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CAPÍTULO II

A MARCHA DOS CANDOMBLÉS: A DOR E A DÁDIVA DA
CURA NO INTERIOR DA BAHIA

Com o fim do sistema escravocrata e a proclamação do regime repu-
blicano houve um significativo crescimento no número de candomblés que
conseguiram se organizar de maneira mais aberta, uns mais rápido que ou-
tros128. Encontramos a palavra “candomblé” na imprensa da cidade de Ca-
choeira pela primeira vez no dia 3 de setembro de 1904129, através de uma
reportagem transcrita do jornal O Progresso130, sob o título As vítimas do
fetichismo. Consequentemente, esta foi a primeira vez que a associação entre
fetiche e candomblé apareceu nas páginas locais. Todavia, essa relação não
era nova no olhar de grupos letrados sobre as práticas culturais e religiosas
de matriz africana.

A noção de fetichismo, o termo feitiço e seus derivados, são de suma
importância para a compreensão da ideologia civi l izatória que,
notadamente a partir da segunda metade do século XIX, ajudou a justi-
ficar a perseguição às práticas culturais e religiosas afro-baianas. Soma-
se a isso a longa história de demonização de práticas religiosas não-cristãs,
que nos remete aos primórdios da colonização e procedem de uma tra-
dição medieval judaico-cristã de repressão à idolatria, à superstição e à
bruxaria131. Deste modo, as palavras feitiço e feitiçaria, bruxaria, feti-
che e fetichismo foram largamente utilizadas pela imprensa no sentido
de desqualificar e homogeneizar práticas diferentes de cura e religiosi-
dade, contribuindo paulatinamente, através de uma retórica do fetiche,
para a construção singular de um estereótipo da feitiçaria vinculado aos
candomblés.

128 Para a gradual organização dos candomblés de Salvador nesse período, ver Renato Silveira (1988, p. 180-
186). A progressiva organização dos candomblés em Cachoeira no início do século XX foi examinada no capí-
tulo 3.
129 AS VÍTIMAS do fetichismo. A ordem. 3 set. 1904. p. 2. No período estudado, essa é a primeira notícia
publicada no jornal A Ordem sobre os candomblés.
130 O jornal O Progresso era editado na cidade de Feira de Santana.
131 SOUZA, L. M. e. O diabo e a Terra de Santa Cruz, 1986.
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Desde seu nascimento, o termo fetiche representou uma nítida visão
hierárquica da cultura, relacionada a formas de dominação colonial nas
quais atuaram paradigmas europeus católicos e protestantes. As práticas
rotuladas de fetichistas eram consideradas irracionais, inferiores e, para os
colonizadores de uma maneira geral, representavam o atraso espiritual e
material das sociedades da costa africana, pois seus adeptos adoravam pe-
dras, rios, fontes, árvores, animais ou objetos fabricados de fragmentos de
madeira e conchas. Dessa maneira, os europeus consideravam que aquelas
sociedades desconheciam o valor real dos objetos materiais. Para os comer-
ciantes europeus, esse valor estava vinculado, evidentemente, ao capitalis-
mo mercantil.

A FEITIÇARIA E O FETICHISMO: A CONVERGÊNCIA DOS
DISCURSOS  CATÓLICOS E PROTESTANTES

A palavra portuguesa feitiço deriva do adjetivo latino facticius132, que
significaria originalmente algo “manufaturado”. Willian Pietz examina a
aplicação inicial da palavra na costa da África, seu desenvolvimento até o
termo “fetisso” e, por fim, a disseminação textual da palavra até a lingua-
gem do norte da Europa, onde versões se desenvolveram durante o século
XVII. Este autor apresenta o livro do mercador alemão Willem Bosman, A
new accurate account of the coast of Guinea, de 1702, como o texto onde
aparecem todas as faces da complexa “retórica do fetiche”, argumentando
que a Guiné conhecida pelo Iluminismo foi a “Guiné de Bosman”. A Áfri-
ca descrita por Willem Bosman era o mundo da corrupção pública e da
ilusão popular, ambos criados pela libertina religião do fetiche, exemplo de
uma sociedade imoral, de um governo injusto e um povo mantido em esta-
do de irracionalidade pela economia da ilusão religiosa.133

O argumento central de Willian Pietz sobre a noção de fetiche tenta
mostrar que esta concepção não seria prioridade de qualquer sociedade
isolada. Para o autor, essa noção é resultado de um cruzamento cultural no

132 Artur Ramos, a partir da leitura de De Brosses, sugere também a possibilidade do termo “fetiche” derivar da
raiz latina fatum, fanum, fari, com o sentido de “coisa feita”. A despeito das diferentes raízes, o sentido perma-
nece praticamente o mesmo.Ver: Ramos (2001, p. 36).
133 PIETZ, Willian. The problem of the fetish I. Rev. Anthropology and Aesthetics, Havard, n. 9, p. 5-17, spring,
1985, PIETZ, Willian. The problem of the fetish II: the origin of the fetish. Rev. Anthropology and Aesthetics,
Havard, n. 13, p. 23-45, spring, 1987, PIETZ, Willian. The problem of the fetish IIIa: Bosman’s Guinea and the
enlightenment theory of fetichism. Rev. Anthropology and Aesthetics, Havard, n. 16, p. 106-123, fall, 1988.
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espaço da costa ocidental africana durante os séculos XVI e XVII, e deriva
da atuação de forças sociais diversas em condições históricas específicas.
Ou seja, a noção de fetiche começaria a se estabelecer com a formação de
um espaço intercultural ao longo da costa ocidental africana, onde a tra-
dução de objetos de sistemas sociais diferentes foi acontecendo na esteira
de práticas e valores do cristianismo, de linhagens africanas e do capitalis-
mo mercantil. Nesse espaço, onde sentidos e significados distintos se en-
contraram, emergiu o “fetiche” como objeto material capaz de incorporar
simultaneamente valores religiosos, comerciais, estéticos e sexuais. Assim,
o fetiche seria um objeto social formado durante esse período através do
desenvolvimento da palavra pidgin fetisso, derivada da palavra portuguesa
feitiço, que no fim da Idade Média significava “práticas mágicas” ou “bru-
xaria” das pessoas simples e ignorantes134.

Entretanto, como bem observa Roger Sansi, o que Pietz não mencio-
na é como a palavra portuguesa “feitiço” se transformou no “fetiche” afri-
cano que, por sua vez, parece ter esquecido suas origens. Sansi considera
que as tramas que envolvem a palavra “fetiche” são mais longas e comple-
xas. No século XVI, os portugueses viviam em uma sociedade com larga
presença do encantamento mágico e da feitiçaria. Em contato com rituais
e objetos que encontraram na África, eles traduziram essas práticas como
formas de feitiçaria. Com base nos relatos de comerciantes portugueses na
África ocidental, Sansi constatou que, embora não se tenham alongado
em descrever o cotidiano dos africanos, mencionaram os conquistadores
sugerindo aos reis nativos que deixassem suas idolatrias e feitiçarias para se
converterem ao cristianismo135.

Todavia, mais importante do que a origem do termo “fetiche” é saber
quais enredos fazem-no se identificar no Brasil, especificamente, e quase
que unicamente, com as práticas religiosas de matriz africana. Nos próxi-
mos parágrafos, com amparo nos estudos de Willian Pietz e Roger Sansi,
serão esboçados em linhas gerais os vestígios mais visíveis dessa trajetória.

A perseguição das práticas de feitiçaria pela Inquisição na península
ibérica moderna aconteceu muito tarde. Perseguir a feitiçaria era secundá-
rio frente aos principais objetivos da Inquisição: a perseguição a outras
religiões, ou seja, à heresia. Feitiçaria não era considerada heresia, isto é, a

134 PIETZ, W. The problem of the fetish I, 1985. p. 5.
135 SANSI, Roger. The fetish in the lusophone atlantic. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL A FEITIÇARIA
NO ATLÂNTICO NEGRO. 2006, Salvador. Anais... Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais. 2006. p. 4-
5. No prelo. Ver também: Ronaldo Vainfas e Marina de Mello e Souza (1998, p. 95-118), Alberto da Costa e
Silva (2002). Especialmente o capítulo 10, No reino do Congo, p. 359-405.
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prática de outro credo. A feitiçaria era vista como um singular pacto com
o Diabo. Na maioria dos casos, o pacto poderia não ser provado e o preso
podia ser declarado inocente, algumas vezes, depois de anos de aprisiona-
mento e tortura. A repressão a feitiçaria, então, não era uma perseguição
de outra religião, mas de pessoas singulares que pactuavam com o demô-
nio. Assim, a feitiçaria era um fenômeno universal, não vinculada a uma
cultura específica, e era também um crime pessoal – cometido por indiví-
duos singulares.136

O que é socialmente descrito como feitiçaria, argumenta Roger Sansi,
não seria mais que um corpo de crenças e práticas relacionadas com o medo
e o desejo, o inesperado, o maravilhoso, o destino, do que um positivo e
sistematizado corpo de conhecimentos. Para o autor, a complexidade tê-
nue da feitiçaria parece ser inevitavelmente relevante para o navegador
que cruza os oceanos, afinal, quem gostaria de ter pela frente eventos e
aventuras tão aleatoriamente perigosas? Aqueles navegadores usavam
amuletos e reconheciam feitiços nas coisas e pessoas extraordinárias que
eles encontravam no caminho, por exemplo, na África.137

Nos relatos de viajantes protestantes em África, os portugueses desa-
pareceram muito cedo, apresentados exclusivamente como um povo pito-
resco do sul da Europa, do qual a palavra “fetiche” foi tomada de emprés-
timo. Os viajantes europeus não estiveram em contato apenas com socie-
dades africanas, mas “sociedades atlânticas” que, em muitos sentidos, eram
africanas e européias. Portugueses e outros europeus tinham sido comerci-
antes por cerca de dois séculos na região e negociaram com os africanos
antes dos viajantes protestantes começarem a falar sobre “africanos” e o
“fetiche”. O silêncio dos viajantes protestantes sobre os portugueses pare-
ce ser claramente um mal-entendido intencional, resultante de uma longa
guerra onde os germânicos, os ingleses e os dinamarqueses foram substitu-
indo a predominância portuguesa na costa ocidental africana138.

Esse encontro de indivíduos provenientes de formações socioculturais
bastante diferentes coloca-nos diante do problema do valor social dos ob-
jetos materiais. O que os europeus encontraram na África e chamaram de
“fetiche” elenca quatro temas: (1) a materialidade, ou seja, o fetiche é um
objeto material visto como o locus da atividade religiosa ou do investimen-
to psíquico; (2) a historicidade radical, isto é, ele surge num evento singu-
lar fixando estruturas narrativas e heterogêneos elementos; (3) a depen-

136 SANSI, R. The fetish in the lusophone Atlantic, 2006. p. 5.
137 Ibid., p. 7.
138 Ibid., p. 2.
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dência de uma ordem particular de relações sociais para sua significação;
(4) a ativa relação do fetiche com o corpo individual, ou seja, um tipo de
controle orgânico dirigido por poderes externos que afetam a personalida-
de, representando dessa maneira uma subversão do ideal de autonomia e
autodeterminação pessoal139.

O valor dessa complexa materialidade escapava ao reconhecimento
europeu. Afinal, o fetiche não era um ídolo, pois o ídolo guarda alguma
lembrança da entidade ou do modelo material. Aliás, essa distinção tam-
bém aparece entre o “feitiço” e o “ídolo” no português medieval. Não sen-
do um ídolo, os “adoradores” do fetiche não poderiam ser acusados de ido-
latria. Se por um lado, isso parece bom, por outro, situava o fetiche numa
posição desconfortável em relação às idéias cristãs, uma vez que expressa-
va para os viajantes a percepção de uma ordem social gerada, paradoxal-
mente, por um processo puramente natural e fora da lei140.

Roger Sansi considera melhor que essa história seja dividida em no
mínimo três partes: africanos; portugueses e outros católicos europeus; e
protestantes europeus. Essa divisão seria central para entender como o dis-
curso protestante sobre o fetiche na África foi, em muitos sentidos, uma
transposição da rejeição ao catolicismo na Europa. As acusações
endereçadas aos fetichistas africanos são frequentemente as mesmas
endereçadas aos católicos europeus141. Na visão dos protestantes, a igreja
católica também enganava o povo, participava de governos injustos e man-
tinha o povo irracionalmente atrelado à ilusão religiosa, obtendo com isso
favores, propriedades e lucro.

Por outro lado, o que parece o distúrbio mais profundo para os via-
jantes protestantes na costa africana era a crioulização daquelas socieda-
des. Sansi argumenta que essa crioulização envolveu indivíduos europeus
de todas as nações e crenças, contudo, desde o primeiro contato com a
África, isso foi especificamente identificado com os portugueses. Os inimi-
gos dos portugueses notaram a crioulização das sociedades atlânticas da
costa africana como o arquétipo de um modo de colonialismo muito im-
provisado e precário, por isso deveria ser destruído e substituído por uma
estratégia mais efetiva de comércio, negociação e apropriação142.

139 Assim, o fetiche seria uma composição fabricada, mas não somente os elementos materiais e sim desejo,
crença, estruturas narrativas, praticas fixadas, cujo poder consiste em repetir um ato original que tenham uma
identidade de relações articuladas entre essas coisas heterogêneas. Willian Pietz (1985, p. 6-10).
140 PIETZ, W. The problem of the fetish I, 1985. p. 7-8.
141 SANSI, R. The fetish in the lusophone Atlantic, 2006. p. 2.
142 Ibid.
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A crítica do fetichismo elaborada por viajantes protestantes europeus
não foi endereçada a África em si mesma, mas, de maneira mais ampla, às
sociedades atlânticas da costa africana. Elas representavam um perigo mais
definitivo para os viajantes europeus, precisamente por que eram muito
próximas desses viajantes. Isso serviu de duas maneiras aos protestantes
europeus: primeiro, construiu o discurso sobre uma absoluta diferença en-
tre a África e a Europa; e segundo, negou a possibilidade de qualquer espa-
ço intermediário, um espaço que poderia ser europeu e africano ao mesmo
tempo143.

O estudo da noção de fetiche revela que, a partir dos textos de via-
jantes protestantes, emergiu uma representação, na qual intelectuais do
Iluminismo forjaram suas elaborações até uma teoria geral da religião pri-
mitiva. O texto de Bosman, por exemplo, dentre outros que o tomam como
base, foram lidos e apropriados por intelectuais de uma categoria bastante
larga, que inclui autores com posicionamentos teóricos diferentes como
Hume, Voltaire, De Brosses144 e Kant. Para Kant, por exemplo, “atribuir
valor a objetos bobos, a besteiras, era uma degeneração do princípio da
beleza por que carecia de todo senso do sublime”145. A noção de fetiche
conheceu ainda outro desenvolvimento, correspondente à sua dissemina-
ção como um discurso popular e científico social no século XIX. Essa disse-
minação resultou na utilização do termo por Nina Rodrigues, no final do
século XIX, estudando os negros baianos.

Forjada uma idéia geral de que as sociedades africanas eram ordenadas
por contingências mais do que por princípios morais, o “século das luzes” deu
um primeiro acabamento à obra, contrastando uma suposta mentalidade
supersticiosa africana com a visão científico-racional de causalidade no mundo
natural. Essa interpretação recebeu uma expressão teórica definitiva na obra
The natural history of religion, de Hume. Pietz argumenta que essa retórica,
no cerne da idéia de fetichismo, fornece a chave para demonstrar o terreno
conceitual comum entre teorias diversas como as de Kant e Taylor. Assim,
essa seria uma concepção essencial para as ciências sociais e também para a
ideologia colonial nos tempos que se seguiram.

Ao contrário do que pode parecer, a intenção aqui não é estabelecer
uma linha contínua entre “o fetiche” descrito pelos viajantes protestantes

143 Ibid., p. 3.
144 Entre 1750 e 1760, o filósofo Charles de Brosses propôs uma teoria geral do fetichismo e cunhou o termo
fetichisme. Willian Pietz (1988, p. 107).
145 PIETZ, W. The problem of the fetish I, 1985. p. 9.
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e a emergência do conceito de “fetichismo” na Bahia do final do século
XIX como forma de interpretação das religiões de matriz africana146. A
despeito da retórica do fetiche oferecer um instrumento ideológico de con-
trole de tais práticas religiosas, mais interessante do que estabelecer linhas
aplanadoras do processo histórico é discutir os motivos que fizeram emer-
gir as formas de religiosidade afro-brasileiras como “problema” para a soci-
edade baiana, tornando-se mesmo tema de investigação científica. O pro-
pósito, então, é situar a religiosidade de matriz africana na configuração do
campo de relações de forças dessa sociedade, buscando perceber como fo-
ram constituídas estratégias de exclusão e experiências de luta declarada
ou subreptícia contra seu aniquilamento.

O DISCURSO MÉDICO-HIGIENISTA E A IMPRENSA

Ainda no período escravocrata, o discurso científico do século XIX
validou a dominação racial ao afirmar que caucasóides eram superiores às
pessoas não-brancas, especialmente aos africanos. Até então a hierarquia
das raças no Brasil era justificada por princípios religiosos e morais, não
por argumentos científicos. Em fins do século XIX, com a iminência da
abolição dos escravos, uma preocupação crescente com os rumos da raça
no desenvolvimento da nação ocupou a intelectualidade brasileira. Partin-
do das ciências biológica e criminal, eugenistas viam a população brasileira
como exemplo de degeneração, pois era formada em sua maioria por ne-
gros “inferiores” e mulatos “corrompidos” biologicamente. Além disso, para
completar o quadro de degeneração da raça, essa população estava imersa
em costumes vistos como nefastos e sujeita ao triste clima dos trópicos.147

Raimundo Nina Rodrigues foi o primeiro a publicar uma obra sobre a
religiosidade africana e de seus descendentes na Bahia148. Médico, douto-
rou-se na Faculdade de Medicina da Bahia em 1888, onde passou a lecio-
nar no mesmo ano. A partir de 1891 assumiu a cadeira de Higiene e Medi-
cina Legal e se tornou um renomado profissional nessa área. Publicou vári-
os estudos onde não via com bons olhos a miscigenação. Seguidor do

146 A intenção é perseguir algumas trilhas da complexa trajetória da noção de fetichismo.
147 Sobre o papel da raça no discurso científico do século XIX, ver: Edward Eric Telles (2003, p. 43); Renato
Ortiz (1985) e Lilia Moritz Schwarcz (1993).
148 Nesta obra, o autor cita Bosman, De Brosses, Darwin, Lubbock, Taylor, Denham, Waitz e Girard de Rialle,
entre outros, informando suas reflexões. Nina Rodrigues (2005).
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criminologista italiano Lombroso, ele mensurou cérebros na Bahia com o
objetivo de determinar a inteligência e a tendência à criminalidade a partir
das medidas do crânio de diferentes tipos raciais. O médico Nina Rodrigues
fez estudos etnográficos com a população afro-baiana, onde afirmou que
seus pesquisados eram um fator inequívoco da inferioridade brasileira como
povo.149

Em 1896, Nina Rodrigues publicou o livro O animismo fetichista dos
negros baianos. Nesta obra, refere-se ao sentimento religioso dos “negros
baianos e seus mestiços” como expressão da “persistência do fetichismo”.
Um cientificismo positivista, característico do século XIX, marca a tessitura
do texto. Rodrigues se diz empenhado “em bem precisar a natureza e a
forma do sentimento religioso dos negros baianos”, procurando “estudar os
fatos com a máxima isenção e imparcialidade”.150 A observação que se pre-
tende “estritamente cientifica” revela o médico como um homem de ciên-
cia do seu tempo151. A racionalidade que ele evoca em seu trabalho é con-
siderada radicalmente oposta ao sistema de pensamento das pessoas que
ele estuda. Tal sistema para Rodrigues, certamente, é um fenômeno socio-
lógico, todavia, configura-se uma anormalidade moral e o espelho da dege-
neração social e racial, uma vez que desses costumes, vistos como atrasa-
dos, tomam parte as “classes civilizadas”, por fé ou por medo do fetiche152.

Antes de sua morte, Nina Rodrigues trabalhava em idéias que tenta-
vam forjar um código penal diferenciado para os negros, tendo em vista a
suposta capacidade reduzida de sua raça. Certos fenômenos sociais, como
a ociosidade, o alcoolismo ou a criminalidade foram considerados “tendên-
cias psíquicas” de indivíduos degenerados, geralmente negros ou “seus mes-
tiços”, como dizia o próprio Nina Rodrigues. Por isso, no caso desses “orga-
nismos degenerados”, Nina Rodrigues acreditava não fazer sentido o prin-
cípio do livre arbítrio contido no Código Penal Imperial, afinal, esses indi-
víduos não eram livres para escolher o crime, pois a sua tendência à
criminalidade era orgânica153. Nesse sentido, era necessário “amputar a parte
gangrenada do país” para que a população alcançasse níveis mais altos de

149 TELLES, Edward Eric. Racismo a brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
2003. p. 44. Ver também: Lilia Moritz Schwarcz (1993, p. 198-215) e Nina Rodrigues (1977, p. 7).
150 RODRIGUES, Nina. O animismo fetichista dos negros baianos (1896). Salvador: P555, 2005. p. 7-8.
151 Como afirma Lília Schwarcz (1993. p. 208), a essa época, na Faculdade de Medicina da Bahia, a inferiorida-
de biológica e cultural dos negros não estava em discussão: “Ninguém, nesse local, se lembrou ainda de contestá-
la. Divergem, porém, os que a reputam inerente à constituição orgânica da raça – e, por isso, definitivamente
irreparável – e aqueles que a consideram transitória e remediável”.
152 RODRIGUES, op. cit., p. 8-11.
153 TELLES, E. E. Racismo à brasileira, 2003. p. 44.
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civilização. Assim, os advogados deveriam colocar sob a pena da lei “o que
o perito médico já diagnosticara e com o tempo trataria de sanar”.154

No Rio de Janeiro, entre os anos de 1889 e 1940, especialmente os
seguidores da religiosidade afro-brasileira sofreram acusações que pendiam
para o lado da anomia, da poluição, da sujeira, do vício e das relações
eróticas. No campo do Direito positivo, que encontra em Nina Rodrigues
um mestre, a crença mágica é apontada como um perigo social, pois, ela
produz e é produto da anomia, da degeneração social e, por isso, da loucu-
ra.155 Analisando comparativamente a Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e a Faculdade de Medicina da Bahia, no momento em que a Medi-
cina ainda era entendida como “uma prática profissional em processo de
construção”, percebe-se que os médicos cariocas buscavam a legitimidade
e originalidade profissional por meio da descoberta de doenças tropicais
como a febre amarela. Já os médicos baianos “farão o mesmo ao entender o
cruzamento racial como o nosso grande mal”. Em outras palavras, enquan-
to a doença era o problema a ser combatido para os médicos cariocas, na
Bahia o problema era o doente – degenerado, louco e criminoso.156

O ano de fundação do jornal A Ordem na cidade de Cachoeira é 1870.
Este mesmo ano é considerado um marco no crescimento da produção cien-
tífica nacional das escolas de Medicina, incluindo, entre outras novidades,
as publicações. A Gazeta Médica da Bahia, criada um pouco antes, em 1866,
configurou-se como um importante difusor da “missão higienista” dos médi-
cos. A figura do médico era representada em seu desejo de “cura e interven-
ção”, num momento em que as recentes epidemias de cólera e as frequentes
aparições da febre amarela e da varíola criavam um clima de temor na popu-
lação. Soma-se a esse contexto o crescimento das cidades brasileiras, au-
mentando a criminalidade, o alcoolismo e os casos de loucura.157

José Ramiro das Chagas e Durval Chagas158, respectivamente, propri-
etário-fundador e diretor do jornal A Ordem, não passaram incólumes às
idéias difundidas na Gazeta Médica ou nas obras do “prestigioso cientista”
Nina Rodrigues. Ao contrário, apropriaram-se delas ao seu modo e fizeram
de sua folha o porta-voz do projeto higienista da Faculdade de Medicina da

154 SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças, 1993. p. 190.
155 A partir de processos criminais do Rio de Janeiro, a antropóloga Yvonne Maggie investigou visões diversas
acerca da feitiçaria no Brasil republicano. A pesquisadora analisou olhares de juízes, promotores, advogados,
médicos, acusadores, acusados e testemunhas. Ver: Yvonne Maggie (1992, p. 171-178).
156 Lília Schwarcz (1993, p. 190), refere-se às décadas finais do século XIX.
157 SCHWARCZ, L. M., op. cit. p. 198. Ver também: Sidney Chalhoub (1996).
158 Ver nos anexos fotografia de Durval Chagas.
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Bahia. Não podemos afirmar que o periódico da cidade de Cachoeira te-
nha, desde sua fundação, assumido tal empresa. Todavia, durante o perío-
do estudado, é comum encontrar nas páginas do citado jornal textos de
lentes da Faculdade, como o professor e, por muitos anos diretor, Clementino
Fraga, bem como é digno de nota o interesse do periódico pela vida do
médico Nina Rodrigues, noticiando com frequência suas viagens pelo Bra-
sil (inclusive à cidade de Cachoeira e imediações) e ao exterior, acompa-
nhando, quase passo a passo, o epílogo do referido médico no início do
século XX.

Nina Rodrigues, por seu turno, não estava alheio à cidade natal do
jornal A Ordem. Pelo menos em dois dos seus livros, ele apresenta suas
notas sobre a cidade de Cachoeira e outras do Recôncavo baiano e do
sertão: é assim em O animismo fetichista dos negros baianos, quando diz
que as cidades de Cachoeira e Santo Amaro são dignas de nota “pelo
número e pela importância dos candomblés”, bem como em Os africanos
no Brasil, quando se refere aos últimos africanos, assinalando que, após a
abolição, eles se concentraram na cidade do Salvador, sendo que poucos
foram viver em cidades próximas como Cachoeira, Santo Amaro e Feira
de Santana.159

Gabriela dos Reis Sampaio nos chama a atenção para o fato de no
Rio de Janeiro a mesma imprensa, que muitas vezes parecia apoiar a jorna-
da civilizatória empreendida por médicos, literatos, bacharéis em direito e
outros intelectuais, publicava textos que ironizavam as práticas médicas160.
Por seu turno, o jornal A Ordem, desde o início do século XX, contava com
um expressivo número de anunciantes oriundos das ciências da saúde, como
médicos e farmacêuticos com seus remédios. Também era comum nas pági-
nas do periódico a publicação das listas dos alunos formados nos referidos
cursos da Faculdade de Medicina da Bahia. Quando algum dos formandos
era da cidade de Cachoeira ou imediações, recebia felicitações especiais,
assim como sua família, seguidas de palavras de incentivo para enfrentar a
árdua tarefa de curar. No entanto, nenhum texto que criticasse ou ironizasse
as práticas médicas foi encontrado naquele jornal. Por outro lado, um sem
número de cartas de pacientes curados e pequenos textos de médicos rela-
tando suas curas foram encontrados no referido periódico.

159 RODRIGUES, N. O animismo fetichista dos negros baianos (1896), 2005. p. 43-44, RODRIGUES, N. Os
africanos no Brasil, 1977. p. 98-120.
160 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial. Cam-
pinas: UNICAMP, 2001. p. 73.
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FEITIÇARIA E CURANDEIRISMO NA IMPRENSA LOCAL

Em edição do dia 14 de agosto de 1904, o jornal A Ordem publicou a
notícia As vítimas do fetichismo. O episódio teve lugar no distrito de Almas,
pertencente à cidade de Feira de Santana. A cena descrita como “funesta”
encarna os termos do que aqui chamamos de retórica do fetiche, ou seja,
uma interpretação da experiência dos populares que mistura ingredientes
de perversidade, licenciosidade e abuso criminoso da credulidade de indi-
víduos ignorantes, intensificando e ajudando a cristalizar um estereótipo da
feitiçaria161, vinculado às práticas religiosas de matriz africana.

A matéria busca escandalizar os leitores. O articulista inicialmente
diz não saber a que atribuir tal cometimento. Para ele, apenas “corações
perversos e afeitos ao crime, ou a ignorância crassa aliada a crendices”
poderia explicar tais episódios, que “infelizmente ainda encontram guarida
num meio civilizado”. O jornalista afirma “não ser pequeno o número dos
imbecis” que procuravam “se consultar com bruxas e feiticeiras”. Ele cons-
tatava que essas mulheres viviam “impunemente por toda a parte, causan-
do a desgraça e a morte” daqueles que as procuravam. O olhar hierárquico
do jornalista presume a sua superioridade e daqueles que o lêem, em con-
traste com as práticas de bruxaria e feitiçaria consideradas deploráveis.

No texto, o jornalista usa indistintamente os nomes “bruxas” e “feiti-
ceiras”. Isso foi uma constante em diversas notícias e demonstra que, para
os articulistas, não havia diferença entre as duas práticas. Essa visão é tri-
butária de uma tradição européia em relação à feitiçaria. Essa tradição, por
vezes, representa a bruxa como uma mulher feia, asquerosa, na frente de
um caldeirão a fazer encantamentos mágicos (feitiços). A literatura ibérica
moderna dá muitos exemplos de velhas alcoviteiras, solteironas e amargas,
manuseando feitiços e invocando o demônio. Contudo, essa visão não é
uniforme162.

161 Segundo Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2001, p. 20): “O discurso da estereotipia é um discurso assertivo,
repetitivo, é uma fala arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e
auto-suficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma
caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em que as multiplicidades e as diferenças individu-
ais são apagadas, em nome de semelhanças superficiais do grupo”.
162 Num estudo feito por Francisco Manuel Alves sobre a crença popular na feitiçaria em Bragança, ele consta-
tou que a feiticeira se distinguia da bruxa por ser representada jovem e com aspecto mais agradável, por outro
lado, os poderes maléficos da bruxa seriam maiores e poderiam vencer os poderes das feiticeiras. Assim, pode-
mos notar que o universo da feitiçaria européia comportava os apelos e encantos eróticos das bruxas e feiticei-
ras. Francisco Bethencourt (2004, p. 31-54). Viajantes protestantes na África também caracterizaram rituais
que presenciaram de libertina religião do fetiche, ofendendo os olhos puritanos do norte europeu. Willian Pietz
(1985).
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Evans-Pritchard, no seu texto clássico sobre a bruxaria entre os azande,
estabeleceu a diferença entre bruxaria e feitiçaria para alguns povos da
África. Para os azande, a bruxaria (witchcraft) é um “fenômeno orgânico”
diferente da feitiçaria (sorcery). A feitiçaria recorreria a “ritos mágicos” e
“drogas maléficas”; a bruxaria residiria no corpo do bruxo. Assim, uma
ação de bruxaria seria “um ato psíquico”. Diversos povos da África Central
e Ocidental compartilhariam essa compreensão da bruxaria. Entre os
azande, Evans-Pritchard pôde observar a crença em um “órgão da bruxa-
ria”. Pelas descrições, ele suspeitou tratar-se do intestino delgado em certas
fases digestivas. Externamente, haveria poucos indícios que denunciaria a
condição de bruxo, entre eles os “olhos vermelhos”. Sendo corpórea, a bru-
xaria também seria hereditária, “transmitida por descendência unilinear”,
porém, apenas os parentes mais próximos são considerados herdeiros da
bruxaria.163

Em Cachoeira, a documentação não permitiu estabelecer qualquer
diferenciação entre bruxaria e feitiçaria. Os textos encontrados utilizam
esses termos dentro de um mesmo diapasão. Laura de Mello e Souza sugere
que no Brasil colonial talvez fosse possível diferenciar curandeiros que cu-
ravam doenças, curandeiros que curavam feitiços e promotores de feitiços
(feiticeiros propriamente ditos). Todavia, esclarece que foram raras as ve-
zes no Brasil em que houve uma divisão funcional entre bruxas e feiticeiras
como existiu na Galícia do século XVI, ou seja, “as bruxas enviavam o mal,
as feiticeiras sanavam-no”. A autora nos deixa a hipótese bastante plausí-
vel de que, desde os tempos colonias, os aparelhos repressivos encetaram
um processo de homogeneização dessas diferentes atividades.164

Os termos utilizados pela imprensa servem à construção de uma
morfologia do olhar de setores letrados sobre os líderes e seguidores de prá-
ticas mágico-terapêuticas. Para eles, tais práticas “bárbaras” atentavam
contra a civilização da qual faziam parte. Assim, indivíduos simples em sua
maioria eram representados como imbecis, ignorantes, perversos e crimi-
nosos em conluio com mulheres não menos ignorantes e criminosas, quali-
ficadas como bruxas e feiticeiras. Essas mulheres perigosas se mantinham
por uma economia da ilusão religiosa, através da qual exploravam a “boa fé
e a honra dos incautos”. Tanto na Europa quanto no Brasil, desde os tem-

163 EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria , oráculos e magia entre os azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978. p.
33-35.
164 SOUZA, L. de M. e. O diabo na Terra de Santa Cruz, 1986. p. 168. Ver também Francisco Bethencourt
(2004).
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pos coloniais, a prática de estigmatizar principalmente mulheres foi um
caminho para a construção coletiva do estereótipo da feitiçaria.165

O caso acontecido no arraial de Almas, e transcrito nas colunas do
jornal A Ordem, entrelaça exorcismo e assassinato de várias pessoas duran-
te uma cerimônia de candomblé. O jornalista ouviu falar de tais ocorrênci-
as e com o propósito de contribuir para aniquilar tais práticas para o bem
da civilização, atribuiu-lhes status de verdade imediatamente. A descrição
corrobora nosso argumento, mostrando tratar-se de uma interpretação
dentre outras que, feita de cima para baixo, ajudou a cristalizar o que len-
tamente vinculou o estereótipo da feitiçaria aos candomblés. Esse estereóti-
po unia mulheres e homens considerados perigosos, que exploravam a cre-
dulidade pública por um lado e, por outro, indivíduos ignorantes com ten-
dências criminosas. Tudo isso conferia à cena e a seus protagonistas a re-
presentação daquilo que o articulista classificou de “drama selvagem”.

As principais protagonistas do referido drama são duas mulheres,
Arlinda e Maria Romana. Arlinda morava há pouco tempo no arraial de
Almas. Maria Romana, por sua vez, residia “no lugar denominado Cavalei-
ro”. Segundo a matéria, Maria Romana havia sido convidada por Arlinda
para “organizar um candomblé” na casa do seu irmão João Evangelista, o
qual estaria com “o bicho no corpo”. O candomblé começou às oito horas
da noite e estavam presentes além dos três já mencionados, Maria Senho-
rinha (mulher de João Evangelista), Thomázia de Tal, Manuel Cândido
Pires, Manuel e José, demais “parentes e pessoas convidadas”. De acordo
com o jornalista, tudo começou quando Manuel Cândido, Manuel e José,
seguindo as “prescrições da feiticeira” Arlinda, beberam de uma poção que
lhes foi oferecida por Maria Romana. Não demorou e “os três medicados
sentiam-se completamente exaltados”. Vejamos:

Como verdadeiros doidos arremessaram-se contra João
Evangelista e sua mulher, que tudo sofriam resignados, pois
era para ‘curá-los’, segundo dizia Maria Romana.
Ora usando de um cacete,  ora de t ições,  os três
endemoniados deixaram prostrados no chão a João
Evangelista e sua mulher Maria Senhorinha, que falece-
ram no meio dos mais horrorosos tormentos.
Continuando a dança, Manuel Cândido, Manuel e José
aplicam a mesma “medicina” a infeliz rapariga, Maria de S.

165 SOUZA, L. de M. e. O diabo na Terra de Santa Cruz, 1986. p. 158-193.
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Pedro, que, momentos depois, torna-se cadáver junto com
os desgraçados esposos.166

Nas colunas da imprensa local fica clara a intenção dos jornalistas de
desacreditar processos terapêuticos alternativos praticados por mulheres e
homens que, aos olhos de alguns setores letrados, eram desqualificados.
No estágio de civilização em que presumiam estar, a única Medicina admi-
tida era a dos doutores. Esta era apoiada pela lei e por setores da imprensa
que a julgavam científica e tentavam estabelecê-la como a única possí-
vel167. A dança continua após a morte de três pessoas a pancadas, informa
a matéria. A primeira parte da notícia termina com a chegada da polícia e
prisão de Manuel Candido Pires, Maria Romana, Thomázia de Tal, Manu-
el e José. O articulista se refere a este final como “desgraçado epílogo do
fetichismo”.

Na mesma notícia, ora Arlinda é chamada de feiticeira ora de
curandeira. O jornalista trata indistintamente as duas práticas. No início
da matéria, o articulista constata o avultado número de pessoas que recor-
riam aos serviços de Arlinda. A profissão de curandeira e a eficácia de seus
procedimentos, por meio de “sua medicina”, fizeram dela uma mulher fa-
mosa e decerto com uma extensa rede de relacionamentos. Seu parentes-
co, provavelmente de santo, alcançava importantes localidades do
Recôncavo. Segundo a matéria, a curandeira Maria Arlinda era natural da
freguesia de Santo Estevão do Jacuípe, casada com o “crioulo” Sabino de
Tal, e fazia muitos anos que se dedicava a curar pessoas, chegando mesmo
a formar um “pequeno pecúlio” com a profissão (na matéria a palavra pro-
fissão é impressa entre aspas). Por causa da perseguição, Arlinda e seu ma-
rido viviam em constantes mudanças de endereço, segundo o jornalista,
refugiavam-se com frequência “em casa de seus parentes nas freguesias de
Conceição da Feira, Sapé e Cruz das Almas, das comarcas de Cachoeira e
São Félix”.

Na matéria, o jornalista tenta ironizar os feitos da renomada
curandeira, colocando-os entre aspas e desacreditando o desconhecido
processo terapêutico que ela utilizava. A descrição desses tratamentos com
cordas amarradas ao pescoço das “vítimas”, ou através de surras intermi-
náveis que levavam à morte, pode ser lida a partir de uma estratégia para
afastar novos clientes (principalmente as “famílias honestas”) ou aliados

166 A ORDEM. 3 set. 1904. p. 2.
167 Para situação semelhante no Rio de Janeiro, ver: Gabriela dos Reis Sampaio (2001).
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das práticas mágico-terapêuticas e religiosas, apoiadas em saberes afro-
baianos. Afinal de contas, fosse Arlinda uma tão cruel assassina não teria o
prestígio que o articulista tão indignado denunciava.

Arlinda não era célebre por supostos assassinatos, mas sim, lem-
brando as palavras iniciais do jornalista, por aliviar os indivíduos “de seus
males físicos e morais”, ou por lhes ajudar a “decidir a sorte de seus negó-
cios”. A intenção subliminar dessas notícias era afastar o povo e, princi-
palmente, assustar os considerados “cidadãos de bem” quanto às práticas
religiosas de matriz africana, obstando assim o perigo da temida degene-
ração física e dos costumes. Dessa maneira, os processos terapêuticos
aplicados pelas mães e pais-de-santo, frequentemente, são apresentados
nos jornais como irracionais e sádicos, seguindo os moldes da retórica do
fetiche.

O fato de Arlinda ter convidado Maria Romana para organizar um
candomblé na casa de seu irmão, com “danças” e provavelmente toques,
além de rituais de cura, sugere que naquele momento ainda havia uma
instabilidade territorial para tais práticas realizadas clandestinamente, longe
dos sítios mais urbanizados. Do mesmo modo, as constantes mudanças da
curandeira Arlinda demonstram, por um lado, as perseguições das quais
era vítima e, por outro, sua estratégia de resistência, procurando sempre
um lugar mais seguro onde pudesse dispor de seus saberes mágicos,
terapêuticos e religiosos168.

A curandeira Arlinda, no entanto, não foi a única a sofrer acusações
que lhe imputavam a criminalidade. A notícia publicada em 1904 antecipa
alguns dos elementos que irão compor a campanha do jornal A Ordem
contra os terreiros de candomblé da cidade de Cachoeira e adjacências,
entre os anos de 1914 e 1923. Em 1915, o “pai de terreiro” Francisco Lima,
“feiticeiro” de um lugar conhecido como Tábua, em São Gonçalo dos Cam-
pos, foi acusado de causar a morte da menor de 16 anos, Antônia Sodré.
Isso depois de tentar curar a menina das “sérias perturbações nas faculda-
des do espírito” que, segundo o jornalista – talvez um médico – derivava de
“desarranjos no fluxo catamenial”, ou seja, no fluxo menstrual. A despeito
da terapêutica supostamente utilizada por Francisco Lima, que teria leva-
do Antônia à morte, salienta-se na reportagem a convicção do diagnóstico
do provável médico-jornalista, que atribui à menstruação os problemas que
acometiam o espírito da referida menina169.

168 No capítulo 4, analiso as territorialidades forjadas pelas práticas religiosas afro-baianas em Cachoeira.
169 A ORDEM. 12 maio 1915. p. 2.
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A menina Antônia foi levada pelo pai, o lavrador Patrício Pereira
Sodré, “um verdadeiro espécime de degenerado psíquico” nas palavras do
articulista, à “casa de residência” de Francisco Lima, descrita como um
“lugar funesto onde se praticava impunemente toda sorte de sortilégios”.
No interior da casa, a menina fora obrigada a se deitar numa cama coberta
de cansanção. Como recusou a ordem, Antônia foi vítima de uma surra da
mesma folha, aplicada pelo “pai-de-terreiro”, que a deixou em estado ago-
nizante, vindo a falecer em seguida.

 Francisco Lima, por sua vez, não era um anônimo, ou melhor, não se
deixava cair no anonimato. Anos antes desse trágico acontecimento, ele
mantinha seu “pigy” em pleno funcionamento dentro da cidade de São
Gonçalo dos Campos, o que provocou a ira da “parte culta” da sociedade
local. Não se sabe se Francisco Lima chegou a ser preso. A polícia foi até
sua residência em Tábua e realizou a apreensão de objetos da prática reli-
giosa. Foram encontrados os seguintes “apetrechos de feitiçaria”: “caveiras
de bode, chapéus enfeitados de penas, pilões forrados de fazenda vermelha,
tabaques, etc.”. 170

ENTRE PEJIS E CANDOMBLÉS: TERMINOLOGIAS E
ESTEREÓTIPOS

O “pigy” de Francisco Lima, localizado em São Gonçalo dos Campos,
era “igual aos aqui existentes”, ou seja, na cidade de Cachoeira. A notícia
da incursão policial na casa deste pai-de-santo revela ainda outros locais
onde as “farras negras” campeavam. Lugares muito próximos à cidade de
São Gonçalo, tais como Tábua, Lama e Umbaubeira. O jornalista então
generalizava, homogeneizava, estereotipava e, por fim, solicitava a inter-
venção policial no sentido de acabar com esses “antros que deprimem o
nome e as tradições de um povo”. O desfecho incide novamente sobre a
cidade de Cachoeira, onde essas “furnas de feitiçaria contam em número
bastante avantajado”171. Fica evidente, na indignação do articulista, o de-
sejo de sanear a região.

Salienta-se inicialmente na descrição do local de culto a denomina-
ção genérica de “pigy”. A terminologia serve tanto para identificar a “casa

170 A ORDEM. 12 maio 1915. p. 2.
171 Ibid.
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de residência” do “pai-de-terreiro” Francisco Lima, bem como, as casas e
“farras” existentes na cidade de Cachoeira e adjacências. Essa denomina-
ção é recorrente nas notícias sobre a religiosidade de matriz africana em
Cachoeira, nas décadas de 1910 e 1920. Ela aparece com mais frequência
que o termo “candomblé”, o qual aparece nas colunas quando, nas mais
das vezes, referindo-se a toques, danças, “farras negras”. A terminologia
“pigy” se referia às casas de religiosidade afro-baiana, à residência da sacer-
dotisa ou sacerdote, independente das festas lá realizadas.

Nina Rodrigues ofereceu algumas pistas para a análise dessa diferen-
ciação estabelecida pela imprensa local172. Para ele, o “culto fetichista” re-
alizado na Bahia tem “uma forma exterior complexa, brilhante e ruidosa”.
Ele se referia aos terreiros como “templos especiais para as grandes festas
anuais”. Refere-se ainda aos “pequenos oratórios ou capelas” existentes
nas “casas particulares”, onde seriam realizadas as “festas ordinárias e as
orações durante o ano”. Em Salvador, Nina Rodrigues afirmou ser “quase
impossível calcular o número de oratórios particulares”. Em cidades do
interior, como São Francisco do Conde, Cachoeira e Santo Amaro, ele
afirmou que o número de terreiros e oratórios era “avultadíssimo”173.

Outras pistas nos levam à diferenciação entre “pigy” e candomblé,
sugeridas nas colunas da imprensa da cidade de Cachoeira, no início do
século XX. Segundo Luís Nicolau Parés, um traço que se tornaria caracte-
rístico na distinção entre os calundus coloniais e os candomblés contem-
porâneos seria, por um lado, uma finalidade mais pragmática dos calundus,
a exemplo da cura e da adivinhação, enquanto os candomblés estariam
envolvidos numa dimensão essencialmente de celebração e adoração de
divindades, sem intervenção tão evidente de fins suscetíveis de aplicações
práticas. O autor elabora o que chama de “complexo assento-ebó”, carac-
terizado por um salto qualitativo das práticas de matriz africana em rela-
ção ao calundu (realizado onde houvesse necessidade), pois representaria
um momento de relativa fixação dos “assentos” de propriedade familiar ou
coletiva, concebidos como a morada das divindades e local de iniciação de
devotos174.

As notícias publicadas pelo jornal A Ordem sugerem que eram as fes-
tas religiosas dos negros chamadas de “candomblé”, já os oratórios, cape-

172 Não é impossível encontrar a imprensa local utilizando o termo “pigy” em relação a alguma festa, com toques
e danças. No entanto, na maioria dos casos analisados, a distinção entre “pigy” e “candomblé” pode ser notada.
Contudo, essa não parece ser uma preocupação dos jornalistas.
173 RODRIGUES, N. O animismo fetichista dos negros baianos (1896), 2005. p. 43-44.
174 PARÉS, L. N. A formação do candomblé, 2006. p. 109-120.
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las, assentos e altares existentes nos terreiros ou nas casas particulares eram
nomeados “pigy”. As práticas religiosas ordinárias, as “limpezas” e obriga-
ções regulares, eram muitas vezes realizadas na casa da sacerdotisa ou sa-
cerdote, não raro dentro do sítio urbano. Por outro lado, os “candomblés”
ou “grandes festas” ou, ainda como queria a imprensa, as “farras negras”,
ocorriam preferencialmente em “um sítio, chácara ou roça”, particular,
“alugada ou arrendada”, onde as festas eram realizadas de acordo com um
calendário litúrgico, podendo ou não ser no mesmo local a residência do
pontífice175. Nos atuais terreiros jeje da cidade de Cachoeira, bem como
naqueles que já existiam no período estudado, o peji é um espaço reservado
do terreiro. Um sacrário ou santuário cujo acesso é limitado aos iniciados
da casa ou, em raras situações, parentes de santo e amigos especiais. A pala-
vra “peji” é provavelmente uma corruptela do termo kpejí, na língua fon,
que significa “sobre o altar”.176

Outro vocábulo encontrado nas páginas do jornal A Ordem referindo-
se às festas de candomblé foi batucajé. A construção vocabular sugere a asso-
ciação do verbo português de origem bantu batucar, que significa bater repe-
tidamente produzindo sons, com o verbo iorubano je que, entre outras possi-
bilidades, significa comer177. Yeda Pessoa de Castro se refere à palavra batucajé
significando “o som agudo e forte produzido pelos atabaques ou uma dança
profana e barulhenta ao som de atabaques”178. Controvérsias a parte, ousar
confraternizar-se com as divindades, parentes e amigos, com acompanha-
mento de música, danças, histórias e boa comida, sem dúvida, estava na
agenda e era, como ainda é, uma das razões de ser dos candomblés.

Quando em 1917 Mãe Judith enviou convites para a festa de aniver-
sário de sua casa, cujo nome era “Aganjú de Deus”, A Ordem acrescentou
mais essa terminologia ao seu repertório. Depois desse episódio, o jornal
passou a se referir ao lugar onde ocorriam práticas religiosas afro-baianas
como “pigys” e “aganjús”, evidentemente, dentro de uma mesma sintonia

175 RODRIGUES, N. O animismo fetichista dos negros baianos (1896), 2005, p. 44. A análise dos relatos da
imprensa local sobre os candomblés nos leva a considerar que as festas ocorriam em espaços onde havia os
assentos e as representações simbólicas do culto, incluindo-se aí um Peji. Todavia, naquelas casas de moradia
dos sacerdotes ou sacerdotisas onde existiam Pejis, ocasionalmente aconteciam festas, como aparece em notíci-
as de candomblés dentro da cidade.
176 CASTRO, Yeda Pessoa de. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Topbooks,
2001. p. 315. Segundo Luis Nicolau Parés, “a tradição jeje desenvolve, no Brasil, a prática do estabelecimento
dos pejis (altares) ou complexos materiais consagrados às divindades, em que a dinâmica cerimonial das oferendas
é complementar e característica”. (2006, p. 118).
177 Jé também pode significar “permitir-se, tomar a liberdade, ousar”; “ter interesse, conveniência”; “fazer cada
vez melhor”. Ver: Michka Sachnine (1997, p. 162-163). O professor Luis Nicolau Parés sugere a possibilidade
da junção do verbo “batucar” com o substantivo “ajé“ que significa “feiticeiro(a)”.
178 CASTRO, Y. P. de. Falares africanos na Bahia, 2001. p. 172.
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depreciativa179. Em que pesem as diferentes denominações e sutis descri-
ções para as práticas religiosas de matriz africana em Cachoeira e
adjacências, nas décadas iniciais do século XX, seu conjunto sugere a coe-
xistência de curandeiros e adivinhos individuais, pequenas congregações
domésticas e outras confrarias mais complexas de organização
extradoméstica.180

A forma exterior “complexa, brilhante e ruidosa” dos candomblés da
Bahia, classificada pelo jornal A Ordem como uma diversão licenciosa, se-
guida de tumulto e desordem, foi inúmeras vezes chamada de “orgia” nas
colunas do periódico. A dimensão erótica do fetiche narrada por Bosman,
no início do século XVIII, parecia estar adaptada e de alguma maneira
cristalizada na mentalidade de setores letrados baianos quando observa-
vam ou ouviam falar dos candomblés. O próprio Nina Rodrigues endossou
a visão geral de promiscuidade existente nos terreiros quando asseverou:
“são notórios os excessos e orgias que reinam nos grandes candomblés”.
Caracterizar a religiosidade popular relacionando-as com práticas
“orgiásticas” também foi um expediente bastante utilizado na descrição-
demonização do sabá na Europa181.

A progressiva difusão das práticas religiosas afro-baianas nos arredo-
res do sítio urbano, e mesmo dentro da cidade de Cachoeira, aproximou o
olhar dos colaboradores dos jornais182. Estes puderam arriscar descrições de
atos provavelmente observados nas novas dimensões que os candomblés
estavam tomando. Num momento anterior, somente escreviam informa-
ções obtidas através de terceiros, as quais coloriam com as tintas que bem
entendiam, atendendo aos seus interesses. A primeira descrição de uma
cerimônia religiosa afro-brasileira apareceu no jornal A Ordem em 1912.
Assinou a crônica Pizarro Lima, pseudônimo do professor e literato Leonídio
Joaquim da Rocha183, que a intitulou de “festa macabra”. Nesta, a retórica

179 UM ULTRAJE a família cachoeirana: ousado convite de uma feiticeira. A Ordem, 24 nov. 1917. p. 1. Ver nos
anexos, fotografia deste convite, p.200; A terminologia “aganjú” foi discutida no capítulo 4.
180 Utilizo aqui uma terminologia cunhada por Parés, ver: Luis Nicolau Parés (2006, p. 118-119).
181 RODRIGUES, N. Os africanos no Brasil, 1977. p. 237. Sobre estruturas mentais que mudam muito lenta-
mente, ver: Fernand Braudel (1986, p. 7-39); sobre o sabá europeu, ver: Carlo Ginzburg (1991); sobre as
narrativas de Bosman sobre o fetiche, ver: Willian Pietz (1985).
182 Em 1914, temos a notícia de um candomblé na rua Martins Gomes n.° 67. Ver: COISAS que nos deslustram:
As enscenações da ‘missa negra.’ A Ordem, 22 jul. 1914. p. 2. A marcha de expansão dos candomblés aos
poucos atingiam lugares próximos ao centro da cidade, a exemplo da rua do Amparo. “Com vistas à polícia: a
imoralidade campêa na rua do Amparo”. A Ordem, 9 abr. 1916. p. 1.
183 Pizarro Lima, em 1917, ainda permanece como colaborador do jornal A Ordem, assinando a coluna Ho-
mens e Letras e aparece como diretor da escola complementar da cidade de Cachoeira. A Ordem, 9 maio
1917. p. 1.
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do fetiche novamente esteve presente, e como veremos, acompanharia os
discursos do jornal nos anos subsequentes. Assim, Pizarro Lima descreveu
uma festa negra:

Farfalham os arvoredos batidos pela forte nortada.
É alta noite.
Num amplo lugario colmado treme a luz da candeia como
pirilampo titubeando nas trevas.
Ouço vozeria.
Paro e escuto [...] aproximo-me...
Vejo no terreiro uma chusma de homens; aproximo-me
ainda mais e diviso, na meia escuridão, um vulto esquáli-
do, dançando, no interior do lugario, ao som do atabaque
e das coplas entoadas por vultos asquerosos.
De súbito ouvi um sussurro, que se foi acentuando num
brado potente e uníssono:
Santo! [...] Santo! [...]
Retumbou o eco nos alcantis dos cerros e se perdeu na
espessura das florestas [...]184

O cronista supostamente esteve diante de uma cerimônia religiosa
afro-baiana. A reunião de pessoas ao som de atabaques e cânticos e a ma-
nifestação alegre na chegada da divindade assim sugere. A tentativa de
expor sua verve literária não dissimula suas intenções na descrição do lu-
gar imerso “em trevas”, e das pessoas “esquálidas e asquerosas” em suas
“vozerias”. Destaco os termos utilizados pelo cronista por aparecerem re-
petidas vezes nas reportagens sobre as práticas culturais e religiosas afro-
brasileiras. Dessa maneira, parece-nos, a constante repetição objetivava a
construção de estereótipos e, também, de um discurso homogeneizador que
serviria para desqualificar todas as práticas religiosas afro-baianas sob a
égide da oposição feitiçaria versus civilização. Deste modo, prossegue o cro-
nista:

Neste momento, um galo, com a cabeça pendente e ver-
tendo sangue, dançava, macabramente, no meio do infecto
tugúrio, pintalgado de preto e sangue.
Os espectadores trêmulos e espavoridos cosiam-se com as
paredes esboroadas deste novo orco, donde se escapava um
vapor nauseante.

184A ORDEM. 18 dez. 1912. p. 1.
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O hierofante bamboleava-se e fazia mesuras compassadas,
enquanto no coruto do luzidio crânio tremelicava um feti-
che representando um gato preto.
Uma negra entra no antro; exibe uma espécie de can-can;
bamboleia as nálgas rotundas e se roja aos pés do histrião...
Era uma cena grotesca e lúgubre.
Iscava meia-noite.
O galo, que parecia morto, ergueu-se, cantou, tremelicou,
escabujou e morreu [...]
O hierofante prostrou-se no solo... a multidão, empolgada
pela cena horrente, fugiu [...]
O templo infecto está vazio.
O negro ergueu-se; fita com arrogância os quatro ângulos
do tugúrio; dá uma gargalhada satânica, zombando dos seus
fiéis adoradores...
O negro riu-se, riu-se [...] e acendeu um pito.
E, enquanto o fumo, desprendido do pito, se enovelava no
ambiente saturado da uchaca do hirco, contava o dinheiro
que, como oferenda, lhe tinham levado os imbecis
adoradores.
Continuei minha jornada, lamentando a sorte dos ignaros,
que se lançam nos braços dos fetiches, rendendo-lhes um
culto, que bestializa a alma e desgraça o homem.185

Como se pode notar, a linguagem do cronista reclama uma erudição
pretensamente clássica, tributária das civilizações grega e romana. A retó-
rica do fetiche, como bem observou Sansi, ancorada na tradição protestan-
te européia, aparece na descrição ficcional do literato nos seus melhores
contornos. Para os protestantes europeus, os fetiches eram artifícios fabri-
cados por humanos na sua estupidez e ganância, então, a história e o en-
cantamento do feitiço se transformavam puramente num trabalho de tra-
paça de um falso sacerdote, que nada mais era senão um charlatão.

A presença da “gargalhada satânica”, simbolizando o pacto com o de-
mônio, por outro lado, nos remete à tradição católica de perseguição às bru-
xas e feiticeiras. Nessa tradição, o feitiço é um evento que, por ele mesmo,
não poderia ter nenhuma consequência; e se tem alguma, é causada pelo
Diabo. A descrição dos personagens evidencia a convergência dessas duas
tradições – católica e protestante – que edificam juntas um estereótipo da
feitiçaria vinculado aos candomblés. Apesar de a cena indicar a existência

185A ORDEM. 18 dez. 1912. p. 1.
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de outros protagonistas, os únicos descritos são: uma negra de sensualidade
exótica e submissa, e um negro ridículo, farsista e abjeto, os quais, em comu-
nhão com o Diabo, divertem-se e lucram à custa de pessoas imbecis. A peça
fictícia foi montada para assustar e afastar os leitores, até mesmo, quem sabe,
a possível curiosidade das “famílias honestas” em relação aos candomblés.

É evidente a intenção de construir a imagem do sacerdote como um
charlatão que, apesar de compartilhar da racionalidade da classe domi-
nante, finge acreditar em fetiches para tirar proveito, neste caso financei-
ro, em outros sexuais, de indivíduos pobres e ignorantes. A arquitetura
discursiva se completa com a descrição tenebrosa do sacerdote: um ho-
mem “asqueroso”, “arrogante”, que vive “nas trevas” de um lugar “enojante”.
Caso fosse descontextualizada, essa representação poderia ser atribuída ao
próprio demônio cristão. Também, entre os elementos fundamentais que
se repetiam na maior parte das descrições do sabá europeu, estavam as
reuniões noturnas em lugares solitários, no campo ou na montanha para
render homenagems ao diabo sob a forma humana ou de animal, além de
banquetes, danças e orgias sexuais186.

Portanto, nota-se uma complexa teia de relações informando o com-
bate da imprensa às práticas culturais e religiosas de matriz africana em
Cachoeira. Seus fios têm origens e naturezas diversas, entretanto, servem
aos mesmos propósitos. Até o momento, abordamos alguns pontos dessa
trama. Referimo-nos, primeiramente, à demonização de práticas culturais e
religiosas não-cristãs, tributária de uma tradição medieval de perseguição
à idolatria, à superstição e à bruxaria. Um longo processo responsável
pela construção de um genérico estereótipo da feitiçaria, homogeneizando
práticas culturais e religiosas diversas desde a Europa. E, em segundo lu-
gar, a noção de fetichismo que pode ser percebida, em seus primórdios,
numa “retórica do fetiche”, forjada pelo discurso protestante na costa
ocidental africana, ante o encontro de culturas diversas entre os séculos
XVI e XVII.

No correr dos séculos XVIII e XIX, o estereótipo da feitiçaria foi in-
corporando idéias mais específicas em relação à raça, à degeneração e à
criminalidade, além de práticas e valores morais que determinavam as hie-
rarquias sociais. A retórica do fetiche atravessou o pensamento iluminista
e chegou à Bahia, em sua forma erudita, no século XIX, onde foi apropria-
da (e adaptada) pelo discurso médico-higienista e da imprensa. Com Nina
Rodrigues, o fetichismo foi utilizado como aparelho conceitual no estudo

186 GINZBURG, Carlo. História noturna: decifrando o sabá. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
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das religiões de matriz africana.187 A imprensa, por sua vez, fez convergir
diferentes olhares sobre a feitiçaria, difundiu e vulgarizou uma singular re-
tórica do fetiche, relacionando-o especificamente às “heranças do
africanismo”.

O PARADOXO DA FEITIÇARIA

O grande número de indivíduos classificados como “feiticeiros e feiti-
ceiras” e o progressivo crescimento e organização de suas práticas já apare-
cem como elementos de preocupação na imprensa de Cachoeira, no início
do século XX. Em muitas notícias, considerações reveladoras dos motivos
dessa ampliação escapavam às palavras repressivas dos articulistas. A pro-
cura dos feiticeiros e feiticeiras era quase sempre atribuída à resolução de
problemas de saúde e, também, à melhoria da condição social, material ou
política. De uma maneira geral, as demandas refletem os diferentes inte-
resses então em voga188.

No que diz respeito mais especificamente à população pobre, sabe-se
das condições bastante precárias nas quais vivia a grande maioria dos habi-
tantes da Bahia. Em meio às inúmeras dificuldades cotidianas, a doença se
configurava como um estorvo à sobrevivência que era duramente experi-
mentada. Doenças como a tuberculose, a febre amarela, a lepra, o sarampo
e a varíola, entre outras, assolavam um ou outro município e ocupavam
frequentemente as páginas dos jornais189. Acentuando os problemas das
camadas desfavorecidas, havia ainda as duras condições de moradia, traba-
lho e a “carestia”, obstáculos nada fáceis de serem atravessados190.

Em edição de 7 de março de 1917, o pai-de-santo João Francisco,
também conhecido como João Folgante, teve seu nome estampado em uma
matéria de capa do jornal A Ordem, relacionando-o à morte de uma meni-
na de 16 anos. A morte de Roxinha, como era conhecida Cyrilla Baptista

187 O livro Animismo fetichista dos negros baianos, de Nina Rodrigues, escrito no final do século XIX, é tributá-
rio dos discursos sobre o fetiche tecidos ao longo dos séculos XVIII e XIX.
188 Analisamos mais detidamente esses interesses nos capítulos 3 e 4.
189 Na cidade de Cachoeira e imediações, pelo que se tem notícia, devido às constantes assolações de doenças e,
especialmente, após a epidemia de cólera em meados do século XIX, o vodum Azansu e os orixás Omolu e
Obaluaê, pelo poder curativo dessas divindades, ocuparam posição de destaque nos candomblés que lentamen-
te se estabeleciam. Ver: Fayette Wimberly (1998, p. 74-89).
190 Sobre as condições de vida da população da Bahia ver: Mário Augusto da Silva Santos (2001).
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dos Santos, foi noticiada no jornal O Norte, em 6 de março de 1917, como
um acidente, do qual tinha sido vítima a pobre menina quando estava as-
sando castanhas próxima a uma fogueira191. No dia seguinte, o jornal A
Ordem levantou suspeitas diante dessa versão, atribuindo à ação de João
Folgante tal acontecimento. A chamada da notícia revela a grande des-
confiança do jornal acerca da morte acidental de Roxinha. Com letras tipo
caixa alta e em negrito questionavam: “Crime?”. Logo em seguida dispara-
vam em direção ao seu alvo: “A morte misteriosa de Roxinha no ‘pigy’ de
João Folgante”192.

No mesmo diapasão das notícias mencionadas anteriormente, o jor-
nalista ataca, de início, o lugar que, segundo ele, era “suspeito”. Depois,
qualifica as pessoas como “fanáticas” e “ignorantes”. Assim, o jornal co-
mentou as reverberações do episódio que classificou como “imerso em com-
pletas e densas trevas”:

O que é certo é que o povo continua a murmurar que
Roxinha, uma pobre doidivanas de 16 anos, não foi quei-
mada pelo fogo de uma pequena fogueira em que assava
castanhas de caju, e sim vítima imbele de seu próprio pou-
co siso. Lançara, no dia anterior, 20, quando no auge as
torpes danças em louvor a baluaê, no pigy de João Folgante,
na Mata do Calado, distrito de Belém, e não no Alecrim,
como mal informados dissemos, uma invectiva, com ace-
no imoral, a esse deus da adoração dos feiticeiros. No dia
seguinte, aparecendo Roxinha com as partes pudendas,
pernas e pés completamente, horrivelmente carbonizados,
seus companheiros de culto diziam a una você: ‘Viu? Foi o
castigo de baluaê [...]’193

O terreiro de candomblé era representado como um lugar que infun-
dia suspeita. Seus frequentadores seriam envolvidos pela cegueira do fana-
tismo, resultado da fertilidade de seus espíritos sem instrução. Essa conjun-
ção de fatores, na leitura do articulista, levaria ao levantamento de dúvi-
das a respeito da morte de Roxinha, uma vez que esta teria proferido injú-
rias contra o deus Baluaê, ou Obaluaê, e bem poderia ter sido queimada por

191 Encontrei a notícia A morte de roxinha na Mata do Calado publicada na primeira página do jornal O Norte no
dia 9 mar. 1917. Nesta não aparece nenhuma menção a candomblés. O trágico acontecimento, segundo os
jornalistas da folha concorrente, foi um acidente testemunhado por várias pessoas.
192 A ORDEM. 7 mar. 1917. p. 1.
193 A ORDEM. 7 mar. 1917. p. 1.
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um daqueles “fanáticos” seguidores desta divindade. Os rumores entre o
povo-de-santo a respeito do infortúnio de Roxinha, causado por um casti-
go de Obaluaê, reforçava as suspeitas do jornal, que dizia não acreditar na
força desse “deus dos feiticeiros”. Assim, qualquer indício, o menor que
fosse, era suficiente para criminalizar os terreiros.

Nesse episódio, a redação do jornal A Ordem se voltava contra as
opiniões da folha concorrente, que atribuiu o acontecimento a um simples
acidente, nas palavras do jornalista do A Ordem:

Ora, hão de convir os confrades de O Norte, que essa enti-
dade abstrata, esse baluaê do pigy de João Folgante e desses
outros pigys de que estão cheios a Cachoeira e seus arredo-
res, não pode, para quem tem um pouco de senso e crité-
rio, produzir castigos, positivados em queimaduras parci-
ais de terceiro grau, como as que eliminaram do meio dos
vivos a desgraçada Cyrilla Baptista.
Ahi há dedo de gigante. E se ‘a voz do povo é a voz de
Deus’, Roxinha, horrivelmente queimada do baixo ventre
aos pés, principalmente nas partes pudendas, na manhã
de 21 do passado, ora depois de uma sua obscena invectiva
a baluaê, e falecida a 25 e enterrada a 26, clandestinamen-
te, sem a precedência do necessário corpo de delito, no
cemitério de Belém, foi, não há dúvidas, vítima de um cri-
me monstruoso.194

Apesar de solicitar um inquérito rigoroso, onde fosse investigado o
pai-de-santo João Folgante, a mãe-de-santo Juliana (sua mulher), o filho
de santo João da Matta e as pessoas que assistiam a referida festa, na opi-
nião do jornal A Ordem, o acontecimento que gerou a morte de Roxinha
foi um ato criminoso. O jornal denunciava que o evento estava sendo en-
coberto por gente graúda e que tudo fazia crer tratar-se de pessoas bem
relacionadas com a redação do jornal O Norte. Não obstante, nas páginas
do jornal A Ordem, esta não era a primeira vez que o jornal O Norte havia
sido acusado de proteger os candomblés195.

É sintomático que em todo o período estudado a única referência
direta a um nome de divindade africana que aparece na imprensa seja

194 A ORDEM. 7 mar. 1917. p. 1.
195 As disputas entre as duas folhas foram analisadas no capítulo 3.
196 Orixá relacionado à terra, a doença e a cura. Esse orixá honraria seus filhos com as artes de curar.
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Baluaê196. A eficácia dos tratamentos administrados por sacerdotisas e sa-
cerdotes consagrados a esse orixá era bastante conhecida em Cachoeira e
imediações. A história do famoso babalorixá nagô Anacleto Urbano da
Natividade, ou simplesmente Tio Anacleto, não estava esquecida pelos se-
tores letrados, muito menos, pela população de um modo geral. Tio
Anacleto, iniciado para Omolu197, passou de feitor da família Tosta198 a
reconhecido sacerdote, pelos serviços prestados na região contra o “inimi-
go invisível”, o cholera morbus. Uma das características apresentada pelos
que contraem a infecciosa doença é a diarréia abundante, mas Anacleto
além de prescrever ervas, entrava nas casas e cuidava sem medo dos doen-
tes. Membros da família Tosta contraíram a doença e foram salvos por
Anacleto. Depois disso, ele estabeleceu seu terreiro num sítio próximo ao
rio Capivari, nas terras da referida família, onde passou a atender indivídu-
os de toda a região199.

Sendo pessoas com poderes tanto para curar quanto para castigar com
doenças, os sacerdotes iniciados para o orixá Baluaê encarnavam bem o
paradoxo no qual o chamado curandeirismo estava envolto no Brasil desde
os tempos coloniais: reconhecimento ou abjeção pelo medo do feitiço. Mas
não foi apenas no Brasil que esses sacerdotes se viram frente a esse dilema.
No século XVII, com o surgimento da varíola na área gbe, levada pelos
europeus, os sacerdotes de Sakpata200 alcançaram um grande prestígio. Eles
eram considerados as únicas pessoas capazes de intervir em casos de epide-
mias, sendo responsáveis pelas curas individuais, pelos rituais para aplacar
a cólera da divindade e pelas festas de agradecimento para aqueles que
escapavam da morte e que, aliás, passavam a ser adeptos do vodum. Por
outro lado, também eram considerados “conspiradores” e “contestadores
do poder”, sendo muitos deles expulsos do Daomé201.

O paradoxo da feitiçaria esteve presente em diversos continentes.
Partindo da análise sobre fontes inquisitoriais, Francisco Bethencourt con-
sidera que os rituais de magia tinham uma grande plasticidade em Portu-

197 Como também é chamado Obaluaê entre os nagô.
198 A família Tosta era proprietária do Engenho de Nossa Senhora da Natividade da Fazenda Capivari, em São
Félix (à época sob jurisdição de Cachoeira).
199 FRAGA FILHO, W. Encruzilhadas da liberdade, 2006.  p. 251. Ver também: Fayette Wimberly (1998).
200 Em Cachoeira, entende-se esse vodum como uma “qualidade de Azansu”. O vodum Azansu, por sua vez, é
sincretizado com Omolú ou Obaluaê nos candomblés ketu e nagô do município e adjacências.
201 Segundo Parés (2006, p. 107-108), “os reis do Daomé nunca aceitaram casar com uma mulher consagrada a
esse vodum, nunca atribuíram qualquer cargo a um adepto desse vodum e vários deles mandaram tirar todos os
altares de Sakpata da cidade de Abomey e instalá-los fora dos muros. Oscilavam entre a vontade de exterminar
o culto e o medo de não poder lidar com as epidemias sem a ajuda dos seus sacerdotes.”
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gal. Eram facilmente ajustados às necessidades e aspirações do povo de
diferentes origens sociais: da menina grávida que buscava plantas abortivas
com a parteira rural até a rainha Dona Catarina, que tinha feiticeiras,
videntes e curandeiras a seu serviço. Entre aquela e esta, havia uma grande
diversidade de pessoas, práticas e técnicas que podiam ter nada em co-
mum, exceto o fato de se tornarem suspeitas de engano e desonestidade,
caso falhassem, ou de um pacto com o diabo, caso fossem bem sucedidas202.

No Rio de Janeiro do século XIX, segundo Mary Karasch, embora
fosse razoável o medo dos senhores em relação à habilidade dos feiticeiros
com drogas e venenos, é questionável o estereótipo dessas pessoas como
malignas, especialmente para os escravos. A autora sinaliza que os cativos
consideravam tais indivíduos como líderes religiosos e mesmo os senhores
compartilhavam essas crenças. O curandeiro, no período escravocrata, es-
tava imerso num embaraço, poderia experimentar o prestígio caso fosse
eficaz em seu exercício curativo, ou perseguido caso fosse acusado de feiti-
çaria. Deste modo, Karash argumenta que na perspectiva dos escravos e de
muitos senhores, os feiticeiros podiam proporcionar invulnerabilidade (fe-
char o corpo), prever o futuro, e o principal, curar as doenças203.

Esse imaginário é próximo do mundo ibérico moderno de que fala
Francisco Bethencourt. Para o autor, as práticas e objetos descritos nas
fontes inquisitoriais têm duas orientações principais: proteger contra os
acontecimentos que trouxessem infortúnio e proporcionar eventos de sor-
te, ventura ou fortuna. Deste modo, o corpo é visto como o lugar de perigo
potencial, onde demônios e bestas podiam entrar e, portanto, é necessário
protegê-lo ou mesmo fechá-lo. Assim, o uso de amuletos era muito comum
e atravessava diferentes classes sociais. Por outro lado, amuletos também
eram usados supostamente para influenciar pessoas, particularmente no
amor ou nos negócios sociais204.

Em Cachoeira, a campanha de repressão tentava esquadrinhar os can-
domblés, mães e pais-de-santo, não apenas no sítio urbano e arredores,
mas, sim, em todo o termo da cidade e adjacências. Assim, Mãe Neném
dos Patos, que atendia na freguesia de Santo Estevão do Jacuípe, não se
livrou do olhar vigilante dos articulistas do jornal A Ordem e seus colabo-
radores. O tratamento dispensado a Mãe Neném em nada diferia do confe-
rido às sacerdotisas da cidade, ao contrário, eram ressaltados os pontos que

202 BETHENCOURT, F. O imaginário da magia, 2004. p. 90-127.
203 KARASCH, M. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-1850), 2000. p. 350-362.
204 BETHENCOURT, op. cit., p. 73-89.
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o jornalista considerava similares entre elas. Entretanto, os articulistas tam-
bém se esforçavam para encontrar peculiaridades que pudessem dar mar-
gem desprezível às atividades dessas mulheres. Assim, a notoriedade do
poder de cura exercido por Mãe Neném, e suas manipulações da fortuna
ou infortúnio, não passaram incólumes pelas páginas do jornal.

O jornalista afirmou que Mãe Neném era uma feiticeira que vivia “a
atentar contra a saúde do próximo”. Em suas palavras, Mãe Neném diz
“quem deitou atraso em Pedro ou Paulo” e ainda dava “cozimentos e infu-
sões de folhas venenosas a torto e a direito”. A despeito das palavras do
articulista, Mãe Neném era bastante requisitada:

O que é fato, porém, é que a casa da mãe Neném dos Patos
vive constantemente cheia de clientes, havendo dias de lá
irem 50 e 60 desses pálpavos, numa verdadeira romaria de
imbecilidade.
Dentre muitas originalidades dessa feiticeira, a mais risível é
ela dizer a seus clientes que nem todo dia está inspirada pelos
seus santos para dar consultas e abrir mesas, obrigando assim
muitas vezes ao grande número dos que a procuram a ficar ao
relento, redes armadas nas árvores, à espera de que ela tenha
ordens de seus santos para ADIVINHAR E CURAR.205

A fama de Mãe Neném, como se pode notar, não era pequena. Não
há referência no relato a batuques ou danças, mas isso não impede o arti-
culista de relacionar as práticas de Mãe Neném ao “pigy” de Mãe Paulina e
a “tantos outros” existentes na cidade de Cachoeira. Se, por um lado, isso
nos indica a notoriedade dessas mulheres como curandeiras, por outro,
revela uma tentativa de enquadramento de diferentes práticas num estere-
ótipo comum, o da feitiçaria. Também, em última instância, acreditava-se
nessas mulheres como portadoras de saberes capazes de adivinhar e mani-
pular a sorte dos indivíduos. A denúncia quer fazer acreditar que Mãe Ne-
ném abusava do prestígio que conseguiu com seus feitiços, esnobava e usur-
pava aqueles “imbecis” que iam à sua procura. Considerando os números
presentes na notícia, uma quantidade nada desprezível, esses indivíduos,
ao que parece, não mediam esforços para se consultar com a sacerdotisa,
ou, como o relato sugere, com o seu santo.

No episódio de Santo Estevão do Jacuípe, o último golpe contra Mãe
Neném dos Patos apareceu no já conhecido expediente de criminalização

205 A ORDEM. 15 dez. 1915. p. 1.
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da religiosidade afro-baiana. Novamente através da acusação de assassina-
tos que, supostamente, ocorriam dentro dos terreiros ou fora deles, sob sua
influência:

Certa vez, um pobre homem de Monte Alegre foi aos Pa-
tos para que mãe Neném lhe dissesse o que ele tinha, qual
o seu atraso; e eis que, depois de aberta a mesa, declarou a
feiticeira ao pobre sertanejo que ele estava mal, que o atraso
lhe fora posto por uma sua vizinha e era difícil de se tirar;
que, porém, nada dissesse a referida vizinha, porquanto ia
ver se o conseguia curar.
Após ter ouvido as palavras da perniciosa mulher, disse-lhe
o homem que não havia quem o impedisse de tirar a vida à
sua vizinha com um tiro. E lá se foi por este mundo afora
com a malévola intenção a lhe encher o inculto espírito.
Urge, por parte das autoridades de Santo Estevão e deste
termo, uma providência enérgica no sentido de pôr um
paradeiro às criminosas feitiçarias de mãe Neném, a bruxa
dos Patos, cuja celebridade esta contribuindo já para a ruí-
na da bolsa e da saúde de famílias inteiras da
circunvizinhança.206

O caso de Mãe Neném oferece alguns elementos que podem servir para
uma aproximação em relação às práticas divinatórias utilizadas por ela na
região de Santo Estevão do Jacuípe. Primeiro, o jornalista se refere à prática
de Mãe Neném “abrir a mesa” para saber de fatos passados e adivinhar acon-
tecimentos futuros. Embora, no caso de Mãe Neném, não se possa afirmar
com absoluta certeza, a expressão “abrir mesa” ainda é muito recorrente no
universo dos candomblés baianos. Refere-se ao ritual praticado por um
olowô207, mãe-de-santo, pai-de-santo, ou por uma pessoa “de responsabilida-
de no Axé” (um ogan, por exemplo), no qual, consultando o “jogo de búzi-
os”208, são obtidas respostas que orientam o consulente para procedimentos
votivos (banhos, oferendas, etc.) e que servirão para pôr fim ou amenizar os
problemas que lhe perturbam de alguma maneira. Segundo, o jornalista tam-

206 A ORDEM. 15 dez. 1915. p. 1.
207 Sacerdote dos segredos de Ifá.
208 Segundo Luis Nicolau Parés (2006, p. 113), apenas no século XIX aparece registrado o uso do sistema de Ifá
ou jogo de búzios. Referindo-se ao termo “abrir mesa”, Edison Carneiro (2002, p. 133) afirma que significa
“adivinhar, o ato pelo qual o olowô ou pai-de-santo resolve os problemas apresentados à sua capacidade divinatória.
O adivinhador se posta, geralmente, a uma mesa sobre que há uma vela acesa, talvez um copo d’água e o
dinheiro trazido pelo consulente”.
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bém se refere aos santos de Mãe Neném, que lhes dão permissão para adivi-
nhar e curar. Mais uma vez, essa característica nos remete a saberes e valores
afro-baianos. Sabe-se que nenhum procedimento ritual é realizado por um
adepto da religiosidade de matriz africana, dentro ou fora do terreiro, sem o
consentimento das divindades da casa e, em especial, da divindade a quem é
consagrada a sacerdotisa ou o sacerdote que irá dirigir a liturgia.

Por outro lado, uma longa tradição erudita católica fazia uma distin-
ção entre magia natural e magia diabólica. A magia natural seria aquela
que, por meio da manipulação da natureza, “produz efeitos extraordinári-
os”. Suas fontes eram os autores clássicos. Assim, o conhecimento do ocul-
to só podia vir de três fontes: do estudo e do saber humano (limitado à
cultura escrita); da revelação divina (reservada aos santos, beatos e ho-
mens piedosos tocados pela graça); e da intervenção diabólica (à exceção
da profecia e da visão de origem divina, toda adivinhação é uma arte de-
moníaca)209. A despeito de o articulista partilhar conscientemente dessa
tradição erudita católica, parece óbvio que ele enquadrava Mãe Neném no
terceiro caso. A palavra santo, impressa diversas vezes em destaque (itáli-
co) e que estava relacionada a uma mulher do povo, classificada de “feiti-
ceira” cuja atividade era atender a uma “romaria de imbecilidade”, não nos
permite duvidar da constatação.

Para o articulista, entretanto, eram muitos os crimes da “bruxa dos
Patos”. Primeiro, a “perniciosa mulher” vivia de fazer feitiço, o que lhe
conferia a alcunha de “bruxa” e “feiticeira”. Assim, ela colocava atraso em
uns e tirava de outros “dando cozimentos e infusões de folhas venenosas”.
Segundo, Mãe Neném vivia a enganar pessoas de diferentes classes por
meio dos seus feitiços. Dessa maneira, o que a sustentava era uma econo-
mia da ilusão religiosa, que levava à falência a “bolsa e a saúde de famílias
inteiras da circunvizinhança”. Terceiro, quando a “feiticeira” não matava
através de seus preparos ou de sua desconhecida terapêutica, influenciava
assassinatos com suas práticas divinatórias. Assim, estaria completo o qua-
dro de acusações que poderiam encontrar guarida no código penal de 1890,
nos seus artigos sobre o curandeirismo e charlatanismo, sem falar, eviden-
temente, nas acusações de homicídio.

209 BETHENCOURT, F. O imaginário da magia, 2004. p. 171-178. Para os povos do ocidente cristão não era
novidade a busca de práticas divinatórias para auxiliar na resolução de problemas físicos ou materiais. Há muito
essas práticas foram sendo identificadas com “crimes contra a fé católica”. Para São Tomás de Aquino, “adivi-
nhar o futuro e ir além das potencialidades da razão humana ou das revelações divinas” apenas seria possível
com a “intervenção de um demônio”, sendo por isso pecado grave. No contexto colonial, a inquisição desempe-
nhou o papel de identificar e punir tais procedimentos. Àquela época, as práticas divinatórias variavam desde
simples orações a rituais mais complexos de “enxergar dentro dos corpos e da terra”. Ver: Laura de Mello e Souza
(1986, p. 157-166).
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Na cruzada civilizatória do jornal A Ordem se aglutinavam valores
burgueses e cristãos, o apoio à classe médica e o desejo de derrotar adversá-
rios políticos210. Todavia, um motivo pessoal talvez impulsionasse clandes-
tinamente o dono do periódico A Ordem. Refiro-me ao assassinato no dia
12 de fevereiro de 1888, durante um jogo de entrudo, do filho de José Ramiro
das Chagas211, provavelmente por um adepto do candomblé, de nome
Cesário Avelino da Silveira. O suposto assassino teria morrido dentro de
um terreiro de candomblé no Alto do Cucuí, conforme se depreende de
mais uma tentativa de criminalização da religiosidade de matriz africana:

Os crimes, nesta cidade e adjacências, praticados pelos fei-
ticeiros, vão se multiplicando dia a dia, sem que haja, con-
tra os mesmos, um movimento de repressão por parte da
polícia.
Esquecido não está o desgraçado fim de vida que teve
Cesário Avelino da Silveira, o assassino de José Ramiro das
Chagas Filho, num lôbrego pigy, ao Alto do Cucuí; tam-
bém o assassínio bárbaro, por meio de queimaduras, da in-
feliz Roxinha, no aganjú de João Folgante, no lugar Ale-
crim, próximo ao arraial de Belém, deve estar ainda fresco
à memória de quantos nos lêem nas colunas desta folha;
outros crimes horríveis que não nos chegam ao conheci-
mento nos seus amplos detalhes, são praticados nessas ca-
sas de abjeção moral e as vítimas sepultadas clandestina-
mente, às vezes na proximidade do local em que foram
encontrar a morte.212

O relato transcrito acima é o preâmbulo de mais uma investida do
periódico contra os curandeiros e os terreiros de candomblé:

Na sexta-feira última, quando já pronta a nossa edição do
dia subseqüente, chegou-nos, por pessoas fidedignas, uma
notícia arrepiante: no Corta-Jaca, ali perto da igreja dos
Remédios, um infeliz estava sendo diariamente espancado
a cacete por um outro indivíduo, que se propunha a lhe
‘tirar o diabo do corpo’[...] por meios tão bárbaros!

210 Analisamos as motivações políticas da perseguição aos candomblés em Cachoeira, no capítulo 3.
211 José Ramiro das Chagas foi fundador e era proprietário do jornal A Ordem. Sobre o assassinato do seu filho,
ver: Pedro Celestino da Silva (1925, p. 2).
212 A ORDEM. 28 nov. 1917. p. 1.
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O doente chamava-se José Joaquim dos Santos, era carre-
gador e ainda moço e o seu médico, João de tal, filho da
quitandeira Justiniana Carvalho.213

O curandeiro João, filho da quitandeira Justiniana, como bem acen-
tuou o jornalista, fazia mezinhas214 e com elas tentava curar aqueles que o
procuravam. O registro de óbito de José Joaquim dos Santos diz que este
faleceu devido a uma congestão215. No entanto, nas páginas do A Ordem, a
receita de cacetadas aplicadas pelo saber “médico” de João, filho da
quitandeira, teria levado José Joaquim à morte. Fica evidente a intenção
do articulista de desqualificar os saberes curativos de João. Para não perder
a oportunidade, o jornalista atira para todos os lados:

Vítima das constantes pancadas que lhe eram aplicadas,
por injunções desse mesmo Ogan que faz as delícias de
Judith Ferreira, na Terra Vermelha; mãe Paulina, no Cucuí;
Aleijadinha, sobre o túnel da Central da Bahia e tantos
outros possuidores de pigys e aganjús, o pobre José Joa-
quim veio a falecer no dia imediato ao das informações
que nos foram ministradas [...].
Registramos o horroroso fato envergonhados de ver a Ca-
choeira transformada em centro de operações dos reinci-
dentes criminosos que nela, aberta e despudoradamente
exercem a feitiçaria e certos de que o crime de que estamos
tratando ficará, como tantos outros, envoltos nas malhas
da impunidade.216

As localidades onde os curandeiros e curandeiras atuam são desenha-
das no jornal A Ordem como formadas por indivíduos entregues a diferen-
tes vícios217. Estes lugares eram representados como “antros de feitiçaria”,
onde imperavam o álcool, os jogos, as tabernas e suas reverberações de
violência e desordem, mendicância e vadiagem, temas recorrentes no peri-
ódico. Assim, o jornal dispensava considerável atenção a esses temas, sen-

213 A ORDEM. 28 nov. 1917. p. 1.
214 Preparado caseiro geralmente feito à base de folhas.
215 O jornal O Norte desmentiu o acontecimento. Apontando diversos erros na reportagem, inclusive o nome do
falecido que seria Umbelino de tal. A folha garante maiores esclarecimentos no próximo número, mas este não
foi encontrado. O NORTE. 30 nov. 1917. p. 1.
216 A ORDEM, op. cit.
217 Analisamos as territorialidades afro-baianas em Cachoeira no capítulo 4;
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do frequentes longos editoriais sobre eles. Esses textos revelam uma preo-
cupação em valorar positivamente o trabalho, revelando o possível cresci-
mento daqueles que se entregam à honra disciplinada da labuta diária em
contraposição a quem dela se afasta.218

O código penal de 1890 poderia enquadrar a maioria dos relatos vis-
tos até agora em alguns de seus artigos, especialmente o artigo 156, refe-
rente ao exercício ilegal da Medicina “em qualquer dos seus ramos, a arte
dentária ou a farmácia”; e o artigo 157, que enquadrava aquele que prati-
casse o “espiritismo, a magia e seus sortilégios, usasse de talismãs e carto-
mancias, para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar curas de
moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a creduli-
dade pública”. Este artigo contém ainda um agravante que nos chama a
atenção. Aumentava a pena se, em consequência dos meios empregados,
viesse o indivíduo sob tratamento sofrer “privação, ou alteração temporá-
ria ou permanente, das faculdades psychicas”. A possessão religiosa nos
candomblés, ou determinados momentos da feitura de um iaô (noviça ou
noviço), poderia ser lida por alguma autoridade como passível de ser en-
quadrada no agravante do artigo 157219. Entretanto, ainda mais interes-
sante neste artigo é o reconhecimento da existência da feitiçaria maléfica
pelo Estado brasileiro.

Também o artigo 158 previa penalidade para aquele que ministrasse
ou simplesmente prescrevesse “como meio curativo, para uso interno ou
externo, e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos rei-
nos da natureza, fazendo, ou exercendo assim, o ofício do denominado
curandeiro”, valendo o mesmo agravante do artigo anterior, adicionado de
alterações das “funções physiologicas, deformidade, ou inabilitação do exer-
cício de órgão ou aparelho orgânico, ou, em suma, alguma enfermidade”.
As penas variavam de 1 mês a 6 anos de prisão; caso o tratamento resultas-
se em morte a pena podia variar de 6 a 24 anos de prisão.

Por fim, o artigo 159 enquadrava quem expusesse a venda ou minis-
trasse “substâncias venenosas, sem a legítima autorização e sem as formali-

218 Na capital do Império, nas duas últimas décadas do século XIX, uma verdadeira cruzada contra os curandei-
ros foi declarada. Mesmo setores da imprensa que anteriormente dispunham de espaço em suas folhas para a
querela das curas e assassinatos entre os médicos agora se entrincheiravam numa guerra anticurandeirismo.
Segundo Gabriela dos Reis Sampaio, os médicos já estavam nessa briga fazia bastante tempo, apoiados por
autoridades e setores intelectualizados. Para esta autora, seguindo interpretações de Sidney Chalhoub, em fi-
nais do século XIX, esse combate se tornou mais explícito e mais intenso, podendo ser lido a partir de “um
contexto mais amplo de repressão a práticas e crenças presentes entre os populares”. Ver: Gabriela dos Reis
Sampaio (2001, p. 80).
219 BRASIL. Decreto-lei nº. 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1904. p. 210-223. Comentado por Oscar de Macedo Soares.
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dades prescritas nos regulamentos sanitários”220. Referimo-nos aos artigos
do código penal de 1890 por que consideramos que a tentativa da impren-
sa da cidade de Cachoeira, especialmente do jornal A Ordem, era insisten-
temente enquadrar as mães e pais-de-santo nos artigos acima descritos.

LEMBRANÇAS DO CONFLITO E UMA VOZ DISSIDENTE

No auge da repressão aos candomblés e da perseguição do periódico
A Ordem às práticas culturais e religiosas afro-baianas, um texto apareceu
num “pequeno jornal” concorrente. Neste escrito, não deixou de ser per-
cebida a relação entre tais perseguições e o desejo dos médicos se estabele-
cerem como os únicos capazes de curar. O maestro Manuel Tranquilino
Bastos, responsável pelo artigo, notou claramente a influência dos médicos
na perseguição aos praticantes de terapias amparadas em saberes e valores
afro-brasileiros, denunciando o absurdo da ação221. O maestro estreou suas
“palestras” no Pequeno Jornal em 1924. Escrevendo sobre a trindade dos
sons, revelou sua educação musical e cristã, descrevendo o acorde perfeito
numa alusão à possibilidade de construção de uma sociedade harmônica:

Quando ouço na música harmônica, a deliciosa consonân-
cia dos três sons sobrepostos, do acorde perfeito quer maior
ou menor, tenho imediata concepção dos três ornamentos
da evolução humana.
Identificando-o: sinto Amor na Tônica; a Ciência na
Mediante e a Virtude na Dominante.222

Negro, preocupado com a evolução e a ciência, o maestro já havia
dado contribuições a luta social dos ex-escravos e seus descendentes. Nas
últimas décadas do século XIX, aliado a setores abolicionistas, compôs o
dobrado Navio negreiro, o Hino abolicionista e o Hino 13 de maio, nos quais
buscava denunciar os sofrimentos e exaltar as virtudes dessa população.
No ano de 1924, contando então 74 anos, escreveu na sua palestra de 21
de dezembro sobre “o médico e o curandeiro”. Com a palavra o maestro:

220 BRASIL. Decreto-lei nº. 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil, 1904. p. 210-223.
221 Ver nos anexos, fotografia do Maestro Manoel Tranquilino Bastos.
222 PEQUENO JORNAL.  21 set. 1924. p. 1.
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Não é sério nem justo, o tribunal que persegue o curandei-
ro porque cura, processa-o porquê curou e condena-o por-
quê deu a vida a quem a fé matava. Os doutores em medi-
cina, quando em nome da higiene, perseguem pela multa;
que castigam pela prisão e processo que inutilizam os
indefensos curandeiros por que curam, saem do ambiente
de sua elevada e magistral  profissão, e descem às
profundezas da atmosfera do ciúme e do desrespeito: antí-
teses da classe a quem pertencem, aliás mui digna dos mai-
ores encômios. [...]
Oh ciência de saúde! Se tudo isso é verdade, até onde a
vaidade, o ciúme, o orgulho e o despeito dos filhos do vos-
so nome, tentem baixar o nível do altaneiro prestígio que
vos é peculiar?!
Salvar o doente da morte, é obra de beneficência e carida-
de, a lei que vedar o exercício da caridade, seja amaldiço-
ada como atentatória à lei Divina.223

Tranquilino Bastos se refere aos injustos processos movidos contra os
curandeiros224, injustos, segundo o maestro, porque eles nada mais faziam
do que curar. O texto aborda uma cura muitas vezes espiritual, obtida pela
motivação do enfermo no sentido da inversão da sua fé, o que sugere que o
curandeiro seria alguém que conhecia os mistérios da vida. Para Tranquilino
Bastos, o curandeiro dava “a vida a quem a fé matava” e, ainda assim,
contra ele incidia o arbítrio das multas, prisões e processos. O maestro
atribuiu aos médicos a responsabilidade por tais perseguições, afirmando
que os doutores se rebaixavam “às profundezas da atmosfera do ciúme e do
desrespeito”. Já os curandeiros, nas palavras do maestro:

Os curandeiros, aptos desse título, é um desbravado arma-
do de machado e foice, que não raras vezes abrem caminho
para o trânsito seguro e certo da medicina acadêmica. São
eles, os facultativos práticos da nossa flora, herdeiros de atu-
radas experiências dos seus antepassados em matéria de cu-
rar. Porque sofrem eles tamanho ciúme desdobrado em ódio?
Será porque curam os desenganados incuráveis?225

223 PEQUENO JORNAL.  21 dez. 1924. p. 1.
224 Não encontrei processos criminais movidos contra curandeiros, mães e pais-de-santo, na cidade de Cacho-
eira nesse período. O único processo-crime contra um adepto da religiosidade afro-baiana encontrado no Ar-
quivo Regional de Cachoeira é da década de 1970. Ver: Edmar Ferreira Santos (2004, p. 51).
225 Ibid.
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Assim, o maestro demonstrou que respirava a atmosfera em que vivia
com funda insatisfação. Tranquilino Bastos mostrou clareza na análise dos
acontecimentos que presenciava, bem como revelou inconfessáveis moti-
vos que informavam sobre as perseguições que então se processavam. O
maestro se referiu ao curandeiro como um explorador das propriedades
desconhecidas da flora, herdeiros de uma longa experiência nas artes de
curar, tornando, muitas vezes, o caminho da ciência médica mais leve e
seguro. Assim, colocou-se ao lado dos curandeiros, ao tempo em que reco-
nhecia seus inúmeros e inestimáveis serviços, defendendo aqueles “aptos
desse título”.

Em Cachoeira, no dia 5 de março de 1989, foi realizada uma reunião
na Terra Vermelha. O objetivo era fundar a Sociedade Seguidores de São
Jerônimo. O Sr. Antônio Gomes da Silva, conhecido como Seu Candola,
lembrou da fundadora do seu terreiro, Mãe Judith de Xangô Aganju, como
veremos, uma das mães-de-santo mais perseguidas pela imprensa e tam-
bém pelas forças policiais, entre os anos de 1914 e 1923226. Nas palavras do
Ogan Candola, registradas na ata daquele dia, nota-se mais uma vez as
imbricações e conflitos provocados pelas diversas atuações dos pais e mães-
de-santo nos campos “material e espiritual” da cidade:

[...] verdadeiras romarias chegavam ao seu terreiro para
receber a sua benção de Ialorixá e serem curadas das suas
enfermidades espirituais e materiais. Sim, materiais, pois
mãe Judith era naturalista e curou milhares de pessoas
usando a flora medicinal, a ponto de criar conflito com os
médicos da cidade, certa ocasião os médicos se reuniram e
mandaram a polícia prendê-la, mas Olorum e Xangô
Aganju livrou a sua rainha da prisão. Afirma o Sr. Antô-
nio Gomes da Silva, se fosse falar tudo da mãe Judith este
livro seria só para ela, e fala com muita emoção.227

Seu Candola nasceu em 1914, portanto, no ano do início da campa-
nha do jornal A Ordem contra os terreiros de candomblé da cidade de Ca-

226 As perseguições contra Mãe Judith foram analisadas no capítulo 4. da Sociedade Seguidores de São Jerônimo.
Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju Didè. Agradeço ao Babalaxé Antônio dos Santos da Silva,
Duda de Xangô, filho de Seu Candola, o acesso ao acervo documental da Casa de Aganju Didè. Ver nos anexos,
fotografia da Casa de Aganju Didè e família de Santo no ano de 2005.
227 ATA de Fundação da Sociedade Seguidores de São Jerônimo. 5 mar. 1989. Livro de atas da Sociedade Segui-
dores de São Jerônimo. Fonte disponível no Acervo da Casa de Aganju Didè. Agradeço ao Babalaxé Antônio dos
Santos da Silva, Duda de Xangô, filho de Seu Candola, o acesso ao acervo documental da Casa de Aganju Didè.
Ver nos anexos fotografia da Casa de Aganju Didè e família de Santo no ano de 2005.
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choeira e adjacências. No auge da repressão policial, na década de 20, ele
era uma criança de pouco mais de 6 anos, no entanto, convivia na casa de
Mãe Judith e, certamente, presenciou apreensões e situações de anormali-
dade causadas pela imprensa, polícia, e como aparece em seu depoimento,
pelos médicos. O ogan falecido em 1998, com 84 anos, recordava com
emoção o episódio da “reunião” de médicos com a finalidade de “mandar”
a polícia prender Mãe Judith por causa de seus conhecimentos da “flora
medicinal”.

Todavia, as relações entre os “agentes legais” da saúde e os curandei-
ros eram ainda mais complexas. Se, por um lado, temos indícios de perse-
guições contra os curandeiros motivadas por articulações dos médicos, por
outro lado, também temos pistas de outras ligações entre farmacêuticos e
curandeiros. Assim, Dona Lica, “sobrinha de criação” de Mãe Judith, lem-
brou dos remédios feitos pela mãe-de-santo:

A farmácia de Cachoeira toda tinha receita de tia Judith,
todas. Ela dava o preparo, como preparava o remédio, en-
sinava como é. Eles faziam, engarrafavam, colocavam o rótu-
lo e foi uma propaganda séria em Cachoeira. Quem tomava
voltava pra perguntar aos farmacêuticos como era, mas eles
não ensinavam não, pra não perseguir ela não sabe. Qual-
quer farmácia vendia. De lá de São Gonçalo mesmo pedia,
como era que fazia? Se sabia ensinar. A moça que traba-
lhava lá era um pouco parente nossa sabe como é, era
empregada nessa farmácia. Então ela chegou lá, comadre,
com minha mãe, como é? A senhora sabe dizer como é esse
remédio? Quando eu entrei na farmácia eu disse, esse ne-
gócio de jatobá, um mundo num canto, eu disse Marta o
que é isso? Ela fez sinal (cruzou o dedo indicador sobre a
boca indicando silêncio). Era pra fazer a calda naqueles
frasquinhos pra vender. Jatobá é uma beleza. Tinha um
tacho, com o fogareiro aceso cozinhando as raízes do jatobá,
pra depois botar o açúcar pra fazer a calda, aí botava nos
frasquinhos dos farmacêuticos. Na farmácia mesmo, em São
Gonçalo, tinha um fogareiro no fundo da farmácia. Jatobá
é muito bom. A roça de São Gonçalo também era de tia
Judith, até hoje tá lá, chama Pindobeira.228 (grifo meu)

228 Informação fornecida por Maria da Paz Bezerra, Dona Lica (1923). 17 ago. 2007.
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A partir desse elucidativo relato, pode-se inferir que remédios anun-
ciados nas páginas da imprensa tiveram, literalmente, raízes nos terreiros
de candomblé. Explicita-se uma cumplicidade entre alguns farmacêuticos
e curandeiros e também se nota o paradoxo da feitiçaria em outras feições.
Ou seja, o conhecimento terapêutico da mãe-de-santo estava submetido à
clandestinidade, enquanto o agente legal, o farmacêutico, apropriava-se
de suas receitas, as engarrafava e as rotulava “cientificamente”, ganhando
dinheiro e prestígio com as artes do curandeirismo.

Em Cachoeira, nas três primeiras décadas do século XX, as trinchei-
ras da civilização erguidas pelo jornal A Ordem estavam apoiadas em valo-
res morais burgueses e cristãos e não dissimulavam sua aliança com o dis-
curso médico-higienista. Este tentava se estabelecer como único possível,
capaz de curar e limpar a cidade. Considerava-se portador de uma pretensa
verdade científica e, dessa maneira, tentava fazer subsumir outros saberes,
inclusive os amparados em heranças afro-baianas. Entre os anos de 1914 e
1923, servindo ao propósito de aniquilar os maus costumes, A Ordem es-
quadrinhava a religiosidade de matriz africana e desencadeava uma verda-
deira campanha contra essas práticas. Afrontando as autoridades policiais,
os articulistas tentavam forçar uma enérgica providência contra os can-
domblés. Talvez estivessem tentando provocar uma atitude do major Pai-
xão229.

229 O major Paixão foi arduamente perseguido nas colunas do jornal A Ordem pela suposta proteção aos can-
domblés. Esta perseguição foi analisada no capítulo 3. Ver nos anexos a fotografia do major Alfredo César
Paixão.




