em termos históricos, o 20 de novembro. Um

embate simbólico, mas de profundo conteúdo político. De um lado, a

imagem da Mãe Preta, vista como dócil, materna, que havia amamentado

filhos de senhores de escravos. Do outro, a simbologia de um guerreiro,

da resistência e do desafio ao sistema escravocrata. Em suma, na ótica dos

militantes negros, a substituição do objeto pelo sujeito. Venceu Zumbi. O

governo de João Batista Figueiredo, em 1980, criou o Parque Nacional

Zumbi no estado de Alagoas, e várias administrações municipais e esta-

duais, eleitas em 1982, também passaram a ressaltar a figura de Zumbi,

através de projetos cujos objetivos perpassavam o revisitar a história e a

cultura afro-brasileira não mais no então denominado Dia de Zumbi, mas

no Dia Nacional de Consciência Negra81.

O terreiro de candomblé é um patrimônio
suprapartidário

A incorporação de Zumbi ao ideário nacional, e em atividades das

instâncias oficiais, demonstra uma mudança significativa: a relação dos

militantes negros com os terreiros de candomblé; isto significa dizer uma

releitura de aproximação de símbolos culturais com vistas às práticas po-

líticas. Pode ser dito que se instituiu algo que substituía a �política de

convivência�, como afirmou Jaime Sodré, ao falar do �ciúme� de lideran-

ças negras para com os intelectuais brancos que pesquisavam o candom-

blé. Para entender essa aproximação, é necessário destacar de que modo

o discurso da negritude passou a fazer referência, e também reverência,
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ao candomblé. Três pontos podem ser destacados. Primeiro, o discurso

foi justificado como dialético; segundo, o candomblé passou a ser lido

como mais um exemplo da �purificação da raiz� da cultura negra. Tercei-

ro, ele cristalizaria uma auto-estima do negro.

Mas, de que forma os terreiros foram afetados por essa nova rela-

ção com as lideranças de movimentos negros? Quando fiz essa pergunta,

encontrei uma resposta que tanto reproduz, muitas vezes, o tom mordaz

de determinados comentários nos terreiros, quanto revela ressignificados

que os terreiros passaram a ter com a incorporação de outras lideranças

que não aquelas exclusivamente consideradas de ideologia política con-

servadora. Ou seja, se antes os terreiros eram classificados por nação,

hoje eles são identificados através de seus ogãs, pois estes estão ligados

aos partidos políticos.

Entretanto, há de se notar nos discursos dos pais e mães-de-santo,

principalmente aqueles que compõem uma nova geração de lideranças

religiosas, uma influência do discurso da negritude em que ser negro im-

plica uma constante valorização positiva e um embate constante com o

estereótipo. Isto, por outro lado, não significa uma filiação partidária ou

ideológica desses terreiros. Muito pelo contrário. Eles não buscam uma

racialização à la movimentos negros, mas enfatizam, com base no discur-

so religioso, a autencidade e a origem africana de seus terreiros, ao mes-

mo tempo que deploram as condições de vida dos negros no Brasil. É um

discurso em que, se reduzido a alguma expressão, eu diria que os terrei-

ros tanto legitimam quanto reforçam simbolicamente a sua religião atra-

vés de novos conteúdos políticos. E o principal deles passou a ser o repú-

dio ao sincretismo com o catolicismo, a partir da II Conferência da Tradição

Orixá e Cultura, realizada em Salvador, em julho de 1983, e que contou

com a participação do governador do estado da Bahia, representantes de

países africanos, embaixadores, inúmeros pais e mães-de-santo e pesqui-

sadores. Um trecho do manifesto dos tradicionais terreiros, Axé Opô Afonjá,

Gantois, Alaketo, Bogum e Casa Branca, é eloqüente:
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Desde a escravidão que preto é sinônimo de pobre, ignorante,

sem direito a nada; e por saber que não tem direito é um grande

brinquedo dentro da cultura que o estigmatiza, sua religião tam-

bém vira brincadeira. Sejamos livres, lutemos contra o que nos aba-

te e o que nos desconsidera, contra o que só nos aceita se nós

estivermos com a roupa que nos deram para usar. Durante a escra-

vidão, o sincretismo foi necessário para a nossa sobrevivência, ago-

ra, em suas decorrências e manifestações públicas, gente-do-santo,

ialorixás, realizando lavagens nas igrejas, saindo das camarinhas para

as missas, etc., nos descaracteriza como religião, dando margem ao

uso da mesma coisa exótica, folclore, turismo. Que nossos netos

possam se orgulhar de pertencer à religião de seus antepassados,

que ser preto, negro, lhes traga de volta a África e não a escravidão.

[...] Deixamos também claro que o nosso pensamento religioso não

pode ser expressado através da Federação dos Cultos Afros ou

outras entidades congêneres, nem por políticos, ogãs, obás ou quais-

quer outras pessoas que não os signatários desta82. 

Em que pese o estabelecimento de uma releitura dos significados

culturais pelas lideranças de movimentos negros, os terreiros continua-

ram a ter relações com outras instâncias. Em relação às práticas anterio-

res, isto representa uma espécie de continuum de ações e representações

verificadas desde o final dos anos sessenta. Observemos a migração de

signos lingüísticos dos candomblés para espaços privados e oficiais. Um

exemplo foi a instituição do prêmio Orixás de Reportagem pela Constru-

tora Luiz Pereira de Araújo. O prêmio consiste num troféu, sob a forma do

orixá Oxóssi, e premia trabalhos de jornalistas de �interesse regional�,

versando sobre temas de interesse cultural da Bahia83. A incorporação de

Oxóssi como signo de interesse regional é mais um elemento do universo

dos candomblés que darão um caráter de autenticidade e representação

do estado da Bahia. Entretanto, a migração de signos de candomblé não

era algo exclusivo de empresas ou de instâncias oficiais. No próprio cam-

po religioso afro-baiano, rendiam-se homenagens a representantes ofici-

ais. Um exemplo significativo é o da Febacab que, em reconhecimento ao

decreto de liberação dos terreiros do controle policial, homenageou o
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governador Roberto Santos com um Opaxorô, cajado de metal branco que

o orixá Oxalá usa quando dança nos terreiros:

Solenidades

A festa de agradecimento programada pela Federação Baiana do

Culto Afro-Brasileiro prevê para às 16 horas a inauguração dos re-

tratos do Governador Roberto Santos e do ex-governador Juracy

Magalhães na galeria de honra da Federação. Às 19 horas, será ce-

lebrada missa solene, na Igreja da Misericórdia. Às 21 horas, o Go-

vernador Roberto Santos e a Sra. Maria Amélia se deslocarão para o

Terreiro Ilê Tomim Bekun, no Beiru, onde serão homenageados. À

entrada do casal, os atabaques baterão, enquanto dezenas de pom-

bas brancas, em revoada, se soltarão no terreiro. O jornalista Walfrido

Moraes, em nome da Federação, que logo após receberá o Perga-

minho com o Título saudará o Governador, de �Grande Beneméri-

to� e o �Opaxoró de Oxalá�. A sra. Maria Amélia será homenageada

pelas baianas84. 

A migração de signos religiosos afro-baianos aponta para duas

direções de significados. De um lado, a adoção de símbolos que remetem

ao universo religioso, mas nele não se esgotam. Mesmo que Oxóssi seja

identificado como um deus no panteão afro-brasileiro, a instituição de um

prêmio com o seu nome demonstra um conteúdo que está além da religi-

osidade. A sua escolha deve-se, sobretudo, aos significados de estratégia

de identidade regional, em que se prioriza a escolha de determinados

emblemas � o orixá seria mais um deles � e ao que eles têm de imediata

evocação e reconhecimento local.

O uso do Opaxorô na homenagem ao governador do Estado está

completamente imbuído de um sentido religioso. É a migração de um signo

carregado pelo que há de mais sagrado; entretanto, o seu conteúdo está

investido de um reconhecimento que se situa no universo político. Nessa

direção, observar o contexto é revelador, pois as homenagens incluíam a

colocação na sede da Febacab de fotografias em moldura, e o mais signifi-

cativo é que a programação tinha seu auge em um terreiro de candomblé.

Por certo que houve críticas à apropriação do nome do orixá Oxóssi,

principalmente se considerarmos que a divisão de opiniões e, conseqüen-
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temente, suas interpretações fazem parte do cotidiano no universo religi-

oso afro-brasileiro. Entretanto, um outro fato que reforça essa dupla face

da relação do candomblé com a sociedade brasileira causaria polêmica,

inclusive com protestos. Em maio de 1978, numa alusão ao Dia das Mães,

Menininha do Gantois aparece em jornais e revistas fazendo propaganda

de uma máquina de escrever da Olivetti. Ainda que as críticas se apoias-

sem em recursos legais, através do argumento de que houve uma violação

do código de auto-regulamentação publicitária, que impedia qualquer

ofensa religiosa através de �favorecimento ou estímulo�, o fato deve ser

observado por outro ângulo85.  A repercussão revela algumas das clivagens

existentes entre os adeptos das religiões afro-brasileiras e também permi-

te perceber de que maneira os símbolos e os seus significados são refletidos

em momentos de tensão.

A controvérsia girou em torno da participação da grande mãe-de-

santo numa peça publicitária que tinha como objetivo a venda de um

produto profano. A lógica dessa interpretação é a incompatibilidade entre

a máquina de escrever e a figura de maior expressividade da religiosidade

afro-brasileira. Visto de outro modo, não haveria problema se a propa-

ganda fosse de um objeto que tivesse ligação instantânea com o candom-

blé, por exemplo um perfume, um defumador, etc. A imagem de Mãe Me-

nininha com uma máquina de escrever no colo, uma imagem-sentido que,

seguindo a argumentação de E. Leach (1978) se liga a objetos e fatos do

mundo externo, revela mais paradoxos que ambigüidades. A figura da

mãe-de-santo imbuída de sagrado e associada a um objeto de consumo

demonstraria a ingerência de relações capitalistas num mundo religioso

intrinsecamente ligado à tradição oral. As leituras, portanto, fazem de

Mãe Menininha do Gantois um símbolo mais importante que qualquer

objeto sagrado. Por essa razão, penso que a controvérsia revela tensões,

quando se visualiza um símbolo sagrado imbuído de outra natureza, como

o aspecto econômico, o que significa deslocar a imagem sagrada tanto do

ambiente de origem do qual ele faz parte quanto para espaços considera-
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dos prenhes de perigo. Posar segurando máquina de escrever é, além de

um sacrilégio, uma espécie de maculação do sagrado ou, indo ao extre-

mo, uma imolação de si mesma.

Se a controvérsia for colocada em pé de igualdade com a intromis-

são turística nos terreiros, não há surpresa, e sim um ato que se verifica

em continuidade do processo já em curso de maculação do candomblé

baiano. No entanto, se observado pelo contexto político no qual as críti-

cas se apresentam, o fato é mais revelador.

A partir do processo de liberação do controle policial, as religiões

afro-brasileiras e os seus mediadores passaram a articular ações mais inci-

sivas perante o poder oficial. Por outro lado, as instâncias oficiais, con-

tando com a participação de pessoas ligadas aos terreiros baianos, atuavam

na reprodução simbólica da imagem do estado da Bahia em espaços nacio-

nais, por exemplo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ou em

festivais internacionais, como o realizado no Suriname. Creio que é deve-

ras exemplar a afirmação do Jornal do Brasil, quando da mostra �Arte

Sacra e Popular Afro-Brasileira�, de que o �ritual religioso negro-africano�

foi �transplantado, conservado e redimensionado no Brasil�86. Mesmo se

observada como uma referência intrínseca ao que se reunia de objetos

religiosos no Museu, a expressão é eloqüente do ponto de vista das

nuances que marcavam as relações entre as religiões afro-brasileiras e as

instâncias do poder oficial.

Em abril de 1977, o governo federal, através do Conselho da Or-

dem de Rio Branco, integrado pelo Presidente da República Ernesto Geisel,

o ministro das Relações Exteriores e os Chefes das Casas Militar e Civil,

Generais Hugo de Abreu e Golbery do Couto e Silva, e o Secretário-Geral

do Itamaraty, condecoram 250 personalidades com a entrega da Ordem

do Rio Branco. Entre elas, o destaque foi a condecoração da ialorixá baiana

Olga de Alaketo. Uma nota publicada em um jornal baiano � �Babalorixá

(sic) condecorada� � dizia �Olga de Alaketo é considerada, depois de

Menininha do Gantois, uma das babalorixás (sic) mais famosas do Brasil,
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participando do terreiro que tem seu nome, no bairro de Luiz Anselmo�87.

Qual a razão da condecoração de uma ialorixá? Se o jornal dizia �curioso:

o Itamaraty nega-se a confirmar o critério em nome do qual ela foi aponta-

da para receber a condecoração� , eu destaco um aspecto da articulação

política/cultura: a apresentação da ialorixá foi feita pelo presidente da

Eletrobrás, Antonio Carlos Magalhães (ex-prefeito e ex-governador da

Bahia). O mais significativo é o aspecto simbólico contido no discurso

oficial. A condecoração de uma ialorixá evidenciava, através da política

externa, que o Brasil era um país avesso a preconceitos religiosos e raci-

ais. E, portanto, capaz de elevar uma religião de tradição afro-brasileira à

condição de símbolo nacional.

Pela ótica do poder público, não havia transformações, e sim o cur-

so de um processo já anteriormente detectado. As homenagens a Mãe

Menininha do Gantois, quando das comemorações dos seus noventa anos,

pelo prefeito Manoel Castro e o governador do Estado, João Durval Car-

neiro, em 1984, ou a promoção de uma festa conjunta entre a Febacab e o

Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria Municipal de Educa-

ção, pelo 429º aniversário da cidade do Salvador, em 1978, corroboram

essa interpretação88.  No entanto, na perspectiva do contexto sociopolítico,

a relação revela outros contornos.

Vários estudos já demonstraram a postura dos movimentos sociais,

nos anos setenta e oitenta, frente às instâncias oficiais, assim como a

dimensão pragmática desses movimentos no que concerne às suas de-

mandas, fossem elas relacionadas a reivindicações de bairros ou a seg-

mentos mais específicos como o dos trabalhadores, das mulheres ou dos

negros. Esses movimentos sociais pressionavam setores governamentais

em busca de novas políticas e recriavam a sociedade civil, expressando

aspirações democráticas e desenvolvendo experiências de cidadania89.

A partir da compreensão desse contexto, é necessário refletir sobre

o tipo de política pública, aqui pensada como as medidas implementadas

pelos aparelhos estatais e/ou agências governamentais90, no período 1976-
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1984, que corresponde a dois períodos distintos do regime militar, os

governos de Ernesto Geisel (1975-1978) e de João Batista Figueiredo (1979-

1985), e de que forma a conjuntura política provocou ações oficiais

direcionadas para as religiões afro-brasileiras, notadamente o candomblé

baiano. Chamo a atenção para dois exemplos pontuais que são deveras

representativos, o da Escola Obá Biyi do Terreiro do Axé Opô Afonjá e o

tombamento do Terreiro da Casa Branca, considerado a matriz dos terrei-

ros de tradição nagô.

Através de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de

Educação de Salvador, gestão do prefeito Jorge Hage Sobrinho, a Socieda-

de de Estudos da Cultura Negra no Brasil (Secneb) e a Sociedade Cruz

Santa do Axé Opô Afonjá, implantou-se um projeto-piloto, em 1976, vi-

sando suprir as dificuldades de aprendizagem das crianças do terreiro,

assim como a sua evasão do sistema oficial de ensino. Além de assistência

médica, alimentação, creche, atividades profissionalizantes, o projeto in-

cluía a criação de um currículo multicultural, cuja metodologia incorpora-

va elementos das comunidades religiosas, como cânticos, lendas e mitos.

O escopo do projeto era o universo simbólico que passava a ser utilizado

tanto na integração com a sociedade global quanto como uma forma de

impedir a �alienação� das crianças nas suas comunidades.

Essa experiência, que antecipa as experiências educacionais alter-

nativas à educação formal dos anos 80/90, inscreve-se numa fase de

implementação de ações de entidades cujo intento era a valorização da

cultura e dos valores de origem africanos na Bahia, visando consolidação

de representações e sentimentos positivos. Se observada pelo pioneirismo,

essa ação antecede outras iniciativas como o do Centro de Estudos Afro-

Orientais (CEAO) da UFBA, tanto pela realização de um curso de Introdu-

ção aos Estudos da História e das Culturas Africanas para professores do

sistema formal de ensino e militantes de movimentos negros, quanto pela

solicitação, feita em 1983 à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, de

inclusão da disciplina Introdução aos Estudos Africanos nos currículos
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das escolas de 1º e 2º graus. No ano seguinte, a ação do CEAO foi acres-

cida por um documento assinado por entidades negras também dirigido à

Secretaria com o mesmo objetivo. A resposta oficial ocorreu com a inclu-

são da disciplina no currículo do 1º grau (8ª série). Como observa Silva

(1997), o aspecto legal foi amparado na Lei 7044/82, que estabelecia em

currículos de 1º e 2º graus um núcleo comum e uma parte diversificada

que atendesse às especificidades locais91.

O tombamento pelo Estado do Terreiro da Casa Branca demonstra

as mudanças que aconteciam nas instâncias públicas, na forma de gerir

ações em áreas de políticas públicas, assim como revela concepções que

estavam subjacentes ao próprio contexto ideológico do período. Quando

se observa o Relatório da Gestão Setorial de Educação, Cultura e Desporto

do governo João Batista Figueiredo, 1979/1985, é destaque, no item �Ações

significativas� da política cultural do Ministério da Educação e Cultura, o

seguinte tópico

Etnias e Sociedade Nacional

Com o objetivo de apoiar e criar canais que propiciem a participa-

ção dos grupos étnicos no uso, benefícios e gerenciamento da pro-

dução e preservação de bens móveis e imóveis que possam vir a

ser incorporados ao acervo de bens culturais sob proteção da União,

a Fundação Nacional Pró-Memória executou o Projeto Negros na

Bahia em convênio com a Fundação Cultural da Bahia, que termi-

nou no tombamento do terreiro da Casa Branca em Salvador/BA92.

A expressão �grupos étnicos� é um indicador das peculiaridades

dos atores envolvidos nas ações estatais, pois a presença de intelectuais,

principalmente antropólogos, é de extrema significação para a compreen-

são de todo o processo de tombamento, posto que eles, como mediado-

res, estavam inseridos em órgãos públicos municipais, estaduais e da União

responsáveis pela política de preservação do patrimônio nacional, assim

como, em vários casos, ocupavam cargos na estrutura religiosa de terrei-

ros tradicionais. O uso do termo etnias no relatório oficial, portanto, está

associado ao contexto de influência direta da reflexão e práticas antropo-
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lógicas que, saídas de ambientes acadêmicos, passavam a ser adotadas na

linguagem oficial.

O órgão responsável pelo tombamento e citado no Relatório da Ges-

tão Setorial, a Fundação Nacional Pró-Memória, foi criado no último gover-

no militar, com a finalidade de �contribuir para o inventário, a classificação,

a conservação, a proteção, a restauração e a revitalização dos bens de valor

cultural e natural existentes no País�; a sua origem está no Centro Nacional

de Referência Cultural, posteriormente incorporado à Secretaria do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional93. Como observa o antropólogo

Olympio Serra, um dos mentores das mudanças das ações da Fundação

Nacional Pró-Memória, o trabalho de desenvolvimento do órgão era

preservacionista, no sentido da estratégia política e do reforço da identida-

de étnica. A iniciativa de microfilmar a documentação referente às socieda-

des indígenas foi uma experiência imediata de um programa que visava à

democratização das informações, quer fossem as �documentais-históricas�

ou aquelas produzidas por essas sociedades no nível da oralidade94.

Essas ações tinham como pressuposto teórico uma possível perda

da identidade nacional, por isso as iniciativas objetivavam a defesa da

diversidade e a �quebra� do �etnocentrismo preservacionista� na socieda-

de brasileira, que tombava igrejas católicas ou conjuntos arquitetônicos

relacionados à tradição colonial portuguesa. E é detectando a inexistência

de preservação de sítios e monumentos negros que o Terreiro da Casa

Branca (Ilê Axé Iyá Nassô Oká), por sua referência histórica para a religi-

osidade afro-brasileira e pela ameaça constante da especulação imobiliá-

ria, foi, inicialmente, tombado pela Prefeitura Municipal de Salvador, em

1982, e posteriormente pelo SPHAN, em 198495.

O teor do decreto municipal demonstra as interpretações correntes

sobre as tradições religiosas afro-brasileiras. Da mesma forma que se re-

conhecem os significados históricos, atenta-se para os de natureza artísti-

ca e paisagística do Terreiro da Casa Branca; do mesmo modo que se

ressalta a sacralidade ali presente, através dos espaços e árvores sagra-
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das, eleva-se o terreiro como um patrimônio que transcende a sua

representatividade local. Ainda que visto como um exemplo do sentimen-

to baiano � os baianos demonstram o �orgulho� de suas raízes africanas �

, a Casa Branca, como se referem os adeptos dos candomblés, passa a ser

reconhecida pelos órgãos oficiais como um patrimônio da cultura brasi-

leira. A história e a cultura local são vistas, portanto, como algo extensivo

à cultura nacional e que lhe dão completa substância. Nesse sentido, a

memória e, principalmente, a tradição popular justapõem-se como ele-

mentos prioritários no conceito do que seja representativo em termos menos

locais que nacionais96.

Decreto n.... de 04 de agosto de 1982.

Decreta tombado o conjunto de edificações, árvores e paisagens do

Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, para preservação de sua

memória histórica e cultural e dá outras providências. DECRETA:

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO

DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 6º,

inciso XIV da Lei no. 2313, de 07 de junho de 1971, e considerando

que ao Município também compete proteger os monumentos e

locais de valor histórico, artístico e paisagístico, cultivando as tradi-

ções populares;

considerando que o Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho,

com seus santuários e outros edifícios votivos e suas árvores secu-

lares também consagradas ao cultos afro-brasileiros, há cento e

cinqüenta anos, representa um patrimônio de elevada importância

histórica e cultural para a Cidade do Salvador;

considerando que, por sua história, o significado do Candomblé da

Casa Branca transcende o aspecto local, estendendo-se a toda a

tradição africana na cultura brasileira;
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considerando, ainda, que o Povo da Bahia muito justamente se or-

gulha de suas raízes africanas, e qualquer descaracterização repre-

sentará atentado à identidade de grupos sociais dignos de toda a

consideração, cuja memória cumpre preservar;

Art. 1º - Fica tombado e declarado de preservação simples o con-

junto monumental do Candomblé da Casa Branca do Engenho Ve-

lho (ILÊ AXÉ IYÁ NASSÔ OKÁ), situado à Av. Vasco da Gama, em

área de 6.804,00 m (seis mil, oitocentos e quatro metros quadra-

dos) compreendendo santuários, edifícios e árvores, consagrados

diversos e outros objetos de culto ligados à tradição afro-brasileira.

Art . 2º - Não poderá ser modificada a atual paisagem da área a que

se refere o art. 1 º sem prévia consulta ao OCEPLAN.

Art. 3º - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, será per-

mitida a utilização normal das edificações e do terreno, assim como

obras necessárias à sua conservação, pela Sociedade Beneficente e

Recreativa São Jorge do Engenho Velho, representante da comuni-

dade que ali se dedica à preservação do culto afro-brasileiro, socie-

dade esta declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n. 759,

de 31.12.1955.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE do PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 04 de

agosto de 1982.

Renan Baleeiro

Prefeito

Alguns desdobramentos desse acontecimento inédito no país po-

dem ser observados. O Terreiro da Casa Branca adquire, a partir desse

O poder da cultura_FINAL.p65 7/12/2005, 12:14179



180    |    Jocélio Teles dos Santos

período, um novo elemento de referência no mundo religioso afro-brasi-

leiro. Além de ser considerado o terreiro mais antigo do Brasil, passou a

ser visto pelos adeptos e intelectuais inseridos em terreiros, como um

exemplo a ser seguido na política de proteção a monumentos afro-religio-

sos na Bahia, ou em outros estados97.

Acrescente-se que a conjuntura política em curso no país, com as

reivindicações de setores os mais variados, e as relações que se estabele-

ciam entre entidades e associações negras com o poder público e o mun-

do da política, possibilitaram, no advento da Nova República, em 1985, a

inserção legal dessa proteção estatal às religiões afro-brasileiras98.  O exem-

plo mais notável dessa busca do Estado como guardião da memória e da

tradição afro-brasileira encontra-se na Constituição Baiana de 1989. No

Capítulo XXIII � Do negro �, asseguram-se várias reivindicações provindas

de entidades e lideranças negras, tais como: o reconhecimento da cultura

e da história afro-brasileira na formação da Bahia, a reiteração do racismo

como crime inafiançável e imprescritível, a inclusão da valorização do

negro na formação histórica nacional em programas de disciplinas da rede

estadual de ensino e dos cursos de formação e aperfeiçoamento do servi-

ço público civil e militar, a inclusão do dia 20 de novembro como Dia da

Consciência Negra no calendário oficial e a inclusão de uma pessoa da

�raça� negra �sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de

duas pessoas�. No entanto, o que confere à Constituição Baiana um caráter

de maior conteúdo político-religioso é o Capítulo XV:

Capítulo XV � Da Cultura

Art.275 � É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a

respeitabilidade e a permanência dos valores da religião afro-brasi-

leira e especialmente:

I � inventariar, restaurar e proteger documentos, obras e outros

bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora
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e sítios arqueológicos vinculados à religião afro-brasileira, cuja iden-

tificação caberá aos terreiros e à Federação do Culto Afro-Brasileiro;

II � proibir aos órgãos encarregados da promoção turística, vincula-

dos ao Estado, a exposição, exploração comercial, veiculação,

titulação ou procedimento prejudicial aos símbolos, expressões,

músicas, danças, instrumentos, adereços, vestuário e culinária, estri-

tamente vinculados à religião afro-brasileira;

III � assegurar a participação proporcional de representantes da

religião afro-brasileira, ao lado da representação das demais religi-

ões, em comissões, conselhos e órgãos que venham a ser criados,

bem como em eventos e promoções de caráter religioso;

IV � promover a adequação dos programas de ensino das discipli-

nas de geografia, história, comunicação e expressão, estudos soci-

ais e educação artística à realidade histórica afro-brasileira, nos esta-

belecimentos estaduais de 1º, 2º e 3º graus.

A proteção estatal aos terreiros de candomblé vista inicialmente no

tombamento Terreiro da Casa Branca, e que a Constituição Baiana de

1988 consolida, inscreve-se num processo que não se restringiu à religio-

sidade negra. Na reestruturação estatal, a partir do advento da Nova Re-

pública, criou-se uma Assessoria de Cultura Afro-Brasileira no âmbito do

Ministério da Cultura, com o objetivo de realizar �um trabalho voltado

para o negro sem, entretanto, perder de vista o Brasil plural na sua

multiracilidade e nos seus diversos caracteres étnicos�99.  Como a estrutu-

ra do Ministério envolvia outras assessorias, havia o intento de uma ação

integrada com assessorias afins, como a Indígena. O que essas práticas

trazem de novo, visto que até então já havia outras ações oficiais voltadas

para as manifestações afro-brasileiras?

A conjuntura política do país explica os cuidados nas diretrizes

traçadas no recém-criado Ministério da Cultura. Seguindo o discurso esta-
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tal, verifica-se que as ações envolvendo, por exemplo, o estímulo à cria-

ção de núcleos afro-brasileiros nas Secretarias estaduais de Cultura ti-

nham como pressuposto uma mudança qualitativa na forma de gerir as

práticas oficiais. O argumento implícito era de uma completa ruptura com

as ações dos governos anteriores, precisamente aquelas do regime mili-

tar. O Ministério da Cultura apresentava-se não somente como um media-

dor entre o Estado e as organizações negras, mas principalmente como

uma instância capaz de realizar um �trabalho de base juntos aos movi-

mentos e entidades� e de proporcionar a �ação acadêmica na dimensão

do agir e pensar�100.  A perspectiva estatal era de que com a instalação de

um �Brasil democrático�, o contato e estabelecimento de novas relações

entre órgãos oficiais e movimentos negros pressupunham um completo

rompimento com práticas paternalistas e assistencialistas. De que forma?

Através de constantes diálogos, intercâmbios e �trocas de experiências�, o

Estado prestava serviço de apoio para ajudar �o crescimento integral de

todos os grupos�101.

No discurso estatal, dois pontos sobressaem. O primeiro é o reco-

nhecimento positivo das entidades negras pelas práticas e atitudes na

forma de exercer a política na sociedade brasileira. Segundo, em conse-

qüência dessas observações, a democracia racial será pensada como algo

a ser alcançado:

Destarte o movimento negro, que integra o grande movimento

social do País, não se deixa paternalizar ou ser conduzido, mercê da

sua própria dinâmica contestatória, de sua identidade e da sua afir-

mação, como vanguardeiro de uma verdadeira democracia ainda

distante102.

Ainda que inovadoras na forma de conceber a sua relação com os

movimentos negros, as ações da Assessoria Afro-Brasileira no Ministério

da Cultura são um desdobramento de práticas vistas no âmbito do Pró-

Memória, muitas delas resultantes de mobilizações vindas de intelectuais

e militantes negros e da chamada �esquerda festiva�103.  As próprias consi-

derações básicas da Assessoria inscreviam-se nas �Diretrizes para a
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operacionalização da política cultural do Ministério da Educação e Cultu-

ra�, elaborada em 1981. O conceito de cultura reproduzia o que já tinha

sido determinado no âmbito do MEC: [a cultura] �não privilegia o produto

� habitação, templo, artefato, dança, canto, palavra � em detrimento das

condições históricas, sócio-econômicas, étnicas e do espaço ecológico em

que tal produto se encontra inserido�104.  Se atentarmos para o que havia

sido realizado e as metas traçadas, vamos observar ações como a

reafirmação de um contato permanente com os países africanos através

das embaixadas, um curso de Introdução ao Estudo da Cultura Negra no

Brasil para professores de História e Organização Social e Política do

Brasil, através da UnB e do governo do Distrito Federal, incentivo e apoio

à realização de cursos, encontros, seminários, debates e simpósios sobre

a realidade do negro no Brasil, �buscando soluções políticas, econômicas,

sociais, culturais para um Brasil justo e humano�, elaboração do Projeto

de Preservação da memória das comunidades negras de Alcântara-MA,

levantamento das �Casas de Culto Africano�, produção fotográfica e de

vídeo para registrar a memória dos movimentos negros, �suas lutas

reivindicatórias, as manifestações culturais e artísticas em geral� e o tom-

bamento da Serra da Barriga105.

Paralelas a essas ações de órgãos públicos, ocorriam dezenas de

solicitações vindas de instituições universitárias, Secretarias de estado,

associações culturais e entidades negras, visando a realização de atividades,

eventos, publicações, edição de vídeos e filmes e pesquisas no âmbito do

Ministério da Cultura. Ou seja, novas relações entre os órgãos oficiais se

estabeleciam.

 Mesmo que o preconceito sobre as religiões afro-brasileiras ainda

fosse corrente, a conjuntura política possibilitava reações anteriormente

não manifestadas. Se havia matérias de jornais relacionando achados

macabros na cidade do México com as práticas dos candomblés no Brasil,

morte de pessoas em rituais afro-brasileiros ou a proposta de proibição

pelo governo federal de qualquer tipo de despacho de umbanda e can-
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domblé em vias públicas106, a partir dos anos oitenta, a reação a qualquer

tentativa de discriminação das religiões afro-brasileiras englobaria tanto

intelectuais, pais e mães-de-santo, lideranças de movimentos negros e da

esquerda, assim como representantes das elites políticas e de represen-

tantes de entidades governamentais. Um exemplo sintomático foi o pedi-

do de desculpas do governador do estado da Bahia, Waldyr Pires (PMDB),

pela repressão aos terreiros de candomblé ocorrida ao longo do século e

a devolução de inúmeros objetos apreendidos pela polícia aos terreiros,

como um ato simbólico da postura estatal estabelecida a partir da Nova

República107.

As ações e práticas estatais a partir de então passavam a ter um

outro componente. Se, anteriormente, os terreiros de candomblé eram

concebidos como parte de uma herança cultural africana e modeladora do

patrimônio nacional, com o advento da Nova República e da instalação

da Assembléia Nacional Constituinte, eles seriam incorporados, por uma

representação formal, via Febacab e outras entidades religiosas, em um

órgão estatal criado e voltado para a defesa da população afro-brasileira.

Refiro-me ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, um

órgão vinculado à Secretaria da Justiça do estado da Bahia. Como vere-

mos no próximo capítulo, nesse Conselho ocorreu a consolidação de um

sistema elaborado no intuito de consolidar um valor positivo atribuído a

uma política de compromisso, através de representações institucionalizadas

e com relativa autonomia.
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Afro-Brasileiros, em 20/11/1984, ao Diretor da Divisão de Conservação e Tombamento do
SPHAN, ainda solicitando o tombamento da Serra da Barriga, seguido de milhares de assina-
turas e justificado pela �difícil tarefa de recuperar, para estudo e pesquisas, os elementos da
história negra no Brasil, grande parte dos quais destruídos através do tempo pela falta de
atenção das autoridades públicas preocupadas com os bens culturais de origem européia�.
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82 Sobre a postura anti-sincretismo a partir desse Conferência, v. Jocélio T. dos Santos, �As
imagens estão guardadas: reafricanização�, Comunicações do ISER, n. 34, 1989, p.50-8;
Josidelth G. Consorte, �Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo�,
Faces da tradição afro-brasileira, Jeferson Bacelar e Carlos A. Caroso (org.), Rio de Janeiro:
Pallas, Salvador: CEAO, 1999, p.71-92.

83 �A Tarde ganhou o Orixás�, A Tarde, 04/06/1976.

84 �Opaxorô de Oxalá para o governador�, Jornal da Bahia, 03/09/1976; v. tb., �Opaxorô de
Oxalá�, A Tarde, 03/09/1976; �Opaxorô de Oxalá�, A Tarde, 03/09/1976; �Candomblés�,
Tribuna da Bahia, 03/09/1976; �Candomblé vai à igreja com governador� , DN, 04/09/1976;
�Candomblé�, Jornal da Bahia, 05/09/1976.

85 Folha de São Paulo(FSP), 18/05/1978, �Anúncio com Mãe Menininha causa novos protes-
tos�. A objeção ao anúncio, com destaque para as opiniões do deputado Átila Nunes (MDB),
contou também com o apoio explícito do jornal; o final da matéria dizia ser uma paródia
grosseira sobre as tentativas feitas pelos produtores de um refrigerante para que o papa
autorizasse, ao final da missa, a substituição do �amém� por uma frase promocional: �coca-
cola is the best�.

86 �Bahia mostra a mais remota memória negra do Brasil�, Jornal do Brasil, 06/10/1976.

87 �Babalorixá condecorada�, A Tarde, 22/04/77.

88 A publicidade do aniversário de Menininha do Gantois pode ser comprovada em três
jornais diários, �Começam homenagens a Menininha do Gantois�, Jornal da Bahia, 29 e 30/
01/1984; �Começa hoje festa de Mãe Menininha� e �Mãe Menininha será homenageada hoje
por seus 90 anos�, Tribuna da Bahia, 09/02/1984; �Homenagem a Menininha tem apoio do
governo�, A Tarde, 04/02/1984; a festa conjunta com a Febacab em �Candomblé�, Tribuna
da Bahia, 29/03/1978.

89 V. por exemplo, Ruth C. L. Cardoso, �A trajetória dos movimentos sociais�, Evelina Dagnino
(org.) Anos 90: política e sociedade no Brasil., São Paulo, Brasiliense, 1994, p.81-90; Vera da
S. Telles, �Sociedade civil e a construção de espaços públicos�, Anos 90..., p.91-102; Evelina
Dagnino, �Os movimentos sociais e a emergência de uma nova cidadania�, Anos 90...,
p.103-115; Antônio de Almeida, �Movimentos sociais populares: progressistas ou conserva-
dores�, História e Perspectiva, v.1, n.1, 1988, p.95-104; Inaiá M. M. de Carvalho e Ruth N.
Laniado, �Transição democrática, políticas públicas e movimentos sociais�, O Estado e as
políticas públicas na transição democrática, São Paulo/Recife, Vértice/Massangana, 1989.

90 Cf. Haroldo Abreu, �A trajetória e o significado das políticas públicas: um desafio democrá-
tico�, Proposta, n.559, dez 1993, p. 5-15.

91 V. Paula C. da Silva, �Educação pluricultural e anti-racista em Salvador � algumas experi-
ências nos anos 80 e 90�, Educação e os afro-brasileiros: trajetórias, identidades e alternati-
vas, Salvador, Série Novos Toques/Programa A Cor da Bahia, 1997, p.137s, sobre as dificul-
dades da implementação da disciplina após a inclusão nos currículos; uma narrativa sobre o
encaminhamento do projeto de inclusão da disciplina, pode ser vista em Ana C. da Silva,
�Estudos africanos nos currículos escolares�, 1978-1988. 10 anos de luta contra o racismo...
p.48-51; v. a publicidade do convênio da Prefeitura para a implantação da escola Obá Biyi,
no terreiro do Axé Opô Afonjá, em �Crianças centradas nos �Terreiros� terão comunidade�, A
Tarde, 02/06/1976; �Convênio da Prefeitura com Axé Opô Afonjá�, A Tarde, 28/06/1976;
�No Axé Opô Afonjá, uma experiência de comunidade�, Jornal da Bahia, 06/07/1977. Sobre
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propostas de uma pedagogia e didática interétnica no ensino fundamental v. Manoel de
Almeida Cruz, Alternativas para combater o racismo, Salvador, Núcleo Cultural Afro-Brasilei-
ro, 1989.

92 Relatório da Gestão Setorial de Educação, Cultura e Desporto, 1979/1985, MEC/Gabinete
do Ministro, p. 204. v. também ofício n.212, de 10/10/1983, do Secretário da Cultura,
Marcos V. Villaça, ao Secretário-Geral do MEC solicitando auxílio financeiro aos projetos
culturais �Parque São Bartolomeu� (convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador), com
a justificativa de que esse �pretende, efetivamente, incorporar ao acervo de bens culturais da
União, os Sítios onde se desenvolvem acontecimentos relevantes para a Memória Nacional,
tendo como protagonistas grupos étnicos que integram e confirmam a nacionalidade brasilei-
ra�, enquanto o apoio ao �Memorial Zumbi� (governo do estado de Alagoas) � �reside na
firme convicção de que se deve conceder ao patrimônio cultural negro a mesma proteção
que, usualmente, vem sendo prestada aos demais bens culturais brasileiros já consagrados.

93 Relatório da Gestão Setorial de Educação, Cultura..., p.191. A Fundação Nacional Pró-
Memória foi criada pela Lei nº 6.757, de 17/12/1979, sendo o órgão executor da Secretaria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), que havia substituído, em 13/11/
1979,o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O estatuto do SPHAN passou a
ser de um órgão central de �Direção Superior e de Coordenação Nacional�.

94 Olympio Serra, �Questões de identidade cultural� , Produzindo o passado. Estratégias de
construção do patrimônio cultural, Antonio A. Arantes (org.), São Paulo, Brasiliense, 1984,
p. 97-123.

95 A decisão do Conselho Consultivo do SPHAN, cujo relator era o antropólogo Gilberto
Velho, foi tomada com argumentações pró e contra o tombamento do terreiro, o que fez
surgirem na imprensa acusações de racismo entre os seus membros. Alguns integrantes, com
voto contrário ou abstenção, afirmavam ser um paternalismo o tombamento, enquanto outros
pediam o adiamento da decisão. Um dos argumentos contrários ao tombamento foi o da não
existência de direito de posse pelo Terreiro da Casa Branca. Algo que ajudou na decisão
acalorada foi o prefeito Manoel Castro assegurar o direito de posse do terreno pela Prefeitu-
ra. Um outro argumento era o de que a religião mudava com o tempo e, que, portanto,
como poder-se-ia tombar um bem mutável? V. a polêmica no artigo �Patrimônio tombou o
mais antigo terreiro de candomblé do Brasil�, Tribuna da Bahia, 01/06/1984.

96 O processo de tombamento pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), a partir de uma
proposta elaborada em 1980, resultou no Projeto de Mapeamento de Sítios e Monumentos
Religiosos Negros da Bahia - MAMNBA. Esse projeto, sob a coordenação de um antropólogo,
Ordep Serra, e contando com a participação de técnicos da Prefeitura e o apoio da FEBACAB,
CEAO/UFBA, visava o mapeamento dos terreiros e o estudo de um sítio sagrado das religi-
ões afro-brasileiras, o Parque São Bartolomeu, localizado entre o subúrbio ferroviário e a
região de Pirajá - Valéria. Para a viabilização do Projeto MAMNBA, foi realizado um convê-
nio, em setembro de 1982, entre a PMS, Fundação Nacional Pró-Memória, a Fundação
Cultural do Estado da Bahia, a Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria do Planejamento,
Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. V. Monumentos negros da Bahia. Uma proposta de
abordagem, Salvador, PMS/Órgão Central de Planejamento-OCEPLAN, 1982; Projeto MAMNBA.
Relatório I, Salvador, PMS/Casa Civil/Grupo de Coordenação de Assuntos Culturais, 1981.
Sobre o Parque Metropolitano de Pirajá, criado através do decreto 5.363 de 28/04/1978 pela
PMS, e as ações de movimentos sociais envolvendo a sua preservação e os projetos ali
desenvolvidos, v. Ana Lúcia Formigli (�Apresentação�), �Parque Metropolitano de Pirajá:
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história, natureza e cultura�, Coleção Cadernos do Parque, Salvador, Centro de Educação
Ambiental São Bartolomeu, Editora do Parque, 1988; América L. César, �Projeto de formação
de guias e guardiães do Parque São Bartolomeu�, Afro-Ásia, n. 16, 1195, p. 161-168.

97 O próprio Secretário de Cultura do MEC, Marcos V. Villaça, assegurava que haveria
medida idêntica com terreiros em São Luís (MA) e Recife (PE). V. �Cultura negra da Bahia
será preservada pelo MEC�, O Globo, 09/09/1982; �Candomblé baiano inicia o Secretário de
Cultura do MEC no ritual nagô�, Jornal do Brasil, 09/09/1982; sobre o tombamento da Casa
Branca, na imprensa baiana, v. �Candomblé acha que tombamento é pouco�, Jornal da Bahia,
10/08/1982; �MEC quer preservar a cultura negra na Bahia�, A Tarde, 09/09/1982; �O
terreiro da Casa Branca será tombado�, Correio da Bahia, 03/05/1984; �Conselho do SPHAN
reunido hoje na Bahia�, A Tarde, 31/05/1984; �Tombado terreiro da Casa Branca�, Tribuna
da Bahia, 31/05/1984; �Terreiro poderá hoje ser tombado�, A Tarde, 31/05/1984; �Tombado
o terreiro Casa Branca�, Tribuna da Bahia, 01/06/1984, �SPHAN tomba terreiro da Casa
Branca�, Jornal da Bahia, 01/06/1984; �Casa Branca luta pela terra�, Jornal da Bahia, 02/06/
1984; �Edvaldo esclarece sobre tombamento�, Correio da Bahia, 08/08/1985; na imprensa
paulista, o destaque é da FSP, �A mãe de todas as casas� (Francisco Alvim), publicado no
suplemento Folhetim, em 30/09/1984. Ver também o discurso de Marcos Villaça na Revista
da Construção Civil (Órgão oficial do Sindicato da Indústria da Construção Civil do município
do Rio de Janeiro), n.303, ano XXVI, janeiro de 1984, p. 11: � É preciso acabar com esta
história de só tombar o barroco. Por que a exclusividade? Parece uma visão menor. Um
terreiro de quase 300 anos como o da Casa Branca é o mais antigo do Brasil, não tem
importância histórica? Os monumentos contemporâneos merecem toda a nossa atenção. Qual
o palco onde se exibe a alma brasileira melhor que no Maracanã? ...� No início dos anos
noventa, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(Condephaat) tombou o Axé Ilê Obá, um terreiro de candomblé da nação ketu, localizado
em Vila Facchini, na capital paulista. V. Vagner G. da Silva, Orixás da metrópole...p.183 e Rita
de C. Amaral, �O tombamento de um terreiro de candomblé em São Paulo�, Comunicações
do ISER, ano 10, n.41, 1991, p.89-92, tanto no que se refere ao processo quanto a sua
fundamental atuação como antropólogos inseridos nesse mesmo terreiro e responsáveis pelo
encaminhamento do pedido ao Condephaat, presidido também por um antropólogo. V. o
destaque da imprensa, �Estado tomba terreiro de candomblé de SP�, FSP, 03/05/1990. O Axé
Opô Afonjá, seguindo o mesmo processo da Casa Branca, foi, inicialmente, institucionalizado
pela Prefeitura, em 1985 (gestão Manoel Castro � v. �Terreiro vibra com decreto do prefei-
to�, A Tarde, 24/07/1985) ), como área de proteção  cultural e paisagística, e em dezembro
de 1998, tornou-se o segundo terreiro de candomblé a ser tombado pelo IPHAN. Na
presença de Dulce Pereira, presidente da Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura
que propôs o tombamento, o Ministro da Cultura, Francisco Weffort, assegurava que o
Gantois seria o terceiro terreiro a ser tombado pelo governo federal, fato que ocorreu um
ano depois, em 25/12/1999, quando das comemorações dos sessenta anos de iniciação da
ialorixá Stella de Oxóssi e da entrega à sacerdotisa da Medalha da Ordem do Mérito Cultural.
V. �Afonjá sob a guarda do Estado�, Correio da Bahia, 16/12/1998; �Tombamento do Opô
Afonjá deve sair em seis semanas�, A Tarde, 16/12/1998; �Ilê Axé Opô Afonjá agora é
reconhecido nacionalmente�, A Tarde, 26/11/1999. Vale lembrar que algumas ações, nesse
mesmo ano, foram tomadas pelo governo estadual da Bahia, como a desapropriação de dois
imóveis situados em áreas contíguas ao Terreiro do Gantois; os imóveis causavam �constran-
gimentos� às práticas religiosas dos adeptos e foram incorporados ao terreiro. O depoimento
do senador Antonio Carlos Magalhães que, juntamente com o governador do estado, se
encontrava no ato, presidido pela mãe-de-santo Cleusa, e a ordem de serviço assinada no
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terreiro pelo prefeito ilustram a leitura oficial : �não se pode ser prefeito ou governador da
Bahia sem entender o sincretismo religioso e sua importância para as tradições culturais
locais�. V. �Desapropriação fortalece Gantois�, A Tarde, 27/06/1998.

98 É extraordinária a mobilização das entidades negras na época da elaboração da nova
Constituição. As reivindicações perpassavam a introdução de disciplinas de línguas e história
africanas, política de recuperação do patrimônio cultural negro, um maior espaço político e
administrativo nos governos federal e estaduais, estabelecimento de critérios baseados na
cor e sexo no preenchimento de vagas nas universidades públicas, em empresas, nas propa-
gandas e em atividades artísticas dos meios de comunicação. Se essas propostas estavam mais
circunscritas às entidades de caráter estritamente político, outras eram específicas de entida-
des relacionados ao universo afro-religioso. Um exemplo foi a realização de um debate na
Assembléia Estadual, �A religião afro-brasileira na Constituinte�, atendendo a solicitação de
vinte e quatro terreiros de candomblé que reivindicavam uma revisão da educação religiosa
nos currículos escolares, a restauração de terreiros, a inclusão de lideranças afros em ocasi-
ões que tivessem a participação de lideranças religiosas, a divulgação dos fatos memoráveis
e dos líderes negros nos currículos de primeiro e segundo grau. A repercussão na imprensa
pode ser vista em �Negros fazem reivindicações a Tancredo�, Jornal da Bahia, 27/111984;
�Negros querem ampliar debate da Constituinte�, A Tarde, 10/06/1985; �Cultura afro-brasi-
leira contribui na nova carta�, Correio da Bahia, 06/07/1989; �A religião na constituinte�,
Jornal da Bahia, 04/07/1989; �Terreiros�, Tribuna da Bahia, 04/07/1989; �Candomblé marca
presença�, Jornal da Bahia, 06/07/1989; �Cultura negra quer atenção da Assembléia Consti-
tuinte�, Tribuna da Bahia, 06/07/1989; �Negro quer capítulo�, Jornal da Bahia, 05/08/1989.
Observe-se também a emenda apresentada por diversas entidades - Olodum, APLB, Associ-
ação de Moradores do Calabar, Os Negões, o Grupo Cultural Afro-Brasileiro, Ilê Aiyê,
Unegro, a Associação de Moradores do Engenho Velho da Federação, Niger Okã, o Grupo
de Capoeira Angola Pelourinho, o CECUP -, à Assembléia Legislativa do estado da Bahia,
objetivando a ampliação da carta constitucional com a inclusão de um capítulo específico
sobre o negro na Constituição da Bahia. Ver discurso de João Jorge do Olodum apresentando
a emenda na Assembléia Legislativa, em 09/08/1989, nos registros do Legislativo Estadual, n.
352/89, fl.01 a 06 e documento do Olodum �O negro na Constituição Estadual da Bahia � a
luta e a vitória�.

99 Relatório da Assessoria de Cultura Afro-Brasileira, período agosto de 1985 a 1986, Minis-
tério da Cultura (gestão Celso Furtado, Governo José Sarney).

100 Idem, p. 1.

101 Ibid.

102 Ibid., p. 2

103 Essa designação era atribuída, pelos militantes de partidos e organizações de esquerda
tradicionais, àqueles militantes que estariam mais próximos de concepções da contra-cultura
dos anos sessenta.

104 Assessoria de Cultura Afro-Brasileira (com anexo de projetos prioritários), Brasília, 26 de
março de 1986, 09p, mimeo.

105 Ibid, p.3. A Serra da Barriga só obteve tombamento legal através do Decreto n.96.038, de
12 de maio de 1988, governo José Sarney, que o considerava Monumento Nacional, desa-
propriando-a para utilidade pública. Em agosto desse mesmo ano, cria-se a Fundação Cultu-
ral Palmares, Lei n. 7.668, vinculada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de �roborar
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parte do que requestam os movimentos negros� e de promover a preservação dos valores
culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade
brasileira. V. �Do quilombo à Fundação Cultural Palmares�, Brasília, Ministério da Cultura/
Fundação Cultural Palmares,Caderno 1, 1993; Decreto n. 94.326, de 13 de maio de 1987,
dispondo sobre a coordenação do PORCEN - Programa Nacional do Centenário da Abolição da
Escravatura, e o programa em �Cem anos da abolição 1888-1988, MinC-Ministério da Cultura/
Governo José Sarney/ Programa Nacional do Centenário da Abolição da Escravatura.

106 V. O Estado de São Paulo, 11/12/1986.

107 V. �Candomblé. O Estado pede desculpas�, Tribuna da Bahia, 21/02/1988; sobre o
preconceito nos jornais v. �Achado macabro�, Tribuna da Bahia, 25/01/1988; �Mulher morta
em �magia negra��, Correio da Bahia, 14/06/1990; acerca da proibição oficial de ebós nas
vias públicas, v. �Proibido macumba na rua�, Tribuna da Bahia, 11/12/1986; �Proibição de
despachos considerada como ilegal�, A Tarde, 178/12/1986; �Polícia ainda persegue casas de
candomblé�, Tribuna da Bahia, 02/06/1984; �Estão futucando o cão com vara curta�, Tribu-
na da Bahia, 24/12/1986.
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