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INTRODUÇÃO

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA CIDADE DO FEITIÇO

Cachoeira é uma antiga cidade da Bahia, depositária de significativo
acervo cultural do Brasil. Construída na margem esquerda do rio Paraguaçu,
próximo à sua foz no Recôncavo baiano, o início da colonização portugue-
sa dessas terras nos remete a meados do século XVI e às lutas de conquista,
das quais resultou o extermínio de numerosa população e diversas culturas
indígenas1. A exploração inicial do solo massapê pela economia da cana-
de-açúcar, com a utilização em larga escala de mão-de-obra escravizada
indígena e africana, deu vigor à colonização. Aos poucos a movimentação
local foi se desenvolvendo em progressiva circulação de mercadorias, por
meio fluvial e marítimo, com o porto de Salvador, e terrestre, com as entra-
das para o interior da colônia. O paulatino crescimento levou à criação da
Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira em 1698.

A crescente relevância da cultura do tabaco durante o século XVIII,
na área fumageira da Vila e adjacências, forneceu o principal objeto de
comércio baiano na Costa da Mina, aumentando o fluxo de escravos e a
prosperidade econômica da região. Apesar de seu renome de região
açucareira, as culturas agrícolas do Recôncavo foram diversificadas de acor-
do com o solo, topografia ou clima das várias zonas. O estabelecimento e o
crescimento do empreendimento agrícola na região, especialmente da cana,
apenas foi possível através da utilização do poderio militar dos portugueses
sobre os povos indígenas, subjugados, escravizados e utilizados extensiva-
mente nas plantações, junto aos africanos, seguindo os moldes em que es-
tava se desenvolvendo a empresa colonial ibérica2.

A implantação da navegação a vapor nas primeiras décadas do século
XIX consolidou a vocação de Cachoeira como entreposto comercial entre
Salvador e o interior do Brasil3. Entre os séculos XVIII e XIX, teve lugar a

1 Wanderley Pinho identifica o terceiro governador-geral da Bahia, Mem de Sá, como o responsável por um
genocídio empreendido em 1557 no baixo Paraguaçu. Ver: Wanderley Pinho (1982, p. 37-49).
2 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Companhia
das Letras, 1988. Especialmente o capítulo 4. O Recôncavo, p. 77-94. Sobre a utilização do fumo como moeda
do tráfico, ver Pierre Verger (1987).
3 No dia 4 de outubro de 1819, ocorreu a primeira viagem em embarcação a vapor entre Salvador e Cachoeira.
No entanto, foi apenas depois de 1835 que a navegação a vapor se estabeleceu definitivamente no interior da
Baía-de-Todos-os-Santos. Ver: J. da Silva Campos (1930. p. 1).
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construção das edificações mais suntuosas da cidade. Viajantes europeus
como os naturalistas Spix e Martius, encantados com sua visita à vila, es-
creveram:

[...] sem dúvida a mais rica, populosa e uma das mais agra-
dáveis vilas de todo o Brasil. Numerosas vendas e arma-
zéns cheios de vários artigos europeus revelam o alto grau
de movimentação do seu comércio4.

Em 1837, a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira
foi elevada à categoria de cidade em reconhecimento por sua participação
nas disputas emancipatórias ocorridas na Bahia5. À época, a cidade já se
caracterizava como o mais importante centro de negócios e comércio do
recôncavo baiano.

Cachoeira era considerada o segundo termo mais importante da
Bahia. Compreendia uma enorme área geográfica, populosa, com in-
tensas relações comerciais e intercâmbios culturais, vastas plantações
de fumo e cana, bem como numerosos engenhos de açúcar. A cidade
era ainda espaço de produção e distribuição de gêneros alimentícios,
passagem dos diamantes de Mucugê e Rio de Contas, gado, além de
escravos e toda sorte de produtos para as famílias da região6. Segundo
João José Reis, já na passagem do século XVIII para o XIX, Cachoeira
era “o segundo núcleo populacional da Bahia. Em 1775, seu centro ur-
bano tinha 986 casas, talvez cerca de 4.000 habitantes; em 1804, 1180
casas, cerca de 5.000 habitantes”. Um recenseamento feito pela câmara
local terminado em 1826, contaria 6 mil habitantes na vila e 60 mil em
todo o termo7.

4 SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von. Viagem pelo Brasil (1817-1820). São Paulo:
Melhoramentos, 1976.
5 Refiro-me às lutas pela consolidação da independência política do Brasil entre os anos de 1822 e 1823.
6 A denominação “termo” se referia a uma circunscrição geográfica, jurídica e político-administrativa. Quando
a Vila foi criada, em 1698, o seu termo incorporava o território de mais ou menos30 atuais cidades do Estado da
Bahia. Entre elas: Maragogipe, São Félix, Muritiba, Governador Mangabeira, Cabaceiras, Cruz das Almas, São
Felipe, Conceição do Almeida, Sapeaçu, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Feira de Santana,
Santo Estevão, Castro Alves, Irará, Ipirá, Santa Bárbara, Conceição do Jacuípe, Conde, Entre Rios, Esplanada,
Ouriçangas, D. Macedo Costa, Antônio Cardoso, Amélia Rodrigues, Tanquinho, Cardeal da Silva, Altamira,
Acajutiba, Jandaíra entre outras. Ver: Francisco José de Mello (2001, p. 34-36). Em 1832, foi criada a Vila da
Feira de Santana, que se tornou município no ano seguinte, anexando parte do território antes pertencente à
Vila de Cachoeira.
7 REIS, João José. Magia jeje na Bahia: a invasão do calundu do pasto de Cachoeira, 1785. Revista Brasileira de
História, São Paulo, v. 8, n. 16, p. 57-81, mar./ago. 1988. p. 63.
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Em princípios do século XIX, estima-se que cerca de um terço dos
500 mil habitantes da capitania eram escravos, podendo chegar essa pro-
porção até 70% na região dos engenhos8. Em Cachoeira, no último quartel
do século XIX, ainda um numeroso contingente negro, escravizado e livre,
era a principal força de trabalho que fazia girar as engrenagens da cidade e,
ao mesmo tempo, o temor de setores da elite que reclamavam reformas que
pusessem fim às inúmeras “desordens” e ao “fetichismo africano”. Após a
lei da abolição da escravatura, setores dominantes passaram a se preocupar
ainda mais com a população livre que recorreu à cidade em busca de ocu-
pação, bem como com a população urbana já existente.

O censo de 1890 apurou 38.136 habitantes no distrito de Cacho-
eira. Nas décadas seguintes, a população só se elevou, contando 48.342
habitantes em 1900 e, em 1910, o censo acusava 50.323 habitantes9.
Como na capital baiana, observando-se as devidas proporções, para
Cachoeira a República levou brisas de modernização e urbanização pre-
tendidas pelas elites dirigentes. Para tanto, tornava-se imprescindível
manter o controle sobre a população negra, agora livre, que não parava
de crescer com as levas de migrantes vindas de outras localidades do
interior do Estado. Percebe-se nesse momento uma intensificação do
discurso pela segurança pública, visando a manter “a ordem e a civiliza-
ção”. Desordens, caretas10, bozós11, sambas, batuques e candomblés, fa-
ziam as elites cachoeiranas clamarem uma urgente “reforma de costu-
mes”12.

8 SCHWARTZ, S. B. Segredos internos, 1988. p. 280.
9 Sobre os censos de Cachoeira nas primeiras décadas do século XX. Ver: Antônio Loureiro de Souza (1972, p.
19). Em 1921, ano de elevação do termômetro da perseguição às práticas culturais e religiosas afro-baianas, um
censo assim caracterizava a cidade: “sua população é de 51.522 habitantes, assim distribuídos: distrito da cida-
de, 12.292; Bélem, 4.395; Conceição da Feira, 7.746; Iguape, 6.704; Santo Estevão de Jacuipe, 20.385. O
município possui 10.122 prédios, sendo 2.891 no districto da cidade; e 409 estabelecimentos rurais, sendo 14
no districto da cidade. Existem no districto da cidade 28 estabelecimentos fabris.”. “Cachoeira e sua população
segundo o ultimo recenseamento”. PEQUENO JORNAL. 24 abr. 1921, p. 1.
10 Máscaras utilizadas pela população nos períodos de festa. Em Cachoeira, o uso dessas máscaras aparece com
frequência nas notícias sobre o carnaval e a festa d’Ajuda. Os mascarados se valiam de estar com suas identida-
des escondidas para de alguma maneira subverter a ordem.
11 Designação popular para oferendas propiciatórias colocadas em vias públicas por adeptos ou por indivíduos
próximos dos candomblés. Essas oferendas eram constantemente identificadas como feitiçaria e foram atacadas
pelos jornais a pretexto de atentarem contra a limpeza pública e, também, por conterem sacrifícios de animais.
Discutimos a presença do bozó nas ruas de Cachoeira no capítulo 4.
12 Para situação similar ocorrida em Salvador, ver: Wlamyra Albuquerque (1999); Alberto Ferreira Filho (1993)
e Rinaldo C. Nascimento Leite (1996). Esses estudos sobre a Salvador republicana indicam que as práticas
culturais dos populares podem evidenciar estratégias de resistência da população pobre frente à atitude hostil
das elites e, também, desprezo aos seus valores morais preconceituosos e excludentes.
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A IMPRENSA E A METODOLOGIA

A história da imprensa na cidade de Cachoeira nos remete aos confli-
tos pela independência que tiveram lugar na Bahia entre os anos de 1822 e
1823. Nesse período, partidários da emancipação política, refugiados na
então Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, fizeram vir
uma tipografia enviada pelo Imperador em fevereiro de 1823. Nascia as-
sim, no dia 1.° de março de 1823, o primeiro jornal da cidade. Chamava-se
O Independente Constitucional e sua primeira campanha seria pelo “ideal de
servir a uma pátria livre”. Até esta data apenas Salvador contava com jor-
nais impressos na Bahia. Depois de 2 de julho de 1823, firmada a indepen-
dência, o jornal passou a ser editado em Salvador até o ano de 182713.

No correr do século XIX, o número de jornais em circulação aumen-
tou consideravelmente. A maioria pertencia a grupos que dedicavam as
páginas dos periódicos às suas disputas de caráter político. Tais folhas, se-
gundo Pedro Celestino da Silva, não passavam de “um pelourinho de repu-
tações”14. Em 1854, tem-se notícia do primeiro jornal declaradamente re-
publicano na cidade de Cachoeira. Chamava-se Apóstolo Cachoeirano. Em
seu artigo-programa, liam-se estas “escandalosas palavras” para a época:
“é livre o povo cachoeirano, viva o partido republicano!”. No entanto, o
mais curioso neste acontecimento é que o Apóstolo Cachoeirano era edita-
do na mesma oficina do jornal Constitucional, defensor do sistema
monárquico então vigente15.

Em 1938, Pedro Celestino reconhecia os melhoramentos e evolução
da imprensa, todavia, em relação à Bahia caía em desalento. Nas suas pa-
lavras: “na Bahia, o jornalismo não tem tido o desenvolvimento relativo
ao grau da civilização que possuímos”. Entre os anos de 1823 e 1938, este
autor contabilizou o nascimento de 130 jornais na cidade de Cachoeira, a
maioria absoluta com existência efêmera. A grande exceção fica por conta
do jornal A Ordem, editado por 65 anos consecutivos, entre 1870 e 193516.
Por ter sido o jornal de maior circulação do interior do Estado17, sua cam-
panha contra as práticas culturais e religiosas afro-baianas, em especial

13 SILVA, Pedro Celestino da. Datas e tradições cachoeiranas. Anais do Arquivo Público da Bahia, Salvador, v. 29,
p. 363-384, 1943.
14 Ibid.
15 MILTON, Aristides. Efemérides Cachoeiranas. Revista do IGHB, Salvador, v.7, n. 26, 1901. p. 450.
16 Ver nos anexos fotografia de primeira página do jornal A Ordem no ano de 1921, p. 144.
17 SILVA, P. C. da. Datas e tradições cachoeiranas, 1943.
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contra os candomblés, a despeito das intenções da redação do periódico,
muito contribuiu para a construção social de Cachoeira como “a cidade do
feitiço”18.

Os números publicados entre os anos de 1901 e 1934 constituem a
principal fonte desta pesquisa. Outros jornais do mesmo período e encon-
trados de forma esparsa nos arquivos baianos também foram utilizados.
Destaca-se entre eles o jornal O Norte que, entre os anos de 1914 e 1923
juntamente com o jornal A Ordem, protagonizou interessantes disputas
políticas na cidade de Cachoeira. Ao contrário de A Ordem, poucos núme-
ros do jornal O Norte foram encontrados e, o pior, em péssimo estado de
conservação. No entanto, constituiu-se em fonte valiosa da qual este tra-
balho não podia prescindir19.

As notícias aqui trabalhadas possibilitam leituras e considerações di-
versas. Neste estudo elas são focalizadas de diferentes maneiras. Primeiro,
é feita uma leitura de caráter mais textual, atentando para o conteúdo da
narrativa onde incide o questionamento a respeito do que está sendo rela-
tado. Esta interpretação, de caráter mais pragmático, aponta para a infor-
mação em si, sem discutir as possíveis motivações de sua emergência nos
jornais.

Segundo, apresenta-se uma interpretação sobre os posicionamentos
políticos dos jornais locais. Aqui, nota-se que uma postura mais ou menos
conservadora podia ser decisiva na hora e na forma de selecionar e publi-
car uma notícia. Essa orientação metodológica permite estabelecer um ce-
nário das atuações sociais de diferentes grupos, mantenedores dos jornais e
protagonistas das disputas pela administração da “coisa pública”, por con-
seguinte, dos diferentes cargos nas diversas esferas de governo. Assim, per-
cebe-se como uma matéria podia estar vinculada a idéias frequentemente
veiculadas e privilegiadas por um periódico e ser irrelevante para outro, ou
mesmo refutada.

Terceiro, os jornais oferecem sinais que remetem a leituras mais pro-
fundas: a escolha do título da notícia, o que ela revela e silencia, tom
indignado, irônico ou complacente, indicando a existência de certo pano
de fundo, de experiências compartilhadas e disputadas num contexto soci-

18 A cidade de Cachoeira goza de considerável prestígio quando o assunto é candomblé. Desfruta de reconhe-
cida importância por adeptos e não-adeptos de vários estados brasileiros, chegando a alcançar status internaci-
onal. Não é difícil ouvir referências à cidade como “terra da macumba” ou “cidade do feitiço”; a respeito da
importância da imprensa para a construção da nação e, também, para a auto-imaginação nacional. Ver: Benedict
Anderson (1989).
19 Ver nos anexos fotografia de primeira página do jornal O Norte do ano de 1921.
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al20; percebidas no seu contexto, aos poucos se estabelece na leitura dos
textos um clima de cumplicidade, indiferença ou rivalidade. O leitor é
convidado a partilhar dos posicionamentos do escritor, que o situa em
contraposição ao objeto das críticas do jornal. Os recursos utilizados para
o convite são vários: o título, os destaques em letras maiúsculas ou em
itálico, a repetição de termos, de maneira que, ao final, leitor e escritor
possam se fundir numa só cumplicidade. Entretanto, o convite podia ser
aceito ou não.

Desta maneira, situa-se a imprensa como locus privilegiado para a
compreensão dos movimentos e debates que configuravam o cenário social
da cidade no período estudado. Procura-se então recuperar as dinâmicas
que forjavam e manipulavam as representações sobre as práticas lúdicas e
religiosas afro-baianas em Cachoeira, nas três primeiras décadas do século
XX. Perscruta-se a correlação de forças sociais que fizeram dos sambas,
batuques e candomblés, temas de disputas materiais e simbólicas, pelo real
e imaginário da cidade. Nas linhas e entrelinhas, buscam-se histórias indi-
viduais e de grupos sociais. Perseguidores, defensores e perseguidos. Ten-
sões e estratégias de resistência. Alianças e dissensões.

Como fonte de pesquisa os jornais são produtos sociais fascinantes e
complexos, depositários de anseios, perplexidades, posições e representa-
ções. Para entender e recuperar o objeto de análise aqui construído foi
necessário investigar diferentes seções, dos editoriais aos anúncios, juntan-
do fragmentos à procura de pistas dos seus significados. A intenção foi
apresentar diferentes visões de um mesmo fenômeno – o lugar das práticas
lúdicas e religiosas afro-baianas para a sociedade cachoeirana nas décadas
iniciais do século XX. A experiência e as vozes de diversos atores foram
recuperadas para nos informar sobre esse lugar. Mães e pais-de-santo, ogans,
equedes, filhas e filhos de santo, sambadores e sambadoras, batuqueiras e
batuqueiros, policiais, jornalistas, professores, advogados, médicos, políti-
cos e um maestro. O Estado, através do exame da legislação em vigor, tam-
bém foi convidado a falar.

Por fim, tanto quanto foi possível, utilizamo-nos da tradição oral e da
memória sobre a perseguição aos candomblés locais. Este trabalho, não
menos fascinante e complexo, possibil itou conhecer melhor a
territorialidade dos batuques e das práticas religiosas, a intimidade de al-
guns terreiros, bem como, elucidar sinais obscuros na documentação escri-
ta. Desta forma, também dispusemos de documentos preservados em ar-

20 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
Especialmente o texto Sinais: raízes de um paradigma indiciário, p. 143-179.
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quivos pessoais que, na medida em que eram apresentados, suscitavam di-
ferentes histórias. Enfim, através da tradição oral e desses documentos, foi
possível saber mais sobre as pessoas de carne e osso das quais os jornais,
algumas vezes, mencionavam apenas os nomes.

O DISCURSO CIVILIZADOR DA IMPRENSA

Mediante cuidadoso levantamento feito nos jornais da época foi pos-
sível notar um discurso elucidativo sobre o olhar de setores letrados a res-
peito das noções de civilização que informavam e justificavam suas posi-
ções. Aparentemente elaborada por representações fragmentadas, elas aca-
bam por construir um quadro mais ou menos coerente do período estuda-
do, mostrando como o discurso civilizador dissimulava o racismo que tres-
passava as relações sociais:

1) Modernização urbana

Os setores letrados da cidade criticavam todo e qualquer sinal que
identificasse o cenário urbano com o atraso. Assim, preconizavam a demo-
lição das ruínas, a urgente melhoria da iluminação pública (à época, feita a
querosene) e do abastecimento de água, a reforma e arborização de jardins
e praças, o remodelamento dos prédios e bens públicos, bem como novas e
modernas edificações que visassem ao embelezamento da cidade:

É com pesar não pequeno que vemos como estão sendo
feitas as obras de melhoramento de nossa urbs.
Si se trata de arborização, ela em breve transformará a ci-
dade num bosque cerrado pela proporção em que as árvo-
res foram plantadas; si se trata do chafariz público remo-
delado, vemos que o espaço compreendido entre a grade
não está [sic] regular e nem ao menos a todo cimentado,
quando, pensamos nós, deveria ser feito de pedras de can-
taria.
De tudo o pior é a empresa de abastecimento de água estar
fazendo os passeios dos projetados jardins ladrilhados.
Os tais tijolos do ladrilho não resistirão nem a ação do
tempo nem tampouco ao uso do público, pois não tem a
resistência necessária para isso.
No Calabar, hoje praça Ubaldino de Assis, já se encon-
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tram numerosos tijolos com os seus retângulos esboroados.
E a obra ainda não foi entregue a serventia pública!
Onde a fiscalização? Onde o interesse pelos próprios públicos?
Quanto aos passeios dos jardins públicos ainda se podem
remediar. Porque não são eles cimentados ou calçados?
O sr. major intendente interino, que, verdade seja dita, tem
vistas protetoras para as coisas da urbs, ainda pode provi-
denciar no sentido de fazer sanar este mal.21

2) A valorização do trabalho e a repressão à vadiagem

No discurso de alguns setores letrados, pobreza, ociosidade, incivili-
dade e criminalidade, parecem corresponder a características populares.
Desse modo, era necessário vigiar cuidadosamente o povo e, quando preci-
so, aplicar punições que levassem os indivíduos à disciplina do trabalho,
fazendo-os deixar de lado os vícios nos quais estavam imersos:

Continuam os braços robustos e sadios a furtar-se ao tra-
balho, e os campos, que poderiam ser cultivados, fazem
improdutivos, lembrando a monotonia de vasto cemité-
rio, onde as folhas esguias dos ciprestes vergam dóceis ao
perpassar do vento agoureiro.
Ao passo que isto se dá, povoam-se de ociosos as tabernas,
onde o copo de cachaça anda de mão em mão, desde o
alvorecer do dia até a alta hora da noite [...]
Destruamos o mal enquanto é tempo.22

3) Repressão aos divertimentos populares

Os divertimentos populares são representados na imprensa como bár-
baros. Eles feriam a moral cristã preconizada pelos jornais locais. Dessa
maneira, setores letrados da cidade reclamavam por mudanças urgentes,
capazes de disciplinar os maus costumes que a imprensa ironicamente clas-
sificava de “belezas de uma civilização indígena”:

Triste e deponente é o espetáculo que presenciamos na
exibição de certas práticas como: caretas a pé, lavagens, jogo
do sete em frente aos templos, sambas atordoadores no pe-
rímetro da cidade e outras belezas.

21 A ORDEM. 15 maio 1915. p. 1.
22 Id., 27 fev. 1901. p. 1.
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Temos verberado fortemente estes abusos de liberdade, em
ocasião de festividade religiosa, no intuito de sermos aten-
didos pelos infratores, cuja cegueira ou teimosia fal-os rein-
cidir no crime de lesa-civilização, sem que a polícia lhes
possa pôr cobro, pela insuficiência numérica de praças.
Agora mesmo tivemos, de cavalheiros distintos, diversas
reclamações sobre banhistas no rio Paraguassú, por trás da
estação da Estrada de Ferro, nesta cidade, onde estes,
rememorando a inocência do pai Adão, antes de saborear
o fruto, como ele, se apresentam aos olhos dos passageiros
do trem, em grande parte famílias, que inesperadamente
deparam com as belezas de tal civilização indígena.
Levando o facto ao conhecimento do digno sr. comissário,
ainda uma vez esperamos ser atendidos pelos infratores dos
preceitos da moral e fazemos extensivo o nosso apelo aos
cidadãos que acreditam em realces de festas com caretas e
seus congêneres e que nada mais fazem de que desmorali-
zarem os princípios de fé religiosa.23

4) Economia dos hábitos, das falas e dos gestos

Os hábitos, gestos e falas dos populares, alvo de rigorosa censura,
representavam aos olhos da imprensa verdadeiros atentados à moral e aos
bons costumes. Assim, os comportamentos deveriam estar alinhados aos
padrões culturais europeus, sendo valorizadas as atitudes consideradas ra-
cionais, cultas e moralmente orientadas:

Já se tem tornado demasiada a maneira insolente pela qual
se mantêm certos indivíduos, nas galerias do cinema Ave-
nida, da fronteira cidade.
A atitude da polícia local está, nesse ponto, fraquíssima e
nós chamamos a atenção do sr. coronel João Fraga, ativo e
esforçado delegado, no sentido de s.s. varrer dali os
capadócios que afrontam não raro, a moral das famílias,
com suas intragáveis molequeiras e pilherias e ditos obsce-
nos.
Esperamos não tarde a ação dos encarregados do policia-
mento, a bem de nossos créditos de povo civilizado.24

23 A CACHOEIRA. 31 out. 1901. p. 1.
24 A ORDEM. 19 mar. 1921. p. 1.



28 /  Edmar Ferreira Santos

5) Expurgar da cidade as heranças africanas

Um entendimento fundamental que emerge da leitura do jornal A
Ordem, nas três primeiras décadas do século XX, é que o bem da civilização
em que a cidade se encontrava dependia do extermínio das práticas cultu-
rais e religiosas de matriz africana, notadamente, dos candomblés. Os ar-
gumentos da imprensa local identificavam essas expressões, e os indivíduos
que lhes davam corpo, com o que havia de mais atrasado na vida da cida-
de. Essa concepção refletia a divulgação de teorias racistas que posicionavam
o continente africano como o último na escala da evolução:

Chega-nos reclamações de um fato triste e deponente que
se está dando em plena cidade.
À rua Martins Gomes, no prédio n.º 67, há, quase diaria-
mente, as encenações da missa negra dos africanos, trans-
plantada infelizmente para os nossos costumes antes da lei
Euzébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos. Essas
encenações são sempre acompanhadas de incomodativo e
ensurdecedor candomblé.
E porque a época que atravessamos traz o rótulo de
Civilizemo-nos! Bem será que o sr. major delegado, cujas
atribuições são manter a ordem em bem da civilização in-
dígena, volva a sua vista perscrutadora para as missas ne-
gras da rua Martins Gomes.25

É interessante notar que o jornal que frequentemente identificava o
candomblé com a degeneração da família, da sociedade e até mesmo da
raça, representando-o como o lugar de bródios e orgias, também se refere a
ele, como vimos, por meio da expressão “missa negra”. A terminologia
empregada sugere o caráter de celebração musical e religiosa, mesmo com
o tom irônico que cerca a utilização do termo em destaque. Assim, seu uso
nos indica a consciência do articulista de que, ao se referir aos candomblés,
estava tratando da religiosidade de matriz africana.

Em edição do dia 21 de outubro de 1905, uma notícia do jornal A
Ordem se mostra emblemática na articulação dos argumentos oriundos de
setores letrados da cidade, em favor das suas idéias de civilização. A notí-
cia foi intitulada apenas com a palavra “candomblé” e revela valores e
intenções de setores da imprensa local:

25 A ORDEM. 22 jul. 1914. p. 1.
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Estamos na Costa da África?
É o que se torna necessário ser averiguado pela polícia,
porquanto se lá não estamos também de lá não nos sepa-
ram grande distância os nossos costumes negreiros.
E a prova é que, fechando ouvidos a repetidas queixas da
imprensa e de particulares, a polícia consente que dentro
da cidade, porque é no outeiro que o vulgo denominou de
‘Cucuí’, descendentes vadios de negros selvagens façam can-
domblés, todos os dias, à noite principalmente, incomo-
dando com um bate-bate dos pecados o sono tranqüilo da
população.
Já lá se foram os tempos dos ‘feitiço’ e dos ‘candomblés’, e
porque atravessamos um século de largo progresso e ampla civili-
zação, apelamos para a energia e a boa vontade, ainda não
desmentidas, do sr. Manuel Mendes de Magalhães, sub-co-
missário de polícia, certos de que s.s. porá ponto final na folia
macabra dos negros desocupados do ‘Cucuí’.26

A notícia articula bem todos os argumentos da imprensa contra as
práticas culturais e religiosas de matriz africana e de seus partícipes, bem
como em favor de suas idéias de civilização. Como vimos, destaca-se a
oposição candomblé e feitiço de um lado, e do outro, o progresso e a civi-
lização. Desse modo, era necessário expurgar da cidade os “costumes ne-
greiros” importados da Costa da África. Era inadmissível para os setores
letrados locais a presença desses maus costumes “dentro da cidade”. Na
defesa da civilização, da tranquilidade, do trabalho e da moral das “famíli-
as honestas”, a imprensa propugnava o combate à vadiagem e aos costu-
mes de “negros selvagens”. Nesse sentido, por fim, criminalizava o que cha-
mava de “negros desocupados” em suas “folias macabras”, tornando-os caso
de polícia.

A leitura dos textos da imprensa local, notadamente do jornal A
Ordem, leva-nos a acreditar que a campanha contra as práticas culturais
e religiosas de matriz africana, em Cachoeira e adjacências, foi organiza-
da e liderada pelo referido periódico. A campanha refletia valores, práti-
cas e perplexidades de setores dominantes da sociedade do Recôncavo,
que classificavam os sambas, batuques e candomblés, como o que havia
de mais atrasado na sociedade, herança da África trazida por escravos
ignorantes. O jornal A Ordem, como já observamos, foi o periódico de
maior circulação do interior do Estado, assim, sua campanha contra as

26 A ORDEM. 21 out. 1905. p. 1, grifo meu.
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práticas culturais e religiosas afro-baianas, notadamente contra os can-
domblés, teve parte fundamental na construção social de Cachoeira como
“a cidade do feitiço”.

Deste modo, no capítulo 1, procuramos demonstrar como o controle
das celebrações negras nas três primeiras décadas da República adaptou e
atualizou mecanismos disciplinares forjados lentamente desde a Colônia.
Ou seja, os enunciados das elites sobre os sambas, batuques e candomblés,
apresentavam explícita continuidade aos discursos tanto do Império quan-
to da Colônia, alternando momentos de intransigência com outros de to-
lerância. Contudo, um lento deslocamento discursivo teve lugar nos meca-
nismos de controle ao longo do século XIX sob o pano de fundo de uma
retórica que reclamava uma civilização moldada em padrões europeus. No
século XX, esse deslocamento já estava consolidado e constituía a base da
perseguição aos sambas, batuques e candomblés em Cachoeira.

Ainda neste capítulo, buscamos oferecer uma caracterização da emer-
gência das práticas lúdicas e religiosas afro-baianas na imprensa local, re-
cuperando o cenário de disputas e interesses que estavam em jogo. Em
comum, na indignação da imprensa em relação ao conjunto dessas práti-
cas, tínhamos as danças, cantigas e as melodias dos atabaques. As danças
consideradas libidinosas e a sonoridade “infernal” eram atacadas a pretex-
to de perturbar o sono e a tranquilidade das “famílias honestas” e trabalha-
doras, bem como os textos reprovavam os “ditos obscenos” e as constantes
desordens que eram diretamente relacionadas a tais práticas.

No capítulo 2, analisamos os termos depreciativos utilizados na ca-
racterização dos candomblés pela imprensa. A repetição desses termos é
relacionada à construção de estereótipos. Uma estratégia evidente nas re-
portagens e notícias veiculadas no jornal A Ordem é a desqualificação das
práticas lúdicas e religiosas afro-baianas e, consequentemente, dos sujeitos
que lhes davam corpo. É frequente a identificação dessas práticas e desses
sujeitos como um “cancro social”, portadores de “crendices insuportáveis”;
“malandros”, “capadócios” e “vadios”; “degeneração da família, da socie-
dade e da raça”; “povo bárbaro” ligado a “bruxarias”, “sortilégios” e “orgi-
as”; portadores de “costumes antigos, atrasados, africanos”; herdeiros de
um “africanismo barato, desabusado, desprezível”; fazedores de “batecuns”,
“bozós” e “bródios”; representantes do “atraso espiritual” do que classifica-
vam como “heranças do africanismo”.

Foram apreciadas as representações da imprensa em relação aos can-
domblés. Observou-se como a imprensa fez convergir diferentes visões acerca
da feitiçaria. Apropriando-se do discurso médico-higienista, aliado a uma
singular “retórica do fetiche”, a imprensa baiana ajudou a construir um
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estereótipo peculiar que associou a feitiçaria, quase que exclusivamente
aos candomblés e à “raça africana” e a seus descendentes. Analisamos os
termos deste estereótipo, suas continuidade e peculiaridades em relação a
compreensões anteriores sobre fetiche e feitiçaria. Assinalamos que o prin-
cipal objetivo de setores da imprensa era criminalizar os candomblés e seus
adeptos.

Especificamente em relação ao candomblé, assumiu relevo na cam-
panha o argumento do exercício ilegal da Medicina. A imprensa local clas-
sif icava as práticas de mães e pais -de-santo algumas vezes como
curandeirismo e na maioria delas, como feitiçaria. A campanha hostilizava
os curandeiros em razão da terapêutica por eles utilizada no atendimento e
cura dos mais diversos problemas físicos e materiais. Essa terapêutica era
frequentemente identificada com feitiçarias e torturas que levavam pesso-
as ignorantes à morte. Apresentamos também um pouco da memória da
perseguição às práticas terapêuticas afro-baianas e uma voz dissidente na
imprensa local, a do maestro Tranquilino Bastos.

No capítulo 3, confrontamos diferentes posicionamentos da impren-
sa. Analisamos a existência de dois grupos políticos na cidade, suas rela-
ções com as práticas religiosas afro-baianas e com os jornais. Percebemos
que a história da cidade experimentou uma guerra simbólica traduzida pe-
los periódicos A Ordem e O Norte – disputa política que contou com a
participação efetiva de adeptos dos candomblés e também foi marcante na
construção social de Cachoeira como a “cidade do feitiço”27.

Observou-se como o controle das celebrações negras nos primórdios
da República continuou relacionado ao forte personalismo da política
baiana, fazendo com que os mecanismos republicanos de controle não re-
presentassem uma política de Estado e, sim, dependessem das posições e
interesses (geralmente eleitorais) das autoridades constituídas e de seus
correligionários ou adversários. Se não estavam submetidas a uma política
de repressão sistemática do Estado e, portanto, subordinadas a uma impla-
cável perseguição, também não estavam garantidas. Apesar de a liberdade
religiosa estar assegurada pela Constituição de 1891 e de ter sido reclama-
da por lideranças da religiosidade de matriz africana, setores letrados da
sociedade baiana faziam recair sobre os candomblés uma singular retórica
do fetiche, que tentava impedir sua identificação como religião e os relaci-
onavam com crimes e feitiçarias.

27 Interessa-nos a carga simbólica da “feitiçaria” na cidade de Cachoeira e arredores, ou seja, como os diferentes
usos do “feitiço” (discursos e práticas) podem ajudar a compreender aspectos fundamentais da sociedade baiana
do início do século XX.
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Também neste capítulo, analisamos o momento de intensa campanha
do jornal A Ordem contra os terreiros de candomblé, mães e pais-de-santo.
Localizamos esse período entre os anos de 1914 e 1923. Foram discutidos
os papéis políticos dos ogans como mediadores nas tensões entre autorida-
des e candomblés. Os interesses econômicos e políticos dissimulados nas
campanhas da imprensa também foram analisados, bem como alguns as-
pectos das relações raciais vigentes, tais como apareceram nas folhas con-
correntes. Aqui, também examinamos as estratégias de resistência do povo-
de-santo, ou seja, como souberam utilizar em seu favor as disputas entre as
facções políticas rivais.

Não nos escaparam as relações entre a ordem patriarcal vigente e as
mulheres do axé. Essa análise foi realizada no capítulo 4. Os candomblés
foram acusados de perverterem mulheres, “até virgens” e crianças. As lu-
tas, encantos e desencantos dessas mulheres foram discutidos neste capítulo.
Observamos que um lastro jurídico de controle dessas mulheres podia ser
acionado ao sabor das conveniências e argumentos dos setores mais in-
transigentes. Isso também valia para as celebrações negras. Por outro lado,
porém, com menos eficiência, indivíduos dos grupos perseguidos também
podiam recorrer ao lastro jurídico da nação em defesa de suas práticas.
Este foi o caso de Mãe Judith28.

Realizando um cruzamento de fontes escritas e orais, dedicamo-nos a
desenhar uma geografia dos candomblés de Cachoeira nas três primeiras
décadas do século XX. Não obstante, mais do que determinar as suas loca-
lizações, buscamos as experiências compartilhadas em espaços forjados no
conflito pela sobrevivência e, também, pela existência. Na década de 1920,
com a enérgica entrada em cena da polícia contra os terreiros, muitos can-
domblés silenciaram temporariamente. Todavia, os bozós tomaram conta
da cidade e a imprensa enfatizou outro argumento de relevância na cam-
panha contra os candomblés – a higiene e a limpeza pública. Dessa manei-
ra, através do bozó, analisamos a resistência silenciosa dos candomblés.
Toda a pesquisa e, particularmente, essa misteriosa resistência, possibilita-
ram demonstrar o imaginário da feitiçaria no qual a cidade estava imersa.

O texto aqui apresentado resulta da dissertação de mestrado, defen-
dida em outubro de 2007, no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação
em Estudos Étnicos e Africanos, do Centro de Estudos Afro-Orientais da
Universidade Federal da Bahia. Em que pese a notoriedade da cidade de

28 Ver nos anexos a fotografia de Mãe Judith, sacerdotisa nagô da casa de Aganjú Didè. A história das persegui-
ções contra esta ialorixá e também de suas curas, sua religiosidade, articulações políticas e festas, foram
reconstruídas e analisadas no capítulo 4.



O Poder dos Candomblés  /  33

Cachoeira como a “terra da macumba” ou a “cidade do feitiço”, este é o
primeiro estudo a focalizar a criação dessa imagem, ou seja, as formas de
produção, mediação, recepção e circulação das representações ou das for-
mas simbólicas dessa imaginação coletiva. Este livro, portanto,  aborda
essa construção em meio às perseguições ao povo-de-santo e suas reações
e articulações com o poder.




