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CAPÍTULO I

OS BATUQUES DA CIDADE: CELEBRAÇÕES NEGRAS E IDÉIAS
DE CIVILIZAÇÃO

No início do século XX, a cidade de Cachoeira parecia não mais cau-
sar tão boa impressão ao viajante que lá aportava. O cronista Moreira Pin-
to, em sua passagem pela cidade, notou-a “grande, velha e decadente”. As
ruas irregulares e sem calçamento, a sujeira, a ausência de canalização de
água e a iluminação a querosene irritaram o referido cronista. Todavia, ele
não pôde deixar de notar a movimentação comercial e industrial expressa
em 171 casas de negócios e 3 fábricas de charutos ao longo do perímetro
urbano daquela “sede de comarca”29.

A cidade de São Félix, situada na outra margem do rio Paraguaçu,
pareceu mais graciosa aos olhos do cronista, apesar de suas ruas “estreitas
e não muito limpas”. Os prédios “quase todos novos”, as 5 fábricas de cha-
rutos e 16 armazéns de fumo impressionaram o escritor, que destacou a
eminência da fábrica de charutos Dannemann. Segundo ele, esse estabele-
cimento dispunha de “homens, mulheres e crianças” ocupados no carrega-
mento, na separação e escolha das folhas de fumo, na fabricação de caixas
e outras atividades relacionadas ao fabrico de diversas qualidades de cha-
ruto. Moreira Pinto estimou mais de 400 operários trabalhando entre a
fábrica e os armazéns da Dannemann, enquanto a Costa & Penna empre-
gava 300 e a B. Rodemburg 150 trabalhadores30.

A atividade dentro das fábricas e o movimento fora delas de uma
grande quantidade de ganhadeiras e ganhadores, ocupados nos mais diver-
sos ramos de serviços e no “florescente comércio”, atraía cada vez mais
pessoas dos distritos e cidades vizinhas para o vale do Paraguaçu. Disputas
por espaço ou celebrações de alegria, no âmbito do trabalho ou do lazer,
podiam gerar dissensões e mesmo confusão nas ruas. Isso contrariava os
administradores locais e setores da elite que encontravam fiéis porta-vozes
na imprensa. Reclamavam da ociosidade de muitos braços e sugeriam que
fossem utilizados nos campos ao invés de estarem “diuturnamente” ocupa-
dos com a cachaça nas tabernas do cais do porto. Para esses setores letra-

29 PINTO, Moreira. Uma viagem à Cachoeira. A Ordem, 11 jun. 1902. p. 1.
30 A ORDEM. 21 jun. 1902. p. 2.
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dos, muitos indivíduos pobres se furtavam ao trabalho, fazendo-se impro-
dutivos, por simples vadiagem, resultando em frequentes desordens que
não podiam ser toleradas pela sociedade.

Essas fábricas e casas de negócios empregavam indivíduos das duas ci-
dades e imediações. Muitos sambadores e sambadoras, mães e pais-de-santo,
ogans, equedes, filhas e filhos-de-santo experimentaram seus dias em meio
ao cheiro quente que exalava das folhas de fumo entre os armazéns, as fábri-
cas e o porto, ou se consumiram no calor das fábricas de sabão e cerveja,
curtumes e serrarias. Venderam panelas de barro, comidas, frutas e água.
Sentiram o corpo se curvar ante o peso dos fardos de fumo. Ao final dos dias
de trabalho cansativo, muitos encontravam forças, alegria e fé, para afastar a
fadiga e se juntar em “intermináveis” rodas de samba ou cuidar dos prepara-
tivos para as festas dos voduns e orixás nos arredores das cidades.

No entanto, setores da imprensa estavam dispostos a varrer da região
as “heranças do africanismo”. A presunção de tais setores os enfileirava no
que consideravam a marcha da civilização, acompanhada de progresso
material e cultural. Essa pretensão os levava a acreditar que eles se consti-
tuíam em modelos de hábitos adequados ao convívio social, sendo assim,
portadores de idéias religiosas e costumes elevados, bem como seriam os
arautos dos progressos científicos da modernidade. Os “costumes negrei-
ros”, bem representados pelos sambas, batuques e candomblés, deveriam
ser extirpados através do uso da força policial, para que dessem lugar a “um
século de largo progresso e ampla civilização”31.

Na sociedade brasileira pós-abolição, os grupos dominantes foram aos
poucos articulando formas de manter o controle dos ex-escravos e seus
descendentes. Estes grupos, identificados com o modelo branco de civiliza-
ção européia, buscaram demarcações de natureza racial para justificar e
manter os privilégios hierárquicos que detinham nos tempos da escravi-
dão. Uma vez que a Constituição republicana igualou juridicamente os
negros e os brancos, o critério racial foi utilizado para desqualificar o su-
posto novo cidadão. Este era visto como portador de traços biológicos e
culturais inferiores dos quais deveria se livrar para que pudesse ser alçado a
um patamar de hipotética igualdade.32

Dessa maneira, podemos encontrar na imprensa da época um sem
número de atributos que foram sendo identificados e naturalizados com as
camadas pobres da população, de maioria negra. Esses atributos os relacio-

31 A ORDEM. 21 out. 1905. p. 1.
32 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930).
São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 189-238.
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navam mais frequentemente à vadiagem, ao alcoolismo, à violência, à fei-
tiçaria e ao crime. Para que esses elementos fossem tornados naturais e
identificados com os negros, foram necessárias práticas e representações de
preconceito e discriminação racial disseminadas no cotidiano dos indiví-
duos. Essas ações e representações geravam em todos os grupos sociais a
internalização de valores e condutas racistas, forjando assim “uma identi-
dade contrastiva entre negros e brancos”, sendo o negro aquele inferior e
incivilizado frente ao branco superior e civilizado33.

O sermão de um padre poderia ser o palco da disseminação de tais
valores e práticas discriminatórias. Em visita à cidade de São Félix, o padre
missionário Pedro Rocha transformou os candomblés em tema de sua prédica
dominical. O sacerdote “divagou” sobre os candomblés, utilizando um tex-
to que os caracterizava como “antros de misérias e torpezas inomináveis”
com suas “negras e funestas feitiçarias”. O artigo que o vigário lançou mão
exigia a ação da polícia contra os candomblés, divulgava nomes das mães-
de-santo acompanhados de adjetivos desprezíveis e apontava a localização
de seus pejis na cidade da Cachoeira34.

O episódio sugere, para além do desejo de civil ização que
pretensamente animava os setores letrados da Bahia, que a intenção de
acabar com os “feiticeiros” também mascarava a preocupação da Igreja
católica com a sua hegemonia. A partir da análise de processos criminais
movidos contra adeptos da religiosidade afro-baiana em Salvador, Julio
Braga chama a atenção para essa disputa no campo religioso, advertindo
que estava em jogo mais do que a possível exploração da credulidade públi-
ca por parte dos adeptos dos candomblés. Segundo este autor, nas primei-
ras décadas do século XX, os candomblés já se apresentavam como “uma
religião popular capaz de quebrar o domínio absoluto da Igreja Católica,
identificada com a classe detentora do poder sócio-econômico na Bahia”35.

No Brasil republicano, a igreja católica foi destituída da posição legal
de poder que dispunha, supostamente monopolizando o campo religioso36.

33 BACELAR, Jeferson. A hierarquia das raças: negros e brancos em Salvador. Rio de Janeiro: Pallas, 2001. p. 19.
34 A ORDEM. 16 jan. 1915. p.1.
35 BRAGA, Júlio. A cadeira de ogan e outros ensaios. Rio de Janeiro: Pallas, 1999. p.111-148, BRAGA, J. Na
gamela do feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia. Salvador: EDUFBA, 1995. p. 19.
36 A Constituição de 1824 declarava que a religião católica continuaria como “a religião do Império”. Já a
Constituição de 1891 assim dispunha em seu artigo 72, parágrafo 7.º: “Nenhum culto ou igreja gozará de sub-
venção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União, ou o dos Estados. Ver:
Aliomar Baleeiro (2001). Desde pelo menos o século XVI, a inquisição moderna já denunciava os interesses da
igreja em dispor exclusivamente do conhecimento do oculto, ver: Francisco Bethencourt (2004). Especialmen-
te o capítulo 7 intitulado O mágico e o campo religioso, p. 232-257.
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Assim, ela foi situada como mais uma nas trincheiras da salvação, todavia,
com a vantagem de estar atrelada ao poder socioeconômico então consti-
tuído. De qualquer maneira, a disputa existia e, como demonstra o episó-
dio com o padre Pedro Rocha, o candomblé era percebido como um con-
corrente capaz de mobilizar as energias de um sermão de domingo.

A proposta cristã de salvação contrasta indelevelmente com a experiên-
cia simbólica do universo dos candomblés. Enquanto a igreja ofereceria uma
salvação depois da morte, os candomblés proporcionariam uma dinâmica de
vida que entrelaça os níveis de existência, ou seja, humanos, ancestrais e di-
vindades compartilhariam níveis diferentes de uma mesma experiência. Esses
níveis estão em constante comunicação, motivo pelo qual não é necessário
esperar a morte para alcançar o bem-estar. Assim, viver melhor dependeria da
boa comunicação entre os níveis de existência. Essa comunicação acontece
aqui mesmo, neste mundo, existencialmente dividido e interligado37.

Outras interpretações situam práticas religiosas semelhantes as do can-
domblé como uma atividade que objetiva prevenir o infortúnio e proporcionar
a sorte. Ou seja, a atividade religiosa buscaria afastar os perigos que sitiam a
vulnerabilidade dos corpos (doença, infertilidade, derrota, mau-olhado, mor-
te) e aproximar a fortuna, isto é, saúde, fertilidade, segurança espiritual, pres-
tígio e sucesso38. De qualquer sorte, preserva-se aí a diferença frente às religi-
ões ditas reveladas, como o islamismo ou o cristianismo, uma vez que o can-
domblé estaria preocupado com a sustentabilidade da vida, em contraste com
aquelas mais interessadas na salvação eterna da alma em outro plano.

Por seu turno, desde a Idade Média a igreja católica difundia a visão
do que considerava ser, por um lado, a virtude de Deus e, por outro lado,
aquilo que era arte diabólica. O conhecimento da verdade divina só era
possível através dos seus representantes. Estes eram considerados legítimos
conhecedores do mistério. Fora deste círculo, circulavam bruxas e feiticei-
ros que, com a agência do Diabo, podiam ter êxito nas suas ações. É impor-
tante assinalar que ao domínio católico da oferta religiosa subjaz uma lógi-
ca de legitimação da ordem estabelecida, imposta pelos estratos privilegia-
dos às camadas desfavorecidas da sociedade. Essa lógica é baseada na troca

37 SANTOS, Juana E. dos. Os nagô e a morte: páde, asésé e o culto égun na Bahia. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
38 CRAEMER, W.; VANSINA, J.; FOX, R. Religious movements in Central Africa: a theoretical study.
Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 18, n. 4, p. 458-475, oct. 1976, KARASCH, Mary C.
A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2000. p. 350-362,
PARÉS, Luis Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Unicamp,
2006. p. 103-109.
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– o indivíduo que experimenta uma vida de resignação aqui na terra seria
compensado com a salvação depois da morte39.

Nos próximos parágrafos, esboçaremos um movimento que se realiza no
discurso dos grupos dominantes em relação às práticas culturais e religiosas afro-
brasileiras, desde a Colônia até o século XIX, e mais acentuadamente, após 1850.
Percebe-se, nesse longo período, que as estratégias de controle sofreram um len-
to e progressivo deslocamento. Se, desde a época colonial, elas se assentavam na
necessidade de catequização e conservação da ordem escravocrata, ao longo do
século XIX, e principalmente após 1850, acompanhando o desgaste da institui-
ção escravista, as elites brasileiras foram se apropriando mais fortemente do “dis-
curso civilizador”, enquanto as preocupações com a ordem escravocrata perma-
neciam latentes. Os dois argumentos estavam intimamente ligados, porém, a
mudança foi se operando no campo discursivo, adaptando-se ao processo gradu-
al de abolição da escravidão no Brasil.

O discurso civilizador se fortaleceu no Brasil a partir de meados do
século XIX. Dois movimentos convergentes contribuem para esse fortale-
cimento, na medida em que alimentavam os anseios de segurança e bem-
estar daqueles que supostamente guiavam os destinos da sociedade brasi-
leira. Refiro-me, por um lado, ao processo gradativo de libertação dos es-
cravos, que coagia as elites a forjar novas formas de controle e manutenção
da ordem. E, por outro lado, ao discurso médico-higienista que, por ter
sido gerador de transformações em importantes cidades européias, chega-
va ao Brasil com promessas de modernidade e saúde. Esses movimentos
convergiram e situaram as práticas lúdicas e religiosas afro-brasileiras, bem
como seus participantes, como difíceis obstáculos ao saneamento urbano e
moral, portanto, entraves à civilização.40

A MARCHA DA CIVILIZAÇÃO: EVANGELIZAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA ORDEM

Desde os tempos coloniais, os encontros festivos dos negros desperta-
vam a atenção dos brancos41. Vasta literatura indica que os setores domi-

39 BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia: feiticeiras, adivinhos e curandeiros em Portugal no século
XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 232-257.
40 Sobre o discurso higienista no século XIX, ver: Muniz Sodré (1988, p. 21-45).
41 REGINALDO, Lucilene. Festas dos confrades pretos: devoções, irmandades e reinados negros na Bahia
setecentista. In: BELLINI, Lígia; SOUZA, Evergton; SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Formas de crer: ensaios de
história religiosa do mundo luso-afro-brasileiro, séculos XIV-XXI. Salvador: EDUFBA, 2006. p. 197-225.
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nantes se dividiam entre tolerar e reprimir os batuques. Esses trabalhos
demonstram que o controle dos batuques jamais seguiu um direcionamento
único e uniforme. Na verdade, expressões culturais de matriz africana as-
sumiram diferentes papéis, a depender do contexto em que se tornavam
públicas. Assim, pode-se considerar que as variantes que impulsionavam
alguma autoridade, com maior ou menor poder, contra ou a favor dos ba-
tuques, eram muitas. Os pesquisadores são unânimes em reconhecer que
tolerar ou reprimir dependia da hora e das circunstâncias, embora o estilo
pessoal de uma autoridade ou senhor pudesse ser decisivo42.

Por outro lado, os batuques e os dias santos andaram lado a lado no
Brasil. Entretanto, essa caminhada não foi harmoniosa. Os confrontos entre
representantes da Igreja e os batuques perduraram até a República. Os pri-
meiros a debater essa questão, ainda na atmosfera do Brasil colonial, foram
os jesuítas Benci e Antonil. Diante de uma religiosidade sincrética que se
esboçava e debruçados sobre o que consideravam a “cristianização imperfei-
ta” dos africanos escravizados, Benci acreditava na austeridade paciente e
constante para superar o problema, enquanto Antonil enxergava os
“folguedos” dos negros numa outra perspectiva disciplinar. Para ele, a per-
missão dos batuques livraria os negros da melancolia, aliviando as mazelas
do cativeiro e, por conseguinte, tornando-os mais saudáveis e produtivos43.

No Brasil, a posição de Antonil frente às coroações de reis e às festas de
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito reflete o ponto de vista da produ-
ção e reprodução do sistema, colocando-se a favor de manifestações sincréticas
sob o ângulo do controle social e ideológico dos negros escravizados. Nota-se
que apesar do perigo que as festas negras podiam representar para os bran-
cos, elas dispunham de apelo e justificativa para a lógica do sistema escravista.
Dessa maneira, foram utilizadas como instrumento de controle, entendidas
como uma válvula de escape do contingente escravo. Através da devoção
religiosa, da vida no interior das irmandades e da festa do santo padroeiro, a
Igreja católica tinha em vista um projeto evangelizador44.

42 REIS, João José. Tambores e temores: a festa negra na Bahia na primeira metade do século XIX. In: CUNHA,
Maria Clementina Pereira (Org.). Carnavais e outras festas: ensaios de história social da cultura. Campinas-SP:
Unicamp, 2002. p. 101-155, ABREU, Martha. O império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio de
Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Fapesp, 1999, p. 284, SANTOS, Jocélio Teles
dos. Divertimentos estrondosos: batuques e sambas no século XIX. In: SANSONE, Lívio; SANTOS, Jocélio
Teles dos (Org.). Ritmos em trânsito: sócio-antropologia da música baiana. São Paulo: Dynamis; Salvador: Progra-
ma A Cor da Bahia, 1997. p. 15-38.
43 SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial.
São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 92-93.
44 REGINALDO. Lucilene. Festas dos confrades pretos, 2006.
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Em 1624, em Angola, já havia catecismos elaborados nas línguas
kimbundo e kikongo45. Em 1658, um catecismo para uma missão em Alladá
utilizava a palavra vodu para se referir ao Deus cristão e o nome do vodum
Lisá era usado para identificar Jesus Cristo. Já em 1708, um jesuíta portu-
guês elaborou um catecismo na língua de Alladá para ser usado no Brasil46.
Contudo, a prática evangelizadora européia, tanto na África quanto nas
Américas, não foi pacífica. Parceira do projeto colonial, além da violência
simbólica, a violência física fez parte do processo. A política da “pregação
pela espada e pelo açoite” foi largamente utilizada. Como justificativa se
apregoava que para um povo bárbaro como o africano, o cristianismo não
poderia ser imposto sem repressão47.

Na tentativa de encontrar o ponto de vista dos negros, Luiz Mott
sumaria o debate antropológico em torno do assim chamado “sincretismo
religioso afro-brasileiro” em duas dimensões: “1) ao cultuar os santos
católicos, os africanos estavam apenas iludindo os donos do poder e os
catequistas, pois sua devoção dirigia-se não a Nossa Senhora ou a San-
to Antônio, mas às divindades de seus ancestrais camuflados atrás das
imagens dos brancos; 2) os santos católicos foram incorporados ao
panteão de origem, aumentando e intensificando a magia africana”. O
autor considera pertinentes as duas explicações, que ao invés de serem
exclusivas, seriam complementares48. Estaria assim delineado um cará-
ter de fundamental preservação e resistência cultural dos negros, agin-

45 No terreno do sincretismo afro-católico históriadores sugerem, por exemplo, que os batuques que acompa-
nhavam a coroação de Reis Congo no Brasil apontam para um processo de cristianização mais longo, iniciado
na África do século XV, quando o primeiro soberano congolês converteu-se ao catolicismo. Esse processo de
cristianização que levou ao “aportuguesamento” das instituições do Congo, por sua vez, não exterminou as
tradições bakongo, servindo mais a interesses econômicos e de governo do que a interesses propriamente religi-
osos. Em sentido semelhante, com relação às práticas religiosas dos povos da África Central e Ocidental, pes-
quisadores apontam que o uso comum do assim chamado “complexo cultural ventura-desventura” e o incessan-
te nascimento de novos movimentos religiosos facilitou o ajuste e a propagação de renovados símbolos e liturgias
que objetivam afastar o infortúnio e aproximar a sorte. Sobre o sincretismo afro-católico no Congo, ver: Ronaldo
Vainfas e Marina de Mello e Souza (1998, p. 95-118) e Alberto da Costa e Silva (2002). Especialmente o
capítulo 10, intitulado No reino do Congo, p. 359-405. Também sobre práticas religiosas na África Central, ver:
W. Craemer, J. Vansina e R. Fox (1976)
46 THORNTON, John K. On the trail of voodoo: African christianity in Africa and the Americas. Americas: a
Quarterly Review of Inter-American Cultural History, New York, v. 44, n. 3 p. 261-278, jan. 1998.
47 Ferretti cita o clérigo Balthazar Afonso, em 1585, contente com as táticas dos exércitos de Portugal tomando
pequenas vilas de assalto: “Os portugueses queimaram vivos os pagãos em suas choupanas e várias cabeças eram
expostas a fim de amedrontar os adversários. Em outra ocasião 619 narizes foram cortados pelos portugueses”.
Sérgio Figueiredo Ferretti (2006, p. 120-121).
48 MOTT, Luiz R. B. Escravidão, homossexualidade e demonologia. São Paulo: Ícone, 1988. p. 110-111. Estudando
o sincretismo nas religiões afro-brasileiras, Sérgio Ferretti afirma que todas as religiões são sincréticas e que “tal
fato não diminui, mas engrandece o domínio da religião, como ponto de encontro e de convergência entre
tradições distintas”, ver: Sérgio Figueiredo Ferretti (2006, p. 113-130).
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do criativamente em terreno adverso, defendendo e reconstruindo va-
lores e práticas culturais49.

Analisando uma devassa contra a “dança de Tunda” no arraial de
Paracatu, nas Minas Gerais dos idos de 1747, nos dias de setembro em que
os católicos comemoram os santos Cosme e Damião, Mott não deixou de
notar a pouca atenção dispensada pelo vigário-geral ao referido ritual dos
negros (que articulava elementos africanos e católicos). Para Luiz Mott, a
grande preocupação da maioria dos sacerdotes que viviam nas Minas “não
era exatamente com o reino dos céus” e sim “amealhar o máximo de rique-
za aqui mesmo na terra”. O autor também argumenta que somente uma
mulher acusada de feitiçaria no Brasil foi enviada para os cárceres da
Inquisição. Para ele, “os inquisidores estavam mais interessados em perse-
guir os abastados judeus e cristãos novos do que gastar tempo e dinheiro
com batuques da negrada”50.

No entanto, desde a Idade Média o mundo vinha passando por uma
progressiva demonização da existência. Processo que alcançou níveis qua-
se insuportáveis com os jesuítas na época moderna. Estes julgavam as prá-
ticas lúdicas e religiosas dos outros, fossem indígenas ou africanos, como
aberrações satânicas. No primeiro quartel do século XVIII, Nuno Marques
Pereira (o Peregrino da América) realizou a primeira descrição literária
que se tem notícia de um calundu51, caracterizando-o como demoníaco52.
Também a referida dança de Tunda que, na demonstração de Mott, “apre-
senta enorme semelhança aos candomblés e xangôs contemporâneos do
Nordeste”, foi qualificada de “dança diabólica” que atentava contra a “santa
fé católica”53.

49 Em que pese a terminologia empregada, Laura de Mello e Souza, apoiada nos argumentos de Roger Bastide,
enfatiza o caráter de preservação cultural do sincretismo religioso afro-católico: “Outorgado, talvez, num pri-
meiro momento, pela camada dominante, o sincretismo afro-católico dos escravos foi uma realidade que se
fundiu com a preservação dos próprios ritos e mitos das primitivas religiões africanas.” Ver: Laura de Mello e
Souza (1986, p. 93-94). Sobre o posicionamento de alguns líderes da religião afro-brasileira, de militantes do
movimento negro e de intelectuais sobre o sincretismo, ver: Josildeth Gomes Consorte (2006, p. 71-91).
50 “Acotundá ou a dança de Tunda é o nome de um ritual religioso dedicado ao culto de deus da nação Courá
(Lagos, Nigéria), praticado no arraial de Paracatu (Minas Gerais) e que no ano de 1747 foi desmobilizado por
um batalhão de capitães-do-mato perseguidores de negros fugidos.” Ver: Luiz R. B. Mott (1988, p. 87-117).
51 Calundu é a denominação mais antiga para rituais religiosos de matriz africana realizados no Brasil. Essa
denominação já aparece na poesia de Gregório de Matos no século XVII. Ver: Yeda Pessoa de Castro (2001, p.
192) e Jocélio Telles Santos (1997, p. 17). A partir do século XVIII acontece um sensível aumento nas denún-
cias contra os calundus. Ver: Luiz R. B. Mott (1988, p.109).
52 SOUZA, L. de M. e. O diabo e a Terra de Santa Cruz, 1986. p. 137-145.
53 MOTT, L. R. B. Escravidão, homossexualidade e demonologia, 1988. p. 88-108.
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Nas ruas da vila de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no natal
de 1808, o padre local tentou acabar com as comemorações realizadas à
moda africana pelos negros hauçás e nagôs, acompanhados de gente “de
toda qualidade”. Após se dirigir aos referidos africanos com “zelo apostóli-
co” foi recebido com “palavras menos decentes” que argumentavam sobre
o pouco tempo livre que tinham para se divertir ao contrário dos senhores
que dispunham de todo o tempo para o lazer. Dessa maneira, os negros
escravizados censuraram a escravidão e a religião católica, uma vez que
continuaram a batucar e a dançar, além de proferirem obscenidades contra
o padre54. No Rio de Janeiro, Martha Abreu observou que os batuques se
intensificaram nas proximidades da Igreja de Santana no dia de sua santa,
na segunda metade do século XIX. A autora argumentou que, sob o olhar
vigilante de vizinhos e autoridades, os africanos e seus descendentes nego-
ciaram seu divertimento e também a possibilidade de recriar determinadas
tradições religiosas através dos batuques no dia da santa55.

O CONTROLE DOS BATUQUES NO SÉCULO XIX

Os ajuntamentos festivos dos negros eram notados com preocupação
entre setores dominantes da sociedade pela possibilidade quase sempre ma-
nifesta de desordens que os acompanhava. Na primeira metade do século
XIX, a Bahia foi palco de muitas rebeliões escravas, que foram alimentadas,
em parte, pelo aumento do tráfico de africanos. Estima-se que nesse período
350 mil escravizados trazidos da África tenham chegado à Bahia. Aproxima-
damente 7 mil por ano, trazidos da baía do Benin, império do Daomé, terras
iorubá, terras hauçás e vizinhança. O Recôncavo baiano, particularmente,
experimentou um notável crescimento econômico a partir das últimas déca-
das do século XVIII. A ampliação do contingente escravizado contou ainda
com a produção de fumo em Cachoeira, produto que foi utilizado em larga
escala na troca por negros na costa ocidental da África56.

54 REIS, J. J. Tambores e temores, 2002. p. 107-108.
55 ABREU, M. O império do Divino, 1999. p. 292-293.
56 Segundo João José Reis, foi de fundamental importância nesse crescimento a Revolução Escrava do Haiti,
uma vez que essa colônia francesa respondia pela agricultura açucareira de exportação “mais próspera do mun-
do”. Assim, valendo-se da ausência desse poderoso concorrente no mercado internacional, os engenhos de
açúcar do Recôncavo puderam aumentar o número de africanos, a produção e os lucros. Ver: João José Reis
(1992, p. 100-101). Sobre as estimativas do tráfico de escravos na primeira metade do século XIX, ver João José
Reis (2003, p. 24-25, 120-121).
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Caso observemos a importância dispensada pelas autoridades coloni-
ais à dimensão étnica dos batuques durante a escravidão africana no Bra-
sil, as diferentes práticas levadas a efeito pelo 6º Conde da Ponte (1805-
1810) e pelo 8º Conde dos Arcos (1810-1818) são referências obrigatórias
na discussão. As referidas autoridades estavam atentas ante a possibilidade
de tensões e alianças étnicas recriadas na Bahia. Enquanto o primeiro acre-
ditava na repressão sem descanso para por fim aos batuques que subverti-
am a “ordem simbólica” européia e facilitavam a criação de laços de solida-
riedade entre os africanos, o segundo acreditava na possibilidade de os ba-
tuques preservarem ou mesmo acirrarem as divisões étnicas entre os ne-
gros. Ou seja, para o Conde dos Arcos era necessário tolerar os batuques
de negros como forma de preservação da ordem escravista, uma vez que,
caso os africanos preservassem suas rivalidades étnicas, pouco poderiam
fazer contra os donos do poder – os brancos57.

Em sentido análogo, do ponto de vista do “saber erudito” europeu, as
discussões sobre civilização, cultura e barbarismos, não eram recentes. Elas
remontavam a tradições do pensamento clássico, reformuladas a partir do
século XVIII58. No Brasil, sobretudo a partir da Independência, setores da
elite dispensaram progressiva atenção à temática da “civilização”. Esta era
representada como uma conquista progressiva e cumulativa, todavia, ne-
cessitava de luta contra a tradição, a superstição e o instinto irracional.
Dessa maneira, o assim chamado “paganismo africano”, em suas manifes-
tações privadas ou públicas, mereceu acalorados discursos e práticas que os
repreendia59. Na base do paradoxo “tolerar ou reprimir” presente nas estra-
tégias de setores da elite para civilizar os costumes dessas terras, encontra-
va-se uma forte perspectiva de controle dos negros escravizados, ou seja,
era a manutenção da ordem que estava no núcleo dos dois paradigmas de
tratamento da festa negra.

Nas décadas que seguiram à proclamação da Independência, as admi-
nistrações locais passaram a dispensar um progressivo esforço para contro-
lar a população negra, livre e escravizada, através, principalmente, de pos-

57 Para uma análise das práticas dos dois condes baianos, ver: João José Reis (2002, p. 109-112, 2003, p. 68-93).
58 KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Tradução Mirtes Frange de Oliveira Pinheiros. Bauru, SP:
EDUSC, 2002. Para Norbert Elias, conceitos como o de civilização “têm algo do caráter de palavras que ocasi-
onalmente surgem em algum grupo mais estreito, tais como família, seita, classe escolar ou associação, e que
dizem muito para o iniciado e pouquíssimo para o estranho. Assumem forma na base de experiências comuns.
Crescem e mudam com o grupo do qual são expressão. Situação e história do grupo refletem-se nelas. E perma-
necem incolores, nunca se tornam plenamente vivas para aqueles que não compartilham tais experiências, que
não falam a partir da mesma tradição e da mesma situação.” Norbert Elias (1994, p. 21-50, grifo meu).
59 João José Reis analisou “Um debate na Assembléia Provincial da Bahia sobre a proibição do batuque em
1855”. Ver: João José Reis (2002, p. 134-147).



O Poder dos Candomblés  /  47

turas municipais cada vez mais detalhadas, no sentido de disciplinar a cir-
culação dos negros no espaço público. Nas posturas da Câmara Municipal
de Cachoeira, havia a proibição de “vozerias” desde 1828. Encontramos a
expressa proibição dos batuques, pela primeira vez, na resolução de 15 de
junho de 185560. Evidente que não escapava aos legisladores – eles tam-
bém senhores escravocratas – seus interesses imediatos. Impedir que os
negros trocassem o trabalho pelo divertimento, além de acabar com as de-
sordens, evitaria prejuízos, alguns irrecuperáveis.

Foi o que ocorreu em 1822, na cidade de Cachoeira, com o crioulo An-
tônio que, durante “um lundu de pretos”, matou o também crioulo José Pai-
xão, em frente a uma taverna. Antônio e José eram escravos, respectivamente,
de Rodrigo Antônio Falcão e da viúva Maria Rosa Santa Rita. Na visão dos
senhores, o acontecimento gerou um duplo prejuízo, afinal, um escravo foi
preso e o outro estava morto. Naquele mesmo ano, durante as lutas pela inde-
pendência da Bahia, os Conselheiros Interinos de Governo estabelecidos em
Cachoeira recomendaram às autoridades policiais do Recôncavo que impedis-
sem “severamente” as reuniões de escravos “a pretexto de funções, ou tabaques,
e vigiando muito escrupulosamente sobre a conduta dos mesmos.”61

João José Reis constatou que após a revolta dos africanos malê, em
1835, ficou mais difícil para o povo negro festejar ao seu modo. A
iminência de rebeliões escravas fazia tremer senhoras e senhores, em últi-
ma instância, preocupados com a segurança de suas vidas. Setores da
imprensa baiana, por sua vez, cuidaram de refletir e até aumentar esse
temor. A relação entre batuque e rebelião foi sempre enfatizada, explo-
rando preocupações com o “olhar estrangeiro”, com a imagem da cidade
entregue aos “bárbaros” africanos, mas, sobretudo, com a desordem62. De
forma semelhante, Jocélio Teles dos Santos notou o incômodo que os
batuques causavam a setores da el i te  baiana através de jornais
soteropolitanos e da constantemente renovada legislação contrária a tais
divertimentos. O autor observou que “da resolução de 25 de fevereiro de
1831 à de 10 de julho de 1889, as proibições foram mantidas com o intui-
to de não consentir ajuntamentos de escravos, lundus, vozerias, batu-
ques, danças de pretos, alaridos e sambas”63.

60 CÓDIGO de Posturas da Câmara Municipal da Cidade da Cachoeira, 1855. Fonte disponível no Arquivo
Regional de Cachoeira.
61 A recomendação aconteceu após receberem denúncias sobre a possibilidade de revoltas escravas insufladas
pelos portugueses. Ver: João José Reis (2002, p. 115).
62 REIS, J. J. Tambores e temores, 2002. p. 121-129.
63 SANTOS, J. T. dos. Divertimentos estrondosos, 1997. p. 15-38.
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Assim, percebe-se que o acento repressivo recaía mais sobre a neces-
sidade de conservação da ordem na Bahia escravocrata do que sobre as
ameaças à Bahia “civilizada”. Ou seja, um lento deslocamento se operou
na retórica de setores da elite contra as práticas lúdicas e religiosas de ma-
triz africana no correr do século XIX. Notadamente após 1850, esses seto-
res passaram a dispensar maior ênfase ao “discurso civilizador”, enquanto
os temores pela manutenção da ordem trespassavam suas palavras. É evi-
dente que os dois argumentos estavam intimamente ligados, porém, a mu-
dança foi se operando no campo discursivo, não dissimulando, mas adap-
tando-se às iminências das circunstâncias históricas, isto é, ao processo
gradual de abolição da escravidão no Brasil64.

AS TENTATIVAS DE ORDENAMENTO DA FESTA

As campanhas contrárias aos entrudos e favoráveis ao carnaval, apoi-
adas na oposição barbárie-civilização, ganham terreno a partir de mea-
dos do século XIX e são emblemáticas quanto ao deslocamento retórico
de que trato, isto é, à mudança de ênfase na manutenção da ordem
escravocrata para o relevo na construção de uma “ordem civilizada”65.
Os entrudos passaram a ser caracterizados como selvagens e ofensivos à
civilização, enquanto o carnaval se estruturava a moda francesa como
símbolo de riqueza, com préstitos luxuosos, bailes de mascarados e brin-
cadeiras de rua onde reinaria a ordem, a alegria e a civilidade66. Em Ca-
choeira, os entrudos foram proibidos em 1855, nos seguintes termos: “É
proibido andar pelas ruas jogando entrudo, ou jogar de dentro das casas
sobre quem passa pelas ruas”67.

No Rio de Janeiro do século XIX, as descrições do jogo de entrudo de-
monstram a plástica do referido divertimento. As narrativas revelam o “costu-
me de molhar-se e sujar-se uns aos outros com limões ou laranjinhas de cera

64 É importante assinalar o desenvolvimento da imprensa no século XIX como mola propulsora desse desloca-
mento discursivo.
65 Verger identifica em meados do século XIX o início da perseguição aos entrudos na Bahia. Pierre Verger
(1980).
66 FRY, Peter; CARRARA, Sergio; MARTINS-COSTA, Ana Luiza. Negros e brancos no carnaval da velha
república. In: REIS, João José dos (Org.). Escravidão e invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil. São
Paulo: Brasiliense, 1988. p. 232-263.
67 CÓDIGO de Posturas. Resolução de 15 de junho de 1855. p. 6. Fonte disponível no Arquivo Regional de
Cachoeira.
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recheadas com água perfumada, com recurso a seringas, gamelas, bisnagas e
até banheiras – todo e qualquer recipiente que pudesse comportar água a ser
arremessada”. As descrições também se referem ao “uso de polvilho, vermelhão,
tintas, farinhas, ovos e mesmo lama, piche e líquidos fétidos”68.

Temos notícia sobre os festejos de carnaval em Cachoeira desde o ano
de 1879, quando “pessoas de critério e gosto se reuniram para festejar pela
primeira vez o carnaval na cidade”69. Também nesta cidade o carnaval se
organizou em oposição ao jogo do entrudo. Registrando fatos comuns na
vida passada da cidade da Cachoeira narrados por seu pai, Francisco José
de Mello assim se referiu à prática do entrudo local ou: “laranjinha, que
consistia em jogar pacotes de goma molhada ou água entre os praticantes”.
A crônica ainda relata que “essa prática inconveniente gerava incidentes,
às vezes, de certa gravidade”70.

Pedro Celestino da Silva nos traz uma descrição do entrudo em Ca-
choeira:

Grupos de rapazes, dispersos pelas ruas, agarravam amigos
e desconhecidos e, lutando corpo a corpo, metiam-nos
dentro de gamelas adredemente cheias de água, e por so-
brecarga toda a família do folgazão despejava sobre o infe-
liz cuias e mais cuias de água.
E, assim, machucado e maltratado, tendo as vestes
encharcadas, era abandonado pelos agressores por entre
estrepitosas gargalhadas.
Outras vezes, não era só a água que colaborava no banho:
entravam também em ação a farinha de trigo, pós pretos,
tinta de escrever, piche, lama com que cobriam os que eram
alvos de tão brutal brincadeira, fazendo-os sob estrondosa

68 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da folia: uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 1920.
São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 54-55. A descrição do entrudo, tal como foi apresentado, asseme-
lha-se às lavagens d’Ajuda tal qual ainda acontecem em Cachoeira.
69 SILVA, Pedro Celestino da. A Cachoeira no carnaval. A Ordem 21 fev. 1925. p. 2. Em edição de 11 de
fevereiro de 1892, o jornal A Pátria da cidade de São Félix opôs as brincadeiras do carnaval aos nocivos diver-
timentos do entrudo. A matéria em tom de louvação a “civilizadora festa” se refere ao clube carnavalesco Filhos
do Sol: “Consta-nos que esse clube sairá com o esplendor próprio do seu título, divertindo e extasiando a popu-
lação desta e da fronteira cidade, nos dias 28 do corrente e 1.º de março vindouro. Aproveitamos a oportunida-
de para louvar os iniciadores de tão aprazível divertimento, que por sua vez tem acabado com o prejudicial
brinquedo do entrudo”. A PÁTRIA. 11 fev. 1892. p. 1, 28 fev. 1892. p. 1.
70 Francisco José de Mello foi articulista do jornal A Ordem. Francisco José de Mello (2004, p. 164). O “jovem”
José Ramiro das Chagas Filho, primogênito do fundador e diretor do jornal A Ordem, “foi assassinado com um
tiro de garrucha” por Cesário Avelino da Silveira, “sob o fútil pretexto de que a vítima queria entrudá-lo.” Pedro
Celestino da Silva (1925, p. 2).
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vaia, arrostar o ridículo por onde passavam.
Esse hábito esteve muito em voga entre pessoas do povo,
trazendo, não raro, resultados funestos e cenas desagradá-
veis que davam que fazer a polícia.
Entretanto, grande parte da população da Cachoeira sen-
tia prazer em molhar-se.71

A imprensa de Cachoeira exortava os jovens filhos da boa sociedade
para a organização dos festejos momescos. A formação de clubes carnava-
lescos era incentivada, ao tempo em que se criticava a falta de entusiasmo
de alguns diante da empresa civilizadora que era o carnaval. A organização
de clubes afastava o perigo dos temidos “caretas a pé” – mascarados avul-
sos, indivíduos maltrapilhos e errantes a desfilar pelas ruas causando desor-
dens e insultando as famílias72.

No carnaval de 1901, a cidade já contava quatro agremiações: os
Emigrantes do Centro, os Democratas Carnavalescos, os Pândegos da Arábia
e os Amigos do Silêncio73. Nesse mesmo ano também foi festejada na im-
prensa a iniciativa de um grupo de jovens que desejavam “erguer a Ca-
choeira do estado apático em que vivia sepultada”. Tratava-se da criação
do Centro Civilizador Familiar, grupo de rapazes que se dedicariam à apre-
sentação de peças de teatro para as famílias, notadamente, “cavalheiros
e senhoras”.74

Alberto Heráclito Ferreira Filho analisou o entrudo em Salvador
nos seus aspectos de classe. Para este autor, o entrudo exacerbava o gro-
tesco da sociedade e fazia uma crítica radical ao “comportamento sóbrio
e respeitável”, uma vez que seu objetivo era, literalmente, “achincalhar”
ou “ridicularizar”. Ele se refere aos negros vestidos de nobres, homens
travestidos de mulher, geralmente prostitutas ou noivas, pretas africanas
carregadas em cadeiras de arruá, negras ostentando grandes panelas e
enormes colheres de pau. Nessa perspectiva, o entrudo demonstrava uma
clara consciência popular dos antagonismos sociais. Assim, uma crítica

71 SILVA, P. C. da. A Cachoeira no carnaval, 1925, p. 2.
72 Em 1901, antecedendo as festas de Nossa Senhora d’ Ajuda, nas quais tinha lugar a tradicional “lavagem”, o
jornal A Cachoeira assim se referia aos caretas a pé: “indivíduos que gostam de bater carteiras e até criminosos
de morte” que enchem “de pudor as nossas faces e de cautela.” A CACHOEIRA. 24 out. 1901. p. 1.
73 Os primeiros clubes carnavalescos de Cachoeira foram os Democratas e os Filhos do Sol. Em 1892 e 1893
“deram brilho extraordinário a festa e trouxeram à cidade centenas de visitantes.” Pedro Celestino da Silva
(1925, p. 2).
74 A ORDEM. 2 fev. 1901. p. 1, 16 fev. 1901, 10 mar. 1901. p. 1.
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“grotesca” às hierarquias e uma inversão simbólica do jogo social eram
encarnados nos entrudos.75

Cabe notar que a substituição do entrudo pelo carnaval à moda euro-
péia jamais aconteceu totalmente. Como observou Wlamyra Albuquerque,
os negros insistiam em participar da festa, “maltrapilhos e mal prontos”,
africanizando o carnaval, todavia não apenas como “a ralé”. A autora de-
monstra que os clubes de negros, organizados a partir do modelo das gran-
des sociedades carnavalescas da época, eram grandes atrações do carnaval
em fins do século XIX. Munidos de carros alegóricos, indumentária cênica
rica em referências africanas, atabaques, cantigas e alegria, clubes como os
Pândegos da África e a Embaixada Africana levavam uma verdadeira mul-
tidão às ruas de Salvador. Para os jornalistas da capital baiana, esses clubes
faziam das vias públicas, durante o carnaval, verdadeiros candomblés76.

Especificamente em relação às festas de candomblé, em que pese os
reclames do jornal soteropolitano O Alabama, o discurso civilizador da im-
prensa incide sobre ele, pelo menos, desde a década de 1860. O periódico
representava essas festas como “bárbaras”, “supersticiosas” e “promíscuas”,
lançando contra tais celebrações uma campanha sistemática de denúncias
que, em última instância, exigia a atuação da polícia. Ao mesmo tempo,
admirava-se de membros do exército e da própria polícia frequentarem essas
festas, concedendo licenças para elas até mesmo “dentro da cidade”. Luis
Nicolau Parés observou, na cidade do Salvador da segunda metade do século
XIX, uma tolerância seletiva dos poderes públicos a certos candomblés. O
autor atribui essa “tolerância”, entre motivos como a crença no feitiço, a
uma justificativa política ancorada no interesse eleitoral77.

Na cidade de Cachoeira, muitos dos “perigosos” caretas a pé no carna-
val e na festa d’Ajuda tinham raízes, literalmente, nos terreiros de can-
domblé. Na festa d’Ajuda de 1934, chama a atenção a participação de um
“terno” com o nome de “Candomblé” que, segundo a reportagem, estava
“bastante animado”78. Esse “terno” bem pode ter sido aquele organizado
por Mãe Paulina no Alto do Cucuí, conhecido como o Candomblé de Ca-

75 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das mulheres: condição feminina e cotidiano popular na Belle
Époque imperfeita. 1994. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Federal da Bahia, Salvador. p. 101-104.
76 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Esperanças de boaventuras: construções da África e africanismos na
Bahia (1887-1910). Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, v. 24, p. 215-246, 2002.
77 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 125-142. Analisamos as relações entre alguns terreiros de
candomblé de Cachoeira e políticos locais no capítulo 3.
78 A ORDEM. 24 set. 1934. p. 1.
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reta79. As brincadeiras do entrudo na cidade também permaneceram e ca-
minharam juntas com as festas de carnaval e a lavagem d’Ajuda. Repor-
tando-se à memória familiar sobre os “grandes carnavais da Cachoeira” no
início do século XX, o Sr. Francisco José de Mello registrou que “na véspe-
ra do desfile, era iniciado o carnaval, com a prática do entrudo ou da
laranjinha”80.

As brincadeiras de indivíduos ou grupos mascarados durante algumas
festas encontravam reações de autoridades políticas, religiosas, militares e
da imprensa. Ao fazer uso de uma máscara, sujeitos considerados simples e
pacíficos podiam assumir características ofensivas, vingando-se de seus
perseguidores habituais, de vizinhos inconvenientes e quaisquer cidadãos
que fossem antipatizados. Era o momento de expor alguém ao ridículo atra-
vés da apresentação ou comentário público de algum escândalo de sua vida
particular. Desde muito tempo, a difamação satírica fazia parte das festas
de carnaval, todavia, para o indivíduo negro e herdeiro de valores e práti-
cas africanas, mascarar-se poderia significar algum tipo de identificação de
caráter divino que outorgava ao mascarado o poder de punir crimes e reve-
lar culpas.81

OS BATUQUES E A CIDADE PÓS-ABOLIÇÃO

Nos dias que se seguiram a 13 de maio de 1888, data do fim do esta-
tuto legal da escravidão, as autoridades do Recôncavo se preocuparam so-
bremaneira com os rumos das cidades e, principalmente, com os seus negó-
cios. Não poderia ser diferente na região que até a véspera da abolição
concentrava 10% da população escrava de todo o país82. Os batuques em
comemoração à custosa liberdade para os escravos foram vistos pelos fa-

79 Gaiaku Luiza recordava algumas cantigas do repertório do “Candomblé de Careta” de Mãe Paulina, entre
elas: Vamos embora que o Vapor já assoviou / ele está anunciando está tocando o agogô. Outra letra dizia: Eh!
Eh! Mamãe Paulina / Agô! Agô! Mamãe Paulina. Gaiaku Luiza também lembrava de Pai João de Azansú, do
Terreiro Viva Deus, que nas festas saía de careta e cantava: Pai João já chegou / vem vendendo obí e orobô;
adiante, a partir do capítulo 3, iremos saber mais sobre Mãe Paulina.
80 MELLO, Francisco José de. Coquetel literário. Cachoeira: Radami Indústria Gráfica, 2004. p. 164.
81 CUNHA, M. C. P. Ecos da folia, 2001. p. 40-41. Nos festivais Gèledés, entre os iorubas, têm lugar momentos
satíricos onde vizinhos truculentos podem ser representados criticamente por indivíduos mascarados. Segundo
Renato da Silveira, isso acontecia por vezes com os daomeanos e, também, com os colonizadores europeus. Ver:
Renato da Silveira (2006, p. 432-437).
82 BARICKMAN, Bert Jude. Até a véspera: o trabalho escravo e a produção de açúcar nos engenhos do
Recôncavo. Afro-Ásia, Salvador, n. 21-22, p. 177-238, 1998-1999.
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zendeiros e por muitas autoridades como intermináveis, prenúncio da va-
gabundagem e audácia dos negros, bem como, eram notados como produto
de seus espíritos bárbaros e inferiores. Um delegado da vila de São Francis-
co do Conde se queixou ao chefe de polícia dos “ruidosos” sambas que
duravam noites seguidas. E não apenas no Recôncavo. Na verdade, as co-
memorações da abolição tiveram lugar em muitas localidades da província
e, de uma maneira geral, alongaram-se por dias e noites.83

O que era considerado pelos setores dominantes como “a solução ra-
dical da questão servil”, foi recebido em muitas províncias com festas, con-
flitos e mesmo perturbação da já frágil ordem social. Analisando a corres-
pondência da época entre os Ministérios e os Presidentes das Províncias,
Wlamyra Albuquerque observou que de norte a sul do país a notícia da
abolição foi admitida com apreensão pelas autoridades. As preocupações
das autoridades provinciais giravam em torno das possíveis migrações, sa-
ques e revoltas que os libertos viessem a promover. O Ministério da Justiça,
por seu turno, de uma maneira geral, recomendava atenção no cumpri-
mento das leis para a dispersão de reuniões e ajuntamentos ilícitos84.

Em 1905, o chefe de segurança pública fez publicar um edital que
delineava um campo de ilegalidades para a festa, entre elas: 1) a exibição
de costumes africanos com batuques; 2) a exibição de críticas ofensivas a
personalidades e corporações; 3) o uso de máscaras depois das seis horas da
tarde, exceto nos bailes até meia-noite. Ainda mais, os mascarados “mal-
trapilhos e ébrios” seriam “colocados sob custódia”, devendo ser “rigorosa-
mente observadas as posturas municipais relativamente ao entrudo”85. Como
se pode notar, os batuques não saem da pauta. Ao contrário, são eles que
devem ser banidos junto com suas manifestações dos costumes africanos.
Todavia, essas proibições continuavam na dependência de circunstâncias
que não constavam na letra da lei. Porém, eram interpretadas por autori-
dades que, em última instância, decidiam sobre o que estava autorizado e o
que estava de fato proibido.

Também a opinião da imprensa podia variar ao sabor das conveniênci-
as políticas. Os jornalistas podiam se posicionar contra ou a favor de algu-

83 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). Cam-
pinas, SP: Editora da UNICAMP, 2006. p. 124, ALBUQUERQUE, Wlamyra. A exaltação das diferenças:
racialização, cultura e cidadania negra (1880-1900). 1994. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filoso-
fia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, p. 90-93.
84 ALBUQUERQUE, W. A exaltação das diferenças, 2004. p. 79-124.
85 JORNAL DE NOTÍCIAS. 24 fev.1905 apud FRY, P.; CARRARA, S.; MARTINS-COSTA, A. L. Escravidão
e invenção da liberdade, 1988. p. 232-263.
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mas manifestações populares, de acordo com a situação política que a cidade
estivesse atravessando. Isso fica explícito no tratamento dado às máscaras
durante as festas de carnaval e d’Ajuda. O jornal do grupo então no poder as
temia e criticava seu uso a pretexto de atentarem contra a moral, os bons
costumes e, em última instância, à civilização. Já quanto ao órgão de im-
prensa pertencente ao grupo de oposição, não era difícil encontrá-lo incen-
tivando os mascarados avulsos e suas “críticas inocentes”.86

No início da República, nota-se que a população afro-brasileira vi-
nha sendo “convidada” a esquecer suas memórias, consideradas selvagens,
a fim de não macular a construção de outra comunidade imaginada: o Bra-
sil civilizado, modelado a partir de padrões europeus. A imprensa assumiu,
notadamente, as trincheiras da civilização87. Por outro lado, as práticas
culturais e religiosas afro-brasileiras preservavam e reconfiguravam saberes
de matriz africana, ao tempo em que ajudavam seus participantes na ela-
boração de balizas de outras identidades, que reinterpretavam heranças
africanas na diáspora, insubordinando-se muitas vezes contra discrimina-
ções de classe, raça e de caráter religioso.

Essa disputa pelo imaginário da nação não se inaugurou com a Repú-
blica, entretanto, a partir dela assumiu novos contornos. No cerne dos “no-
vos” discursos e práticas se encontram mais fortemente apresentadas preo-
cupações com o caráter (ou identidade) da nação. Ao longo do século XIX,
esse desassossego era latente, uma vez que preocupações com a manutenção
da ordem escravista assumiam maior relevância nas discussões sobre proibir
ou tolerar os batuques de negros. No correr da segunda metade do século
XIX, e notadamente após a abolição e o advento da República, o desloca-
mento aqui mencionado se consolidou na retórica e no comportamento dos
grupos dominantes. Estes passaram a enfatizar, para além da manutenção da
ordem, preocupações mais condizentes com o “caráter nacional”. Esses seto-
res se presumiam como a “parte sã e civilizada” da nação, em contraposição
aos setores populares, responsáveis por “costumes bárbaros” que eram repre-
sentados nos jornais como heranças africanas88.

86 A ORDEM. 21 fev. 1903, p. 1. Nos anos iniciais do século XX, o jornal A Cachoeira (“Órgão do Partido
Republicano”) publicava textos contra os mascarados. Entre outros: “Em prol da moral”. A CACHOEIRA. 31
out. 1901. p. 1.
87 Para o conceito de “comunidades imaginadas” e, também, a respeito da importância da imprensa para a auto-
imaginação nacional, ver: Benedict Anderson (1989).
88 No Rio de Janeiro, Maria Clementina Pereira da Cunha nota que a partir de meados da década de 1870
ocorre uma rápida mudança na própria imprensa que, adotando padrões mais modernos, buscava um público
leitor ampliado, multiplicando suas pautas e interesses e assumindo claramente um papel “civilizatório”. Ver:
Maria Clementina Pereira Cunha (2001, p. 318).
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A reformulação do sistema legal tencionava interferir em todas as
relações sociais engendradas no espaço público. Para tanto, reitero, re-
clamava valores morais e civilizatórios que visavam a ordenar a vida
cotidiana das cidades, o vai e vem do trabalho e as algazarras nas ruas.
Nas posturas da Intendência Municipal de Cachoeira, no período repu-
blicano, as diversas proibições anteriores a República continuaram a
valer. Apenas foram realizadas alterações diante das novas tramas le-
gais89. Os ganhadores e ganhadeiras foram obrigados a se inscrever na
secretaria da intendência e receber um número de controle que deveri-
am usar “ostensivamente”. Os ganhadores foram proibidos de “anda-
rem pelas ruas seminus” ofendendo a moral das famílias e, também, de
“andarem pelos passeios com volume aos ombros ou na cabeça”. E as
ganhadeiras e quitandeiras foram proibidas de “estacionar com gamelas
ou objetos do seu comércio” em qualquer ponto da cidade, sendo reser-
vado para elas o “abrigo dos tamarinheiros à praça da Regeneração” ou
“qualquer outro ponto de servidão pública”, mediante licença da inten-
dência municipal90.

Também foram expressamente proibidos os “bandos de mascarados”,
os fogos de artifício, a embriaguez, “palavras e gestos contra a moral” e
“quaisquer divertimentos” depois das 10 horas da noite91. Evidentemente,
essas posturas não eram cumpridas à risca e isso levava a imprensa local,
principalmente o jornal que apoiava o grupo político na oposição, a ques-
tionar a fiscalização da intendência municipal. Contudo, a renovada legis-
lação sobre a circulação de homens e mulheres nas ruas, no exercício de
suas atividades profissionais, demonstra que não apenas as festas populares
estavam submetidas à vigilância da opinião e administração públicas. Ha-
via uma preocupação com o disciplinamento da vida na cidade; esse
ordenamento era parte integrante do projeto de cidade moderna que ani-
mava os setores letrados da sociedade.

Referindo-se à cidade de Salvador, Alberto Heráclito Ferreira Filho
afirmou que as elites soteropolitanas, a despeito da ordem patriarcal e,
mesmo, por causa dela, permaneceram distantes do espaço público. Por
isso, apesar das tentativas, jamais conseguiram de fato exercer um controle

89 Desde a resolução de 15 de junho de 1855 estavam proibidos nas ruas de Cachoeira “os batuques, danças e
ajuntamentos de escravos”, bem como, os “lundús, vozerias e alaridos”. Posturas Municipais, 1855. Fonte dispo-
nível no Arquivo Regional de Cachoeira.
90 POSTURAS municipais, 1893, 1899. Fonte disponível no Arquivo Regional de Cachoeira.
91 Ibid.
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sobre as sociabilidades desenvolvidas nas ruas e praças.92 A contar pelos
inúmeros reclames da imprensa em relação aos descumprimentos das pos-
turas municipais na cidade de Cachoeira, pode-se inferir que, de maneira
semelhante à cidade de Salvador, os setores letrados locais e, também, a
intendência municipal jamais conseguiram ordenar o espaço público como
imaginavam. Avessos aos costumes populares, eles tentavam interferir onde
não demonstravam ter muita intimidade: o mundo das ruas.

Esse mundo era dominado por aqueles que faziam nas ruas a sua vida
diária. Carregando gamelas, potes de água e embrulhos diversos, entrando
e saindo de quitandas e tavernas, trabalhando e se divertindo no cais do
porto, protagonizando as mais diferentes cenas – brigas, bate-bocas,
xingamentos, os chamados “ditos chistosos e obscenos”, que tanto escan-
dalizavam os jornalistas. De fato, ganhadeiras e ganhadores estavam entre
os que melhor conheciam as ruas, praças, vielas, becos e encruzilhadas da
cidade. O ordenamento vislumbrado nas posturas municipais denuncia a
ideologia higienista republicana que enxergava nessas formas de inserção
no espaço público as marcas do atraso da sociedade baiana.

Em 1922, com a chegada ao poder local do grupo político apoiado
pelo jornal A Ordem, as posturas municipais passaram a ser editadas pelas
oficinas gráficas desse periódico. Esse grupo era marcado pela maior
intransigência em relação ao que consideravam costumes de matriz africa-
na. Deste modo, ele recrudesceu as táticas de controle, tanto através da
imprensa quanto das novas posturas municipais que passaram a ser com-
postas por seções, a maior dentre elas chamada: A Polícia Municipal.

Nessa seção, encontra-se pela primeira vez a proibição expressa aos
candomblés nos seguintes termos: “São proibidos os batuques, candomblés,
vozerias, cantorias ou ajuntamentos tumultuários ou suspeitos em qualquer
ponto deste município e a qualquer hora”. Assim, os candomblés passaram
às leis municipais afinados com o tratamento dispensado nas páginas do jor-
nal A Ordem, ou seja, um “ajuntamento tumultuário”. As ganhadeiras assis-
tiram, mais uma vez, a tentativa de cerceamento do seu espaço. Não sem
motivo, imediatamente depois da disposição sobre os candomblés, elas fo-
ram lembradas quando proibiram terminantemente ocupar os passeios das
casas “por objetos de mercado” ou “por pessoas que conduzam carrego”93.

A história das relações de trabalho envolvendo mulheres negras na
Bahia, desde a economia escravista, indica duas principais atividades

92 FERREIRA FILHO, A. H. Salvador das mulheres, 1994. p. 98-118.
93 POSTURAS municipais, 1922. Fonte disponível no Arquivo Regional de Cachoeira.
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exercidas por elas. Primeiro, o trabalho doméstico – “o serviço ordinário de
uma casa”; segundo, o ganho de rua – o mercado ambulante de gêneros
diversos, notadamente alimentos, ou lavando e engomando roupas, entre
outras ocupações afins94. Na Primeira República, esses serviços permane-
ceram relacionados a essas mulheres e, de certa maneira, dimensionavam o
que a sociedade esperava delas, isto é, submissão, deferência, e respeito aos
valores patriarcais e às hierarquias sociais.

As mulheres do serviço doméstico partilhavam da intimidade de seus
patrões. Por isso, eram muitas vezes coagidas, subreptícia ou
declaradamente, a se afastar de suas heranças africanas. É evidente que da
parte delas essa exigência podia astuciosamente não funcionar. Contudo,
as relações paternalistas sugeriam concessões e favores a quem assim pro-
cedesse e, desse modo, buscasse uma maior proximidade com o mundo dos
brancos. Por outro lado, as mulheres que trabalhavam na rua dispunham
de maior liberdade para participar de batuques, sambas e lavagens, para
cumprir suas obrigações religiosas e celebrar com os voduns e orixás nas
cercanias da cidade. Isso, por sua vez, rendia para elas a má fama de mu-
lheres promíscuas, desordeiras e selvagens95.

OS DIFERENTES BATUQUES E A POLÍCIA

A imprensa parece ter sido mais combativa na perseguição aos batu-
ques do que as autoridades policiais, assumindo de maneira mais contun-
dente o discurso de “civilizar os costumes”. Na cidade de Cachoeira, nas
primeiras décadas do século XX, os argumentos do jornal A Ordem contra
as reuniões lúdicas e religiosas não-cristãs dos populares se amparavam em
princípios legais e morais que reclamavam a ordem pública, a proteção da
família, da sociedade e da raça, reivindicando a civilização. Na acepção
desses setores, os sambas, batuques e candomblés, eram perturbadores da
tranquilidade pública e da ordem, pois abalavam o sono das famílias ho-
nestas e roubavam horas do repouso necessário para enfrentar o seguinte
dia de trabalho. Ademais, esses encontros de negros apresentavam sons e
cenas “bárbaras”, alcoviteirices, que importunavam e ofendiam os olhos e

94 SOARES, Cecília C. Moreira. Mulher negra na Bahia no século XIX. Salvador: EDUNEB, 2006, ANDRADE,
Maria José de Souza. A mão de obra escrava em Salvador (1811-1888). Salvador: Corrupio, 1988.
95 A análise sobre mulheres negras e candomblés foi retomada no capítulo 4.
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ouvidos, além de degenerarem a “boa sociedade” por ameaçar o “lar sagra-
do” das famílias96.

Nos jornais, a experiência dos populares pode ser classificada em duas
amplas esferas: o mundo do trabalho e o mundo do lazer. A primeira é
valorizada como constituinte da cidadania, da moral, da ordem pública e
da civilização. A segunda pode ser dividida em duas outras partes distintas:
a ludicidade religiosa cristã, valorizada e incentivada através, principal-
mente, das festas organizadas pelas irmandades católicas97; e a ludicidade
profana, vista como fruto da ociosidade, geradora de desordens e imorali-
dades. Portanto, é sobre a esfera do lazer dos populares e suas práticas reli-
giosas não-cristãs que vão incidir as campanhas civilizatórias desencadeadas
por setores da classe dominante.

Esse lazer do povo e também suas formas de crer, evidentemente, não
aparecem nas páginas do periódico como tais. São representados obede-
cendo a uma estratégia de criminalização das experiências populares, ale-
gando-se a suposta incivilidade de suas expressões. Wlamyra Albuquerque
analisou interpretações de grupos da elite acerca dos divertimentos popu-
lares, estudando as festas da Independência na Bahia, ocorridas em Salva-
dor entre os anos de 1889 e 1923. Para ela, essas expressões culturais popu-
lares eram “destoantes dos padrões de civilidade e patriotismo, inspirados
na sociedade européia, tão em voga na época.”98

As denúncias contra os encontros lúdicos e religiosos dos negros apa-
recem de duas maneiras nos jornais. Algumas vezes elas são levadas à reda-
ção por vizinhos ou transeuntes, referidos na folha como “pessoas qualifi-
cadas” e, outras vezes resultam de investigações por parte dos “repórteres”
do periódico. Dessa maneira, as denúncias vêm seguidas de nomes das pes-
soas envolvidas e locais precisos ou mais ou menos precisos. Algumas de-
núncias deixam evidentes as distinções, realizadas pelo periódico, entre os
divertimentos e as cerimônias religiosas dos negros, outras, mesclam os di-
ferentes batuques na mesma retórica moralista. No entanto, a leitura ana-
lítica das notícias nos permite apontar indícios da distinção.

Por meio da imprensa, os grupos dominantes reclamavam dos diverti-
mentos populares e seus atentados a moral. Acontecessem nas ruas,

96 A ORDEM. 15 maio 1915. p. 1.
97 Algumas festas católicas, apesar de incentivadas, tinham suas expressões mais populares tratadas com cautela
pelos jornais. Este era o caso das festas em louvor a N. S. d’ Ajuda, em Cachoeira. Sobre elas, era comum a
referência nos jornais aos “excessos” dos populares, muitas vezes trajados de “caretas a pé”.
98 ALBUQUERQUE, Wlamyra. Algazarras nas ruas: comemorações da independência na Bahia. Campinas:
UNICAMP, 1999. p. 68-83.
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tavernas, no interior de residências ou roças, essas reuniões eram persegui-
das, exigindo-se a prisão de seus participantes. Num desses encontros no
largo d’Ajuda, soldados tentaram levar preso o barqueiro Leopoldo, acu-
sando-o de promover distúrbios. A ação da polícia ocorreria com êxito se
não fosse grande a quantidade de pessoas que rodeava o evento. Quando
os soldados chegaram “no beco largo que ladeia a Igreja Matriz”, inúmeras
pedradas partiram da “massa popular” contra o corpo policial que não teve
alternativa a não ser deixar Leopoldo escapar, àquela altura, após confron-
to com os policiais, “completamente nu”99.

Tais cenas de confronto entre a polícia e populares em seus diverti-
mentos e cerimônias religiosas não foram poucas. Alguns relatos encon-
trados apresentam evidências de expressiva, e às vezes violenta reação
popular, como no caso da prisão do barqueiro Leopoldo. O acontecimen-
to teve lugar no dia 13 de novembro de 1902, período em que se come-
morava a festa de Nossa Senhora d’Ajuda na cidade de Cachoeira. A
localidade do referido encontro e a data evidenciam que se tratava de
brincadeiras preparatórias da tradicional lavagem que ocorria durante as
festividades. Nesta, um grande número de mascarados tomava conta das
ruas em cortejo e tecia bem humoradas críticas a figuras importantes da
sociedade. O relato da imprensa não permite saber que tipo de “distúr-
bio” estava provocando o barqueiro Leopoldo, caso não tivesse perdido a
roupa no confronto com a polícia, ele poderia estar tentando uma nova e
irreverente fantasia para brincar a festa (“completamente nu”), dessa
maneira, criticando a moralidade reclamada por setores da sociedade
cachoeirana.

As denúncias publicadas na imprensa buscavam alarmar e formar a
opinião da sociedade. Eram direcionadas, em última instância, à polícia,
da qual se exigia pôr um ponto final nos encontros de negros. Assim, no
dia 2 de março de 1904, o jornal A Ordem denunciou “vozerias, gritos e
pancadas em caixões” na “loja do sobrado n.° 49 e casa térrea contígua
n.° 51”, na rua Formosa. A denúncia ainda é complementada por referên-
cias a “obscenidades que ferem o ouvido casto das famílias”. Relatos de
“ditos chistosos” e obscenos ocorrem com mais frequência nas denúncias
contra os sambas e batuques de divertimento. No caso acima, “indivíduos
e mulheres de baixa candura”, como classificou o jornal, ocupavam dois
imóveis contíguos, onde faziam uma grande festa, cantando e tocando,
inclusive em caixões, até “alta madrugada”. A grandiosidade da festa e a

99 A ORDEM. 15 nov. 1902. p. 1.
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referência ao toque no caixão sugerem a possibilidade de que esse encon-
tro de negros se tratasse de uma cerimônia religiosa100.

Reconstituindo trajetórias do povo jeje na cidade de Cachoeira,
Luis Nicolau Parés trouxe referências de um culto que teve lugar em
área relativamente próxima à rua Formosa. Conhecida como Galinhei-
ro101, pode ser entendida dentro de um complexo habitacional negro
contíguo ao núcleo urbano, porém atrás deste, envolvendo espaços como
o Corta Jaca, a Recuada, a rua do Rosário, o beco do Sabão e a rua
Formosa. A partir de depoimentos do ogan Boboso, o autor aponta a
existência de um candomblé de nação musulmi que, por ter suas ceri-
mônias ligadas aos eguns, os participantes dançavam com caixões na
cabeça102. Durante a lavagem d’ Ajuda, que ainda se realiza na cidade
de Cachoeira, uma música entoada durante o cortejo faz referência a
esse controverso espaço negro. A letra diz o seguinte: Mataram meu boi
/ lá na Recuada / mataram meu boi / não me deram nada. A bem humorada
letra revela uma fina ironia diante dos setores que criminalizavam esses
espaços.

A documentação pesquisada sobre os batuques em Cachoeira pouco
nos informa sobre a sua organização, todavia, não é impossível inferir, a
partir da literatura, algumas afinidades entre eles. No século XIX, podiam
ser reuniões casuais ou previamente organizadas: neste segundo caso, po-
dia envolver contribuições em dinheiro e negociações com a vizinhança ou
com alguma autoridade civil. Eram feitos por africanos, crioulos e até bran-
cos, homens e mulheres livres, escravizados, libertos e fugitivos. Não é raro
encontrar, nos jornais ou nos escritos de alguma autoridade, a exclamação
indignada “até famílias”, referindo-se aos seus frequentadores de batuques.
Todavia, os batuques eram geralmente identificados com a população ne-
gra, seja por esta compor a maioria entre os participantes, seja pelos ins-
trumentos musicais, “vozerias”, palmas ou danças que compunham a cena.
Alguns folcloristas, ao tentarem oferecer uma explicação para o termo “ba-
tuque”, conceberam-no como uma denominação genérica para as danças
negras no Brasil, possuindo variantes locais.103

100 Id. 2 mar. 1904. p. 1.
101 A denominação “Galinheiro” seria uma hipotética referência a africanos gruncis, também chamados de
galinhas no Brasil.
102 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 180.
103 CARNEIRO, Edison. Folguedos tradicionais. Rio de Janeiro: Conquista, 1974. p. 35-56, ABREU, M. O impé-
rio do Divino, 1999. p. 288.



O Poder dos Candomblés  /  61

Mary Karasch afirma que a palavra “batuque” é originária do termo
batuco, uma dança de Angola. Segundo esta autora, a palavra batuque era
o termo mais comum na designação de danças africanas no Rio de Janeiro
antes de 1850. Ela sugere que o batuco dançado pelos povos de Ambriz,
Congo, e também pelos de língua bunda em torno de Luanda, pode ter sido
uma das danças que deu origem ao samba carioca. A autora nos oferece
uma descrição do batuco, onde identifica os ingredientes clássicos do sam-
ba do Rio de Janeiro:

[...] Forma-se um círculo dos dançarinos e espectadores;
tangem-se marimbas e batem-se vigorosamente tambores,
e todos reunidos batem palmas acompanhando a batida
dos tambores, e gritam uma espécie de coro. Os dançari-
nos, tanto homens como mulheres, saltam com um grito
dentro do círculo e começam a dançar. Isso consiste quase
exclusivamente em balançar o corpo com um pequeno
movimento dos pés, cabeça e braços, mas ao mesmo tem-
po os músculos dos ombros, costas e nádegas são violenta-
mente contraídos e convulsionados.104

Por meio da correspondência policial, Karasch constatou que as dan-
ças africanas foram insistentemente perseguidas pela polícia carioca na
primeira metade do século XIX. Nesses episódios, segundo a autora, ficava
evidente a incapacidade do corpo policial em acabar com tais danças, mui-
tas vezes defendidas violentamente pelos dançarinos que, para isso, não se
furtavam a usar, literalmente, todas as armas de que dispusessem. No en-
tanto, eram as manifestações noturnas, como as de caráter religioso, que
mais preocupavam a polícia, principalmente se envolvessem grande núme-
ro de escravos. Eram festas onde os negros dançavam sem parar durante
toda a noite, geralmente aos sábados e em véspera dos dias santos.105

Pouco se sabe de fato sobre os múltiplos sentidos que os batuques
assumiam para os negros. O próprio termo constitui uma expressão “guar-
da-chuva” que, tomada dos documentos, abriga significados diversos. As-
sim, começamos a explorar um pouco mais suas dimensões recreativas e
litúrgicas, porquanto a religiosidade africana, abrigando práticas e valores
de etnias diversas e utilizando cantos, danças e atabaques, também foi cha-

104 KARASCH, M. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850), 2000. p. 330.
105 Ibid., p. 328.
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mada de batuque. O mesmo aconteceu com a palavra “samba” que, como
sabemos hoje, abriga inúmeras variações regionais, numa diversidade de
ritmos, cantos e danças. Contudo, pode-se afirmar que a celebração de
valores ancestrais, a rebeldia e o lazer, faziam-se acompanhar de diferentes
ritmos.106

Os termos “samba” e “batuque” apareciam nas folhas quase como
sinônimos. Notam-se apenas sutis diferenças entre uma ou outra das aca-
nhadas descrições locais. Por exemplo, o uso do pandeiro e das umbigadas
no samba, enquanto nos batuques são frequentes as referências ao “tabaque”
que predominava, tocado “valentemente”107. O termo “valente”, por sua
vez, esteve por muito tempo associado às práticas culturais afro-brasileiras,
notadamente, a capoeira. Muitos capoeiristas ostentavam a alcunha de
“valentão”, símbolo de comportamento destemido e garantia de respeito
no mundo das ruas108.

Edson Carneiro registra um tipo de batuque que ultrapassava o senti-
do de puro divertimento e alcançava as esferas da luta corporal. Aliás,
como na capoeira, seu jogo podia ser encarado tanto como uma brincadei-
ra quanto como confronto. Assim, Edson Carneiro narra um batuque que,
segundo afirmou, derivava de uma “luta africana”. Já na sua época, devido
à “ação repressiva da polícia” em Salvador, esse divertimento existia “ape-
nas no interior dos municípios de Cachoeira e de Santo Amaro, no
Recôncavo do Estado, e um pouco também na Cidade da Bahia”. Os gol-
pes descritos – “várias pernadas” e a “raspa” – e os instrumentos –, “pan-
deiro, ganzá e berimbau” – fizeram o autor concluir que esse batuque era
“uma variação da capoeira”109.

Em edição de 9 de maio de 1903, o jornal A Ordem noticiou a chega-
da de supostas denúncias à sua redação. Dessa vez, como em muitas ou-
tras, foram levadas por um vizinho descontente ou por um sujeito que não
gostava de samba. As denúncias serviam para sustentar a campanha
civilizatória proposta pelo referido periódico:

Em nosso escritório de redação, vieram nos pedir para cha-
mar a atenção da polícia sobre um samba que quase todas as

106 Jocélio Teles dos Santos sugere que “o que separa o profano do sagrado lhes é bastante tênue, quando não
contíguo”. (1997, p. 13).
107 A ORDEM. 27 maio, 1914. p. 1. Ver nos anexos, fotografia desta notícia.  A ORDEM. 30 maio 1914. p. 1.
108 Sobre os capoeiras como valentões em Salvador, ver: Josivaldo Pires de Oliveira (2004).
109 CARNEIRO, Edison. Religiões negras: negros bantos. 3. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. p.
221-224.
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noites se faz à rua do Rosário desta cidade, com grande incô-
modo para os moradores da mesma rua e de suas adjacências.
Além do vexame que tal divertimento produz à vizinhança,
acresce que dela destaca-se grande vozeria e obscenidades,
que muito ofende o decoro das senhoras honestas que ali re-
sidem. Atendendo a tão justo pedido, com o que deixamos
escrito, esperamos que a polícia cumprirá com o seu dever.110

O samba era representado como um “grosseiro divertimento”, ou
melhor, um “ajuntamento que deprime os bons costumes, redundando em
continuados atentados a moral”. No jornal A Ordem, o samba figura como
um “africanismo torpe” que apenas encontraria “prosélitos” nas “classes
baixas”. Apesar da retórica preconceituosa do jornalista, é possível entre-
ver nas suas palavras um pouco do referido divertimento:

[...] nas pocilgas e ambientes impuros se perpetram ao luxurioso
cansaço dos bamboleios de corpos, excitados pelas goladas fre-
qüentes da caninha, o termômetro dos espíritos fracos.
[...] o organizam os trabalhadores do cais e pessoas outras,
com mulheres do povo de ínfima espécie.
Quem por ali passa, por certo, se há de revoltar contra a
vozeria ensurdecedora dos pandeiros e palmeados,
entremeadas de chulas apimentadas, quase sempre expri-
mindo sentimentos imorais e fins altamente prejudiciais a
nossa condição de povo civilizado e amante do progresso.
De vez em vez, entre as umbigadas, uma frase impudica
fere os ares, provocando risos. 111

Buscando que “fossem lançadas vistas policiais para esse samba”112, o
articulista nos oferece uma descrição aproximada da festa. Seus partici-
pantes e instrumentos, seus gestos e danças, suas pilhérias e gracejos. Os
sambas e batuques denunciados nos jornais geralmente aconteciam perto

110 A ORDEM. 9 maio 1903. p. 1. Ver nos anexos fotografia desta notícia.
111 Id., 1 jan. 1918. p. 1.
112 A ORDEM. 1 jan. 1918. p. 1. As relações entre os policiais e os batuques figuraram nas páginas do jornal O
Alabama desde sua fundação, em 1863, na cidade do Salvador. A instituição que, aos olhos dos articulistas desse
periódico, devia acabar com os candomblés, ao contrário, permitia bem nas suas “ventas” práticas consideradas
“supersticiosas e ao mesmo tempo tenebrosas”. A julgar pelas notícias desta folha, os jornalistas notaram uma
proliferação dos candomblés, no centro urbano de Salvador, já nos primeiros anos da década de 1860. Tal
multiplicação era percebida como um consentimento da polícia que permitia tais “reuniões”, nas palavras do
jornalista, “aqui dentro da cidade”. Para uma análise da polícia no jornal O Alabama, ver: Luis Nicolau Parés
(2006, p. 138-142).
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do cais do porto ou das ruas periféricas, onde trabalhava ou residia a gran-
de parcela da população pobre da cidade. A maioria dos moradores dessas
localidades era negra. Os escritores dos textos da folha caracterizavam es-
ses indivíduos como ociosos, bárbaros e possuidores de tendências crimi-
nosas.

Em 1915, portanto, 27 anos depois da promulgação da abolição, Mãe
Paulina festejou em seu terreiro no Alto do Cucuí “a data da áurea lei que
quebrou os grilhões do cativeiro” com um “imoralíssimo batuque”. A festa
varou a madrugada e irritou os setores articulados da redação do jornal A
Ordem. Segundo eles, os “farristas do Alto do Cucuí” comemoravam numa
“deslavada reincidência”, num “antro lúgubre, cercado de cabeças de bode
e outras risíveis bugigangas de torpes e nojentas feitiçarias”, fazendo “pou-
co caso” da polícia. Aliás, nas palavras do articulista, os festejos no “pigy”
de mãe Paulina naquele dia aconteceram com a “prévia licença” do delega-
do de polícia em exercício113.

Na Cachoeira republicana, a campanha civilizatória que o jornal A
Ordem empreendeu contra os batuques reivindicava como principal agen-
te a força policial114. Com isso, transformava heranças africanas em caso de
polícia. No entanto, antes dos anos que se seguiram a 1921, os soldados de
polícia não pareciam se incomodar muito com as práticas culturais e religi-
osas de matriz africana. Aliás, alguns não resistiam e participavam das ro-
das, cantando, tocando, dançando e, no caso dos candomblés, com honro-
sas funções religiosas. O batuque era caracterizado pela imprensa local como
“um divertimento detestável e incomodativo, importado da África”. Nas
raras e tímidas descrições, sobressai-se o “tabaque”, vozerias e obscenida-
des que ofendiam os “indivíduos de bem”, conferindo à cena representa-
ções de um “fato deponente” 115.

Através das notícias do jornal A Ordem foi possível notar que os
sambas e batuques não tinham hora para acontecer. Depois do trabalho,
ao anoitecer ou em noite já alta, os sambas e batuques, ao que parece,
literalmente não pediam licença. Todos mereciam a reprovação dos arti-
culistas da folha, mas aqueles que ocorriam nas altas horas da noite ocu-
pavam mais a redação do periódico. Chamados de “impenitentes” na “so-
lenidade simplíssima da mais barata democracia”, os sambadores e

113 A ORDEM. 15 maio 1915. p. 1.
114 Também na cidade de Santo Amaro, o jornal A Paz não cansava de chamar a atenção da polícia para “o diabo
de um samba roncador” que nas noites de sábado e domingo, “batem couro, pratos e cantarolas infernais a mais
não poder.” A PAZ. 30 maio 1925. p. 1, 27 jun 1925. p. 2, 12 nov. 1925. p. 1.
115 A ORDEM. 12 fev. 1921. p. 1.
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sambadoras, batuqueiros e batuqueiras, para os jornalistas, eram
“perturbadores do silêncio publico”116. Eles questionavam porque aquelas
“vozes dos altos árbitros da arte de sambar” não chamavam a atenção da
polícia? 117

A polícia, por sua vez, era tratada como uma “interessantíssima insti-
tuição”. No mínimo controversa, ela aparecia em notícias diversas. Quase
todas se diziam buscar o aumento do número de praças, o melhoramento
da instituição e o ordenamento da vida na cidade, no entanto, os policiais
se envolviam em situações que para a imprensa fugiam à observância das
leis, desrespeitando os indivíduos e as famílias. Não era apenas por partici-
par das “farras negras” que os policiais eram advertidos, mas, também, en-
tre outros cometimentos, por dirigirem “pilhérias de requintado cinismo à
senhoras respeitáveis”.118

No mês de maio de 1914, no destacamento de polícia estacionado
em Cachoeira, havia pelo menos ao que se sabe um Cabo que batucava.
O anônimo policial se encontrava em trânsito para Salvador e aprovei-
tou o domingo para ir num batuque no Alto da Capapina, sobre o túnel
do ramal da estrada de ferro Central da Bahia. Segundo o jornalista, era
ele quem “heroicamente” tocava o atabaque. O articulista não esqueceu
de asseverar que o dito divertimento estava proibido na cidade. Ali mes-
mo, entre o morro da Capapina e o morro do Bitedô, a imprensa também
denunciava com frequência os batuques de um candomblé “há tempos aí
existente”.119

Entre os anos de 1915 e 1920, houve tentativas esparsas de membros
da polícia no sentido de interromper as festas e prender os indivíduos que
delas participavam. Contudo, a essas tentativas o povo-de-santo respon-
deu que o candomblé “se fazia com a licença do major delegado”120, obs-
tando assim a ação da polícia. Quando alguns policiais, comandados por
uma autoridade intransigente, acabaram uma festa levando presos alguns
filhos e filhas-de-santo, o major-delegado mandou soltá-los “antes mesmo
de transporem as grades da enxovia”121. É que nesses anos de administra-

116 A ORDEM. 10 jun. 1926. p. 1.
117 Id., 19 mar. 1930. p. 1.
118 Id., 19 set. 1903. p. 2.
119 Id., 27 maio 1914. p. 1, 30 maio 1914. p. 1, 9 ago. 1922. p. 1. No capítulo 4, analisamos uma batida policial
neste candomblé.
120 Id., 13 jan. 1915. p. 1.
121 Id., 9 jan. 1918. p. 1.
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ção mais tolerante com as celebrações negras, a “licença para se tocar can-
domblé” podia custar “10$, 15$ ou 20$ mil réis”122.

No livro Os africanos no Brasil, Nina Rodrigues dedicou algumas pá-
ginas ao tema da perseguição da imprensa e da polícia aos cultos de matriz
africana. Ele considerou que estes cultos em África se constituíam “verda-
deira religião de Estado”, sendo essas práticas e valores “garantidos pelos
governos e pelos costumes”. Na Bahia, segundo este autor, desde os tempos
da escravidão “sofriam elas todas as violências por parte dos senhores de
escravos”. Consideradas “práticas de feitiçaria”, com o fim da escravidão
não conquistaram “proteção nas leis” e se viram “condenadas pela religião
dominante e pelo desprezo, muitas vezes apenas aparente, é verdade, das
classes influentes que, apesar de tudo, as temem”123. Nina Rodrigues viveu
a Bahia na virada para o século XX. As palavras abaixo assumem um sen-
tido documental:

Hoje, cessada a escravidão, passaram elas [as práticas
religiosas de matriz africana] à prepotência e ao arbítrio
da polícia não mais esclarecida do que os antigos
senhores e aos reclamos da opinião pública que,
pretendendo fazer de espírito forte e culto, revela a toda
hora a mais supina ignorância do fenômeno sociológico.
Não é menos para lamentar que a imprensa local revele,
entre nós, a mesma desorientação no modo de tratar o as-
sunto, pregando e propagando a crença de que o sabre do
soldado de polícia boçal e a estúpida violência de comissá-
rios policiais igualmente ignorantes hão de ter maior dose
de virtude catequista, mais eficácia como instrumento de
conversão religiosa do que teve o azorrague dos feitores.124

A imprensa aparece como uma espécie de ideóloga da repressão e a
polícia, como braço armado do Estado, era convocada a exercer a violên-
cia “legítima” contra os candomblés. Verifica-se, mediante a análise dos
textos jornalísticos da época, a existência de praças e mesmo autoridades
policiais, de maior ou menor coturno, dispensando proteção aos terreiros.
No entanto, isso não desqualificava a corporação como um importante
agente da repressão. Afinal, quem agredia brutalmente, no corpo e nos

122 A ORDEM. 9 ago. 1922. p. 1.
123 RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 5. ed. São Paulo: Nacional, 1977. p. 238-239.
124 Ibid., p. 239.
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valores, líderes e adeptos dos candomblés? Quem saqueava e destruía os
templos sagrados, ofendendo a auto-estima e a dignidade do povo-de-san-
to? Certamente a instituição policial não pode ser vista como parceira na
organização e crescimento dos candomblés.

Júlio Braga observou que reações e atitudes mais favoráveis e simpá-
ticas aos candomblés vinham, por vezes, de policiais que “deveriam ter com-
promissos mais formais e mais profundos” e, por isso, arriscavam alguma
estratégia de proteção contra as investidas da própria polícia. Também es-
tudando a perseguição aos candomblés de Salvador, Angela Luhning suge-
riu que membros da polícia foram os mais fortes aliados do candomblé125.
Assim, a autora afirmou a possibilidade de que alguns policiais teriam car-
gos de ogan ou mesmo de serem “feitos”126, serem filhos ou irmãos, terem
esposas ou outro tipo de relacionamento, sendo assim, parentes do povo-
de-santo. Em Cachoeira, como será visto adiante, adeptos do candomblé e
um major-delegado foram protagonistas de interessantes histórias na luta
do povo-de-santo pela liberdade religiosa127.

125 LUHNING, Ângela. Acabe com este Santo, Pedrito vem aí: mito e realidade da perseguição ao candomblé
baiano entre 1920 e 1942. Revistausp, São Paulo, n. 28, p. 195-220, dez./jan./fev., 1995/1996. Trimestral. Dossiê
povo negro: 300 anos.
126 Nos terreiros de candomblé, esta é uma denominação usual para os adeptos que passaram por ritos iniciáticos.
127 No capítulo 3, analisamos as relações entre autoridades públicas, ogans, mães e pais-de-santo em Cachoeira.




