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OUTRAS HISTÓRIAS

Em edição de 5 de dezembro de 1888, o jornal A Ordem discutiu com
seus leitores os rumos do trabalho no Brasil. Uma vez desarticulada a “ins-
tituição servil”, a redação do periódico tentava incentivar os “espíritos
abatidos” diante do fim daquilo “que tão fundo havia penetrado em nossos
costumes” – a escravidão negra. A solução apresentada pelo jornal para a
província da Bahia se espelhava na experiência “valentemente” empreen-
dida pelas províncias do sul – a imigração:

Carecemos, portanto, do trabalhador estrangeiro, que ve-
nha rotear nossos campos, embelezando nossas cidades
também.
[...]
A verdade é – que sem os braços estrangeiros não nos sal-
varemos. A raça preta é uma raça, que desaparecerá por
fim.413

O projeto imediatamente acolhido pela redação do jornal A Ordem,
já nos meses que se seguiram a abolição, refletia a expectativa de amplos
setores da elite brasileira naquele momento. Os letrados baianos se senti-
am protetores do passado glorioso e arautos dos tempos civilizados. Associ-
ados do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, por exemplo, estavam
convencidos de que o futuro civilizado dependia da profilaxia de “uma en-
fermidade que, talvez, pelo produto de raças degeneradas, se inoculam no
corpo inteiro do país e do estado principalmente”414. A campanha da elite
baiana pela imigração européia atravessou toda a primeira república, no
entanto, viu-se frustrada pelos fracos índices imigratórios em todo o perío-
do. Ao contrário de São Paulo que obteve incrementos demográficos supe-
riores a 100%415.

A campanha imigratória denunciava os anseios de setores letrados
baianos. Emergia nas suas entrelinhas a matriz cultural hegemônica que

413 A ORDEM. 5dez. 1888. p. 1.
414 REVISTA DO IGHB, 1896, p. 150 apud ALBUQUERQUE, W. Algazarra nas ruas, 1999, p. 35.
415 Mário Augusto da Silva Santos constatou que “a insignificância do crescimento populacional de Salvador na
Primeira República está ligada ao fato de ter sido quase exclusivamente vegetativo, uma vez que foi pratica-
mente nula a imigração”. Ver: Mário Augusto da Silva Santos (2001, p. 14).
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imaginavam para a sociedade brasileira. Como aparece no editorial do jor-
nal A Ordem em dezembro de 1888, depois de séculos de exploração do
trabalho escravo dos africanos e seus descendentes, os negros foram consi-
derados incapazes de dirigir os campos e, também, de embelezar as cidades.
A “raça preta” era um problema para a redação deste periódico e para a
facção que o sustentava. Isto ficava evidente quando, sem meias palavras,
afirmava que “sem os braços estrangeiros não nos salvaremos”. O desejo de
“reformar os costumes”, anunciado pelo periódico no início do século XX416,
camuflava um sonho, talvez, um projeto de nação, onde a “raça preta” não
tinha lugar. Um Brasil imaginado se manifestou nas palavras do articulista:
“A raça preta é uma raça, que desaparecerá por fim”417.

Nos anos iniciais do século XX, os candomblés apareceram
esparsamente nas páginas da imprensa local. Na década de 10, devido ao
crescimento das práticas religiosas afro-baianas na cidade, o jornal A Or-
dem iniciou uma campanha contra os pejis e terreiros. Essa campanha ga-
nhou novos contornos depois de 1914, quando o deputado Ubaldino de
Assis efetivou sua supremacia política na cidade, e o jornal A Ordem, ór-
gão ligado ao grupo político de oposição ao deputado, passou a utilizar os
candomblés como munição nas disputas políticas locais.

O jornal A Ordem foi o periódico de maior circulação do interior do
Estado da Bahia no período aqui estudado. Sua campanha contra as práti-
cas culturais e religiosas afro-baianas, especialmente contra os candom-
blés, foi de fundamental importância na construção social de Cachoeira
como “a cidade do feitiço”. O conteúdo preconceituoso dos textos
jornalísticos refletiu visões que os habitantes deste município tinham de si
mesmos, bem como, comunicou olhares de fora para dentro da cidade. A
persistência e eficácia das mães e pais-de-santo locais, por seu turno, ga-
rantiram o prestígio dos serviços religiosos e terapêuticos realizados na ci-
dade, procurados por indivíduos de diferentes regiões do Brasil e mesmo do
exterior, pela segurança de se submeterem a trabalhos reconhecidamente
“bem feitos” e vinculados à tradição africana.

A República atualizou mecanismos de controle das festas negras for-
jados desde a época colonial. A conveniência da festa ou as idiossincrasias
das autoridades constituídas permaneceram fundamentais no momento de
tolerar ou proibir as celebrações amparadas em heranças africanas. Porém,
nos argumentos dos setores que se manifestavam claramente contra as prá-

416 A ORDEM. 23 jan. 1901. p. 1.
417 A ORDEM. 5 dez. 1888. p. 1.
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ticas culturais e religiosas afro-baianas em Cachoeira, encontramos uma
enorme complexidade. Apoiando as reivindicações civilizatórias de grupos
dominantes locais, foi possível demonstrar a existência de valores patriar-
cais, burgueses e cristãos; interesses sociais, políticos e econômicos dos agen-
tes legais da saúde (médicos e farmacêuticos); indeléveis componentes ra-
ciais; e a busca de prestígio e vantagens nas disputas eleitorais.

Os batuqueiros, sambistas e o povo-de-santo, por sua vez, forjaram
estratégias de resistência, utilizando em seu favor as disputas entre os gru-
pos políticos locais. Buscando alianças com setores mais tolerantes, utili-
zando-se de nomes influentes ou discutindo na imprensa o direito de feste-
jar e confraternizar a seu modo, nas tavernas do cais do porto ou nos ter-
reiros com os caboclos, orixás e voduns. Quando o tenso espaço do diálogo
se esgotava era necessário buscar lugares mais seguros para a festa ou, mo-
mentaneamente, silenciar os instrumentos. No entanto, o recurso
propiciatório e misterioso do bozó demonstrava que uma batalha poderia
ter sido perdida, mas, a luta pela liberdade religiosa, a luta pela existência
e persistência de valores civilizatórios afro-baianos não estava terminada.

Na década de 1930, poucas notícias sobre os candomblés encontra-
ram lugar nas páginas do jornal A Ordem. No entanto, quando apareciam,
ainda conservavam a mesma retórica dos anos anteriores:

Moradores da rua denominada Recuada, nesta cidade, tra-
zem-nos a triste notícia da falta de policiamento naquele
trecho.
Candomblés existentes ali, além de perturbar o silêncio das
famílias altas horas de madrugada, colocam os seus bozós
naquela rua, ficando os mesmos em estado de putrefação,
sendo isto um atentado contra a saúde dos moradores da
Recuada.
Estamos certo de que o Sr. João de Deus Neves, correto
Delegado de Polícia, tomara as devidas providencias que
ocaso exige.418

Por outro lado, a palavra candomblé não mais causava a mesma apre-
ensão dos anos passados. Referindo-se as festas de Nossa Senhora d’Ajuda
de 1934, o jornal A Ordem não deixou de notar a presença do terno O

418 A ORDEM. 15 set. 1934. p. 1.
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Candomblé que, segundo o periódico, “estava bastante animado”419. Nesta
notícia, o batuque aparece em termos não ofensivos, pois, segundo o jor-
nal, “mereceu francos elogios de todos que viu dançar a bem organizada
Batucada”420. Outro jornal que circulava em Cachoeira nesta época tam-
bém elogiou alguns componentes sociais vinculados as heranças africanas:

Amo-te, nas tuas fábricas e oficinas; nos meninos das es-
colas e nos garotos das ruas; nas tuas crenças e supersti-
ções; nas tuas igrejas e nos teus pigis, pois que tu és sempre
a tradição, o escrínio da alma remota da Bahia, vivificando o
passado.
Amo-te, nas tuas deidades esculpidas pela civilização [...]
Amo-te, na seda plissada e nos áureos louvores de tuas rapa-
rigas da Irmandade da Boa Morte, como nas nuanças das
chitas que enfeitam tuas casas de sambas e tuas macumbas [...]
Amo-te, nos teus despachos à “Mãe d’Água”, em teus “terrei-
ros” e em teus canjerês421, como em tuas missas de festas, em
tuas procissões, em tuas grandes datas cívicas.422

O escritor Flávio de Paula, provavelmente um pseudônimo, sinteti-
zou em algumas palavras uma marca, uma identidade que acompanharia a
cidade por anos a fio. O texto publicado em plena “data magna” do muni-
cípio, no dia 25 de junho, apresentava a cidade como “o escrínio da alma
remota da Bahia”. Os elogios para características antes consideradas
aviltantes por amplos setores locais sugerem outras tramas que estão além
dos limites desse trabalho. O certo é que os anos que seguiram a década de
1930 assistiram uma progressiva organização dos candomblés locais.

Em edição de 22 de junho de 1940, o jornal A Tarde noticiou a tenta-
tiva de organização de um sindicato de curandeiros em Cachoeira em meio
ao que chamou de “enérgicas providências da polícia contra os curandei-
ros”. Na matéria, em que pese a ironia e o olhar hierárquico e preconceituoso
característico no tratamento do tema, não escapou ao jornalista os objeti-
vos dos curandeiros supostamente reunidos sob os auspícios da União Afri-
cana Brasileira. Estes objetivos não eram muitos, porém, sintetizavam ex-

419 No capítulo 1, discutimos as características possíveis deste terno.
420 A ORDEM. 24 set. 1934. p. 1.
421 Segundo Yeda Pessoa de Castro (2001, P. 198) a palavra “canjerê” é de origem banto e significa “feitiço” ou
“sessão de feitiçaria”.
422 PAULA, Flávio de. Cachoeira! (canto de amor). O Eco, 25 jun. 1939. p. 1, grifo meu.
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pectativas de longo tempo. Segundo o articulista, a reunião visava “o livre
exercício da profissão, o direito de usar placas nas portas de seus consultó-
rios e a organização dos mesmos em sindicato, de modo que pudessem tra-
balhar sem sustos e sob as garantias dos poderes competentes”.423

No dia 29 de junho de 1943, foi fundada na cidade de Cachoeira a
Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro. Nas finalidades desta
sociedade estava evidente uma nova tentativa de organização dos adeptos
dos candomblés locais. A sociedade seria composta “exclusivamente de
brasileiros natos” e seus objetivos seriam:

[...] auxiliar os seus sócios, em caso de desemprego, ou
moléstia de duração superior a trinta dias, contribuir com
um auxílio à família do sócio que falecer, praticar, em toda
sua plenitude, o culto africano, promovendo festividades na
sua sede social ou na residência do seu Diretor Perpétuo,
nos períodos de 29 de Junho a 15 de Julho e de 22 de De-
zembro a 8 de Janeiro, de cada ano, bem como autorizar
que as suas filiais efetuem festividades em certos períodos
do ano, designando previamente os períodos em que cada
filial poderá realizar seus festejos.424

Ao mesmo tempo em que se nota a tentativa de organização do “cul-
to africano” através da coordenação de um calendário de festividades, per-
cebe-se também uma tentativa de criação de mecanismos de controle da
festa, gestados no interior do povo-de-santo. Afinal, entre outras atribui-
ções, a Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro vislumbrava “au-
torizar” a festa425. Talvez seja por este motivo que um dos seus associados,
Domiciano Macambira, que ocupava na União São Pedro justamente o car-
go de Fiscal, ficou na memória do povo-de-santo local como um dos mais
ativos perseguidores dos candomblés426. Os anos que seguiram a década de

423 A TARDE. 22 jun. 1940. p. 1.
424 ESTATUTO da Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro, 1943. p. 4-5, grifo meu.
425 A Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro também visava a instalação de uma escola na cidade
de Cachoeira que se chamaria União São Pedro. O objetivo dessa escola era “ministrar o ensino primário aos
filhos dos seus sócios e a todos aqueles que, necessitados de instrução, procurem-na”. Além disso, a Sociedade
vislumbrava a contratação de um médico “para prestar serviços clínicos aos seus sócios, quando doentes”. Esta-
tuto da Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro (1943, p. 13-14).
426 Encerrando o trecho do estatuto denominado “Exposição sobre a legalidade e direitos da Sociedade Benefi-
cente e Recreativa União São Pedro e sobre casas que praticam ilegalmente o culto africano neste Estado”, lê-
se o seguinte: “Temos observado, em alguns municípios, que diretores de casas que praticam ilegalmente o
culto, vão a Delegacia Regional da Circunscrição Policial em que são situadas as suas casas ou, ainda, à Delega-
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1930 acrescentaram outros ingredientes à complexa trama da perseguição
aos candomblés de Cachoeira e imediações. Contudo, os limites desse tra-
balho permitem apenas apontá-los.

A década de 1940 pode ser considerada um marco de um período de
decadência na história urbana do Recôncavo baiano. Acontecimentos pas-
sados cristalizaram os seus efeitos nesse período, vibrando duros golpes na
economia já bastante debilitada de importantes cidades da região. A cida-
de de Cachoeira, antigo empório comercial do Recôncavo, ressentia-se de
sua progressiva marginalização no cenário principal das redes de comércio
da Bahia427. A emancipação política de muitos distritos, e notadamente, a
construção das malhas rodoviárias, definitivamente retiraram a cidade da
posição de pólo econômico regional428.

As práticas culturais e religiosas afro-baianas permaneceram em meio
à “decadência melancólica” em que a cidade se viu mergulhada. Um estu-
do realizado entre os anos de 1972 e 1973 pela Fundação do Patrimônio
Histórico e Cultural da Bahia429 contabilizou dezenove terreiros de can-
domblé e onze sessões de giro em plena atividade na cidade de Cachoeira.
Entretanto, nos anos de 1970 e 1971 o “pai-de-santo” José das Três Linhas
foi denunciado, processado judicialmente e condenado a dois meses de pri-
são simples. Nas palavras do denunciante, apropriadas pelo Juiz no mo-
mento de proferir a sentença, o pai-de-santo era um “folgazão, burlão,
desocupado e explorador errante da crendice do populacho”430. Assim, cons-
tatamos que os termos da retórica do fetiche trespassaram longo período
no século XX baiano.

cia de Jogos e Costumes e tiram licenças para realizar bailes populares e, em vez de realizarem bailes, praticam
atos solenes do culto africano, ilaqueando, destarte, a boa fé dos titulares das mesmas Delegacias. Estatuto da
Sociedade Beneficente e Recreativa União São Pedro (1943, p. 19-24); ouvi o nome do “pai-de-santo” Macambira
em várias conversas sobre as perseguições aos candomblés de Cachoeira. Destaco entre os interlocutores Gaiaku
Luiza, Dona Estelita Santana e Ogan Bernardino.
427 Anos antes, a complementação das estradas de ferro da região, ligando-as a Leste Brasileiro, atingiria a
economia de cidades como Cachoeira e Santo Amaro. As mercadorias que antes, necessariamente, tinham
parada e passagem nos portos dessas cidades, passaram a seguir de trem direto para Salvador, retirando a serventia
dos portos locais. Ver: Milton Santos (1998, p. 80).
428 Do final do século XIX até 1940 a cidade de Cachoeira perdeu importantes distritos. Em 1880, Curralinho
(atual Castro Alves); em 1884, São Gonçalo dos Campos se emancipou, anexando também o distrito de N. Srª
do Regato das Umburanas; em 1890, São Félix, desmembrando consigo os distritos de Muritiba, Cruz das
Almas e São José do Aporá. Em 1920 a cidade de Cachoeira se constituía dos seguintes distritos: Belém, Con-
ceição de Feira, São Thiago do Iguape e Santo Estevão do Jacuípe. Na década de 1940 restavam apenas os
distritos de Belém e Iguape, contando a cidade com 26.966 habitantes.
429 ESPINHEIRA, Carlos Geraldo D’Andrea (Coord.). Estudo sócio-econômico área prioritária de Cachoeira 1972
/ 1973. 2. ed. Salvador: Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, 1974. p. 15-39.
430 PROCESSOS-CRIMES. 1970. Fonte disponível no Arquivo Regional de Cachoeira.




