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Abordar a diversidade religiosa na Baía de Todos os Santos configura uma 

tarefa árdua. Tal se deve à inexistência de trabalhos que abordem esta região, como 

unidade de investigação, o que nos obriga a constituí-la analiticamente, a partir de 

um conjunto de dados díspares.

Podemos, de saída, assegurar que os estudos disponíveis apontam para um 

campo atravessado por uma assimetria de dados. Com respeito à religiosidade na 

Baía de Todos os Santos, como iremos observar, existem temas e problemas que já 

foram bastante estudados, enquanto outros permanecem praticamente ignorados, 

apresentando informações de pesquisa esparsas, ou constando apenas em registros 

oficiais do Estado, como, por exemplo, a grande diversidade de festas religiosas 

indicadas no site da Secretaria de Turismo da Bahia.

A partir da apresentação de dados do último Censo e da literatura especiali-

zada, propiciada, sobretudo, pelo domínio das ciências sociais, pretendemos aqui 

desenvolver os seguintes objetivos: a) problematizar e estabelecer os limites socio-

culturais da Baía de Todos os Santos – doravante BTS – identificando-a como um 

espaço territorial na confluência da Região Metropolitana de Salvador, do Recôncavo 

e do Baixo Sul do Estado da Bahia; b) indicar a importância das manifestações 

religiosas na BTS, que se estendem para além dos limites da área metropolitana de 

Salvador, melhor apresentada pelos dados;  c) registrar que a diversidade religiosa 

do entorno da BTS não se restringe à influência católica, majoritária no que diz 

respeito ao número de adeptos, e afro-brasileira, no que diz respeito ao número 

de estudos de qualificação etnológica; e que, a bem da verdade, este campo reli-

gioso local é marcado por transformações recentes que vêm intensificando essa  

pluralidade e diversidade.

Ao estudar a diversidade religiosa da BTS, vamos tomar como referência a área 

que conforma o seu entorno, ou seja, as cidades e regiões que de alguma forma 

encontram-se identificadas a um ecossistema (a baía como acidente geográfico), 

tanto quanto a uma dimensão sociocultural (Salvador, o Recôncavo, ou o Baixo Sul, 

como zonas culturalmente estruturadas, AZEVEDO, 1981) e unidades políticas (as 

administrações municipais). 

Com isso queremos localizar as populações dos dez municípios margeados pela 

BTS: Salvador, Jaguaripe, Maragogipe, Salinas da Margarida, Saubara, São Francisco 

do Conde, Candeias, Vera Cruz, Itaparica, Madre de Deus. Além disso, é preciso 

acrescentar a importância cultural de algumas ilhas da BTS, dentre elas: Maria Guarda, 

Ilha das Fontes, Ilha de Maré, Bom Jesus dos Passos etc. 

Por fim, acrescentamos que para os contornos deste trabalho, optamos por  

eventualmente (e mediante uma salvaguarda metodológica que rogamos aqui) 

estender os limites da investigação às cidades que, embora não sejam banhadas 

diretamente pelas águas da baía, possuem uma ligação histórica com o entorno 

da BTS. Cidades como São Félix, Cachoeira e Santo Amaro apresentam profunda 
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continuidade econômica e cultural com a baía, na medida em que fazem parte 

do grande complexo portuário fluvial da Baía do Iguape, uma importante rota de 

transporte entre o Recôncavo e a capital. Esses configuram os limites “estendidos” 

desta investigação. Limites esses que, se vistos numa perspectiva histórica, se não 

chegam a recobrir a totalidade da região do Recôncavo, ainda assim guardam 

profunda relação com este, no que se refere às suas características identitárias, seus 

problemas e desafios para o futuro. 

É evidente que na delimitação proposta uma questão ganha relevância: a 

influência exercida por Salvador sobre as demais cidades da região, no que se refere 

às transformações das identidades religiosas locais, estimulando trânsitos e novas 

experimentações religiosas e ressignificando identidades tradicionais. 

A intensidade das relações da região com a capital é destacada por Milton 

Santos (1998), definindo-a sob a forma de um aparente paradoxo: por um lado, 

Salvador perde influência, com a emergência de outras metrópoles e capitais regio-

nais; por outro, a sua área de influência regional encontra-se em expansão.

Assim, para compreendermos os processos identitários do entorno da BTS, 

não podemos desvincular-los das transformações mais amplas, processadas 

através da capital. Como esclarece Fernando Pedrão (2007), esse configura um 

problema recorrente nos estudos sobre essa região: a valorização excessiva dos 

aspectos locais, explorando-se pouco a relação entre contexto mais amplo e 

estruturação econômica da região “[...] essa região sempre foi determinada por 

relacionamentos com o exterior, quase sempre processados através de Salvador.”  

(PEDRÃO, 2007, p. 10)

Esse movimento pode ser observado, por exemplo, em relação às novas formas 

de modernização do Recôncavo, onde se assiste atualmente a uma valorização da 

cultura negra:

Os fundamentos tradicionais da cultura, responsáveis por sua autenticidade, 

tornam-se uma questão a ser reestruturada e, segundo os meios de comunicação, 

permitem maior conhecimento do universo de produção cultural. Neste novo 

mapa da cultura, Salvador e o Recôncavo ocupam uma posição especial como 

referências das demais regiões, em parte pelo sucesso alcançado por suas 

representações, porém num sentido mais rigoroso, por concentrarem a maior 

densidade de expressões de continuidade. (PEDRÃO, 2007, p. 20)

Esses movimentos de ressignificação identitária, processados fortemente atra-

vés de Salvador, vêm, historicamente, fortalecendo movimentos religiosos, como a 

Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, ou os candomblés de Egun, em Itaparica, 

dinamizando tradições e festas populares, bem como possibilitando mudanças na 

composição da diversidade religiosa local.
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Nosso ponto de vista, que buscaremos expor na abordagem que segue, é que 

há um contraponto, ou um paradoxo, contido na relação entre alguns dados, como 

aqueles oferecidos pelo Censo, e o número de abordagens realizadas pelas ciências 

sociais. Com isto, reivindicamos dois níveis de análise nos quais a religiosidade se 

nos apresenta: como socialmente relevante – no que diz respeito à prática social –, e 

como sociologicamente interessante – no que diz respeito ao interesse sociológico 

que as ciências sociais enxergam no fenômeno religioso.

BT S :  u m  ca m p o  r e l i g i o s o  e m  t ra n s f o r m a çã o

No que diz respeito ao primeiro nível de análise, vamos tentar caracterizar 

um plano no qual a religiosidade possa ser substancializada, no que diz respeito a 

sua relevância social, a partir do número de adeptos de determinados segmentos 

religiosos. Assim, vamos buscar caracterizar a diversidade religiosa da BTS, a partir de 

dados censitários que se referem à região como um todo; assim como, tomando mais 

especificamente a cidade de Salvador, vamos refletir sobre a distribuição religiosa 

na cidade, e ainda mais particularmente, sobre o mapeamento dos terreiros de 

candomblé, recentemente efetuado.

BT S :  d i v e r s i d a d e  r e l i g i o s a  e m  n ú m e r o s

Os dados quantitativos produzidos no último Censo (2000) e disponibilizados 

em publicações especializadas nos possibilitam apresentar um quadro interessante 

para uma análise da diversidade religiosa na região definida como sendo a BTS.

Como se sabe, o censo utiliza-se de categorias particulares para contabilizar a 

pertinência de uma pessoa a uma determinada religião. É assim que sabemos, através 

delas, o número de católicos-apostólicos romanos, de evangélicos, de espíritas, de 

membros da umbanda e do candomblé, de judeus, de religiosos do segmento 

oriental, de outras religiosidades, dos sem religião e de religiões não determinadas.

Com base nestes dados, reproduzimos na Tabela 1, a seguir, que melhor nos 

informa sobre  as pertinências religiosas da populacão da BTS: 
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Tabela 1 – Distribuição da população brasileira de acordo com filiação religiosa 

Bahia / Município
Total 

(1)

Religião
Católica 

apostólica 
romana

Evangélicas Espírita
Umbanda e 
Candomblé 

Judaica 
Religiões 
orientais

Outras 
religiosidades

Sem  
religião

Não 
determinadas 

BAHIA 13.085.768 74,00 11,18 0,80 0,17 0,01 0,09 2,01 11,39 0,11 
01 - Baía de Todos os 

Santos
2.682.313 59,66 14,05 2,22 0,47 0,02 0,26 4,27 18,65 0,13 

Salvador 2.443.107 60,54 13,29 2,53 0,49 0,03 0,27 4,35 18,14 0,13 

Candeias 76.783 56,48 7,52 0,19 0,28 - 0,05 3,15 21,54 0,14 

Saubara 10.193 68,33 13,11 0,21 0,11 - 0,26 2,17 15,62 0,09 

Itaparica 18.945 58,13 13,01 0,77 1,63 - 0,26 8,16 17,95 0,05 

Jaguaripe 13.422 56,55 10,85 0,37 0,26 0,06 - 3,98 27,85 - 

Madre de Deus 12.036 69,97 11,02 0,21 0,09 - 0,07 1,62 16,50 0,07 

Vera Cruz 29.750 59,14 14,92 0,75 0,40 - 0,36 3,66 19,28 - 
São Francisco do 

Conde
26.282 72,10 10,36 0,22 0,25 - - 1,62 15,06 - 

Maragogipe 41.418 78,15 4,75 0,34 0,12 - - 0,48 15,66 0,24 

Salinas da Margarida 10.377 61,79 10,76 0,08 0,95 - - 1,07 25,29 - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 – Microdados da Amostra. 
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de religião.

Como se pode observar, o conjunto dos dez municípios perfaz um total de 

2.682,313 habitantes, 23% da população baiana total. Observe-se que os dados 

referentes à BTS não necessariamente guardam pertinência com a média do Estado, 

e isto se deve, muito provavelmente, pela participação nestes dados de Salvador, 

capital do Estado.

O que se conclui preliminarmente destes dados é que a da BTS apresenta um 

quadro interessante para a problematização religiosa, como veremos a seguir.  

Conclui-se, por exemplo, que a BTS pode ser considerada como uma região 

de forte cultura religiosa católica. Entres os municípios que a conformam, nota-se 

quão majoritariamente católica é a região, variando de patamares que vão de 56%, 

em Candeias e Jaguaripe, à 78% de católicos na população, como acontece com 

Maragogipe. Salvador, conhecida por suas 365 igrejas, apresenta neste Censo 60% 

da população dizendo-se católica. No Estado da Bahia, este número de católicos, 

todavia,  chega a 74% da população.

Já os evangélicos, que representam 11% da população do Estado, perfazem 

14% da população na BTS. Como em uma equação inversa ao número expressivo 

de católicos, eles são apenas 4,75% em Maragogipe, mas chegando a 17,52% em 

Candeias. Em Maragogipe eles são 10% dos habitantes. Aqui se consideram os 

evangélicos tanto na sua forma tradicional (que vai das igrejas luterana, presbiteriana, 

metodista, adventista etc.) como pentecostal (as nacionais, as neopentecostais, num 

emaranhado de denominações, como Igreja Universal do Reino de Deus, Deus é 

Amor, Casa da Bênção etc.) e mesmo algumas adventistas (da Promessa), batistas 

pentecostais etc. 
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Salvador concentra 63% de espíritas do Estado. Isto significa, também, que 

2,5% da população soteropolitana declaram-se de orientação espírita kardecis-

ta, enquanto que nos demais municípios estes  não chegam a 1%. Em Salinas da 

Margarida é 0,08%.

No que diz respeito à categoria de adeptos, da umbanda e ao candomblé, se 

observa que os membros deste segmento religioso conformam 0,17% da população 

do Estado da Bahia. A BTS está portanto bem acima desta média, com 0,47%, o que 

correponde a 65% dos membros desta religião na Bahia. No quadro dos municípios 

da BTS, o número de adeptos varia de 0,09%, em Madre de Deus, a 1,63%, em 

Itaparica. Salvador tem 0,49% de declarantes.

Os identificados como judeus correspoondem a 0,01% da população baiana. 

Sendo que destes 75% encontram-se na BTS. Correspondem a 0,03% da população 

soteropolitana, e a 0,06% da população de Jaguaripe. É curioso notar que, além dos 

membros presentes nestes dois municípios, não foram identificados judeus na BTS. 

Já os membros das religiões orientais somam apenas 0,09% da população 

do Estado da Bahia. Sendo que 0,26% destes encontram-se na BTS, ou seja, 63% 

dos membros desta religiosidade no Estado. Correspondem a 0,27% da população 

de Salvador; a 0,5% de Candeias; 0,26% de Saubara; 0,26% de Itaparica; 0,07% de 

Madre de Deus e 0,36% de Vera Cruz. Não foram encontrados membros de religiões 

orientais nos demais minicípios. Nesta categoria de orientais incluem-se o budismo, 

a Igreja Messiânica Mundial, Seicho-no-Ie, Hare Krishna etc.

Os adeptos de outras religiosidades correspondem a 2,01% da população da 

Bahia; 4,27% na BTS, ou seja, 49,05% dos adeptos destas outras religiosidades no 

Estado. O número de adeptos nos municípios da BTS varia de 0,48%, em Maragogipe, a 

8,16%, em Itaparica, que supera Salvador que tem apenas 4,35% declarantes de outras 

religiosidades. Esta é uma categoria bastante complicada, que inclui uma larga com-

posição religiosa que vai dos mórmons às testemunhas de jeová, o islamismo, o Santo 

Daime, alguns tipos de católicos (Católica Apostólica Brasileira, Católica Ortodoxa) e 

algumas formas de espiritualismo. Os próprios judeus deveriam estar nesta categoria.

Aqueles que se declararam sem religião totalizam 11,39% da população 

do Estado da Bahia. Já a BTS tem 37% da população dos sem religião no Estado.  

Os números destes declarantes que não professam religião parte de 15% em mu-

nicípios como São Francisco do Conde, Maragogipe e Seabra, e chega a 27% da 

população em Jaguaripe. Salvador tem 18% dos sem religião, dentro da média da BTS.

Quanto à religião não determinada, verifica-se que esta categoria corresponde 

a 0,11% da população do Estado da Bahia. Na BTS 0,13%, 26,29% de membros de reli-

giões não determinadas. Jaguaripe, Vera Cruz, Salinas das Margaridas não têm adeptos. 

O percentual varia dentro de uma mesma média, é 0,15% em Itaparica, 0,14% em 

Candeias, e 0,13% em Salvador. Aqui se organiza uma vasta teia de adeptos de formas 

religiosas esotéricas, racionalismo cristão, e outras indefinidas, ou não determinadas.
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O  ca s o  d a  r e l i g i o s i d a d e  e m  S a l va d o r

Salvador, como pode ser visto, também é capital da BTS. Tornou-se, no que diz 

respeito à religiosidade, uma cidade etnologicamente esmiuçada, já que tem sido um 

laboratório sociológico muito particular para a observação do fenômeno religioso, 

em parte decorrência de sua singularidade social – cadinho de raças e culturas –, e, 

ademais, historicamente privilegiada por uma ciência social que tomou o fenômeno 

religioso como um assunto social valioso. 

O que apresentaremos agora são reflexões sobre as referências censitárias sobre 

a cidade de Salvador, indicando as principais adesões religiosas e as transformações 

mais significativas. Assim, iremos apresentar um quadro das principais tendências, a 

partir de duas publicações específicas. (JACOB et al., 2003, 2006)  Observe-se, como 

ponto de partida, que os autores acima se valerão de categorias religiosas distintas 

da acima exposta sobre a BTS.

Em Salvador, como em outras regiões metropolitanas do Brasil, observa-se, 

ao longo das últimas décadas, uma maior diversidade religiosa, com a redução 

do número de católicos e o aumento dos evangélicos e dos sem religião. Entre os 

católicos, Salvador é a capital nordestina que concentra o menor número de fiéis, 

indicando uma das mais acentuadas perdas de adeptos dentre as capitais do país 

nos últimos anos. As áreas da cidade onde se verifica a maior concentração de 

católicos são a Barra (e adjacências) e a Pituba (e adjacências): nessas regiões mais 

de três quartos da população se declaram católicos. Com relação à Igreja Católica 

Brasileira, o percentual dos adeptos na cidade é um dos mais altos dentre as capitais, 

encontrando-se nas áreas onde os católicos romanos são menos expressivos.

Os evangélicos de missão não constituem um grupo significativo em Salvador, 

se comparado com outras capitais (ocupam o oitavo lugar). Um indicador, no entanto, 

chama a atenção: trata-se de uma das capitais onde se observou um crescimento 

acentuado de fiéis, atrás apenas de São Luís e Recife. Os evangélicos de missão 

encontram-se mais presentes na área norte da cidade, sendo os batistas o grupo 

mais significativo.

Diferentemente dos evangélicos de missão, nos anos 90, os evangélicos pen-

tecostais cresceram mais intensamente nas áreas da periferia da cidade, apontando, 

assim, para uma distribuição bastante desequilibrada, se considerarmos a região 

metropolitana como um todo. Os grupos que mais se destacam são a Assembleia 

de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, diferindo, no entanto, as áreas de 

maior concentração desses dois segmentos: o primeiro é mais presente na periferia 

da cidade enquanto o segundo é mais presente em Salvador.  

Algumas religiões consideradas minoritárias no Brasil possuem importância no 

contexto soteropolitano. São elas: Candomblé, Testemunha de Jeová e Espiritismo. 

Quanto ao candomblé, contrariamente ao que se pode intuir de uma cidade que foi 
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considerada a “Roma Negra”, não apresentou um número significativo de declarantes 

no último censo, o que leva à hipótese de que o sincretismo afro-católico ainda é 

bastante acentuado na população, inibindo a autodeclaração como candomblecista. 

A localização dos adeptos na cidade contrasta visivelmente com os pentecostais: os 

primeiros se localizam na parte oeste (bairros da Liberdade e Engenho Velho); já os 

últimos residem preferencialmente na parte norte e municípios da periferia. Outra 

surpresa são as Testemunhas de Jeová: apresentando um percentual equivalente 

ao da Igreja Universal do Reino de Deus (2,4%); Salvador desponta como a única 

capital onde esse grupo possui alguma importância. Por fim, os espíritas apresentam 

uma distribuição diferente das demais, localizando-se na parte sul da cidade, região 

onde os católicos também apresentam altos percentuais.

Os sem religião também apresentam indicadores importantes em Salvador. 

Trata-se da capital onde se concentra o maior número de pessoas, 18% da população 

e, ao mesmo tempo, onde se observou a maior taxa de crescimento na década de 90. 

Outras informações importantes apresentadas em Jacob et al (2003, 2006) 

referem-se ao perfil religioso da população. Em Salvador, destacam-se cinco classes 

de distribuição geográfica, considerando-se os diferentes perfis religiosos. Os cató-

licos se concentram mais em bairros do litoral, desde Santo Antônio até Patamares; 

os sem religião situam-se na mesma área que os pentecostais, na metade norte 

de Salvador, sendo que o extremo norte é predominantemente pentecostal; os 

evangélicos de missão não possuem territórios significativos na cidade, ocupando 

poucos bairros. 
Figura 1 – Religião e sociedade em 
capitais brasileiras, 2006.
Fonte: Jacob e outros (2006, p. 115)
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As referências acima nos permitem inferir a importância da diversidade reli-

giosa em Salvador, lançando perguntas futuras sobre as transformações em curso 

nessa região e no entorno da BTS, já que as relações entre Salvador e os municípios 

vizinhos pautam-se por trocas e influências que ainda não foram devidamente 

analisadas. No que se refere às práticas religiosas no país, a síntese elaborada por 

Jacob e outros (2003) aponta a região metropolitana de Salvador como uma área 

marcada pela diversidade religiosa, similarmente às regiões metropolitanas do Rio 

de Janeiro e Vitória. 

A classe n. 1 é caracterizada pela oposição em relação à n. 5, território de 

resistência católica. A maioria das religiões dessa classe possui percentual acima 

da média brasileira, com destaque para a Metodista, a Batista, A Igreja Universal do 

Reino de Deus e o Candomblé, sendo as exceções: Igreja Luterana, Congregação 

Cristã no Brasil e Evangelho quadrangular.  Além desses desvios, essa classe também 

concentra um maior número dos sem religião. 

Figura 2 – Atlas da filiação 
religiosa e indicadores sociais  
no Brasil, 2003.
Fonte: Jacob e outros (2003, p. 130)
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M a p e a n d o  o  ca n d o m b l é  e m  S a l va d o r

Uma das mais importantes publicações sobre a religiosidade em Salvador é o 

Mapeamento dos Terreiros de Candomblé. (SANTOS, 2008) Aqui, fica totalmente visível 

o real significado da religiosidade afro-brasileira e da dinâmica que lhe é própria 

na sociedade soteropolitana. Neste sentido é que o Mapeamento dos Terreiros vai 

nos oferecer uma visão mais precisa do contexto das religiões afro-brasileiras de 

Salvador,  dando margem, em particular, a uma necessária discussão sobre a pouca 

representatividade dos adeptos desta manifestação religiosa no Censo, de acordo 

com o já exposto.

Como nos aponta Santos, ao longo de todo o século XX muito se especulou 

sobre o número de candomblés e candoblecistas na cidade, decorrendo desta 

incerteza a razão pela qual algumas pesquisas com o intuito censitário chegaram 

a ser formuladas. 

Silva Campos (apud SANTOS, 2008), ainda no século XIX, falava de uma cidade e 

subúrbio em que os candomblés se “derramavam”; Pierson (1971) nos anos trinta do 

século XX se questionava se seria verdadeira a afirmação popular de que existiriam 

na cidade duzentas ou trezentas “seitas”; Carneiro (1986), nos anos 50, aponta 100 

candomblés. 

A primeira tentativa sistemática de recensear as casas de candomblé, todavia, 

data de 1961 (LIMA, 2003), num primeiro esforço de pesquisa realizado pelo CEAO/

UFBA, tendo  alcançado o número de 756 terreiros identificados. Na década de 80, 

a Secretaria da Indústria e Comércio da Bahia, numa pesquisa destinada a entender 

o mercado informal do trabalho, apontava a existência de 1.089 terreiros.

Já em pesquisa realizada em 1998 pelo Grupo Gay da Bahia, voltada para um 

trabalho de prevenção de AIDS, foram catalogadas quinhentas casas de candomblé.

O Mapeamento dos terreiros em foco nos aponta a existência comprovada, 

com documentação fotográfica inclusive, de 1.164 terreiros, embora tivessem sido 

identificados 1.410. De acordo com a publicação, ademais, 36 terreiros recusaram o 

contato com o pesquisador, ao que se acresce 142 outros terreiros que se encontra-

vam fechados, e, além disso, uma migração de 31 terreiros para outros municípios.

Em relação a estas 1.164 casas de culto, o Mapeamento faz uma identificação 

e aponta sua localização, caracterizando a liderança religiosa e o espaço do terreiro 

a partir de sua Nação. Observa, também, os diferentes aspectos religiosos, apresen-

tando elementos de sua organização e hierarquia, bem como investigando suas 

atividades religiosas e comunitárias, ou mesmo, suas características ambientais e 

físicas. Além do que, nos informa, complementarmente, dados sobre os residentes 

no terreiro. 

O Mapeamento informa o surgimento de 677 terreiros nas duas últimas 

décadas, num movimento que tem relação com a liberdade religiosa, através de 
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decreto estadual de 1976, que se completa com um expressivo crescimento na 

década de 90, induzido, segundo o coordenador da pesquisa, pelas posições das 

lideranças religiosas afro-brasileiras contra o sincretismo religioso, expressas na II 

Conferência da Tradição Orixá e Cultura, realizada em 1983, em Salvador. Além disto, 

o Mapeamento acrescenta que tal fenômeno pode ser visto, também, a partir de 

uma série de políticas governamentais voltadas para o incremento do turismo, o 

uso da imagética do candomblé nos grupos afro participantes do carnaval baiano, 

além da reinterpretação dos movimentos negros sobre o papel desta forma religiosa.

O Mapeamento enfrenta questões clássicas com respeito ao candomblé baiano 

(LIMA, 2003), inclusive no que respeita ao predomínio das nações Keto e Angola. Na 

pesquisa, 57,8% declaram-se pertencentes à naçao Keto, 24,2% à nação Angola, 2,1% 

aos Jeje e 1,3% à Ijexá. Ressalta a pesquisa, no entanto, que 85,4% adota classificações 

duplas como Angola-Ketu, Angola-Jeje-Keto, ou Keto-Angola, Ijexá. O Mapeamento 

acaba por identificar 25 categorias de identificação destas nações dos terreiros.

Numa primeira análise verifica-se a distribuição dos terreiros na cidade e o tem-

po de existência A maior parte destes terreiros localiza-se nos bairros que compõem 

o subúrbio rodoviário (Plataforma, Paripe, Alto de Coutos). No que diz respeito ao 

tempo de existência, verificou-se que 68,6% têm menos de 31 anos de fundação.

Figura 3 – Distribuição dos 
terreiros em Salvador.
Fonte: SANTOS, Jocélio. 
Mapeamento dos terreiros de 
Salvador, 2008, p. 34.
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A situação legal destes terreiros também é configurada. Sabe-se que 41,7% 

dos terreiros são próprios da Pai ou Mãe de Santo, enquanto 28,2% se encontram 

em situações outras: do usocapião ao litígio, com particulares ou mesmo com a 

prefeitura. Neste sentido, 43,2% têm escritura registrada, 25,6% têm contrato de 

compra e venda, 21% estão sem documentação. Note-se que uma das propostas do 

Mapeamento é justamente pautar uma regulamentação fundiária destes terreiros.

Em relação ao quesito residência, nota-se que a metade dos terreiros tem 

menos de 360 m2, numa situação que configura contiguidade entre os espaços 

sagrado e doméstico, ou de natureza econômica, sobretudo de casas de comércio.

O Mapeamento nomeia algumas formas de conflitos religiosos com  vizinhos, 

destacando sobretudo esta relação com as igrejas evangélicas.

Com respeito a estes conflitos, há que se notar, também, que há um ambiva-

lente trânsito religioso. Com números tão expressivos de crescimento, o Candomblé 

acolhe adeptos vindos da igreja católica, de cultos protestantes históricos e de 

espíritas kardecistas, e, sobretudo de evangélicos pentecostais, como os mem-

bros da Igreja Universal do Reino de Deus ou Assembleia de Deus, assim como de 

Testemunhas de Jeová.

O Mapeamento traz também preciosas informações sobre as lideranças religio-

sas: sobre gênero, conclui-se que 63,7% são mulheres e 36,2% homens; no quesíto 

cor, 58,3% são pretos, 30,4% pardos, 4,6% brancos, 0,8% amarelos, 2,7% indígenas, 

enquanto 3,2% não sabem ou não informaram. Com relação à idade das lideranças 

religiosas, 1,4% estão entre 19 a 24 anos, 15,6% entre 25 a 39 anos, 45,2% entre 40 

a 59 anos e, finalmente, 37,8% para lideranças com 60 anos ou mais; a maior parte 

destas lideranças é natural de Salvador, sendo que apenas 2% são originários de 

outras regiões do país. Quanto à escolaridade, notou-se que apenas 4,1% eram sem 

escolaridade, 32,5% com fundamental incompleto, 13% com fundamental completo, 

7,8% com ensino médio incompleto e 25,6% completo, 2,3% com superior incom-

pleto e 4,7% completo. O perfil ocupacional é bastante heterogêneo, destacando-se 

todavia aquelas lideranças que trabalham como baiana(o) de acarajé, costureiro(a), 

cozinheiro(a), professor(a), funcionário(a) público(a), empregado(a) doméstico(a), 

comerciante, auxiliar de enfermagem etc. 

Também fica caracterizada uma forte inserção dos candomblés nas comunida-

des, o terreiro prestando-se a um espaço aberto onde se realizam a distribuição de 

cestas básicas e o cadastramento em programas governamentais, reuniões políticas 

e culturais, cursos e palestras, programas na área de saúde, creche para crianças, 

escola, curso pré-vestibular, distribuição de material de construção etc.

O Mapeamento caracteriza uma forte ação de paralelismo religioso, sobretudo 

no que diz respeito à celebração de missas em igrejas católicas, associadas ao ciclo 

de festas públicas dos candomblés. Por outro lado, tal paralelismo também se faz 

também com a presença de padres realizando trabalhos em espaços dos terreiros 

de candoblé. 

BTS_2.indb   491 01/12/2011   12:04:44



492   |   Baía de Todos os Santos 

Por fim, o Mapeamento considera aquilo que vai ser chamado de domínio das 

deusas como regentes principais dos terreiros. A partir da constatação de que 81,9% dos 

terreiros têm um único regente, o Mapeamento relaciona os principais orixás presentes 

nos terreiros investigados: Oxum 17,3%, Iansã 12% Ogum 10,3%, Oxóssi 8,8%, Obaluaê 

8,2%, Xangô 6,4%, Oxalá 5,5%, Omulu 3,2%, Iemanjá 3,2%, Logundê 3,0%, Caboclos 

2%, Oxumaré 2,0%, perfazendo 81,9% dos terreiros investigados. Tal situação leva à 

conclusão da popularidade das yabás – orixás femininos – entre o povo de santo.

E x p l o ra n d o  a  b i b l i o g ra f i a  e s p e c i a l i z a d a

I n t r o d u çã o

Exploraremos nosso segundo nível de análise, partindo de um extenso levan-

tamento bibliográfico sobre a vida religiosa na BTS, afirmando que a existência de 

uma quantidade maior ou menor de trabalhos que abordem formas específicas 

de religiosidade na região pouca pertinência tem com o quadro da representação 

censitária anteriormente apresentado.

Nossos postulados são os de que: a) a literatura especializada ressalta as reli-

giões afro-brasileiras em Salvador, muito mais que com relação a outras formações 

religiosas, b) a literatura especializada não faz jus à diversidade religiosa da BTS, ou 

seja, a literatura não acentua ou explora toda a dimensão geográfica do entorno 

da BTS e suas formas de religiosidade diversas; c) a literatura aponta um forte com-

ponente de religiosidade popular na região, inclusive com a presença de messias, 

curadores e taumaturgos; e, por fim, d) a literatura aponta a religiosidade em espaço 

público, expressa nas festas, bem como nas procissões, como uma das marcas da 

vida religiosa no entorno marítimo da BTS.

Estes postulados serão considerados doravante como tópicos a serem 

desenvolvidos. 

Esta abordagem, no entanto, merece uma consideração metodológica prévia. 

A bibliografia especializada que foi selecionada para os objetivos deste tra-

balho compreende pesquisas que investigam como questão central e/ou lateral 

as manifestações religiosas das populações do entorno da baía. São trabalhos de 

diferentes áreas do conhecimento, a grande maioria deles apropriando-se, em maior 

ou menor grau, da perspectiva socioantropológica, ao abordar as características das 

distintas formas de religiosidade, bem como os processos de transformação mais 

recentes por que vem passando o campo religioso local. Assim, ficaram excluídos 

desse recorte trabalhos cujo tema da religiosidade fosse apenas periférico, assim 

como a historiografia publicada em períodos anteriores a meados do século XX, que, 

de certo modo, enfoca o processo de estruturação, disseminação e organização das 

diferentes tradições religiosas da região. 
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Interessa-nos mapear as características dessa bibliografia, para que possamos 

avaliar adequadamente quais os contornos da pluralidade religiosa que emerge da 

diversidade dos trabalhos.1

A bibliografia reunida é composta, em sua grande maioria, por dissertações e 

teses. Monografias de graduação e de especialização, artigos em periódicos (tanto 

locais como de ampla circulação), trabalhos apresentados em congressos (disponi-

bilizados na internet), capítulos de livros e livros também se encontram presentes, 

mas em proporção bem menor.2

No que se refere às dissertações e teses, estas foram majoritariamente de-

fendidas em programas da UFBA3 e compreendem trabalhos defendidos em pós-

-graduações de diferentes áreas do conhecimento. A distribuição pode ser observada 

na Tabela 2, a seguir:

Tabela 2 - Distribuição dos trabalhos por Programas de Pós-Graduação da UFBA

Áreas do conhecimento (Programas de Pós-Graduação) Quantidade
Ciências Sociais 18

História 3
Educação 6

Estudos étnicos e africanos 6
Direito 1

Administração 2
Arquitetura e Urbanismo 3

Geografia 2
Música 6

Artes Cênicas 2
Artes Visuais 2

Saúde Coletiva 2
Estudos Interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo 1

Letras e Linguística 1
Total 55

1 Ressaltamos que investigar os interesses de pesquisa é também se perguntar sobre a relevância de determinados 
temas e questões para a sociedade como um todo. É importante questionar sobre as áreas geográficas que 
possuem maior investimento de pesquisa, quais temas e religiosidades têm sido mais estudados, em quais 
condições os trabalhos foram realizados (se são resultados de pesquisas acadêmicas, se foram realizados no 
nível da graduação ou pós-graduação, se estão publicados ou se encontram em bibliotecas universitárias etc.). 
Perguntas como essas possibilitam inferir a qualidade e o aprofundamento das pesquisas, os desequilíbrios de 
temáticas e regiões, com maior e menor investimento de pesquisa, o grau de visibilidade social dos trabalhos. São 
todas questões que nos auxiliam a compreender adequadamente as características de uma região com grande 
diversidade, especialmente se tomarmos como referência as relações entre Salvador e o entorno da BTS.

2 Para que a pesquisa pudesse ser realizada, adotamos como critério de seleção a produção em universidades 
brasileiras. Foram pesquisados o banco de teses e dissertações da Capes, diversas bibliotecas em Salvador 
(biblioteca da UFBA e outras), teses e dissertações. Também foram pesquisados artigos e trabalhos 
disponibilizados na internet, principalmente através do banco de periódicos Scielo e do Google acadêmico. Além 
disso, foram consultados períodos de referência na área de religião, como Religião e Sociedade e Afro-Ásia, livros 
e coletâneas sobre o assunto. Aproveitamos para agradecer o valioso trabalho de coleta e organização de dados 
realizado pelos auxiliares de pesquisa Lucas Carwile e Ivy Santana.

3 Observamos contribuições pontuais de outras pós-graduações localizadas no Estado da Bahia: Mestrado em 
Cultura e Turismo da Universidade Estadual de Santa Cruz – parceria UESC/UFBA (2); Mestrado em Família 
na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica de Salvador (5); Mestrado em Cultura, Memória e 
Desenvolvimento Regional (2) e Mestrado em Educação e Contemporaneidade (1), ambos da Universidade 
do Estado da Bahia; Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Salvador (1). Também 
existem trabalhos defendidos em programas de pós-graduação da Universidade de Brasília (2), Universidade 
Federal da Paraíba (1), Universidade de São Paulo (8), Universidade Metodista de São Paulo (1), PUC de São Paulo 
(4) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (5).
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Quanto às monografias, foram encontradas três de especialização e apenas 

uma de graduação. Com relação às de especialização, um aspecto interessante 

refere-se à diversidade das áreas do conhecimento em que foram defendidas: 

Gestão Ambiental na Escola de Engenharia Eletro-mecânica da Bahia; Turismo na 

Universidade de Brasília; História Social e Educação na Católica de Salvador. Já a de 

graduação foi defendida em Ciências Sociais na UFBA.

Com relação ao recorte temporal, a grande maioria das teses, dissertações e 

monografias foi produzida ao longo dos últimos vinte anos, tendo se intensificado 

a partir dos anos 2000.

Uma primeira observação que salta aos olhos é a assimetria entre os trabalhos 

que têm como lócus de pesquisa a cidade de Salvador, em relação aos demais 

municípios do entorno da Baía. Com exceção das localidades de Ilha de Itaparica, 

Candeias e Cachoeira (tomando a ideia de uma Baía estendida), podemos observar 

uma produção quase inexistente sobre a diversidade religiosa na BTS. Para efeito 

de melhor visualização, apresentamos a Tabela 3, a seguir com a relação de teses, 

dissertações e monografias (de especialização e graduação) distribuídas pelas reli-

giões e localidades pesquisadas.

Tabela 3 - Distribuição dos trabalhos por temática religiosa e localidade

Salvador Candeias Itaparica Total

Candomblé 35 3 38

Umbanda 1 1

Espiritismo 2 2

Evangélicos – Protestantismo 2 2

Evangélicos – Pentecostalismo 5 5

Evangélicos em geral 4 4

Catolicismo 15 1 16

Esoterismo 1 1

Diversidade religiosa/ abordagens comparativas 3 3

Festas religiosas 4 4

Totais 72 1 3 76

É em Salvador que se concentra, não apenas a grande maioria dos trabalhos 

(72 dos 82 abordados), mas também a maior diversidade de religiões pesquisadas. 

A cidade é objeto de pesquisa, buscando-se mapear as suas características religiosas, 

mas também um lugar onde se observam tendências da religiosidade brasileira 

contemporânea.

Note-se que, por contraste, existem quatro trabalhos sobre candomblé em 

Cachoeira, assim como quatro sobre o catolicismo, além de três outros sobre cultura 

religiosa popular, todos neste mesmo município.
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A  l i t e ra t u ra  r e s s a l t a  a s  r e l i g i õ e s  

a f r o - b ra s i l e i ra s  e m  S a l va d o r

O candomblé, por excelência, é um dos temas clássicos dos estudos socioan-

tropológicos no Brasil. Desde Nina Rodrigues ([1938]), passando por Edson Carneiro 

(1986), Bastide (1971, 1978), Manuel Quirino (1988),  Pierre Verger (1981), Artur 

Ramos (2001), Ruth Landes (2002), dentre outros, esta forma religiosa africana tão 

presente na Bahia tem merecido abordagens tão apaixonadas quão consistentes, 

de modo que o estudo das religiões afro-brasileiras, ainda hoje, se mantém com 

extremo vigor nas pesquisas.4

Nota-se na bibliografia levantada a importância de questões “tradicionalmente” 

pesquisadas sobre o candomblé, como autoridade e processos de legitimação 

religiosa (CAMPOS, Vera, 2003; CASTILLO, 2005; DANTAS, 1988; SANTOS, Jocélio, 

1992; LIMA, Fábio, 2002; LIMA, Vivaldo, 1966, 1978, 2003; SANTOS, Jocélio, 2002); 

práticas alimentares (BORGES, Florismar, 2008; DIAS, Tânia, 1997; LIMA, Vivaldo, 1999; 

MARTINI, 2007; RIBEIRO, Denise, 2002; SOUZA JÚNIOR, 1999); práticas terapêuticas 

e de saúde mental (CAPRARA, 1998, 1999; FREITAS, Edmundo, 1995;  MANDARINO, 

2003; SERRA, 1999a); construções identitárias em interface com a questão do gênero 

e da corporalidade (BARBARA, 1995, 2002; JOAQUIM, 1996; SANTOS, Maria, 2003; 

SILVERSTEIN, 1979; XAVIER, 2007); práticas divinatórias. (BRAGA, 1980, 1988). 

No entanto, também observamos mudanças na escolha dos temas. Questões 

outrora bastante pesquisadas, como cosmologia, mitologia e abordagem ritual, estão 

menos presentes, comparecendo em apenas um trabalho (SOGBOSSI, 2004), enquan-

to outros temas vêm ganhando relevância. É o caso, por exemplo, do conjunto de 

trabalhos que entrecruzam temas específicos com a problemática mais ampla da 

reconfiguração do candomblé no âmbito do espaço público (BRAGA, 2006; CAMPOS, 

Eufrazia, 2006; CONCEIÇÃO, Sueli, 2008; DIAS, Jussara, 2003; FREITAS, Joseana, 1996; 

HIPÓLITO, 2006; OLIVEIRA, Rafael, 2005; PORT, 2005; PORTELA, 2007; RABELO, 2008; 

SANSI, 2005; SANTOS, Jocélio, 2000; VELAME, 2009) e dos conflitos que envolvem as 

liberdades religiosas, especialmente a “guerra” com os neopentecostais. (REINHARDT, 

2006; SANTOS, 2007)

As pesquisas não se restringem à área das ciências sociais, sendo expressivo o 

número de trabalhos de outras áreas do conhecimento. Assim, temos abordagens 

centradas na musicalidade (BORGES, 1996; CARDOSO, 2006; GARCIA, 1996, 2001); 

nos processos educacionais (GUERRA, 2004; SILVA, Vanda, 1989); no mercado de 

trabalho (LIMA, Fernando, 1997; PIZZOFERRATO, 2008) e na cidadania e direitos  

civis (CORREA, Jailson, 2008).

4 Vale observar que, dentre as teses, dissertações e trabalhos pesquisadas, apenas uma se refere explicitamente 
ao estudo de um centro umbandista em Salvador (BORGES, Mackley,  2006), justamente a dissertação na área 
de Música. Tivemos acesso a uma dissertação sobre o trabalho de um pai de santo umbandista em Salvador, 
defendida na Universidade da Califórnia. (FALGOUST, 2008) Em razão do recorte assumido neste trabalho e 
explicitado anteriormente, essa dissertação não foi contabilizada. 
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A  l i t e ra t u ra  e  a  d i v e r s i d a d e  r e l i g i o s a  n a  BT S

Embora em menor número, se comparada aos estudos sobre o candomblé, a 

abordagem da diversidade religiosa em Salvador também merece ser destacada, 

evidenciando-se em trabalhos sobre religiões protestantes e pentecostais, bem 

como sobre as diferentes “faces” do catolicismo contemporâneo. 

Uma observação, no entanto, deve ser feita: a totalidade das pesquisas sobre 

os protestantes e pentecostais está disponibilizada sob a forma de dissertações e 

teses, ou seja, trata-se de uma área de pesquisa que ainda possui pouca visibilidade 

social, se comparada com outras capitais brasileiras, especialmente o Rio de Janeiro, 

que já oferecem publicações sobre o assunto.

Consideraremos, doravante, algumas categorias nas quais os estudos poderiam 

ser enquadrados:

a) Católicos. Os “catolicismos” configuram uma importante referência dos estu-

dos pesquisados. Uma primeira questão a ser observada é a vitalidade dos estudos 

sobre o sincretismo afro-católico, temática tradicional das pesquisas sobre religião 

no Brasil. Existem trabalhos sobre devoção popular (CASTALDI, 1955), sincretismo 

em geral (SOUZA JÚNIOR, 2001) e os estudos em igrejas e irmandades específicas, 

como a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (OTT, 1968; PEREIRA, Dirceu, 2008; 

PEREIRA, Taynar, 2001), a Igreja de São Lázaro (PEREIRA, Maria, 1998) e a do Nosso 

Senhor do Bonfim. (CAMARGO, 1989; OTT, 1969) Esses trabalhos abordam a questão 

da “dupla pertença” religiosa (a vivência conjunta de catolicismo e candomblé), a 

incorporação de símbolos afro-brasileiros no espaço católico, como estratégia de 

revalorização da identidade negra, e a questão da performance nos rituais. 

Novos movimentos católicos também comparecem nos estudos. É o caso de 

dois trabalhos que abordam a questão da família e da conjugalidade entre casais 

católicos, sendo um deles sobre o movimento “Encontro de Casais com Cristo” (LOPES, 

2005; MACIEL, 2008) Outro movimento importante é a Renovação Carismática 

Católica (RCC), que foi objeto de dois trabalhos da mesma autora: o primeiro sobre 

médicos pertencentes ao movimento e o segundo investigando as perspectivas e 

tensões da RCC no âmbito do catolicismo contemporâneo. (MOTA, 2003, 2007) As 

interfaces do catolicismo com a política também comparecem nos estudos, atra-

vés dos seguintes temas: a atuação do Círculo Operário da Bahia (SOUZA, George, 

1996), a atuação da Igreja Católica na Bahia, no período do Golpe de 64 (ARAÚJO, 

2008), as repercussões do trabalho social dos Jesuítas durante a Ditadura Militar 

(ZACHARIADHES, 2007) e a atuação do agente pastoral católico (BATISTA, 1989) A 

questão do gênero comparece em dois trabalhos. O primeiro sobre as polêmicas que 

envolvem o sacerdócio feminino (RODRIGUES, 2007) e a influência da religião – no 

caso, a experiência do Apostolado da Oração da Igreja de São Jorge – na reelaboração 
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das identidades de mulheres envelhecidas. (BARBOSA, 1999) Vale registrar, ainda, um 

trabalho sobre arte e religião na formação de identidades culturais. (CARMO, 2002)

b) Evangélicos.  Sobre denominações protestantes específicas, encontra-

mos dois trabalhos. O primeiro aborda as relações entre prática religiosa e hábitos 

alimentares entre os Adventistas do Sétimo Dia, tomando-se como perspectiva 

comparativa a vivência religiosa em dois grupos: um de classe média e outro num 

bairro operário. A dieta alimentar configura uma questão importante nessa reli-

gião e o trabalho evidencia a centralidade da orientação religiosa para as camadas 

estudadas, ainda que observadas algumas diferenças decorrentes do “recorte de 

classe”. (PACHECO, 2001) Outro grupo religioso estudado são os Batistas, enfocando 

a experiência religiosa de famílias situadas num bairro do subúrbio ferroviário de 

Salvador. (PEREIRA, Marcos, 2004)

Existe um conjunto de trabalhos que aborda as religiosidades evangélicas 

de forma genérica, enfocando a influência da orientação religiosa em diferentes 

situações de vida. Considerando que o crescimento dos evangélicos encontra-se 

atravessado por diferentes níveis de adesão entre homens e mulheres, dois trabalhos 

investigam as diferentes configurações familiares que surgem a partir da adesão 

religiosa feminina. O primeiro deles retrata essa questão no âmbito de famílias onde 

apenas a mulher é convertida, observando o desenvolvimento de novos modelos 

educativos (LEITE, Ariane, 2007); já o outro trabalho enfoca o universo feminino 

na condução do ethos familiar, com a diferença de que, nesse caso, trata-se de 

famílias monoparentais. (REINA, 2008) Um terceiro trabalho investiga a influência 

religiosa na reconstrução de trajetórias de vida de ex-internos de instituições pri-

sionais. Buscando compreender como se processam as novas orientações, a partir 

da assimilação de valores religiosos, a autora conclui que a comunidade religiosa 

evangélica propicia, não o julgamento, mas uma nova disposição ética, construindo 

novas modalidades de pertencimento igualitário, desestimulando a perpetuação 

de identidades estigmatizadas. (SILVA, Patrícia, 2007) Por fim, o último trabalho a 

ser destacado realiza uma etnografia da experiência pentecostal entre grupos de 

diferentes igrejas evangélicas. (PEREIRA, Cláudio, 1995)

Tomando como objeto de estudo grupos específicos, temos quatro trabalhos 

sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Dois deles referem-se à investigação de 

questões “internas” ao espaço religioso: o primeiro aborda a questão terapêutica, 

considerando as importantes transformações nas percepções da saúde e doença 

que se operam na vida dos adeptos (ANDRADE, 2002); o segundo, o ritual da “Nação 

dos 318”, procurando compreender a sua dinâmica: as concepções doutrinárias 

assentadas na teologia da prosperidade, a consagração de objetos rituais, a doação 

de dízimos e ofertas e a obtenção de graças. (SILVA, 2008) Os dois trabalhos restantes 

abordam os desdobramentos do crescimento dessa religiosidade no âmbito do 
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espaço público: um trabalho enfoca a questão do marketing religioso promovido por 

essa igreja, investigando, assim, hipóteses para o seu crescimento (VIEIRA, 2001); o 

outro, os efeitos do crescimento de adeptos entre funcionários das escolas públicas 

da periferia de Salvador para a rotina pedagógica. (SANTOS, Bartira, 2007)  Por fim, 

localizamos um trabalho sobre a Igreja Pentecostal Deus é Amor, no qual se buscou 

investigar a experiência religiosa feminina diante da questão mais ampla da aflição. 

(SOUZA, Sueli, 2000)  

c) Espíritas. Os estudos sobre espiritismo ainda são incipientes: podem ser 

destacados dois trabalhos que abordam questões da experiência e os processos 

de identificação religiosa. (CUNHA, 1999; SILVA, Gleide, 2006) 

d) Outras religiões. Já sobre esoterismo, registramos um trabalho sobre o 

trabalho dos tarólogos e espiritualidade. (SILVA, Maria, 1994)

f ) Transversalidade. É de se destacar também que alguns estudos claramente 

se valem de abordagens “transversais” às denominações religiosas, enfocando a 

experiência religiosa entre mulheres mastectomizadas. (FERREIRA, Roseny, 2005) 

Nos estudos comparativos, ganha destaque a investigação das diferentes “modali-

dades” de possessão religiosa (RABELO, 2005) e tratamento da aflição no candomblé, 

espiritismo e pentecostalismo. (RABELO et al., 2002)

A  l i t e ra t u ra  t ra t a  d e  m a n e i ra 

l i m i t a d a  o  e n t o r n o  d a  BT S

Como já apontamos anteriormente, dentre aos trabalhos que investigam as 

manifestações religiosas do entorno da BTS, observamos uma concentração de 

pesquisas em duas regiões: a cidade de Cachoeira e arredores (cidades vizinhas 

como São Félix, Santo Amaro e Amargosa) e a Ilha de Itaparica. Para além dessas 

regiões, pode-se considerar uma produção quase inexistente. Já no que se refere 

às temáticas abordadas, o complexo afro-católico marca a tônica das pesquisas.

 

a) Há que se notar que, considerando-se os municípios como sendo o entorno 

da BTS, poucos trabalhos foram realizados fora do município de Salvador. Mesmo 

no espaço descontínuo de Salvador, que inclui ilhas, como Frades ou Maria Guarda, 

poucas investigações foram realizadas. Já na ilha de Maré, que também faz parte 

do município de Salvador, o trabalho de Lepri (2006) trata, dentre outras questões, 

da atuação do Conselho Pastoral dos Pescadores no que diz respeito à experiência 

com a biodiversidade.
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Tomando como unidade de investigação o município de Candeias, por exemplo, 

identificamos os trabalhos de Epifania (2008), e Oliveira, Rafael (2005) que, dentre 

outras questões, abordam a dinâmica religiosa que envolve a devoção a Nossa 

Senhora das Candeias, no que diz respeito à festa realizada no dia 2 de fevereiro com 

uma romaria à cidade, e o comércio que se desenvolve a partir da mesma. Como se 

sabe, Candeias foi uma cidade fundada em torno de um milagre religioso, atribuído 

a Nossa Senhora das Candeias, e seu santuário tanto quanto uma fonte milagrosa 

são referências hierofânicas incorporadas à religiosidade da região.

Outra referência isolada encontrada na bibliografia é o estudo exploratório 

sobre um terreiro de candomblé em São Francisco do Conde, cujo babalorixá des-

cende da linhagem do Gantois, em Salvador. (SIMÕES, 2006)

b) Destacam-se na bibliografia especializada os trabalhos sobre religiosidades 

afro-brasileiras realizados em Itaparica. Na grande ilha da baía, as pesquisas priori-

zaram o culto dos candomblés de egum (BRAGA, 1995; CAETANO; SOARES; VELAME, 

2006; SANTOS; SANTOS, 2004; VELAME, 2007), os caboclos (MOURA, 2007; PERRONE, 

1995) e os afoxés, rituais que manifestam a religiosidade afro-brasileira através de 

performances lúdicas nos períodos carnavalescos. (GOMES, 2003, 2004)

Sobre o culto aos eguns, temos o trabalho seminal de Juana Elbeins dos Santos 

(1997). A autora esclarece que para os nagôs, orixás e eguns são entidades de tipos 

diferentes, que incorporam práticas litúrgicas, formas de organização e cultos diferen-

tes. (SANTOS, Juana, 1997, p. 103) O orixá representa uma força universal enquanto o 

egun um valor restrito ao grupo familiar. Os ancestrais que tomam formas corporais 

são cultuados em terreiros específicos de eguns. A sua origem localiza-se na África 

e foram trazidos para o Brasil formando grupos de culto também aqui.

Dentre os fundadores da tradição na ilha de Itaparica, a autora menciona 

quatro terreiros mais famosos: Terreiro de Vera Cruz, situado no povoado do mesmo 

nome, fundado por volta de 1820, pelo africano Tio Serafim; Terreiro de Mocambo, 

fundação em torno de 1830, pelo africano Marcos Pimentel, dito Marcos-o-Velho, 

na propriedade denominada Mocambo; Terreiro de Encarnação, cuja fundação se 

deu por volta de 1840, por João-dois-metros (filho de Tio Serafim), no povoado de 

Encarnação; Terreiro de Tuntun, fundado em torno de 1850 por Tio Marcos (filho 

de Marcos-o-Velho), no povoado Tuntun. (SANTOS, Juana, 1997, p. 119) Segundo 

Santos e Santos (2004), este terreiro desapareceu por volta de 1935. Segundo Elbein 

dos Santos, atualmente a descendência desses terreiros pode ser encontra em duas 

casas: o Ilê Agboulá, localizado em Ponta de Areia, fundado no primeiro quartel 

do século XX, e o Ilê Oya, de fundação mais recente. (SANTOS, Juana, 1997, p. 119) 

Júlio Braga (2006), outro estudioso dessa tradição, esclarece que o parentesco 

não remete a uma filiação restrita de consanguinidade, mas também evidencia um 

parentesco religioso, assim como no culto aos orixás. O culto aos antepassados é 
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realizado no Brasil de acordo com a tradição africana, implantada pelos escravos. 

Atualmente esses terreiros já são numerosos na Bahia e em outros estados. 

É importante salientar que as mulheres também participam deste culto. Embora 

não tenham acesso ao espaço onde se desenrolam os rituais secretos, possuem 

funções importantes no ritual.

Segundo Santos e Santos (2004), os festivais de culto de Egun desenrolam-se 

de acordo com um calendário litúrgico estritamente observado. No Ilê Agboulá, por 

exemplo, os festivais anuais são quatro. O nono dia de janeiro; o segundo dia de 

fevereiro, com prosseguimento durante duas semanas; do sétimo ao décimo-sétimo 

dia de setembro, e no dia dois de novembro, aproveitando-se a celebração católica 

do dia dos mortos.

Vale mencionar, ademais, a belissima edição do livro Obarayn (BARABÓ, 2009), 

que apresenta uma importante documentação fotográfica sobre o culto de eguns 

em Itaparica, através da biografia de um dos seus mais atuantes sacerdotes.

c) A bem da verdade, para se considerar a religiosidade na Bahia há que se 

tomar não apenas o domínio evidente da religiosidade soteropolitana, mas também 

aquela que era proveniente da cidade de Cachoeira, que manteve canal direto com 

a BTS, através do rio Paraguaçu, no passado, e pelas vias rodoviárias, após a deca-

dência dos caminhos náuticos. Desse modo, vale mencionar que uma boa parte dos 

trabalhos concentra-se sobre o município de Cachoeira e arredores (perfazendo uma 

continuidade cultural com o município vizinho de Santo Amaro) e tais investigações 

acadêmicas concentram-se nos segmentos católico ou afro-brasileiro, na forma dos 

candomblés e congêneres. 

Devem ser registrados os trabalhos sobre as tradições afro-brasileiras locais, 

desvelando o que foi caracterizado como “cidade do feitiço” (SANTOS, Edmar, 2007) 

ou “terra de macumbeiros” (NASCIMENTO, Luiz, 2007; PARÉS, 2006) em seus candom-

blés e batuques. Além desses, destacamos o trabalho de Sérgio Oliveira (2001) sobre 

os caboclos e sobre as construções imaginárias em torno de “sociedades secretas” 

africanas no Recôncavo baiano. (RIBEIRO JÚNIOR, 2008) 

Edmar Santos (2007) acentua a importância da imprensa de Cachoeira, espe-

cificamente do jornal A Ordem, editado por 65 anos consecutivos (1870-1935) para 

a consolidação do imaginário da “cidade do feitiço”. Segundo o autor, durante as 

primeiras décadas do século XX desenrolou-se uma grande campanha de estigma-

tização das práticas religiosas afro-brasileiras. 

Desde o início do século XX a imprensa de Cachoeira preocupava-se com o pro-

gressivo crescimento dos “feiticeiros e feiticeiras”.  Também era bastante conhecida a 

fama dos tratamentos terapêuticos, administrados por sacerdotisas e sacerdotes do 

lugar, como, por exemplo, Tio Anacleto, que tratou de doenças infecciosas, como o 

cholera morbus. Outra referência importante foi Mãe Judith de Xangô Aganju e seus 
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tratamentos da “flora medicinal”, tendo sido uma das personagens mais perseguidas 

entre os anos de 1914 e 1923. (SANTOS, Edmar, 2007, p. 58)

A campanha de repressão empreendida pela imprensa não se limitava apenas 

à área urbana, mas atingia a área rural e arredores. (SANTOS, Edmar, 2007, p. 52) No 

início do século XX, foram esparsas as notícias sobre os candomblés. Já na década 

de 10, iniciou-se uma campanha contra os terreiros e pegis devido ao crescimento 

das práticas afro-baianas. A partir de 1914, a campanha ganhou novos contornos, 

servindo de munição para disputas políticas locais. Nesse ano deu-se início à campa-

nha de perseguição movida pelo jornal, cujo auge se deu durante a década de 20. Na 

década de 30, o jornal apresenta grande redução das notícias sobre os candomblés, 

mas, quando apareciam, a retórica de estigmatização continuava presente, embora já 

não causasse a mesma apreensão dos anos anteriores. (SANTOS, Edmar, 2007, p. 109) 

A importância das mulheres como lideranças dos candomblés da cidade pode 

ser depreendida da variedade de nomes que aparecem no jornal sendo objeto de 

perseguição: Mãe Paulina, Gertrudes, Porfíria ou Aleijadinha, entre outras. (SANTOS, 

2007, p. 82) No ano de 1917, o jornal já possuía um mapa dos candomblés da região, 

sendo essas localidades associadas à criminalidade. (SANTOS, Edmar, 2007, p. 92)

A despeito da decadência econômica de Cachoeira e de municípios vizinhos 

do Recôncavo nas décadas posteriores, os candomblés permaneceram ativos. Entre 

1972 e 1973, foi realizado um estudo pelo Patrimônio Histórico e Cultural da Bahia 

que contabilizou 19 terreiros em funcionamento e 11 sessões de gira na cidade.5

Por outro lado, ainda é possível verificar que a perseguição a essas religiões 

não é coisa do passado, como se depreende da condenação de um certo José das 

Três Linhas, pai de santo considerado explorador da crendice, entre os anos de 

1970 e 1971. (SANTOS, Edmar, 2007, p. 112) O pai de santo foi denunciado, em 21 

de setembro de 1970, por vários crimes que constam no código penal e que são 

normalmente atribuídos a praticantes das religiões afro-brasileiras. Esses processos, 

no entanto, constituem documentos relativamente raros nos arquivos públicos baia-

nos. Foragido, este pai de santo foi julgado à revelia, constando dos autos somente 

depoimentos de testemunhas.  No dia 10 de novembro de 1971, o réu foi condenado 

pelo inciso III do artigo 42 da lei de contravenções penais. Sua pena: dois meses 

de prisão, pagamento das custas do processo e taxa penitenciária. (SANTOS, 2004)

5 Jadson Santos (2001, p. 68-69) destaca os seguintes terreiros: Ilê Axé Alaketo Oxum, o Alto do Rosarinho; Yemanjá 
Ogunté,  Baixa da Olaria; Centro de Caboclo Jeremias, Ladeira Manoel Vitorio; Toloy Rum Pam Rum Toloy, Alto da 
Levada e Rua do Caquende; Candomblé de Dona Nilta, Alto da Levada; Ogum Meji, Ladeira Manuel Vitorio; Ilê 
Axé Alaketu Oxum Apara, Ponta da Calçada; Candomblé da Dalva, Rua Senhor dos Passos; Candomblé de Dona 
Dionísia, Rua da Faceira no Caquende; Candomblé do Ventura; Candomblé de Dona Anália, Ladeira do Rosarinho. 
No passado, os destacados são os seguintes: João Miguel dos Santos, Rua do Recreio, 9 Caquende; Antonio de 
Jesus, Rua São Diogo; Donata Raimunda Conceição, Rua São Cristóvão; Damiana Maria Alexandrina de Jesus, 
Belém de Cachoeira; Euridice Wanda Melo, Travessa do Caquende, 15; Justiniano de Jesus, Ladeira da Cadeia; 
Gerônimo Pereira da Conceição, Terra Vermelha; Aurelina de Jesus; Hermínio Lopes Ramos, Caixa D’água; Maria de 
Lourdes Ramos, Caquende; Seu Vicente, Ladeira do Caquende/Levada; Madame Maria Rangel, Tororó. 
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Outra temática importante dos trabalhos em Cachoeira refere-se à Irmandade 

da Boa Morte. Estes trabalhos foram realizados a partir de diferentes perspectivas: 

seja na da memória ou da dimensão identitária (CORREA, Aureanice, 2004; SOUZA, 

Wilércia, 2007), dos aspectos turísticos da festa (CASTRO, 2005, 2008), da biografia de 

religiosa eminente (COSTA, 2007), ou mesmo da relação com o patrimônio musical 

do samba de roda. (CONCEIÇÃO, 2004)

De acordo com a literatura, a Irmandade da Boa Morte teria surgido no início do 

século XIX, aproximadamente por volta da década de 20, na região da Barroquinha, 

em Salvador. Devido a perseguições enfrentadas na capital, a Irmandade migrou para 

a cidade de Cachoeira, onde atualmente se localiza na rua 13 de Maio. Estudiosos 

apontam as dificuldades de reconstituir a trajetória dessa Irmandade, em razão da 

perseguição, da escassez de documentos e da ausência de uma sede própria até 

1995. (CASTRO, 2008, p. 47)

As regras de hierarquia dessa organização são muito semelhantes às do can-

domblé: somente rimas acima dos 40 anos podem ingressar na Irmandade, sendo 

as mais velhas as responsáveis pelos segredos e a ritualística. O espírito devocional 

que caracteriza a Irmandade tem origem no cristianismo católico, trazido pelos 

portugueses, marcando a escatologia da morte como rito de passagem através da 

devoção pela Nossa Senhora da Boa Morte, da Assunção ou da Glória.

A atividade principal da Irmandade caracteriza-se pela realização da festa que 

acontece na segunda quinzena de agosto. É uma festa com a realização de variados 

ritos, que se desenrolam durante cinco dias (primeiro dia: morte de Nossa Senhora, 

segundo dia: enterro; terceiro dia: assunção e glória; quarto e quinto dias: festa), 

sendo os três primeiros dias os mais importantes.

Sem vínculo oficial com a Igreja Católica, a Irmandade goza de autonomia 

na realização das atividades e festejos, e suas participantes possuem o típico perfil 

religioso da “dupla pertença”: transitam com muita visibilidade entre as práticas do 

catolicismo e do candomblé, algumas sendo, inclusive, ialorixás.6 

Embora muito atuante nas primeiras décadas do século XX, nos anos 70, a 

Irmandade possuía poucas adeptas. Esse quadro foi gradativamente se alterando e a 

sua festa começou a alcançar importância cultural e turística. Duas intervenções con-

tribuíram para isso: o tombamento de Cachoeira, em “Cidade Monumento Nacional”, 

em 1971, e a outorga, em 1999, do Prêmio Ministério da Cultura à Irmandade, na 

categoria Cultura Popular. Já na esfera estadual, a implementação do Plano de 

Turismo do Recôncavo, em 1971, impulsionando a revitalização da Irmandade. 

6 Edmar Santos (2007, p. 94-95) apresenta o seguinte relato de Gaiaku Luiza (1909-2005), em entrevista realizada 
em 2003, sobre as antigas participantes da Irmandade: “Na Boa Morte quem não tinha candomblé, frequentava. 
Tinha umas senhoras aqui, andavam de saia mas não era de candomblé, descendente, mas não era. [...] Aquelas 
senhoras aposentadas [no sentido da idade]. Eram negociantes, vendiam suas casas, negócio de venda, se a 
vendagem saía.” 
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Atualmente, a festa é um dos mais importantes atrativos turísticos do Recôncavo 

baiano, empreendimento bem-sucedido por parte do Governo do Estado, de va-

lorização de territorialidades étnicas e culturais. Por outro lado, a estratégia de 

turistificação vem promovendo mudanças importantes em variadas festas, cujas 

consequências ainda não podemos mensurar.

Por fim, vale ainda destacar os trabalhos que abordam temas de cultura popular, 

como o de festas juninas em Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas (CASTRO, 2008); 

o samba de roda em Cachoeira (MARQUES, 2003); e arte e religião presentes em 

manifestações populares como a montagem de presépios. (CARVALHO, 1995)

Um estudo inicial sobre a conversão de candomblecistas a igrejas evangélicas 

em Cachoeira configura um interessante contraponto para pesquisas futuras. O 

trabalho de Lizandra Silva (2008) aborda o processo de conversão dos adeptos 

do candomblé e da Irmandade da Boa Morte à Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD), a partir da década de 1980 até os anos 2000. Trata-se de uma pesquisa em 

andamento de uma graduanda em história da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, onde a autora vem realizando trabalho de campo no templo da IURD 

em Cachoeira. Há relatos de sessões de descarrego, que ocorrem às terças-feiras e 

sessões de libertação, que acontecem às sextas-feiras. A autora cita também algumas 

entrevistas de mulheres que se converteram à IURD. 

N a  BT S  a  r e l i g i o s i d a d e  d e  m e s s i a s, 

c u ra d o r e s  e  t a u m a t u r g o s 

Um dos primeiros movimentos messiânicos no entorno da BTS foi de ori-

gem indígena, tendo sua atuação se verificado no último quartel do século XVI em 

Jaguaripe, localidade situada na porção continental do extremo sul da Baía de Todos 

os Santos, região que é denominada de Recôncavo baiano, caracterizando-se como 

uma prática messiânico-milenarista e terapêutica. (CALAZANS, 1952;  METCALF, 

1999; VAINFAS, 1999)

A existência de curadores e de taumaturgos parece afinal fazer parte da re-

ligiosidade baiana. É assim que sobre Itaparica vão se destacar estudos sobre as 

práticas curativas e experiências de santidade de personagens populares da ilha, no 

século passado, como São Venceslau, em Porto Santo, e João Caipó. São Venceslau, 

taumaturgo e terapeuta, morreu em 1961. Sua trajetória foi objeto de pesquisa de 

um antropólogo italiano, entre os anos de 1953 e 1954. (CAROSO; CASTALDI 2004; 

CASTALDI, 1954)

O legado desse curador é disputado por vários grupos religiosos, tendo como 

arena principal, em que se travam as disputas, o local denominado Fonte dos Milagres, 

BTS_2.indb   503 01/12/2011   12:04:45



504   |   Baía de Todos os Santos 

no qual ele viveu sua vida de santo e onde se realizam as comemorações em sua 

memória, quase meio século depois de sua morte. (CAROSO; CASTALDI 2004) 

O outro terapeuta inicialmente estudado pelo antropólogo Castaldi foi João 

Caipó, que atendia na localidade de Buraco do Boi, na ilha de Itaparica, em princípios 

da década de 1950.

É interessante observar que tais expressões religiosas locais têm merecido 

atenção de nossos estudiosos já que, entre as monografias reunidas, uma delas 

refere-se à trajetória de João Caipó (MARTINS, 2007) e duas ao caso Venceslau 

(BRITO, 2006; GERMANO, 2004), sendo que a monografia de Brito apresenta uma 

proposta de revitalização turístico-religiosa da localidade habitada pelo terapeuta, 

que, atualmente, constitui um parque ecológico municipal. 

Fe s t a s,  p r o c i s s õ e s  n o  e n t o r n o  m a r í t i m o  d a  BT S

No conjunto de trabalhos sobre a religiosidade na BTS, ganha relevância a  

temática da festa. (SERRA, 1999b) Redefinido as relações entre sagrado e profano, 

ritual e espaço público, a dimensão festiva da vida cotidiana parece ser uma das 

características partilhadas por diferentes confissões religiosas.

Conforme esclarece Sansi (2003), as festas baianas sofreram profundas trans-

formações ao longo do século passado: 

No fim do século XIX, muitas dessas festas tinham como foco de atenção as 

imagens dos santos católicos, padroeiros milagrosos: mas com o tempo, essas 

imagens perderam visibilidade e o centro público das festas foi ocupado por 

outros personagens, outras imagens, que se tornaram ícones representativos 

da cultura afro-brasileira, tanto no imaginário local como no global. (SANSI, 

2003, p. 149)

As festas não devem ser tomadas como comportando apenas um lado religioso 

e um profano; assim como não devem ser consideradas como sendo manifestações 

puramente católicas. Para se observar a importância de traços afro-brasileiros, ver a 

publicação intitulada Eparrei, Bárbara: fé e festa do largo de São Salvador, com contri-

buições de Lody (2005), Serra (2005), sobre os horizontes antropológicos das festas 

de largo; Silveira (2005), sobre a guerra do rebolado na Bahia colonial;  Santos (2005), 

sobre a espetacularização e a confluência de gêneros na festa de Santa Bárbara em 

Salvador; Ganzelevitch (2005), sobre barracas de festa de largo.

É verdade que as procissões tradicionais da Bahia já mereciam a atenção de 

cronistas e estudiosos da religião. Campos (2001) já lançava luz sobre as procissões 

tradicionais da Bahia, catalogando-as como procissões extintas e atuais, tratan-

do nesta última categoria 17 procissões que faziam parte do calendário religioso 

soteropolitano.
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É evidente que nos trabalhos pesquisados, sobretudo os mais recentes, sobre 

as festas religiosas tradicionais, destaca-se a da Lavagem do Bonfim (AVANCINI, 2004; 

GUIMARÃES, 1994; SANSI, 2003), como objeto preferencial das pesquisas. 

A devoção ao Bonfim chega em terras brasileiras através do capitão de mar e 

guerra Teodózio Rodrigues Faria que, após viver momentos de angústia em torno 

do eminente naufrágio do seu navio Setúbal, promete levar a devoção para a Bahia. 

O testemunho dessa fé implicou na feitura de uma imagem do Bonfim, semelhante 

à existente em Setúbal, Portugal, tendo sido inicialmente depositada na Igreja da 

Penha, em Itapagipe. A chegada da imagem foi marcada com festejos, sendo criada 

a Associação de Devotos do Senhor Jesus do Bonfim, em 1745, e, em seguida, o 

pedido de criação da Irmandade. (SANTANA, 2009, p. 103)

A Irmandade do Bonfim distinguia-se de outras irmandades, que se caracteri-

zavam por diferenças de classes ou cor da pele: nela conviviam grupos sociais dos 

mais diferentes estratos. Suas atribuições envolviam o estímulo à devoção, zelando 

e promovendo o culto, bem como a realização dos eventos comemorativos. Assim, 

essa devoção desde o seu início caracterizou-se por um caráter festivo.

A devoção rapidamente espalhou-se pela população baiana, na segunda me-

tade do século XVIII, passando a ser identificada como sua manifestação devocional 

mais característica.

Em seu trabalho, Santana (2009) destaca as inúmeras transformações que a 

festa apresentou ao longo dos anos. No início do século XIX, durante as homenagens 

do Bonfim foi introduzido o ritual da novena. Em 1804, foi introduzida a festividade 

para Nossa Senhora da Guia, realizada no primeiro domingo após a festa do Bonfim, 

e um ciclo de festejos em devoção a São Gonçalo do Amarante, realizado no do-

mingo seguinte à festa de Nossa Senhora da Guia. No século XIX, o tempo da festa 

alargou-se, passando a durar um período de 21 dias. O público que acompanha as 

festas também se modificou, incorporando cada vez mais os negros da cidade e, com 

eles, as transformações no espaço ritual: a música, a dança e as tradições africanas.

Outra “novidade” importante foi a criação, entre 1807 e 1809, das medidas ou 

“fitinhas” do Bonfim. O ritual da lavagem também se processou nesse movimento. O 

hábito de lavar os templos é uma tradição portuguesa e, segundo Santana (2009), 

embora não se tenham registros precisos, ela também foi introduzida nas festividades 

do Bonfim por pessoas da vizinhança, sendo posteriormente transformada em ponto 

alto da festa, devido às associações com a festa das “Águas de Oxalá”, de tradição 

afro-brasileira.  A partir dos anos 30 do século XIX os jornais da cidade passaram a 

noticiar essa prática, embora sempre com alguma resistência por parte do clero e 

de setores letrados da cidade.

Após a proclamação da República, a lavagem foi definitivamente proibida nas 

igrejas baianas. Somente em 1902 as notícias sobre o evento voltaram a aparecer, 

indicando a persistência desse rito, especialmente entre a população negra. A partir 
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dos anos 30 do século passado, Igreja e Estado passaram a revalorizar os festejos, 

associando-os às ideias então em voga de identidade nacional e de brasilidade. Em 

1934, a festa passou a contar com o apoio da prefeitura e no ano seguinte a Igreja 

passou a aceitar a realização do ritual.

De fato, a marca da festa reside na importância do ritual da lavagem, compondo 

uma festividade religiosa que se diferencia de uma procissão, já que os devotos não 

acompanham imagens. Ao longo do trajeto de seis quilômetros, que se estende 

da Conceição da Praia à Colina Sagrada, a população majoritariamente vestida de 

branco, vai realizando um carnaval fora de época.

Mas a lavagem7 do Bonfim não esgota a dimensão festiva da cidade, espe-

cialmente no que se chama de ciclo de festas do verão que culminam no carnaval. 

Alguns trabalhos têm investigado outras manifestações (FERREIRA, Edson, 2004; SÁ, 

2007; SERRA, 2009b), mas muito ainda é preciso ser feito, para que possamos ter 

um panorama mais aproximado da riqueza dessas festividades. É o que podemos 

observar, por exemplo, num dos capítulos do livro de Waldir  Oliveira (2005), intitu-

lado “três festas religiosas em fevereiro”, com indicações de festejos que acontecem 

em 02 de fevereiro. Segundo o autor, são estas “[...] as três festas religiosas mais 

famosas e frequentadas na cidade do Salvador e na área do Recôncavo”: a festa da 

mãe d’água, em Salvador, e das comemorações de Nossa Senhora da Purificação, 

em Santo Amaro, e Nossa Senhora das Candeias. Tratam-se de festas de considerável 

antiguidade, sendo descritas por cronistas e romancistas. 

As festas religiosas também compreendem procissões no entorno da BTS.  

A mais famosa delas é certamente a procissão de Bom Jesus dos Navegantes, cujos 

festejos ocorrem no primeiro dia do ano. Outras procissões, embora não noticiadas na 

imprensa, apontam um movimentado circuito de festejos, fé e alternativas turísticas. 

C o n c l u s ã o

No correr deste trabalho exploramos uma série de dados sobre a vida religiosa 

na BTS, decorrentes tanto de pesquisas quantitativas quanto qualitativas expressas 

numa bibliografia especializada. Neste sentido, pretendemos concluir considerando 

os dois níveis de análise aqui observados.

O primeiro nível de análise, conforme visto, é referente ao quadro de adesão 

religiosa na BTS, considerando-se dez municípios que estão no seu entorno (Salvador, 

Jaguaripe, Maragogipe, Salinas da Margarida, Saubara, São Francisco do Conde, 

7 A importância do ritual da lavagem não é exclusividade da festa do Bonfim. É o que acentua Guimarães (2004, p. 
143): “É impossível pensar a grande maioria das festas sem suas ‘lavagens’ e, consequentemente, sem as baianas 
que efetivamente realizam o ritual de limpeza e purificação. Por surpreendente, mesmo paradoxal, que pareça, é 
impossível separar essas festas das comemorações em louvor aos santos da Igreja Católica”. 
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Candeias, Vera Cruz, Itaparica, Madre de Deus), e em seguida, mais especificamente, 

na capital baiana, e, por fim, no que respeita particularmente à representatividade 

da religiosidade afro-brasileira nesta cidade. 

O segundo nível de análise é expresso por um conjunto de postulados que 

apontam que a literatura especializada ressalta as religiões afro-brasileiras em 

Salvador, mais que a qualquer outro segmento religioso; de que a literatura es-

pecializada não faz jus à diversidade religiosa da BTS, ou seja, que a literatura não 

acentua ou explora toda a dimensão geográfica do entorno da BTS e suas formas 

de religiosidade diversas; de que a literatura aponta um forte componente de reli-

giosidade popular, inclusive com a presença de messias e taumaturgos; e, por fim, 

de que a literatura aponta as festas, bem como as procissões, como uma das marcas 

evidentes da vida religiosa no entorno marítimo da BTS.

Tais argumentos nos levam a concluir que um campo religioso tão complexo 

não é devidamente explorado pelas pesquisas acadêmicas; e que, no que diz respeito 

às ciências sociais, a relevância social e política da religiosidade não significa, todavia, 

relevância sociológica, e vice versa; e, por fim, que as pesquisas baseiam-se, em sua 

maioria, menos numa problemática sociológica, mas na visibilidade da religiosidade, 

sobretudo no que diz respeito à dimensão da vida social dos pesquisadores.

Eis porque a abordagem da diversidade religiosa e a visibilidade da compo-

sição religiosa na BTS é ainda mais árdua de ser tratada: é um campo para ainda se 

desbravar.
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A N E XO  A  Fe s t a s  r e l i g i o s a s  e m  S a l va d o r

a) São Nicodemus   

Padroeiro dos trabalhadores do Porto de Salvador, a festa acontece na 

última segunda-feira de novembro. Há 66 anos ela congrega fiéis portuá-

rios devotos e curiosos que se fazem presentes às homenagens. Inicia-se 

com a alvorada no cais do Carvão, seguida de procissão no cais do porto, 

celebração da missa na Capela de São Nicodemus e oferecimento de 

caruru para os presentes. Também conhecida como Festa do Cachimbo, 

esse devoção começou no início da década de 40, tendo se transforma-

do bastante ao longo dos anos. Na década de 80 a missa passou a ser 

celebrada na atual capela. Antes, as orações ocorriam na Igreja de Nossa 

Senhora do Pilar e a imagem de Nicodemus ficava protegida na sede da 

estiva, atrás do Mercado do Ouro.

b) Santa Bárbara  

No dia 4 de dezembro acontece a festa que se inicia, como em outras 

festividades religiosas, com uma alvorada de fogos às 5 horas da manhã, 

na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde também é rea-

lizada a missa. Devido ao numeroso público, é realizada também uma 

missa campal. Finalizando os festejos, a imagem de Santa Bárbara deixa a 

igreja seguindo em procissão até o quartel de bombeiros na Barroquinha, 

fazendo uma parada para seguir adiante até o Mercado de Santa Bárbara 

onde é servido um caruru para a população. O caruru de Santa Bárbara é 

realizado em diversas localidades da Cidade. A devoção à Santa Bárbara, 

padroeira dos bombeiros, enche as ruas de vermelho, incendiando as ruas 

com fé e muita cerveja.

c) Nossa Senhora da Conceição da Praia  

A festa em louvor à Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mais antiga 

festa religiosa do Brasil, sendo comemorada desde o ano de 1550. A pri-

meira capela de taipa foi erguida a mando de Tomé de Souza que, segundo 

alguns relatos, teria ajudado na sua construção. A imponente igreja atual 

teve a sua construção iniciada em 1739. O ponto alto da festa religiosa, 

que se inicia dias antes com a novena em louvor à santa, é a procissão 

que percorre as ruas do comércio levando a imagem de Nossa Senhora 
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da Conceição da Praia e do Deus menino. Durante o trajeto, uma parada 

obrigatória na Igreja do Corpo Santo, onde junta-se ao cortejo a imagem 

de São José. 

d) Santa Luiza  

Até hoje, centenas de fiéis formam fila para armazenar a água da Fonte 

de Santa Luzia, localizada numa gruta ao lado da Igreja de Nossa Senhora 

do Pilar. A igreja guarda a imagem da Santa desde o século XIX, quando 

um incêndio destruiu a sua capela que se localizava na região portuária 

de Salvador. A Festa se inicia às 5:30 da manhã do dia 13 de dezembro 

com uma alvorada de fogos. Várias missas se seguem durante a manhã e 

à tarde. Após a missa das 16:30 horas, uma procissão percorre as ruas do 

Comércio em direção à Basílica da Conceição da Praia.

e) Senhor Bom Jesus dos Navegantes  

A celebração – cujos preparativos têm início no dia 27 de dezembro, fi-

nalizando no primeiro domingo após o dia primeiro de janeiro com uma 

missa e procissão terrestre – tem seu ápice no primeiro dia do Ano Novo, 

quando ocorre a procissão marítima. Particularmente na Festa do Bom 

Jesus dos Navegantes identificamos duas personagens – Jesus e Maria – 

representadas por três imagens distintas: o Bom Jesus dos Navegantes, 

Nossa Senhora da Boa Viagem e Nossa Senhora da Conceição da Praia.  

O culto envolve ainda duas importantes igrejas, a Basílica de Nossa Senhora 

da Conceição da Praia e a Igreja da Boa Viagem, além da Galeota Gratidão do 

Povo que faz o percurso marítimo transportando a imagem do Bom Jesus.

Festa da Nossa Senhora dos 
Navegantes na Ilha de Bom Jesus 
dos Passos.
Fotos: Ivy Santana.
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f ) Festa da Lapinha  

Em Salvador, a Festa de Reis  acontece no bairro da Lapinha, tendo o seu 

ápice no dia 5 de janeiro quando ocorre o desfile dos Ternos de Reis que 

vêm de diversos locais da cidade. Devidamente armados com fantasias e 

instrumentos, fazendo representações dos Reis Magos e outras persona-

gens através de música, dança e versos, os ternos encantam a população 

que enche o Largo da Lapinha e seus arredores. Um dos ternos mais tradi-

cionais é o Rosa Menina que vem do bairro de Pernambués. Fundado em 

1945, esse terno é hoje o mais antigo da cidade. A missa principal, celebrada 

em geral pelo Arcebispo da cidade, acontece na Igreja da Lapinha onde é 

possível admirar um maravilhoso presépio em tamanho natural. 

g) Nosso Senhor do Bonfim  

A lavagem do Bonfim é a maior festa de largo da Bahia e o ponto alto 

das comemorações da festa do Senhor do Bonfim. Neste dia, milhares 

de pessoas vestindo branco seguem em animado cortejo da Basílica da 

Conceição da Praia até a Colina Sagrada, num percurso de oito quilômetros. 

Mães e filhas de santo com seus jarros de flores e água de cheiro seguem 

em direção à Colina para lavar o adro da Igreja do Bonfim. Autoridades, fiéis, 

pagadores de promessa e foliões acompanham o cortejo a pé, em carroças 

e caminhões. Novena, missa solene e festa popular complementam as 

comemorações. 

h) Festa de Iemanjá em Itapuã  

Nas ruas de Itapuã o Bando Anunciador inicia o ritual de despertar os 

moradores do bairro ao som das violas, banjos, cavaquinhos, bandolins e 

maracas. É o início da Lavagem de Itapuã. Uma multidão vai se formando 

até que, às cinco horas, uma alvorada de fogos anuncia o nascer do sol 

e a pré-lavagem da escadaria da Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

de Itapuã pelos nativos do bairro. Esta lavagem inicial foi introduzida na 

festa a partir de um sonho da já falecida moradora do bairro Dona Niçu. 

Ela introduziu também o seu tradicional café da manhã servido a todos os 

participantes da festa, tradição seguida por seus filhos mesmo após a sua 

morte. Durante a manhã os rituais religiosos acontecem simultaneamente 

ao desfile de blocos de chão como “As Donzelas”, “Galera do Mar” e o “Male 

de Balê”. As ruas são tomadas por baianas, pescadores, ciclistas, capoeris-

tas e cavaleiros. Ao meio dia acontece a lavagem oficial das escadarias. 

Durante a tarde a festa costuma ferver debaixo de um sol de verão e ao 

som de trios elétricos que fazem a alegria da população até a noite.. 

i) Festa de Iemanjá no Rio Vermelho  

As homenagens a Iemanjá atraem uma multidão de pessoas que preten-

dem levar suas oferendas para a Mãe das Águas, pedindo proteção, num 
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ritual único e emocionante. Flores e perfumes são os presentes preferidos 

da orixá. As oferendas são levadas para a casa do peso na Colônia de Pesca 

do Rio Vermelho, onde serão distribuídas em diversos balaios colocados 

em barcos que partirão para o alto mar ao som de um espocar de fogos 

de artifício para, enfim, serem atirados ao mar. Pelas ruas do Rio Vermelho, 

diversas barracas de bebidas e comidas se espalham nas calçadas. Várias 

casas realizam festas particulares com atrações musicais e Djs, dando 

um tom pop a essa festa tão tradicional que enche de branco e de fé 

as ruas do bairro. No passado a festa experimentou a presença de trios 

elétricos que atraía um número maior de pessoas. Entretanto a experiência 

descaracterizava a essência pacífica da manifestação, gerando diversos 

episódios de violência. 
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A N E XO  B  P r o c i s s õ e s  n a  BT S

a) Ilha de Maria Guarda.       

Com apenas 1 km de extensão, a vila de pescadores da ilha herdou dos 

índios canoeiros Tupinambás a arte da pesca. A procissão marítima re-

alizada nessa ilha é em homenagem a Santo Antonio dos Navegantes 

e, segundo relatos, essa festividade já ocorre há cerca de 90 anos. Ela 

acontece no sábado de aleluia pela manhã e termina no domingo de 

páscoa após uma missa na igreja local cuja padroeira é Nossa Senhora da 

Conceição e que tem sua festa realizada no dia 2 de janeiro. A organização 

fica a cargo da comunidade e da prefeitura de Madre de Deus. É formada 

uma comissão de tesoureiros para administrar o dinheiro enviado pela 

prefeitura. Os participantes são basicamente os moradores da ilha, os 

filhos da terra que foram morar em outros lugares, moradores das ilhas 

próximas e veranistas. O largo é enfeitado e rodeado de barracas com 

venda de diversos produtos, sendo que as lanchas e embarcações são dos 

próprios morados e visitantes, não havendo participação de escunas ou 

lanchas de aluguel. 

b) Ilha das Fontes (município de São Francisco do Conde).    

Seu nome tem origem nas suas fontes de água doce, considerada a melhor 

das redondezas, a Ilha das fontes fica localizada a cerca de 5 km de são 

Francisco do Conde. É de propriedade de um grupo de lavradores, mais 

a visitação é aberta. A procissão marítima da Ilha das Fontes também é 

em homenagem a Santo Antonio dos Navegantes ocorrendo há 70 anos, 

segundo relato de moradores da região.  A data de realização da festa é 27 

de fevereiro e tem duração de um dia - tem seu inicio pela manhã e encerra 

ao cair da noite. Após o termino do cortejo inicia-se as comemorações de 

largo.

c) Ilha de Madre de Deus.       

Distando 70 Km de Salvador, é um município de grande importância, 

devido a existência do terminal marítimo da Petrobrás. São duas procis-

sões marítimas que ocorrem na Ilha de Madre de Deus: a Igreja Matriz 

Nossa Senhora Mãe dos Homens, que realiza procissão marítima em 

homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrat; já na Capela de Nosso 

Senhor do Bonfim a procissão é em homenagem ao próprio Senhor do 

Bonfim.  Ambas as festas são centenárias e acontecem no dia 25 de de-

zembro e no domingo que antecede a festa do Senhor do Bonfim de 
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Salvador, respectivamente.Como nas outras procissões citadas anterior-

mente a maior parte dos participantes são moradores da ilha; pessoas que 

lá nasceram lá e moradores das ilhas vizinhas e os veranistas. Por se tratar 

de um município independente financeiramente, Madre de Deus possui 

recursos para proporcionar certo conforto aos participantes das festas: 

há oferta de restaurantes lanchonetes e pousadas, na praça principal há 

barracas oferecendo comidas e bebidas. A procissão marítima de Nossa 

Senhora de Monte Serrat é maior e, consequentemente, a organização 

das embarcações é mais elaborada, fazendo parte do cortejo escunas e 

outras grandes embarcações com venda de camisetas. A procissão sai 

da frente da casa de uma moradora de Madre de Deus que fica próxima 

à igreja matriz e vai até a igreja de Nossa senhora da Boa Viagem em 

Salvador onde é celebrada uma missa pela manhã e a tarde depois que 

os participantes beberam e comeram muito ao lado da igreja o cortejo 

retorna á ladeira da matriz onde encerra a procissão e continua a festa.  

A procissão marítima do senhor do Bom Fim é realizada nas proximidades 

e as embarcações são particulares.

d) Ilha de Bom Jesus dos Passos (município de Salvador).    

A ilha de Bom Jesus dos Passos localiza-se entre a Ilha dos Frades, a Ilha 

das Vacas e o município de Madre de Deus. É uma ilha com aproximada-

mente quatro mil habitantes que tem como principal meio de vida a pesca, 

o trabalho com transporte em embarcações e a prestação de serviços 

no terminal marítimo da Petrobras localizada na Ilha de Madre de Deus. 

Pertencendo ao município de Salvador, fica a uma distancia de aproxima-

damente 70 km da capital, o que acarreta certo abandono por parte do 

poder público.  A festa é em homenagem a Senhor Bom Jesus dos Passos e 

a procissão marítima é só uma parte das festividades que tem uma duração 

de 12 dias. A procissão marítima é em homenagem a Nossa Senhora dos 

Navegantes. A festa do padroeiro tem cerca de trezentos anos mais o acom-

panhamento marítimo teve inicio a 107 anos atrás após um milagre no mar. 

O dia da procissão marítima é no segundo sábado de janeiro. A festa tem 

início em uma sexta feira com um período de novenas, tem a procissão 

marítima, três missas e três procissões terrestres sendo encerrada na terça 

feira (no 12º dia) com a volta da imagem do padroeiro para o altar principal, 

momento conhecido como a Subida. A festa é organizada pela Irmandade 

do Senhor Bom Jesus dos Passos e pela comunidade que se organizam 

em comissões de festas e nove responsáveis pela novena. Os principais 

participantes são os moradores da ilha, filhos da terra que moram em 

outras localidades, moradores das ilhas próximas e veranistas. Desde a 

primeira noite da novena até o ultimo dia observam-se barracas com 
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venda de produtos diversos, principalmente comidas e bebidas Existem 

duas pousadas pequenas e um espaço gratuito para camping. O dia em 

que ocorre a procissão marítima é o mais movimentado a população da 

ilha chega a duplicar. Para participar da procissão costumam ser alugadas 

diversas escunas e lanchas por grupos locais que vendem as camisas e 

oferecem bebida e comida dentro da embarcação.  

Festa e procissões na BTS.
Fotos: Ivy Santana.
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A N E XO  C  Fe s t a s  r e l i g i o s a s  n a  BT S

Tabela 3 - Festas religiosas nos municípios do entorno da BTS

jan fev Mar Abr Mai jun jul ago Set out nov dez

Itaparica x x X X x x

Vera Cruz x X x X X x x

Jaguaripe x x

Salinas da Margarida x

Maragogipe X x X X

Saubara X

São Francisco do Conde x x x X X x

Madre de Deus x x X

Candeias x x

Salvador x x x x x

Fonte: Secretaria de Turismo da Bahia

Note-se que a cidade do recôncavo que mais realiza festas é Cachoeira, oito 

meses durante o ano.
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