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BAHIA PITORESCA

PRECONCEITO DE COR

a gRaNDe maioria da população da Bahia é de mestiços. De 
todos os matizes e suas variantes. Na pele, nos olhos, nos cabelos. 
No entanto a população vai clareando. Existe a expressão “branco da 
Bahia”, adotada por um sociólogo que faz a vida em São Paulo, para 
indicar sua dificuldade na classificação de nossos tipos. 

Já nossos avós diziam que há crioulas de “barriga limpa”. 
Seus filhos, sendo também filhos de homem mais claro, puxam ao pai. 
Talvez a Bahia seja uma cidade com muitas pretas e mestiças de barriga 
limpa. Todos notam que marchamos para uma população totalmente 
mestiça, mas com aparência de branca. Enquanto isso, Rio, São Paulo, 
Nova Iorque, Chicago, graças à discriminação racial, vão-se enchendo 
de pretalhões puro sangue. Eles que resolvam seu “big” problema, que 
o nosso sabemos resolver. E com que satisfação!...

Mesmo assim, sentimento de cor é comum na Bahia.  
O preto claro se chama de mulato, mulato claro é moreno, sarará 
passou a louro. Pardo ninguém sabe o que seja. Branco fino se diz 
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daquele cujas origens e aspecto não dão margem a que se desconfie 
de mestiçagem. E os que são brancos mestiços não gostam nada de 
mostrar retrato dos avós. 

Mas o preconceito não vai muito além. Verdade que se es-
pera, de um preto ou de um mulato, que enxergue seu lugar. Isto é, 
alguns sonhadores esperam. Porque a mobilidade social baiana sempre 
foi estupenda, desde o período colonial. Dinheiro, talento, audácia, até 
mesmo a simples formosura física, entre nós sempre conquistam as 
posições mais invejáveis.

Queixava-se uma senhorita: – Meu chefe até parece neto dos 
escravos de meu avô. Queixava-se em vão. Na Bahia, qualquer pessoa 
de cor poderá atingir o mais elevado nível social. Elevadíssimo. Apenas 
terá que demonstrar ser tão bom, capaz e educado quanto se supõe 
que os brancos sejam. 

No tempo da escravatura, circulava a sentença: – Bahia, in-
ferno dos pretos, purgatório dos brancos, paraíso dos mulatos. Ainda 
continua válida. A única diferença a observar é que o purgatório se 
acha muito despovoado.

CANDOMBLÉS

No Rio se diz macumba, no Recife xangô. Para todos, porém, 
é a Bahia a Roma do culto fetichista no Brasil. O lugar onde se pode 
seguir – e há quem houvesse seguido – um curso de especialização 
nos segredos da magia negra.

Conhecem-se pais (e mães) de santo que ao morrer dei-
xaram considerável fortuna. Quando faleceu um dos mais famosos – 
Bernardino do Bate Folha –, seu substituto, que estava no Rio, chegou 
de avião para assistir aos funerais. E os jornais noticiaram o óbito com 
os pormenores e seriedade que se usam para um bispo.

Na Secretaria da Segurança Pública existe um registro de 
todos os candomblés. São mais de uma centena. Nenhum pode dar 
festa pública sem pedir licença à polícia. Daí a necessidade do registro. 
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Consta que o mais antigo é o do Engenho Velho, fundado faz mais de 
120 anos. 

Fora da competência profissional, que leva tempo para se 
adquirir, não é preciso muita coisa para se instalar uma modesta casa 
de candomblés. Há também os afoitos, que entendem de abrir casa 
sem os necessários estudos e acabam pagando caro pela ousadia. Ge-
ralmente no Juliano Moreira. 

De maneira direta ou indireta toda a população da Bahia 
respeita o bozó (feitiço). Na primeira fila estão os iniciados – pais e 
mães de santo, mães-pequenas, ogãs, ekedês, alabés, filhos e filhas de 
santo. Vêm a seguir os que não se iniciaram, mas acreditam piamente 
em tudo. Estrangeiros inclusive. Depois, os que acreditam duvidando, 
mas, em casos difíceis, logo recorrem à força dos encantados. Seja 
para obter o que desejam (muitas vezes o marido da próxima), seja 
para saber o que se acha fora do alcance dos olhos e dos ouvidos. 
Ainda há os que não acreditam propriamente, mas não se arriscam a 
desafiar, e finalmente os que na verdade não acreditam nem temem, 
mas preferem não melindrar a religião dos outros. Frequentemente 
a religião de amigos diletos, do compadre, da comadre, do patrão ou 
da família da noiva.

Antigamente, candomblé era assunto dos negros. Hoje em 
dia, embora continue controlado pela gente de cor, conta com elevado 
número de pessoas brancas – e até brancos finos – entre seus iniciados. 
Ainda não apareceu uma mãe de santo ou um pai de santo branco, 
porém ogãs, filhos e filhas, há de sobra.

Esse organismo poderoso, guardando a tradição africana, 
está dividido em nações. São como as seitas protestantes: os artigos 
de fé são os mesmos, as diferenças estão na denominação e métodos 
de adoração. Principais: queto (ketu) (de origem sudanesa-nagô), 
jeje (idem), ijexá (idem), angola (de origem bantu), congo (idem) e 
caboclo (produto de mistura local).

A ortodoxia aos poucos se vai quebrando. No passado, em 
terreiro jeje só se cantava em jeje e para os encantados jejes; queto 
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(ketu) era queto (ketu), e angola era angola. Presentemente, o distinto 
e apreciado é a versatilidade: num candomblé adiantado, espera-se 
que saibam invocar, receber e entreter santos de qualquer nação. De 
acordo com as nações, os mais importantes candomblés da Bahia são: 

Queto (Ketu). Engenho Velho, Gantois, São Gonçalo, Pro-
cópio, Vidal, Manuelzinho de Oxóssi, Rufino, Alvinho detrás do Asilo, 
Alaketu, Vila Flaviana, Antonio Oxumarê. 

Jeje. Bogun, Manuel Falefá e Manuel Menezes.
Ijexá. Eduardo, Joana de Ogum, Catita do Ponto da Man-

gueira. 
Congo. Bate Folha. 
Angola. Neve Branca, Camilo da Vila América, Miliana da 

Avenida Artur, Ciríaco da Vila América, Vavá Coice de Burro, André do 
Engenho Velho, Nanô de Brotas.

Caboclo. Joãozinho da Gomeia, Artur da Amaralina, Cons-
tância do Calabar, Cirila da Avenida Camarão.

As principais festas, algumas de data fixa e privativas de certos 
candomblés, outras móveis, conforme o calendário da casa:

2 de fevereiro – presente da mãe d’água
4 de dezembro – Iansã, Santa Bárbara
Águas de Oxalá – festa que inaugura as atividades anuais
Pilão de Oxalá
Dia de Ogum e Comida de Ogum
Dia de Oxóssi e Comida de Oxóssi
Olubajé de Omulu
Dia de Oxumarê e Comida de Oxumarê 
Amalá de Xangô
Os acarajés de Iansã
Os pratos de Nanã
Dia de Exu e Comida de Exu
Dia das Iabás (todos os santos femininos) 
Saída das iaôs (noviças)
Dia de dar nome das iaôs
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Confirmação de ogã
Dia do fecha (entre a quarta-feira de Cinzas e o domingo 

de Ramos)
Olorum (ser superior, deus supremo)
Oxalá (pai dos outros deuses)
As principais divindades (em dialeto ketu, que é o mais 

usado):
Xangô (divindade das tempestades e dos raios, do trovão e 

descargas elétricas)
Oxóssi (divindade da caça)
Ogum (da guerra)
Omulu (da bexiga e moléstias em geral)
Oxumarê (o arco-íris)
Nanã (mais velha das mães d’água)
Iemanjá (mãe d’água principal)
Iansã (mulher de Xangô)
Oxum (divindade das fontes e regatos)
Exu (dono das encruzilhadas, mensageiro entre os homens 

e os encantados, e destes entre si)
Ibêji (os gêmeos, encantados de segunda classe, infantis)
Em africano, divindade, encantado, santo de candomblé, 

se diz orixá. No correr do tempo, foram identificados com santos 
católicos. O cristianismo batizou o que havia de bom no paganismo 
greco-romano; o candomblé africaniza o catolicismo. Oxalá é o Senhor 
do Bonfim; Xangô, São Jerônimo, São Pedro e João Batista; Oxóssi, São 
Jorge; Ogum, Santo Antonio; Omulu, São Lázaro, São Bento, São Roque 
e São Sebastião; Oxumarê, São Bartolomeu; Nanã, Santa Ana; Iemanjá, 
a Virgem da Conceição; Iansã, Santa Bárbara; Oxum, a Senhora das 
Candeias; Exu, o demônio. Noutros lugares de ascendência africana, 
a identificação é diferente.

O candomblé influi profundamente na vida particular de 
seus iniciados. A profissão não deve contrariar a natureza do orixá a 
que se pertence. Mulher fateira é filha de Oxóssi. Quem é de Omulu 
vende pipocas e acarajés. Quem é de Oxum trabalha de engomadeira, 
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costureira ou atividade em que se lide com adornos pessoais. E assim 
por diante. 

Ao candomblé deve a cidade um de seus melhores orna-
mentos: a baiana de saia rodada, blusa e turbante, pulseiras e colares 
multicores. E talvez o curioso senso artístico de sua população, sobre-
tudo sua inclinação pela dança. Porque não será fácil encontrar um 
espetáculo mais empolgante do que nos cultos afro-brasileiros, quando 
os orixás se metem no corpo de seus filhos e os levam a fazer o que 
bailarinos de carreira não conseguem.

CULINÁRIA

A cozinha baiana é uma das mais importantes do Brasil. 
Pelo menos a mais famosa. Tão conceituada que no Rio e São Paulo 
aparecem pratos à baiana e que nada têm a ver com nossas tradições 
culinárias. 

Engana-se quem pensar que o povo da Bahia come diaria-
mente os requintados quitutes de sua cozinha regional. Não haveria 
dinheiro que chegasse, nos dias apertados de hoje. Nos dias de festa, 
sim. Geralmente se começa por um vatapá, caruru ou efó, que servem 
para abrir o apetite, daí se passa a uma moqueca de peixe, de siri mole, 
ou de ostras, para afinal se chegar ao prato de carne que poderá ser 
sarapatel, xinxim ou ensopado. Para acompanhamentos, acaçá, arroz, 
farofa de dendê. E molho de pimenta. Para sobremesa, cocada ou um 
dos muitos doces em calda. Ou então mungunzá. Frutas? Laranja, 
manga, mamão, banana, abacaxi, pinha, sapoti.

A constelação da culinária baiana é formada dos seguintes 
pratos e sobremesas. Baiano que não os conhece – o que é diferente 
de não gostar ou não ter saúde bastante – só merece desprezo. 

Acaçá, acarajé, abará, amoda, arroz de aussá. 
Bobó. 
Caruru, xinxim, cocada, cabidela, cuscuz. 
Efó. 
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Farofa de azeite, frigideira. 
Molhos de pimenta: só com limão, de azeite e vinagre, 

de nagô e de acarajé. 
Moqueca, meninico, mungunzá. 
Pamonha. 
Sarapatel de porco e sarrabulho de vaca. 
Vatapá. 
É singular que numa cidade com tantas tradições de cozinha, 

quase não existam bons restaurantes. Já houve, no entanto, como a 
“Gruta Bahiana”, onde se podia comer do bom e do melhor. Temos 
diversos restaurantes, tanto na cidade alta como na cidade baixa, onde 
se serve o chamado trivial internacional. Do ponto de vista internacio-
nal, porém, são casas de terceira classe. Quem é pobre come do pão 
que o diabo amassou. É pão sob a forma de feijoada, cozido, charque 
com farofa de água e sal, ensopado de ossos e pelancas de carne com 
farinha. Também se come muita banana, fruta-pão e jaca, que é en-
tupitiva e dá sensação de barriga cheia. 

Para comidas baianas, somente um restaurante se pode 
recomendar: o “São Pedro”, da preta Maria de São Pedro, no Mercado 
Modelo. Nas festas populares de igreja, sobretudo Conceição, Bonfim 
e Ribeira, é que o baiano ajusta suas contas com o dendê e a pimenta. 
Nestas ocasiões, verdadeira orgia.

Diariamente, para não perder a educação do paladar, pode-
rá comprar acarajés, abarás e cocadas, no tabuleiro das baianas que 
adornam certos pontos da cidade. O preço é módico. Para os que são 
boêmios, ou trabalham de noite, existe ainda o recurso das pretas que 
vendem comida na rua. Muita gente na Bahia faz sua principal refeição 
de noite e em plena via pública.

MERCADOS E FEIRAS

Os mercados e feiras baianas são muito bonitos em foto-
grafia e no cinema. Grande riqueza plástica, tanto nas mercadorias 
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expostas – cerâmica, frutas, mantas de carne seca, cestaria – como 
nas pessoas que lhes dão vida – possantes negros e mestiços de torso 
nu, mulheres de saia rodada, adolescentes. Mas são também locais de 
grande falta de higiene, que muito maltratam qualquer narina menos 
afeiçoada aos odores picantes. 

Mais famosa das feiras, a de Água de Meninos, que é livre  
e permanente. De fim de semana, temos ainda a da Baixa do Fiscal, a 
do Porto da Lenha e a do Porto da Barra. Quanto aos mercados, o que 
há de melhor para se ver é a rampa do Mercado Modelo, onde atracam 
os saveiros e barcas que trazem mantimentos do Recôncavo. Formam 
uma floresta de mastros, com o forte do mar, São Marcelo, ao fundo. 
Vários artistas de valor têm desenhado, pintado e gravado esse trecho 
realmente pitoresco da Bahia. Quem almoçar no restaurante “São 
Pedro” gozará da vista todo o tempo.

PESCA DO XARÉU

Outro espetáculo belo e emocionante é o da pesca do xaréu. 
Primeiro, a coragem dos mergulhadores, que para contar os peixes ou 
assegurar o bom funcionamento da rede, a muitas braças de fundo, de 
vez em quando se deparam com cações e tubarões. Depois, a coreo-
grafia do arrasto e os cânticos de louvação à mãe d’água.

A rede de xaréu segue o mesmo artifício das gamboas.  
O peixe entra e não sabe mais como sair. Bota-se rede de xaréu no 
Chega Negro e em Armação, estrada Amaralina-Itapoã. Antigamente, 
Armação era o lugar para onde se arrastavam baleias arpoadas. A pesca 
de baleias já foi entre nós indústria florescente. Atualmente – e alguns 
entendidos falam numa mudança das correntes marinhas – nem uma 
só para amostra.
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CAPOEIRA

Meio dança meio luta, pena que só se possa ver com facilida-
de nas grandes festas populares, sobretudo Conceição da Praia. Joga-se 
capoeira o ano inteiro, em casas especiais, verdadeiras academias do 
gênero, mas não são no centro da cidade. 

Música de acompanhamento a cargo de um berimbau (ins-
trumento de corda que se percute com auxílio de uma moeda de cobre) 
e de um pandeiro (instrumento de percussão). Toadas de desafio. For-
mada a roda, os contendores se lançam nas mais incríveis cabriolas, 
podendo machucar, mas não machucando, fazendo acrobacias dignas 
de um circo, pilheriando para fazer pouco do adversário, e prestando 
uma atenção enorme para não se deixar apanhar.

A capoeira pode degenerar em luta de graves consequências, 
mas isso é muito raro.

É de origem angolana.

FESTAS POPULARES

Dizem que o povo baiano é muito conformado. Nada mais 
difícil – acrescenta-se – do que irritá-lo. Acostuma-se a toda sorte de 
abusos, seja da parte do governo, seja das companhias concessioná-
rias de serviços públicos, seja dos senhores dos secos e molhados, dos 
abatedores, dos açougueiros, dos torrefadores, dos donos de casa de 
aluguel, seja de quem for. 

Procure-se explicação para semelhante comportamento (diz 
o ditado: “Mais vale uma má acomodação do que uma boa demanda”) 
e com certeza, dentre as muitas razões, ocorrerá a do número de festas 
populares. O povo baiano dispõe de tantas ocasiões para se distrair 
que os aborrecimentos acumulados na vida diária de vez em quando 
encontram uma válvula de escapamento. Enquanto houver todas es-
sas festas, jamais teremos energia para subversões da ordem social.
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O ciclo tem início com a Conceição da Praia, na primeira 
semana de dezembro. É uma festa de novenas, missas cantadas, pro-
cissões, barracas de comida, muitas frutas, muita cachaça e rodas de 
capoeira, quermesses e jogos de azar. 

O Natal coincide com a festa da Boa Viagem, miniatura da 
festa da Conceição. Para os pobres, Natal quase que se resume na Missa 
do Galo, presépio e uma boa ceia com frutas. A novena da Boa Viagem se 
encerra com a procissão do Senhor dos Navegantes, no 1.° dia do ano.

A 5 de janeiro, noite de Reis. Comemora-se na Lapinha e já 
foi um dos grandes espetáculos da cidade. Está em franca decadên-
cia, apesar dos esforços das autoridades. Em palanque especialmente 
armado, dançavam os ternos tradicionais: Cardeal, Arigofe, Bacurau, 
Estrela d’Alva, Bonina, Bem-te-vi, Robalo. Houve porta-estandartes que 
deixaram fama para sempre. 

A festa do Bonfim tem lugar na terceira semana do mesmo 
mês. Gira em torno de entusiástica novena ao protetor máximo dos 
baianos. Associações com o culto afro-brasileiro de Oxalá originaram 
a lavagem da igreja na quinta-feira. É pitoresca passeata que parte da 
Conceição da Praia e deve terminar no Bonfim, lavando-se a nave do 
templo. Deve; não termina mais, porque o arcebispo não dá permis-
são. O famoso sábado do Bonfim e o domingo em muito se parecem 
com as demais festas de igreja: comidas, bebidas, ternos, quermesses, 
namoros, piratarias.

Caráter próprio tem a segunda-feira da Ribeira, logo após a 
festa do Bonfim. Espécie de pequeno carnaval. Para rodas de samba 
não há melhor. Também se bebe e come muito, sobretudo melancias. 

Enquanto o carnaval grande não chega, tem ainda a festa do 
Rio Vermelho, com seu bando anunciador. O presente à mãe d’água, 
a 2 de fevereiro, tem lugar em praia do mesmo bairro.

Carnaval da Bahia só apresenta duas notas curiosas: as ba-
tucadas, variadíssimas, e os afoxés. Estes são blocos organizados nas 
casas de candomblé, com pronunciado sabor africano. Os carros alegó-
ricos, do Fantoches, Cruzeiro da Vitória e Inocentes em Progresso, por 
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mais dispendiosos que sejam sente-se que o seu tempo já passou. No 
resto o carnaval baiano consiste numa gigantesca reunião familiar, no 
meio da rua, milhares de cadeiras nas calçadas da avenida Sete, pais, 
mães e tios sentados, e a nova geração se distraindo moderadamente.

A micareme, reprise do Carnaval no domingo de Páscoa, de-
sapareceu. A trezena de Santo Antônio, no princípio do mês de junho, 
ainda conta com muitos adeptos. 

O São João, dos balões, das fogueiras, dos busca-pés e dos 
fogos de salão, está sendo transformado numa festa para-bélica. Só se 
ouvem estouros, como se as crianças se preparassem para bombar-
deios. Balões proibidos, fogos caríssimos, restam felizmente as canjicas, 
as pamonhas, os milhos cozidos e o licor de jenipapo. Das sortes que 
se costumava tirar, só os especialistas em folclore ainda falam. 

São Pedro, logo depois, sempre foi um eco das festas de 
São João. 

O Dois de Julho, data magna da Bahia, padece do mesmo mal 
da festa de Reis. O sentimento popular não vibra mais com o desfile do 
cortejo cívico, do mesmo modo que não se entusiasma com a passagem 
dos ternos. As ruas ficam apinhadas de gente, é verdade, porém mais 
na intenção do namorico, da aventura amorosa ou simplesmente pelo 
desejo de se confundir na multidão, do que pelo prazer de aplaudir o 
carro dos caboclos históricos com seus troféus militares, os encourados 
do Pedrão e outros figurantes das lutas de 1823.

De julho a dezembro, as festas populares baianas entram 
em férias. As particulares, de grupo, continuam, porém, nos clubes 
recreativos, nos candomblés. A 27 de setembro, a festa de Cosme e Da-
mião, dedicada mais ao dendê e à pimenta do que aos santos gêmeos.

Se, lá pelo meado de outubro, o baiano estiver muito in-
dignado com os abusos de que foi vítima no decorrer do ano, dentro 
de poucas semanas começará de novo o ciclo das festas. De tudo se 
esquecerá e voltará a ser o homem que diz consolado: – Mais vale uma 
má acomodação do que uma boa demanda.
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