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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos a resistência negra em Feira de Santana entre os anos 

de 1928 a 1943. Para tanto, elegemos o candomblé, devido à sua importância para a 

memória, para a resistência, para a existência solidária e para a identidade da população 

afro-descendente. O fio condutor dessa pesquisa foi a vida e a obra de Aloísio Resende, 

devido a sua relação com os candomblés da cidade e a sua defesa contundente da 

religião afro-brasileira. Defesa que tinha direção dupla: o discurso repressivo da classe 

dominante sobre o candomblé e algumas mudanças nas tradições religiosas de origem 

africana. Nessa defesa, interior ao candomblé, é perceptível uma orientação 

nagocêntrica. O mais salutar, entretanto, é o protagonismo da população negra de Feira 

de Santana evidenciado nesse trabalho através dos vestígios do passado deixado por 

Aloísio Resende e Juarez Bahia.  Na monografia utilizamos como fontes o jornal Folha 

do Norte, o romance Setembro na Feira de Juarez Bahia, o livro Cidade das mulheres 

de Ruth Landes, e o livro de memória de Eurico Alves Boaventura, “A paisagem urbana 

e o homem”.   

 

Palavras-chaves: Feira de Santana, Candomblé, Liberdade Religiosa, Nagocentrismo, 

Aloísio Resende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

Dans ce travail nous analisons la résistence nègre a Feira de Santana de 1928 à 

1943. Pourtant, nous élisons le Candomblé dû à son importance pour la mémoire, la 

résistence, l'existence solidaire et pour l'identité de la population de la descendance 

africaine. Le fil conducteur de cette recherche a été la vie et l'oeuvre de Aloisio 

Resende. Dû à sa relation avec les Candomblés de la ville et dû à sa forte défense  de la 

religion afro brésilienne. Défense qui avait double sens: un discours repressif de la 

classe dominante sur le Candomblé et quelques changements dans les traditions 

religieuses de l'origine africaine. Quand il défendait le Candomblé il percevait une 

orientation nagocentrique. Le plus salutaire, entretemps, est le protagonisme de la 

population nègre de Feira de Santana mise en évidence dans ce travail à travèrs des 

vestiges du passé laissés par Aloisio resende et Juarez Bahia. [Dans ce mémoire, nous 

utilisons comme source, le journal Folha do Norte, le roman Setembro na Feira de 

Juarez Bahia, le livre Cidade das mulheres (=la Cité des femmes)  de Ruth Landes, o 

livro memoria de Eurico Alves Boaventura, A paisagem urbana e o homem= le paysage 

urbain et l'homme). 

 

Mots Clés: Feira de Santana, Candomblé, liberté religieuse, nagocentrisme, Aloisio 

Resende. 
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INTRODUÇÃO  

 

[...] não nos deu o preto tanta tradição por aqui pelo sertão. Tinha bem razão 

Amadeu Amaral, contestando a propalada contribuição do negro nas nossas 

tradições sertanejas [...]1 

 

 

O progresso técnico-científico na cidade de Feira de Santana, espaço deste estudo, 

como em outras experiências sociais, foi atravessado por relações de poder e, portanto, 

crivado de conflitos.
2
 Uma das conseqüências históricas mais comum desse fenômeno é que 

os beneficiados pelas relações assimétricas de poder, os vencedores, participaram “do cortejo 

triunfal”
3
 sobre a história dos vencidos. Foi assim que, no mito fundador de Feira de Santana, 

o casal católico Domingos Barbosa de Araujo e Ana Brandão silenciou a participação do 

cristão-novo ou judeu João Peixoto Viegas.
4
 No mesmo sentido, o bloco carnavalesco as 

Melindrosas
5
 podia ser elogiado pelo brilhantismo que dava ao carnaval ou à micareta da 

cidade, mas as mulheres e homens negros(as) e pobres que protagonizavam o bloco eram 

ignorados pela Folha do Norte principal veículo de informação da época. Da mesma forma, o 

discurso sobre os forasteiros que quebraram a tranqüilidade da cidade, tinha como objetivo 

silenciar conflitos latentes na sociedade feirense
6
.  No trecho: “[...] não nos deu o preto tanta 

                                                
1 BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de Santana.  Feira de 

Santana: UEFS, 2006. p.20. 
2 Localizada a 108 km da capital baiana, desde 1873, Feira de Santana se destaca no Estado pelo seu comércio. A 

compra e venda de gado vindo de várias regiões do país e as feiras livres eram a base do seu comércio (POPINO, 

1968). Ambos traziam à cidade gente de várias regiões do Estado, inclusive da capital (SOUZA, 2008). Daí a 

importância do comércio para o crescimento da cidade. Na primeira metade do século XX, devido a sua 

localização geográfica e a conseqüente convergência de estradas de rodagens estaduais e federais passou a ser o 
maior entrosamento rodoviário do Norte e Nordeste do país (SANTA BÁRBARA, 2007). Por conseguinte, no 

mesmo período, cresceram tanto o comércio quanto a indústria. Com a demografia não foi diferente, com um 

crescimento vertiginoso a cidade alcança uma população de 83, 268 habitantes em 1940. No mesmo ano a sede 

do município contava com 14, 131 pessoas, o que colocava a cidade entre as quatro mais populosas do estado 

(POPINO, 1968). 
3 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. 5ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1997:29. 
4 Ver: ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do povoamento de Feira de Santana: um estudo de 

História colonial. Cidade: Universidade, 1990. Dissertação de Mestrado. p.165 
5 Ver SANTA BARBARA, Reginildes. R. O caminho da autonomia na conquista da dignidade: sociabilidades e 

conflitos entre lavadeiras em Feira de Santana-BA-2007. Bloco carnavalesco de origem popular fundado em 

1928 em Feira de Santana. Era de participação exclusivamente feminina. Seus componentes em sua maioria 
eram mulheres negras e pobres que trabalhavam como lavadeiras no Tanque da Nação, mas que exerciam vários 

outro trabalhos domésticos na cidade. Apesar de ser composto por mulheres pobres esse bloco era o de maior 

destaque na cidade, ganhava prêmios constantes pela sua animação e criatividade no circuito da folia. Apesar de 

a Folha do Norte reconhecer, com certa timidez, o sucesso do Clube Carnavalesco, evitava associá-lo à 

população negra e pobre da cidade. Mas não hesitava em relatar crimes ou hábitos criminalizados associados a 

negros.    
6 Ver OLIVEIRA, Clovis Ramaiana Moraes. De empório a Princesa do Sertão: Utopias civilizadras em Feira de 

Santana (1893-1937). Salvador: UFBA, 2000. Dissertação de Mestrado em História. p. 128  
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tradição por aqui pelo sertão [...]”,
7
 o escritor feirense Eurico Alves Boaventura tenta negar as 

contribuições do negro para as tradições populares em Feira de Santana. 

Mas em detrimento da assimetria do poder em favor das classes dominantes, no 

conteúdo estudado, as tradições populares, apesar de ameaçadas de extinção, jamais foram 

extintas.  Conforme Alfredo Bosi (1986), enquanto existir povo, as tradições populares ou as 

culturas populares, estarão sempre manifestas e reinventadas na mesma pujança de sua 

resistência, de luta.
8
 

Mas o “cotejo sobre o passado dos vencidos” não é tranqüilo, é crivado de conflitos. 

Assim em uma contenda entre o escritor Aloísio Resende
9
 e o Regenerador

10
 é possível 

perceber melhor esse conflito de representação na cidade de Feira de Santana. Quando em 

1938, uma polêmica aconteceu, na qual o poeta Resende tornou pública a primeira defesa 

veemente da religião afro-brasileira. Nessa, o autor vai de encontro a publicação de uma nota 

anônima do Regenerador (anônimo). Assim, o autor do ataque à religião se dirige ao 

candomblé:  

E‟ lamentavel e incrível que há um século passado se combatessem, em o nosso 

meio, as crendices de feitiçarias, levando-se a policia os que praticavam. Os negros 

feiticeiros e os macumbeiros em geral eram perseguidos e expulsos, muitas vezes 

dos municípios onde residiam. Vejamos nosso progresso neste particular quando 
tudo evolúe, tudo se civiliza, os feiticeiros existem ainda por ahi afora os 

candomblés em plena cidade civilizada [...]11 

 

 

 

A crítica contida no texto do Regenerador era recorrente no período e não apresentava 

nada de novo: continuava considerando as religiões afro-brasileiras como “crendices”, 

“selvageria”, “anti-civilidade”, “anti-progresso”. Permaneceram também as cobranças às 

autoridades policiais. A novidade nesse caso foi que o Regenerador encontrou em Aloísio 

Resende um defensor que declarou publicamente, “para que ninguem se engane, para que 

ninguem se iluda, nem se arrependa depois, saiba todo o mundo: ao lado do candomblé, a 

                                                
7 BOAVENTURA, 2006:20. 
8 BOSI, Alfredo. Cultura como tradição. In: BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: tradição/contradição. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor/Funarte, 1987. p.31-58. 
9 Poeta que apesar de não assumir publicamente como tal, era negro, nasceu na cidade em 1900 e morreu 1941, 

tendo se destacado na Folha do Norte na década de trinta, onde foi articulista e publicou boa parte de suas 

poesias. Era crente na religião afro brasileira, o que fica patente em suas poesias. Sobre o autor ver Ana Verne de 
Morais (org), 2000. 
10 Colaborador anônimo do jornal Folha do Norte que, como a maioria dos intelectuais (jornalistas, funcionários 

públicos, bacharéis da cidade, etc.), defendia uma modernização para a cidade voltada para padrões materiais e 

culturais da Europa; a grande Paris com sua arquitetura e sociabilidades era o modelo preferencial: ver LEITE, 

Rinaldo. C. N. E a Bahia Civiliza-se: Ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de 

modernização urbana.1912-191. Salvador, UFBA, 1996. Dissertação de mestrado) e OLIVEIRA, Clovis 

Ramaiana Moraes. De empório a Princesa do Sertão: Utopias civilizadras em Feira de Santana (1893-1937). 

Salvador: UFBA, 2000. Dissertação de Mestrado em História. p. 128  
11 Folha do Norte, Feira de Santana, 15/10/1938: 04. 
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favor do candomblé, na defesa do candomblé estou eu aqui”.
12

 Sua defesa é manifesta como 

um desabafo e, apesar de ter sido direcionada ao Regenerador, vai também em direção a 

“todos” que atacavam o candomblé. O defensor do progresso cultural e material da 

civilização, o Regenerador, pretendia regenerar Feira de Santana, portanto, era contrário à 

micareta que, apesar de ser uma festa na qual o Estado patrocinava, seu caráter popular era o 

mais marcante. Já o candomblé, além de popular, era a expressão maior da tradição afro-

brasileira, da resistência negra. Por isso mesmo alvo de constantes perseguições e carente de 

defesa.     

Foi imbuído dessa consciência, desse objetivo, que Resende se dirigiu criticamente ao 

Regenerador. O próprio título do texto já deixava clara a firmeza do propósito em letras 

garrafais: “DEFENDO!”.
13

 A redação do texto não deixa dúvidas quanto a isso:   

 

surgiu, ah oito dias, neste semanário, uma croniqueta, cujo autor ataca a próxima 

festa da micareta e o candomblé, que diz existir nos arredores da cidade. Nada tenho 

com a micareta. O candomblé, porem interessa-me de perto, como esta interessado 

aos nossos melhores escritores.14  
 

A defesa enfática e polêmica dos candomblés dos arredores da cidade é um fato muito 

relevante nesse texto. Mas o que mais importa é o argumento do autor, segundo o qual, “ao 

passo que se criam sociedades de estudos africanistas, nas capitaes do país, com o patrocínio 

dos governos, aparece, nesta terra, um demolidor de velhas usanças”.
15

 Esse argumento nos 

remete à historicidade das críticas, se antes, em certa medida, era legítimo ou aceitável 

perseguir material e simbolicamente o candomblé, no contexto, não cabia mais isso. Resende 

argumenta nesse sentido, mais uma vez, quando relata a festa em homenagem à Iemanjá que 

ele teria participado e que foi organizada por mãe Raquel, ialorixá de um terreiro de 

candomblé do Tomba, subúrbio da cidade. Então, no início do seu relato, o autor afirma “o 

ato a que vamos aludir é um dos mais curiosos entre os muitos curiosos que há nas religiões 

africanistas, que, atualmente, estão prendendo a atenção dos intelectuais da nova 

geração”.
16

Aqui, o autor reafirma a nova tendência, o novo contexto de 1930, e convoca para 

argumentar com ele os “intelectuais da nova geração”.
17

  

                                                
12 RESENDE, A. Defendo. Folha do Norte. Feira de Santana, 22/10/1938. p.04. 
13 Idem. 
14

Ibidem 
15 Ibidem. O próprio II Congresso Afro-Brasileiro é exemplo disso e pode esta referido no argumento de 

Resende.     
16 RESENDE, A. Mãe dagua. Folha do Norte. Feira de Santana 05/11/1938: 04. 
17“No início do século XX[...], nada de muito importante surge na área, e os estudos africanistas só são 

retomados na década de 30. Em 1934, Gilberto Freyre publica Casa Grande & Senzala, dando início, na opinião 



14 

 

Intelectual aqui passa a ser uma palavra chave. Assim como Eurico Alves Boaventura 

pode ser considerado um intelectual defensor dos “fidalgos e vaqueiros”
18

 e, o Regenerador, 

defensor dos comerciantes progressistas da cidade, Aloísio Resende pode ser entendido como 

defensor do povo, especificamente, da religião afro-brasileira. Pode-se dizer que no período 

estudado, este escritor figurava entre homens intelectuais como Edison Carneiro e Martiniano 

Eliseu do Bonfim,
19

 que na década de 1930 e início de 1940, figuravam como fiéis defensores 

do candomblé. Tanto no âmbito externo, contra a restrição à liberdade religiosa, quanto no 

âmbito interno, contra a perda das tradições frente às transformações sócio-econômicas do 

período. É nessa perspectiva que estabelecemos nosso recorte temporal entre os anos de 1928 

e 1943. A primeira data corresponde ao período que Resende retornou a Feira de Santana e 

começou a trabalhar como redator na Folha do Norte; a segunda nos remete ao período pós-

morte do poeta que morreu em 1941, mas recebera muitas homenagens póstumas, em função 

das quais estendo o recorte temporal em dois anos.   

 Tendo acesso às idéias de Eurico Alves Boaventura, do Regenerador e de Aloísio 

Resende, protagonistas cultos da sociedade feirense do período estudado, compreendemos 

melhor as afirmações do sociólogo Pierre Bourdieu (2009), sobre os intelectuais e sua posição 

“no mercado de bens simbólicos”: 

 

Enquanto os artistas e os escritores “burgueses” (DOMINANTES-dominados) 

encontram no reconhecimento que o público “burguês”, lhes concede e que muitas 

vezes lhes assegura condições de existência quase burguesas, as razões para 
assumirem o papel de porta-vozes de sua classe, a qual sua obra dirige-se 

diretamente, os defensores da “arte social” (dominantes-DOMINADOS) encontram 

em sua condição econômica e em sua exclusão social os fundamentos de uma 

solidariedade com as classes dominadas que ergue como principio primeiro a 

hostilidade com relação às frações das classes dominantes e com relação a seus 

representantes no campo intelectual.20 

                                                                                                                                                   
de Tales de Azevedo, a uma nova antropologia cultural e a uma nova História Social aberta ao reconhecimento 

da presença cultural, social e biológica do negro no Brasil. Realizam-se dois congressos afro-brasileiros, o 

primeiro em Recife, em 1934, e o segundo na Bahia, em 1937. Destacam-se, então, numerosos pesquisadores, 

entre os quais os brasileiros Edison Carneiro, Renato Mendonça, Dante Laytano, Mário de Andrade, Aidano do 

Couto Ferraz e os estrangeiros Donald Pierson, Melville J. Herkovits, Roger Bastide.” Disponível em: 

(publicações pgs/Aletria%2009/04. Sonia%20 Queiro)  
18 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e vaqueiros. Salvador: UFBA, Centro Editorial, 1989. 
19 Ver BRAGA, Julio. Na Gamela do Feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia.  Salvador, 

Edufba/ CEAO,1995: Martiniano “nasceu “livre” a 16 de outubro de 1859. Filho de Eliseu, Oiátagum e, de 
acordo com a tradição, seu avô é um prestigioso de nome Baba Ilari, um egum de Oiá, cujo a roupa sagrada era 

toda costada de Búzios e espelhos[...] seu pai foi trazido para o Brasil de Abeokuta, como escravo, e teria sido 

libertado entre 1850 e 1952. [...] seu pai comprou sua mãe [...] sua nação era ioruba e foi alforriada pelo marido 

em 1855. Passou 11 anos na África, viajou em 1875 e voltou em 1886. Quando passou a militar... Embora tenha 

estudado uma escola de missionários presbiteriana, Martiniano não desprezou a cultura religiosa tradicional 

inteirando-se sempre do que acontecia[...] Faleceu a 2 de novembro de 1943 e, se as datas estão corretas,  com 84 

anos de idade”.(p. 50 e 53).  
20BOURDIEU, Pierre.  A economia das trocas simbólicas. introdução, organização e seleção Sergio Miceli. – 

São Paulo: Perspectiva. – Coleção estudos; 20 dirigida por  J. Guinsburg. 2009: 193.  



15 

 

 

 

  Não temos noticias precisas sobre o autor ou autora denominado pelo pseudônimo de 

Regenerador, mas a família Boaventura, da qual Eurico fez parte, é uma das mais tradicionais 

da cidade e estava associada à criação de gado, portanto, tinha ligações fortes com a classe 

dominante ligada aos antigos coronéis da cidade, daí sua defesa aos “fidalgos e vaqueiros”. 

Na mesma perspectiva, compreende-se de Aloísio Resende ter, como afirma Celso Carvalho, 

“vivido em meio tão humilde, freqüentando as mais sórdidas espeluncas, a serviço de 

inveterada boemia”
21

 e, ao mesmo tempo, identificar-se com as tradições dos excluídos, 

especificamente, a afro-brasileira. Como se pode notar, no mercado simbólico intelectual, 

como em outros, as coisas não acontecem à revelia das condições materiais e políticas, nesse 

sentido, é ainda Bourdieu quem nos adverte:  

 

os escritores e artistas constituem, pelo menos desde a época romântica, uma fração 

dominada da classe dominante, que, em virtude da ambigüidade estrutural sua 

posição na estrutura da classe dominante, vê-se forçada a manter uma relação 

ambivalente tanto com as frações dominantes das classes dominantes (“os 

burgueses”) como com as classes dominadas (“o povo”) e a compor uma imagem 

ambígua de sua posição na sociedade e de sua função social.22 

 

 

Com os pés nos terreiros de candomblés e as mãos na pena/imprensa, com vida de 

intelectual, Resende apresentou a ambivalência citada por Bourdieu, jornalista, poeta, mas 

também, boêmio freqüentador do “subúrbio” e “das mais sórdidas espeluncas”. Essa 

ambivalência é percebida em vários aspectos da vida do poeta. As mudanças de temáticas de 

suas poesias é um deles. Sem ignorar as produções isoladas, podemos observar dois períodos 

de maiores publicações e, provavelmente, produção do poeta: o ano de 1936 e 1939/40. No 

primeiro momento, tem destaque poesias que nos remetem a temas alexandrinos como 

“Saara” e “Salomé”, temas eróticos como “Flor de carne”. Nesses textos predominam a 

influência do período clássico de influência grega. Mas, mesmo nesses períodos, temas 

polêmicos como o “Cangaceiro” é representado de modo a superar a imagem de selvagem 

comum no período
23

. No segundo e último momento, como sugeriu Alberico Benevides de 

forma pejorativa, Resende aproxima-se do subúrbio, da população pobre da cidade e da 

tradição religiosa afro-brasileira. Explora temáticas que dão conta do cotidiano festivo, 

                                                
21 Folha do Norte, Feira de Santana, 28/07/1941: 01. 
22 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. introdução, organização e seleção Sergio Miceli. – 

São Paulo: Perspectiva. – Coleção estudo; 20 dirigida por J. Guinsburg. 2009: 192. 
23OLIVEIRA, Clovis. F. R. Um poeta contra a ordem, In: MORAIS, (Org), 2000. Aloísio Resende: poemas; 

com ensaios críticos e dossiê. Feira de Santana. 161p.  p. 23.  
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religioso e comunitário dos terreiros da cidade e da crença no candomblé. Daí temas como 

“Bozo”, “Pemba”, “Mãe-filha”, “Manoel de Xangô”, “Menininha”... De um extremo a outro, 

das temáticas poéticas, temos o abandono de temas afinados com o “grego clássico” e, a 

aproximação de temas ligados às tradições, às festividades e à religiosidade de origens 

africanas.  

O objetivo desse trabalho é negar o “objeto pré-construído que vem a ser o artista 

individual”
24

 e perceber Aloísio Resende como um sujeito do seu meio social, e como tal, 

crivado de contradições que se refletem em sua obra. Dessa forma, pretendo analisar como o 

poeta defendeu as suas convicções sobre a religião afro-brasileira em relação à sociedade 

maior e, na mesma medida, em relação às próprias religiões de origens africanas. Na mesma 

perspectiva estudar as implicações dessas “disputas de representações” para os papéis de 

gênero nos terreiros de candomblés de Feira de Santana. Também objetivamos perceber a 

circularidade entre a comunidade-terreiro e a sociedade dominante de Feira de Santana.  

Na execução dessa pesquisa utilizaremos como “espelhos deformantes”
25

 ou fontes, o 

jornal Folha do Norte, central na investigação por ter sido o meio onde Resende publicou suas 

poesias e artigos; o romance Setembro na Feira de Juarez Bahia
26

 e o livro A paisagem 

urbana e o homem de Eurico Alves Boaventura. 

Na Folha do Norte de 1928 a 1943 analisaremos as principais premissas sobre a 

questão racial em Feira de Santana. Essa análise dirigir-se-á aos artigos publicados no 

periódico que nos remetem à “questão negra” em Feira de Santana e no Brasil. Entre esses se 

encontram textos oriundos de periódicos de vários estados do país. Mas em função do 

objetivo da pesquisa, nesse periódico, a intensidade maior será sobre os textos escritos por 

Aloísio Resende: poesias, artigos e crônicas que dão bem a noção do compromisso do 

articulista com as tradições religiosas “nagocêntrica”
27

. Além disso, indícios nas produções de 

Resende apontam-nos desencontros entre as classes dominantes e as tradições afro-brasileiras, 

mas também encontros. Na mesma perspectiva, utilizaremos a obra Setembro na Feira. 

                                                
24 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. introdução, organização e seleção Sergio Miceli. – 

São Paulo: Perspectiva. – Coleção estudos; 20 dirigida por  J. Guinsburg. 2009: 183. 
25 Ver GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo. Ed. Companhia das Letras, 

2002. p. 192:conforme o autor as fontes históricas podem ser entendidas como espelhos deformantes através dos 
quais temos acesso a indícios e vestígios do passado.  
26 Juarez Bahia(1930-1998) nasceu em Cachoeira,BA. Não tinha completado ainda 6 anos quando migrou para 

Santos, litoral de São Paulo. Ainda menino, aos 12 anos, voltou para a Bahia, estabelecendo-se na cidade de 

Feira de Santana. Bacharel em jornalismo e direito, o escrito foi um jornalista renomado escreveu em jornais 

como o Folha de São Paulo e outros órgão importante da imprensa nacional. Disponível em 

http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/dic_j1.htm; consultado em 06/07/2010.  
27 Referencia utilizada por estudiosos como Julio Braga para denominar um movimento político ideológico que 

militava em torno do “purismo nagô” tomado como ideal em detrimento das oiutas manifestações religiosas de 

origem africana. 

http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/dic_j1.htm
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Através desse romance Juarez Bahia atravessa o contexto feirense de 1930 e de 1940 e 

apresenta contradições latentes no período: trabalho, comércio, política, família, religião, 

racialismo. As polêmicas relacionadas a esse último tema serão melhor exploradas nessa 

pesquisa. 

A obra antropológica de Ruth Landes, designada “Cidade das mulheres” é importante 

para este trabalho por também tematizar as contradições entre os candomblés de Salvador na 

época. Sobretudo, por enfatizar o discurso das casas nagô, com destaque para os depoimentos 

de Martiniano Eliseu do Bonfim, de Edison Carneiro e de Mãe Menininha, todos três 

defensores das tradições jeje-nagô e porta-vozes do nagocentrismo.
28

 Na obra de Landes 

interessa-nos as disputas entre terreiros e as ideologias impetradas por seus personagens. 

 Se em Resende fica evidente a pujança das tradições de origem africana, em A 

paisagem urbana e o homem, Eurico Alves Boaventura é categórico em negá-la para o sertão, 

para a cidade. Esse contraste torna a obra de Eurico emblemática para discutirmos “guerras de 

representações”
29

. Um dos principais motes desse texto.                   

Teoricamente, a própria natureza do nosso objeto nos remete à noção de cultura, 

compreendida nesse estudo, conforme Peter Burke, como “tudo que pode ser aprendido em 

uma sociedade – como comer, beber, andar, falar, silenciar e assim por diante”.
30

 Cultura 

aqui, de acordo com Ginzburg, não é algo desencarnado pertencente tão somente às classes 

dominantes, é também um atributo dos subalternizados.
31

 Desse modo, a visão de mundo 

afro-brasileiro não será reduzida à “degeneração” ou “deformidade” da visão de mundo euro-

brasileira. A intenção é percebê-la independente e construída dentro de uma lógica própria de 

representar o mundo real. Mas além de evitar a redução de uma “visão de mundo” à outra, 

através da noção de “circularidade cultural”,
32

procuraremos perceber como se dá a influência 

mútua entre esses dois sistemas de cultura sem ignorar, obviamente, a distância entre ambas. 

Dessa forma, concordamos com Ginzburg quando o mesmo afirma sobre a relação entre 

                                                
28 Os estudos de Ruth Landes sintetizados em “Cidade das mulheres” foram realizados na década de 1930 em 

Salvador. Seus principais colaboradores eram membros de casas jeje-nagôs e militavam contra as modificações 

nas tradições de origem africana. No discurso desse, o padrão nagô era posto como ideal, em detrimento dos 

demais, devido sua propalada maior proximidade das tradições africanas. Assim, tanto pelo momento em que foi 
realizado como pelas contribuições de pessoas ligadas ao “nagocentrismo” o livro de Landes será utilizado como 

fonte histórica e não só como referência bibliográfica. Na obra, Landes traz depoimentos e narrativas de 

representantes da religião afro-brasileira.     
29

 Roger, A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, Lisboa. Portugal: 

Difel, 1990. 
30 Ver BURKE, Peter, Cultura Popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 21.  
31 Ver GINZBURG, Carlos. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das letras, 1987. 
32 Ver BAKHTIN, Mikhail Mikhailvitch, A cultura popular na idade e no renascimento: o contexto de François 

Rabelais/ Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1993.   
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culturas: “[...] por um lado, dicotomia cultural, mas por outro, circularidade, influxo recíproco 

entre a cultura subalterna e a cultura hegemônica[...]”.
33

 

Abordaremos nosso tema através da abordagem da História Cultural segundo a 

compreensão de Roger Chartier, para o qual ela “tem por objecto principal identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada dada a ler”.
34

 Entre os vários caminhos destacados pelo autor para a realização dessa 

tarefa historiográfica, estamos atentos ao que 

 

diz respeito às classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do 

mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do  real. 

Variáveis consoantes as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas 

pelas disposições estáveis e partilhadas próprias ao grupo. São estes esquemas 

intelectuais incorporados que criam as figuras graças as quais o presente pode 

adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado35.      

 

 

Dessa forma, destacamos a não neutralidade das representações do mundo social, pois, 

no bojo de sua confecção, estão presentes interesses, os quais manifestam-se através de 

estratégias e práticas que visam “impor uma visão de mundo” a outra.  Sendo assim, temos 

representações em disputas ou “guerra de representações”. Estamos de acordo com Chartier 

ao considerar que essa disputa no campo subjetivo, tal como as econômicas, são importantes 

para entender os mecanismos através dos quais um grupo impõe sua concepção de mundo e 

seu domínio.
36

 Ainda segundo o autor, o destaque para os “esquemas intelectuais” nos 

remetem à noção de “representação coletiva”, por meio da qual é possível conciliar as 

imagens mentais evidentes com as internalizações que as produzem. Assim, é possível 

vislumbrar na poesia de Resende as internalizações que o leva a defender de forma veemente 

o sistema de cura afro-brasileiro/popular, em detrimento do cientifico/burguês. Concordamos 

ainda com o autor quando o mesmo pontua a importância dos esquemas internalizados para a 

apropriação do discurso, do qual as pessoas não se apropriam de forma neutra, nesse sentido, 

a própria apropriação é produção de discurso.  

Organizamos as discussões desse TCC – trabalho de conclusão de curso em dois 

capítulos, no primeiro contextualizamos o recorte temporal e o relacionamos aos indícios 

sobre a vida e a obra de Resende. Bem como, analisamos as contradições entre os intelectuais 

                                                
33 Idem, 1987:20 
34 Ver CHATIER, Roger, A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

Lisboa. Portugal: Difel, 1990. p.16-17. 
35Idem. p.16-17 
36 Ibidem. 
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das classes dominantes e Resende, tendo por objeto o candomblé. No segundo capítulo 

destacamos as relações entre os terreiros da cidade e a sociedade feirense. Também avaliamos 

as contradições políticas que atravessavam o interior dos terreiros de candomblés da Bahia e, 

como não poderia deixar de ser, os de Feira de Santana.    
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CAPITULO I 

ALOÍSIO RESENDE E O GRITO: “DEFENDO!” 

 

Falar da experiência negra através de fontes produzidas por eles próprios nas 

primeiras décadas do século XX é uma tarefa possível, mas nada fácil. No entanto, as fontes 

indiretas sobre o negro são abundantes. Nessas está refletido o lugar subalternizado do negro 

no Brasil. Além disso, as fontes revelam a sensibilidade representada pela “questão negra”
37

 

para o futuro da jovem República brasileira. Isso, em parte, devia-se ao fato de que as classes 

dominantes dificultavam aos negros a participação democrática “no mercado de bens 

simbólicos”
38

; o que, por conseqüência, comprometeu o registro escrito de memória para os 

negros. Um dos principais fatores para que isso tenha acontecido foi a exclusão dos negros 

dos meios formais e legitimados de educação, o que impôs sensíveis restrições ao acesso à 

escrita. Mas nessas condições, pode-se recorrer a outras formas de registro de memória, 

sendo delas a oralidade. Juarez Bahia, através do romance Setembro na Feira,
39

 uma 

memória romanceada que nos remete ao final da década de 1930 e início da década de 1940, 

em Feira de Santana, fornece nos indícios de memória da subalternidade vivida pelo negro 

na cidade e das guerras de representações em torno da questão. O mais importante é que nos 

indícios os negros também protagonizam, participando como sujeitos nesse conflito. O 

romancista nos fornece o exemplo através de um diálogo de personagens do romance sobre 

Lucas da Feira.
40

  

 O diálogo acontece devido a uma polêmica levantada por um dos personagens 

negros do romance, Tom Palanque.
41

 O personagem se indigna com a atitude do poder 

público do município, devido à realização de vistorias nos carros alegóricos do cordão 

carnavalesco as Melindrosas.
42

 A vistoria acontece por que um dos carros alegóricos, escolhe 

                                                
37RODRIGUES, Nina. Os africanos no Brasil. 5ª. Ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1977. p. 283.  
38 Idem. 
39 BAHIA, Juarez. Setembro na Feira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
40 Escravo fujo feirense que formou bando na primeira metade do século XIX semelhante aos cangaceiros e fez 

os senhores de escravos da região sentir  o peso da violência, linguagem legitima pelo próprio sistema 

escravocrata...ver LIMA, Z. J. Lucas Evangelista: o Lucas da Feira estudo sobre a rebeldia escrava em Feira de 

Santana. 1990: 266. 
41 Um dos muitos personagens negro do romance, assumido tal que defende as tradições afro-brasileiras e tem 

ligação com um terreiro da cidade.  
42 ver SANTA BÁRBARA, R. R. 2007:Bloco carnavalesco de origem popular fundado em 1928 em Feira de 

Santana. Era de participação exclusivamente feminina. Seus componentes em sua maioria eram mulheres negras 

e pobres que trabalhavam como lavadeiras no Tanque da Nação, mas que exerciam vários outro trabalhos 

domésticos na cidade. Apesar de ser composto por mulheres pobre esse bloco era o de maior destaque na cidade, 

ganhava prêmios constantes pela sua animação e criatividade no circuito da folia. Apesar de a Folha do Norte 

reconhecer, com certa timidez, o sucesso do Clube Carnavalesco, evitava associado à população negra e pobre da 

cidade. Mas não hesitava de relatar crimes ou hábitos criminalizados associados a negros.       
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homenagear um importante personagem negro da cidade, Lucas da Feira ou Lucas 

Evangelista, que ficou conhecido nacionalmente, em meados do século XIX, pela sua 

resistência à escravidão. No romance, Tom Palanque se destacava na cidade pelo dom que 

lhe garantiu o apelido, a oratória. Ele dialoga com Dálvaro do Amor Divino, um pai de 

família ansioso por liberdade e sufocado pela ditadura do Estado Novo. Tom Palanque, 

indignado com a vistoria no carro das Melindrosas, polemiza:   

  

- Preto não é gente? – Tom Palanque ao se comentar o episódio dos reparos que a 

civilização faria ao carro alegórico das Melindrosas.  

- Você é a resposta, Tom – aponta Dálvaro do Amor Divino.   

- sou uma resposta agressiva – Tom Palanque – porque sou negro e me orgulho 

disto, não ando dizendo o contrário por aí, nem tenho vergonha de dizê-lo. 

 - Mas – pondera Dálvaro do Amor Divino – a civilização teria suas razões: o Lucas 

da Feira não era um cidadão qualquer, não era um negro comum, era um malfeitor. 
 - Ora, Dálvaro – diz Tom Palanque –, por que em vez de civilização você não diz os 

brancos? Ai está o engano geral, quando se condenava a alegoria do Lucas da Feira 

no Carro das Melindrosas , não era o criminoso o condenado, mas o preto. Na terra 

dos brancos o preto é criminoso é imperdoável. Seu Dálvaro.43 

 

 

No diálogo, é patente a defesa da memória sobre “Lucas da Feira” por parte de Tom 

Palanque, fica claro também que ao fazê-la, o personagem se pretendia defensor, não apenas 

de Lucas, mas da população negra que, sob o domínio de brancos é criminalizada. Nessa 

mesma perspectiva, Clovis Oliveira (2000) conclui que as produções em torno de Lucas 

visavam consolidar, também, uma imagem negativa do negro, “sendo portanto a maneira 

encontrada pelos donos do poder de manter a comunidade negra sob o manto da escravidão 

simbólica...”.
44

  

Na coluna “Vida feirense” percebemos reportagens que reafirmam a estigmatização de 

Lucas da Feira que, por tabela, atinge a população negra da cidade, principalmente pelo fator 

biológico/hereditário/racial manifesto no arquétipo forjado sobre a figura de Lucas da Feira:  

 
O Lucas da Feira era um crioulo escravo de um padre[...]desde de pequeno fez o 

senhor comer candeias de sebo com suas vadiações e malvadez. Como vinte e 

poucos anos, o moleque já furtava e fazia prosas de meter medo. Até que um dia 

fugiu de casa e foi cumprir a sua sina [...]. Quanto mais o tempo passava, mais brabo 

e cruel ficava o diabo do negro45.     

 

 

                                                
43 BAHIA, Jarez, Setembro na Feira. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1986. p. 128. 
44 OLIVEIRA, Clovis Ramaiana Moraes. De empório a Princesa do Sertão: Utopias civilizadras em Feira de 

Santana (1893-1937). Salvador: UFBA, 2000. Dissertação/Mestrado em História/UFBA. p.128. 
45 Viva Feirense, Folha do Norte, Feira de Santana, 27/01/40.  
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Diante dessa descrição arquetípica de Lucas da Feira, podemos parafrasear Iraneidson 

Costa, na descrição que esse faz do homem enquadrado no discurso do atavismo: 

 

O que temos, é um homem predestinado, desde o nascimento, para o crime, pois que 

enterrada nas profundezas do seu ser, a pulsações bestiais dos selvagens da pré-

história podem aflorar a qualquer momento. Sem dúvida, na concepção da escola de 

Turim, é como uma tara indelével um pecado original, um fato consumado contra o 

qual os homens se encontram indefesos.46 

 

Em que pese a reportagem ter sido publicada em 1940, o discurso atávico entrou no 

país no final do século XIX quando estava em descrédito na Europa. Mas, diante do contexto 

eugênico do nosso país, passou a ser elemento do saber-poder e, politicamente, instrumento 

importante para as classes dominantes em todo território nacional, que era marcado pela 

diversidade étnico-racial. Dessa forma, serão comuns, ao longo de nossa análise, 

representações sobre os negros que nos remetam a essa noção.
47

  

É ainda, outro personagem de Setembro na Feira, Mané Inácio, em uma “disputa de 

representação”, quem nos fornece vestígios da forma como a população negra excluída da 

cidade rememora os fatos, as tradições, e as pessoas importantes para sua história e 

resistência:     

-É verdade, Dona Maria – diz Mané Inácio –  sou velho, mas não tanto assim. Os 

meus maiores viram e deles ouvi o que transmito. Meu pai me contava que havia 

brancos e pretos na Feira que respeitavam Lucas como um santo.  

- Só se santo do Pau Torto – diz Maria Barbada. – o que sei é que Eli foi um diabo. 

- Isso é a história escrita que fala, Dona Maria. A história falada é diferente. Meu pai 

dizia que ele era mau para uns, bom para outros. Não é assim que nos somos? Para 

uns nos somos bons, para outros não prestamos. Os pretos gostavam dele. E não era 

só de simpatia não, era de respeitar.48 

 

 

          Aqui, Lucas Evangelista é apresentado pelo idoso Mané Inácio como pessoa comum, 

que como tal não agrada a todos, mas, acima de tudo, é respeitado. Temos também a 

dicotomia entre a história escrita e a contada. Dicotomia que nos remete a uma forma 

tradicional de excluir do mundo ocidental através da escrita. Mas, também, a uma forma 

tradicional de rememorar a experiência na oralidade afro-brasileira. Através da “guerra de 

representações” sobre Lucas da Feira e da dicotomia entre escrita e oralidade, Juarez Bahia 

                                                
46 COSTA, Iraneidson Santos.  A Bahia já deu Régua e Compasso: o saber médico-legal e a questão racial na 

Bahia. Salvador: UFBA, 1997. Dissertação de mestrado. p. 30. 
47

 Sobre isso ver Iraneidson Santos Costa: para este período amplo que vai de 1890 a 1940, mais ou menos, 

ousamos propor um triplo estigma: negro louco e criminoso. De fato, os limites entre as “marcas de Caim” são 

desconcertantes tênues, pois múltiplas as dimensões do significado deste mundo marginal onde a marca dos 

estigmas se entrecruzam envolvendo, numa só trama, o mendigo, o negro, o leproso, a desajustada e a prostituta. 

COSTA, 1997. p. 233 
48 BAHIA, Jarez, Setembro na Feira. Rio de Janeiro. Nova Fronteira.1986. pp.127-128. 
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apresenta, a um só tempo, o protagonismo dos negros e a oralidade como instrumento de 

defesa contra a perseguição simbólica que tem na escrita um dos seus principais baluartes.  

Evidências como essas apontadas por Bahia nos leva a concordar com Emilio Bonvini, 

segundo o qual  

A tradição oral afro-brasileira, longe de se enfraquecer em razão do dilaceramento 

operado pela escravidão e pelas condições particularmente desconfortáveis para a 

sua manutenção, soube guardar uma vitalidade extraordinária. Ela guarda esta 

vitalidade, por um lado pela determinação dos negros que escolheram como um dos 

meios mais eficazes para guardar a sua própria identidade e firmar a sua dignidade 

de homens, e, por outro lado, por sua dupla ancoragem: a noção africana da palavra 

e sua inserção no universo religioso afro-brasileiro.
49

   

 

 A essa perspectiva, acrescento apenas mais uma ancoragem, a resistência. Isso ajuda 

explicar a vitalidade e a permanência de memórias como a de Lucas da Feira, a de Zumbi dos 

Palmares, etc. superando todas as adversidades  

Se era possível ver em Lucas da Feira um defensor dos negros, era possível também 

ver isso em Tom Palanque. A arma de Lucas, como era comum na sociedade escravocrata de 

sua época, foi a violência contra os opressores. Já Tom Palanque, vivia em outra época. Na 

sua historicidade a oratória era um importante instrumento de defesa e ataque. No momento 

em que se consolida o poder do Estado Republicano, quando o mesmo assume o monopólio 

da violência, processo sentido em Feira de Santana no correr da primeira metade do século 

XX,
50

 “recorrer as guerras de representações”,
51

 para a qual o discurso oratório era ( e é) um 

instrumento importante; era e continua sendo  uma forma de luta, de resistência. O sujeito 

histórico a ser estudado nessa pesquisa, Aloísio Resende, também apresenta elementos 

comuns à Lucas da Feira e a Tom Palanque, pois apesar de não ter admitido isso 

publicamente, era negro e utilizou se de instrumentos pertinentes à sua contemporaneidade, 

no caso a escrita, para defender o povo, a religião e a “tradição da raça”
52

 negra em Feira de 

Santana. 

           É possível afirmar que a oralidade, a tradição de origem africana, foi para os negros 

uma das principais formas de resistência simbólica contra às tradições escritas de origens 

ocidental/cristã. É possível afirmar, também, que muitas vezes, instrumentos utilizados pelos 

senhores e pelos republicanos (violência, oratória e escrita...) também serviram aos afro-

brasileiros como forma estratégica de resistência, em um processo histórico de “negociação e 

                                                
49 BONVINI, Emilio. Tradição oral Afro-Brasileira e as razões de uma vitalidade. In. Revista do Programa de 

Estudo Pós-Graduados em História e do Departamento de História, PUC-SP. Junho/ N° 22. 2001:47.  
50  Ver OLIVEIRA, C. F. R. M. 2000 e SOUZA, Eronizi Lima, Prosas da valentia...Salvador, 2008. 
51 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações, Lisboa: Difel 1990. 
52 Folha do Norte, Feira de Santana, 27/04/1940: 01. 
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conflito”.
53

 É nesse sentido que procuro investigar através da vida e da obra de Resende 

formas de resistência da população afro-feirense. 

          Aloísio Resende nasceu no dia 26 de outubro de 1900, em Feira de Santana, onde 

morreu em 12 de fevereiro de 1941, quando somava quarenta anos de idade. Viveu na cidade 

até 1920, quando migrou para a capital do Estado e para o norte do país e esteve fora por um 

período de oito anos. Quando retornou, foi recebido com elogios pela Folha do Norte, como 

se depreende do texto a seguir: “voltou a esta cidade em que teve o berço e ao seio de sua 

família o talentoso moço patrício sr. Aloísio Resende cultor das boas letras e servidor da 

imprensa moderna”.
54

 Filho do soldado Eufrásio Paulo de Souza e de D. Maria José de Sousa, 

Zinho Faúla, como também era conhecido, foi criado por sua madrinha, D. Laura Resende. 

Cursou apenas o primário, mas “com ajuda do professor Antonio Garcia aprendeu a escrever 

poemas nos moldes clássicos”,
55

 o que, associado à sua “inteligência robusta”,
56

 contribuiu 

para que se destacasse na imprensa e na literatura da cidade e, em alguns momentos fora dela. 

Se na década 1920, Zinho Faúla se destaca na capital da Bahia e nos no Norte do país, a partir 

do ano de 1928 até o início de 1940, ele se destaca em Feira de Santana. Através da Folha do 

Norte onde, conforme um contemporâneo seu,“foi reconhecido o seu talento, decantada a sua 

inspiração,  proclamada a sua força de vontade, até pelos que lhe opuseram e criticaram o 

inicio da carreira gloriosa”.
57

 Assim, mesmo tendo sido “marginal pela etnia, marginal pela 

classe, marginal pelo conhecimento, o poeta[...]”
58

  se impôs no meio intelectual de Feira de 

Santana pela  “notável inteligência”.
59

  

Podemos dimensionar a importância dessa ascensão do poeta no período, através de 

dois motivos: primeiro, a onda de modernização burguesa inspirada no progresso e na cultura 

material e simbólica da Europa que estava em voga no país nesse momento. Para Rinaldo 

Leite(1996): “no momento da virada do século XIX para o XX, civilizar – não apenas em 

Salvador, mas, de um modo geral, na ideologia das elites brasileiras – era ficar em pé de 

igualdade com a Europa no que se referem ao cotidiano, instituições, economia, ideais 

                                                
53 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 
54  Folha do Norte. Feira de Santana, 21/04/1928 01.  
55  SANTOS, Denilson Lima. Nas rodas da macumba: os poemas de Aloísio Resende sob o signo da 

ancestralidade. 151 . Dissertação (Mestrado em Literatura) - Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Diversidade Cultural. Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009. p. 31. 
56 BENEVIDES, A. Aloísio Resende, Feira de Santana, Folha do Norte, 1941, p. 04.  
57Folha do Norte, Feira de Santana, 01/02/1941. 
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 Ver ALVES, Ivias, Apresentação. In. MORAIS (org). Aloísio Resende: poemas; com ensaios críticos e 

dossiê. Feira de Santana. 2000. p.12. 
59 BENEVIDES, A., Jornal Folha do Norte, 01/02/ 1941:01 e 04. 
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liberais, etc.”
60

 Mas a implantação desse projeto não se deu de forma pacífica. Grupos sociais 

que engendravam sociabilidades próprias à sua forma de vida resistiram de forma diversa a 

essa imposição. Investigando esse processo em Feira de Santana, Clovis Oliveira concluiu 

que, diante do processo progressista, coercitivo e de dimensão nacional como aconteceu em 

outras cidades brasileiras no final do século XIX e primeiras décadas do XX: 

 

Feira de Santana então é transformada em uma verdadeira arena de conflitos, na 

acepção de Henri Lefebvre, na qual o centro era a escolha das melhores maneiras de 

organização da população no espaço público, com a exclusão daqueles setores 

indesejáveis às novas formas de sociabilidades
 61

  

 

 

Ainda conforme o autor, no que tange a experiência da cidade em modernização, os 

inimigos do progresso eram as tradições africanas, as populares e a tradição rural, pois a 

“nova cidade trazia para o mesmo espaço pessoas de diferentes estratos sociais”.
62

  O que no 

discurso médico era apresentado como risco de contágio, de transmissão de vícios, nesse 

contexto se dá a criminalização dos populares. Na cidade, a principal tradição perseguida foi a 

da chamada “aristocracia dos currais”, os coronéis pecuaristas da cidade que, em fins do 

século XIX e início do XX, enfrentaram a oposição dos comerciantes que começavam a 

ostentar poder político e um discurso em prol da modernização do município. Assim, para 

Clovis Oliveira (2000), nesse processo houve “[...] estreita relação entre a implantação de uma 

cultura letrada e a crítica a violência pessoal como forma de resolver os conflitos de natureza 

diversa”.
63

A principal conseqüência desse processo foi o “enfraquecimento do poder privado 

na cidade e o conseqüente fortalecimento do poder estatal do qual os soldados eram os 

representantes [...].”
64

O código de postura da cidade, aprovado em 1937 é um dos muitos 

sintomas desse processo, através desses os dirigentes locais determinavam a forma como 

deveriam circular mercadorias e animais na urbe, bem como de que forma as pessoas 

deveriam se comportar, assim como consta no Art. 144
o
 do documento: “Aqueles que, nas 

ruas, praças, logradouros, e lugares públicos proferir palavras obscenas ou for encontrado na 

pratica de atos ofensivos à moral e aos bons costumes incorrerá na multa de 10$000, além da 

responsabilidade, em que incidir segundo a legislação vigente.”
65

   

                                                
60 LEITE, 1996. p.38. 
61 Idem, p. 2000:18. 
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63 Idem, p. 15. 
64 Ibidem, p.82. 
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O segundo ponto nos remete aos instrumentos utilizados nesta luta nesse período. 

Como já dito, o letramento é transformado em ideal de modernidade em detrimento das outras 

formas de cultura. Saber ler e escrever passaram a ser elementos de distinção social. Desse 

modo se entende por que “a educação foi tomada como uma das ferramentas fundamentais, 

por isso, foi objeto de intervenções e mudanças na sua estrutura e modos de ser[...]”.
66

 

 Se considerarmos que isso acontece no momento em que a grande maioria da 

população da cidade era analfabeta, compreenderemos melhor a importância desse critério de 

distinção social. Como afirma Clovis Oliveira “o resultado dessa premissa é a criação de um 

campo simbólico no qual o jornal assume a posição de principal instrumento na luta pela 

construção de modelos de civilidade na cidade.”
67

  

Os dois pontos acima sinalizam para a importância de Resende atuar na Folha do 

Norte em um contexto histórico de intensos conflitos de representações conflitantes, pois a 

presença de um instrumento tão poderoso no período possibilitou ao poeta manifestar sua 

opinião e, muitas vezes, seu lugar social em meio a “essa guerra de representações.”
68

 Assim, 

Resende através de “um poema aqui, outro ali, revelava que, por baixo das experiências à 

moda européia, havia uma cultura estruturada com seus meios de expressão, sua religião, seu 

modo de pensar a vida.”
69

 

Desse modo, sobre Resende observamos que mesmo tendo se destacado através da 

Folha do Norte na “Princesa do Sertão”, a partir de 1928, momento em que segundo Eronize 

Lima Souza se consolidava na cidade o projeto de modernidade encampado pela elite 

intelectual, política e comercial,
70

 “o personagem não estava preocupado em tecer textos 

elogiosos à terra natal: o objetivo dos seus devaneios era a cidade submersa no rio do 

progresso”.
71

 Entenda-se por ”cidade submersa” os becos, os subúrbio e mesmo o campo. É 

nessa perspectiva que nos servimos dos “espelhos deformantes”
72

 deixados por Resende em 

sua passagem pela Folha do Norte. Todavia, nos é importante pontuar também alguns temas 

das primeiras décadas de Resende em Feira de Santana.        
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Resende veio ao mundo em período próximo a dois acontecimentos político e social 

de repercussão nacional, a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da Republica 

(1889). Portanto, ao mesmo tempo em que os negros conquistam sua liberdade, institui-se no 

país um regime liberal, “concessor de cidadania”.  Associado a isso, temos o Brasil entendido 

como um “laboratório racial”
73

 em função da miscigenação acentuada. Nesse contexto, era 

grande o pessimismo em relação ao futuro do país. O que passa a ser objeto dos “homens de 

ciências”
74

 imbuídos do seu saber-poder. 

Esses intelectuais, locados em institutos de saberes como IGHB
75

, Faculdade de 

Direito de São Paulo e Recife, Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro 

procuravam antropologicamente resolver a “questão negra” do Brasil ou o futuro da nação. 

Nesse sentido, no arcabouço das teorias produzidas na Europa e nos EUA, esses “homens de 

ciência”, recorreram a teorias que, em detrimento do liberalismo, determinavam naturalmente 

ou biologicamente a população negra do país. E ao mesmo tempo justificava a hierarquia e a 

ideologia do branqueamento. É nessa perspectiva que em finais do século XIX e início do 

XX, 

 

no Brasil, o evolucionismo combina com darwinismo social, como se fosse possível 

falar em “evolução humana”, diferenciando às raças, negar a civilização aos negros 

e mestiços, sem citar os efeitos da civilização já avançada, expulsar “a parte 

gangrenada e garantir que o futuro da nação era “branco ocidental.”76  

 

 

Esse discurso foi de repercussão nacional, tendo mudado de direção na década de 

1920, depois da constituição de novos centros de saber, com as universidades de São Paulo e 

do Rio de Janeiro.
77

 Os estudos de Clovis Oliveira nos remetem aos discursos raciais em Feira 

de Santana. O autor afirma que além do mais importante filho da Feira de Santana,
78

 Lucas da 

Feira, citado nas primeiras páginas desse capítulo, o candomblé, grande símbolo da tradição 

afro-brasileira, foram duramente perseguidos no decorrer das primeiras décadas do século 

XX, paralelas à vida de Resende na cidade. A observação de Clovis Oliveira vai além, 

afirmando que no início do século XX essa perseguição ao candomblé aumentava 

gradualmente e que nos jornais o atraso do país era apresentado como conseqüência da 
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herança cultural africana no Brasil.
79

 Dessa forma, não acreditamos ser absurdo supor que 

Resende, em suas primeiras décadas de vida, tenha sofrido algum tipo de hostilidade da 

preconceituosa sociedade feirense, principalmente se o poeta, por ventura, já participasse 

publicamente do culto do
80

 candomblé, como o fazia na década de 1930.  

Outro fator que poderia ter motivado a hostilidade ao poeta é o fato de o mesmo ser 

um negro “metido a besta”, tratamento comum que era, segundo Flavio Gonçalves, utilizado 

em Salvador do período para denominar o negro que “não sabia o seu lugar” e se metia nas 

coisas de branco.
81

 Na mesma perspectiva, para Lilia M. Schwarz, a sociedade paulista das 

duas primeiras décadas do século XX não aceitava que os negros usassem cavanhaques, por 

exemplo, alguns dos símbolos de civilidade da época.
82

 Por saber ler Resende pode ter 

sofrido, na sua fase de adolescência e juventude, algum tipo de preconceito.  

A tentativa até aqui foi evidenciar alguns temas que poderiam ter influenciado Aloísio 

Resende, inclusive nas duas primeiras décadas de sua vida em Feira de Santana. Mas agora 

nos remeteremos à dinâmica racial concernente ao período de 1928-1943 na cidade, pois 

ainda que em Feira de Santana do período tenha acontecido ressonâncias do que ocorria no 

Brasil e na Bahia, podemos apontar especificidades da “questão do negro” no município. 

 

A questão racial em Feira de Santana do início do século XX 

 

A busca da especificidade da questão racial em Feira de Santana reside em indícios 

apresentados por Rollie Poppino e Clovis Oliveira: o primeiro nos remete a década de 1860, 

afirma que “as maiores oportunidades econômicas, ocasionadas pela expansão do comércio, 

depois dessa data, atraíram grande número de pardos e negros para a cidade [...]”.
83

 Depois de 

1889, maior liberdade com a República e a Abolição da Escravatura pode ter contribuído 

bastante com esse fluxo migratório de pardos e negros para a cidade. É ainda Poppino quem 

nos apresenta dados do senso que corroboram com essa sugestão: em 1872 a população parda 

e negra da cidade era de 67%, enquanto que a do estado baiano correspondia a 76%. Passados 

68 anos, em 1940, a composição porcentual de negros e pardos na cidade aumentou em 21%, 

passando a ser 88%. No mesmo período, a média estadual caiu em 5%, passando para 71%. 
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Contribui com esses dados, o vertiginoso aumento da população da cidade que do ano do 

nascimento de Resende (1900) até 1930, passou de 61.758 para 98.552
84

. O que corresponde a 

um aumento de pouco mais de 59%. Assim, podemos concluir, que se a população da cidade 

aumentava, a população negra e mestiça aumentava mais ainda na cidade.  

É salutar cogitar que esses negros e pardos egressos na cidade no decorrer desses 68 

anos apontados pelos dados censitários, tenham se identificado e fortalecido as tradições afro-

brasileira já existentes em Feira de Santana. Isso nos ajuda a entender o segundo indício que é 

apontado por Clovis Oliveira. Segundo ele, apesar de no final do século XIX ter havido uma 

frouxa vigilância sobre o candomblé, “uma ligeira reflexão apontando para um endurecimento 

por parte da elite feirense já pode ser detectado nos anos iniciais da década de 1910 [...].”
85

  

 A imprensa feirense encontrava-se na contramão das tendências apresentadas pela 

capital baiana. Segundo Maria Lucia Alves Reis, no limiar do século XX, já era possível 

perceber na imprensa da capital da Bahia um “discurso pró-negro”,
86

 que elegia o mestiço 

como um possível embranquecido e integrado à sociedade brasileira. Ainda que, segundo 

Maria A. dos Reis, “a este discurso da integração juntava-se o de uma nacionalidade que era 

forjada a partir da idéia das origens étnicas dos brasileiros, o que Renato Ortiz e Roberto Da 

Mata chamam de mito ou lenda das três raças, melhor percebido a partir de 1930”.
87

 Para Reis 

(2000) na imprensa da capital baiana era possível perceber essa tendência que, apesar de 

sugerir a prevalência das contribuições da cultura euro-brasileira, (re)considerava as  

contribuições da cultura afro-brasileira e do mestiço para a formação nacional (também da 

indígena). Para Schwarcz (1993) na década de 1930, essas tendências ganham proporções 

nacionais tendo em Gilberto Freyre o principal ideólogo, juntamente com Edison Carneiro e 

Artur Ramos, do mito da democracia racial. 

    Gilberto Freyre
88

, muito embora não tenha conceituado, foi o catalisador desse 

discurso apologético da mestiçagem. Em seu discurso a “questão negra no Brasil”
89

 era 

transferida do determinismo geográfico e biológico, para as condições sócio-históricas. Além 

disso, o autor considera as contribuições das culturas negras e indígenas. Apesar disso, Freyre 

estabelece hierarquia entre as tradições indígenas, negras e portuguesas que compõem a 

cultura mestiça brasileira. Para além de enaltecer a capacidade dos portugueses de reger a 

miscigenação, o autor põe a contribuição dos mesmos no topo da hierarquia. Nesse discurso, a 
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mestiçagem, problema nacional no início do século, passa a ser símbolo de identidade 

nacional aqui e no exterior. Mas, em que pese o pretensioso apagamento dos conflitos 

presentes nesse discurso, é possível identificar movimentos reivindicatórios dos negros 

excluídos da sociedade brasileira no período. Um dos mais significantes desse era a Frente 

Negra Nacional, agremiação formada por negros intelectuais paulistas que se difundiu por 

outros estados do país, entre os quais a Bahia. O citado grupo chegou a propor na década de 

1930 a formação de um partido negro nacional. Um dos nortes centrais desse projeto era o 

acesso aos benefícios da sociedade liberal e o embranquecimento cultural do negro.
90

  

Já na Bahia, em torno dos candomblés, articulou-se um movimento mais radical, 

chamado por Júlio Braga
91

 de “nagocentrismo”. Segundo o autor, era uma espécie de volta à 

mãe África e reivindicava um “purismo nagô” em detrimento da mistura de tradições, 

presentes em alguns terreiros de candomblé da época, principalmente, o de caboclo, e o 

charlatanismo. Ainda na década de trinta, aconteceram dois Congressos afro-brasileiros, em 

Recife em 1934, e, em Salvador no ano de 1937. Para Julio Braga, além de científicos, ambos 

tiveram uma conotação política: reivindicavam o direito de liberdade religiosa para o 

candomblé. Contaram com participantes de todo o país (BRAGA, 1995). Esses 

acontecimentos são indícios históricos da dinâmica racial no Brasil na década de 1930 e de 

elementos para a compreensão da experiência negra em Feira de Santana  

Como vimos, na capital baiana no início o século XX e, a nível nacional, por volta de 

1930, houve uma revisão da “questão do negro” no Brasil e que teve como conseqüência um 

discurso que mantinha-se preconceituoso, vendo a cultura negra como exótica.  Porém 

considerando as contribuições materiais e culturais do afro-descendente para o país. Contudo, 

se Clóvis Oliveira identifica o aumento da perseguição e da cobrança de repressão policial, no 

início do século XX, Adriana Teles
92

 por outro lado, percebe a permanência dessa tendência 

até década de 1950. Essa conclusão é percebida pela autora através do estudo da Festa de 

“Sant‟Ana” e do constatado esforço da classe dominante para evitar a participação das mães-

de-santo na famosa lavagem da Igreja.  

Nesse ínterim, a opinião de Eurico Alves Boaventura, membro de uma das famílias 

mais tradicionais do município é salutar: “na quinta-feira da semana da festa, realizava-se e 

                                                
90 RISERIO, A. A utopia brasileira e os movimentos negros. São Paulo. Ed. 34. 2007. 
91 BRAGA, Julio. Na Gamela do Feitiço. Salvador: Edufba/ CEAO. 1995. v. 1. 201p. 

 
92 TELES, Adriana Silva. Presença negra na festa de Santana (1930-1950). Feira de Santana: UEFS, 2000. 

Monografia de pós-graduação em Teoria e Metodologia da História.  
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ainda se realiza a lavagem da Igreja. Tipo de ex-voto sui generis. Função inteiramente de 

caráter popular, mas sem nenhum vislumbre de fetichismo. Nada de coisa nagô
93

.” Se nesse 

trecho, o autor nega a participação do fetichismo, o que sugerimos ser uma referência aos pais 

e mães-de-santo. Em outro momento do texto fazendo referência às cheganças, às danças e à 

musicalidade da festa, ressalta que “dizer-se ia é coisa de negro, estes batuquejes pelas ruas. 

Mas não eram. E sim coisa de luso[...]”.
94

 Além de negar a participação da religião afro - 

brasileira no evento, atribui o caráter profano da festa, inclusive os “batuques” unicamente aos 

portugueses, identificando-os à classe dominante, à qual pertence. Através do pronome “nos” 

e a cidade, conclui que “não nos deu o preto tanta tradição por aqui pelo sertão”.
95

 Já é 

contraditória a referência aos batuques. Mas não para por aí. No corpo do texto, outros 

elementos afro-brasileiros são apresentados pelo autor como parte da saudosa festa ou 

lavagem, assim, referindo-se a multidão ele afirma “e toda gente nem se cansava, sambando 

ao tataratachim da musica vadia, seguindo os aguadeiros”.
96

 De um lado o autor evidencia a 

contribuição afro-brasileira para a festa e mesmo para a cidade, por outro, de forma 

apologética, faz referências aos “bons colonizadores com aquiescência dos inteligentes 

Jesuítas”.
97

   

Na Folha do Norte
98

 também eram comuns essa negação ou perseguição às tradições 

afro-brasileira. Nesse sentido, é possível perceber, através dos artigos, reportagens publicadas 

nesse periódico, as idéias utilizadas pela classe dominante da cidade para representar 

negativamente o negro e suas tradições; e representá-los como inadequados aos ideais de 

urbanidade e civilização pensados para a cidade. Na mesma medida, faz-se necessário, 

investigar as condições históricas que possibilitaram as publicações de poesias e textos de 

Aloísio Resende, notadamente favoráveis à tradição e ao povo afro-feirense.   

 

 

 

 

 

 

                                                
90BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem. memórias de Feira de Santana. Introdução, 

pesquisa e organização e notas de Maria Eugenia Boaventura. Feira de Santana-BA. ED. UEFS. 2006. p. 19 
94 Idem, p. 20 
95 Ibidem, p. 20. 
96 Ibidem, p. 23. 
97 Ibidem, p.23. 
98 Principal periódico da cidade no período, correspondente à pesquisa. Sobre isso, ver Oliveira,2000. 



32 

 

Com os pés nos candomblés e as mãos na imprensa 

 

Como já dito antes, Resende passou por volta de oito anos fora de Feira de Santana. 

Em seu retorno, foi recebido de forma elogiosa pela Folha do Norte, jornal da família Silva, 

da qual fazia parte um dos líderes do grupo político que governava a cidade na época, Arnold 

Silva. Uma nota no periódico elogiava os dotes literários e jornalísticos
99

 do poeta. Longe de 

ser amistosa, essa homenagem, supracitada, representava uma via de mão dupla celebrada 

entre os donos do jornal Folha do Norte
100

 e Resende que foi reconhecido como um jornalista 

de qualidade. Um artigo publicado pelo poeta no periódico, no número seguinte ao da nota em 

sua homenagem, fornece-nos indícios desse mútuo benefício. No texto, Resende nos remete 

ao mérito político-administrativo do destacado político e jornalista Arnold Silva:  

 

[...] via de tempos a esta parte, graças aos critérios, inteligência, e energia moral dos 

novos dirigentes, criou-se para a Feira uma outra fase diversa, cheia de 

empreendimentos e de progresso, de harmonia e de trabalho consecutivo. Muito 

principalmente quando da honrosa e brilhante administração do sr. Arnold Silva, 

intrépido e valoroso jornalista de combate, que soube a golpes de honestidade nas 
rodas político-sociais de nossa terra, uma inconfundível posição de destaque101    

 

 

Reginilde Santa Bárbara
102

 também, relata essa transitoriedade, esse hibridismo de 

Resende. Segundo ela, o poeta que no Carnaval de 1930, tecera elogios às Melindrosas, virou 

o disco na festa do ano seguinte e passou a elogiar o cordão Filhos do Sol, principal rival 

desse. Ainda, segundo essa autora, a rivalidade entre os dois cordões carnavalescos era 

motivada pela origem dos dois cordões: Melindrosas, fundado por lavadoras negras e pobres, 

e Filhos do Sol, identificado com a classe dominante. Também a Folha do Norte demonstrava 

preferência pelos Filhos do Sol em detrimento do cordão rival.   

Essa negociação, esse caráter de troca, de acordos tácitos entre Resende e o grupo que 

o periódico defende, foi fator contribuinte para a consolidação do poeta entre as mais 

importantes personalidades feirenses na década de 1930, o que é percebido tanto em Feira de 

Santana como em outras cidades da Bahia.
103

 Um exemplo disso foi a homenagem pós-morte 

                                                
99 Folha do Norte, 21/04/1928, Feira de Santana, p. 01. 
100 Família Silva, Principalmente Arnold Silva destacado político do município ex-intendente e um dos líderes do 

grupo político que governara a cidade nos últimos dois anos como afirma o próprio Aloísio Resende.  
101 Folha do Norte, 28/04/1928, Feira de Santana. 
102 SANTA BÁRBARA, Reginildes. R. O caminho da autonomia na conquista da dignidade. sociabilidades e 

conflitos entre lavadeiras em Feira de Santana. 2007. Dissertação de Mestrado em Historia/UFBA. 
103  Ilhéus Jornal, Jornal de São Felix, o Diário da Tarde, Irara- jornal, O Correio de Alagoinhas, a Verdade de 

São Gonçalo dos Campos, entre outros.  
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do autor (1941) publicada no Jornal “O Grito” de Ilhéus que afirmava o redator “merecia bem 

a honra de destaque que se dava ao fruto de sua inteligência, numa terra onde brilham e 

fumegam talentos como o de Honorato Bonfim, Gastão Guimarães, Áureo Oliveira, Antonio 

Garcia, Arnold Silva e outros tantos”.
104

 Como se pode deduzir da matéria, o autor foi 

elencado entre os mais importantes intelectuais da cidade no período.  O que mais 

impressionava a preconceituosa sociedade feirense era “que Aloísio tendo vivido em meio tão 

humilde, freqüentando as mais sórdidas espeluncas, a serviço de inveterada boemia, pudesse 

possuir tão elevado senso de estetica e de concepção de Arte”.
105

 No depoimento de um 

contemporâneo de Resende, temos a associação da pobreza com falta de senso e capacidade 

artística. Mas, na raiz dessa noção, inclui-se, também, uma série de símbolos sociais de 

progresso, civilidade, bons modos da época impostos como ideais sobre o conjunto da 

sociedade feirense.  

Em nome dessa imposição ignoravam-se as condições reais em que sujeitos 

inventavam formas de viver e agir, de estar no mundo. Um exemplo disso é o uso de bebidas 

alcoólicas, algo que o boêmio poeta fazia e que, no período, conforme assinala Iraneidson 

Costa (1997), estava associada ao atavismo. Mais um motivo para a sua exclusão superada 

pela elogiada apropriação da escrita e pelo talento jornalístico e poético.   

Temos assim duas faces da mesma moeda: um sujeito que na sua historicidade 

relaciona-se e se apropria de símbolos da classe dominante, ao mesmo tempo em que, 

identifica-se com as classes subalternas, especificamente, a afro-feirense.  Todavia, essa 

relação não se dá de forma homogênea ou linear no decorrer da década de 1930. E podemos 

perceber essa dinâmica através de dois indícios: sua trajetória de vida e as mudanças 

temáticas de sua abordagem poética. Como já dito, Resende  

 

muito moço ainda deixou sua cidade natal e percorreu vários Estados do                       

Norte, tendo sido auxiliar da redação do “A Hora” da capital baiana e colaborador  

em vários jornais na imprensa quotidiana de Maceió, Recife, São Luiz do Maranhão 

e outras localidades106. 

 

 

Sobre esse período, Albérico Benevides, em um depoimento publicado no mesmo 

periódico após a morte do poeta, narra o momento em que o conheceu em Recife, Segundo o 

articulista, Resende era inteligente e se expressava tão bem que o invejava enquanto 

                                                
104 Folha do Norte, Feira de Santana, 08/02/194: 01. 
105 Folha do Norte, Feira de Santana, 18/01/1941: 01. 
106 Folha do Norte, Feira de Santana, 28/06/1941: 01 
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nordestino que falava arrastado. Ainda, segundo ele, eram empolgantes “Os seus projetos, os 

livros que ia publicar, a promoção no emprego do jornal”.
107

 No testemunho, o gosto pelo 

trabalho no jornal e pela literatura eram evidentes, os planos audaciosos. Contudo, ainda 

conforme o articulista, reencontrando-o em Feira de Santana na década de 1930, o poeta já 

não era mais o mesmo. Perdera o otimismo, ainda segundo ele, e a partir daí passou a 

acompanhar a carreira do artista e por fim narra a trajetória: 

 

 E, num contraste que ninguem explicará jamais, ele, tendo sempre diante dos olhos 

o quadro da vida fantástica de D‟Anunzio cheia de mulheres, de requintes de prazer 

e luxo, que conhecia em detalhes e comentava enlevado, frequentava as tascas mais 

sórdidas, fugindo ao convívio de gente limpa e ia enredar-se na vida miserável dos 

subúrbios onde se integrou e corrompeu a linguagem, os gestos e os costumes.108           

 

 

 Benevides pontua o trânsito através do qual Resende fugiu “ao convívio de gente 

limpa, o que deve ser referência à intelectualidade feirense e ia “enredar-se na vida miserável 

dos subúrbios”. Ao mesmo tempo, Benevides apresenta a conseqüência: “onde se integrou e 

corrompeu” a língua, os gestos e os costumes. Ter tido experiência de vida com “gente limpa” 

e com gente do “subúrbio” torna Resende um sujeito híbrido e, portanto, uma testemunha 

privilegiada do seu tempo. Isso por ter compartilhado representações e sociabilidades 

pertinentes a dois campos simbólicos que se encontravam e rivalizavam-se na sociedade 

feirense, especialmente, no período de 1928 a 1941: o da classe dominante identificado com 

tradições de origens européias legitimadas como ideal de civilidade, e o da classe subalterna 

identificada com tradições de origens africanas, postas como anti-civilizadas, anti-ideal. 

Benevides, como membro da “alta sociedade feirense” e intelectual que era, alega que o poeta 

“se integrou e corrompeu” a linguagem e o costume... Por linguagem entende-se, certamente 

os termos de língua “nagô” e outros de origem afro-brasileira, presentes nas poesias e textos 

publicados por Resende na Folha do Norte, como no trecho seguinte:“Iemanjá, Sofá,/Sofá 

mirêrê,/Sofá mirêrê/Ia, sofá mirêrê...”.
109

 Quanto ao costume corrompido, acredito ser, entre 

outras, referência a participação do poeta nas festas nos terreiros de candomblés da cidade, 

como o próprio autor afirma em texto publicado na Folha do Norte “Depois de saboreado café 

                                                
107 Folha do Norte, Feira de Santana, 01/02/1941: 01 e 04. 
108 Folha do Norte, Feira de Santana, 01/02/1941.  p. 04. 
109 RESENDE, Aloísio, Mãe dagua, Feira de Santana, Folha do Norte, 05/11/1948. p. 04. 
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que nos vieram servir, deixamos o famoso canzuá da Lagoa da Tabua imensa”.
110

 E também a 

vida boêmia do poeta que o levava “às tascas mais sórdidas”.
111

                    

Quanto à mudança de abordagem temática de suas poesias, sem ignorar as produções 

isoladas, podemos observar dois períodos de maiores publicações e provavelmente, produção 

do poeta: o ano de 1936 e 1939/40. No primeiro momento, tem destaque poesias que nos 

remetem a temas alexandrinos como “Saara” e “Salomé”, temas eróticos como “Flor de 

carne”. Nesses textos predominam a influência do período clássico de influência grega. Mas, 

mesmo nesses períodos, temas polêmicos como “Cangaceiro” é representado de modo a 

superar a imagem de selvagem comum no período.
112

 No segundo e último momento, como 

sugeriu Alberico Benevides de forma pejorativa, Resende aproxima-se do subúrbio, da 

população pobre da cidade e da tradição religiosa afro-brasileira. Explora temáticas que nos 

dão conta do cotidiano festivo, religioso e comunitário dos terreiros da cidade e da crença no 

candomblé. Daí temas como “Bozo”, “Pemba”, “Mãe-filha”, “Manoel de Xangô”, etc. De um 

extremo a outro das temáticas poéticas temos o abandono de temas afinados com o “grego 

clássico”, e a aproximação de temas ligados às tradições, às festividades e à religiosidade de 

origens africanas.    

A sugestão aqui é que o trânsito observado por Benevides na vida do autor é reflexo 

das difíceis relações raciais em Feira de Santana. O poeta, como afirma Benevides em 1923 

comentava empolgadíssimos os livros que desejara publicar e os projetos que tinha. Resende 

pode ter se decepcionado, pois vivendo em uma sociedade meritocrata, sendo reconhecido 

como inteligente e talentoso poeta e jornalista, não viu os seus projetos serem realizados. 

Benevides não deixa claro quais eram os projetos empolgantes, mas um deles fica bem 

definido “os livros que ia publicar”. Se os demais projetos de Resende tiveram o mesmo 

futuro das suas desejadas publicações, a sugestão de decepção se confirmaria, pois, em vida, 

publicou apenas de forma esporádica na Folha do Norte. Ou seja, mesmo sendo reconhecido, 

o seu mérito como poeta, “a sorte não o favoreceu, nunca, não lhe permitiram o seu minguado 

recurso enfeixar em volumes os seus trabalhos literários, verdadeiras jóias dispersas, versos 

de fino lavor que lhe garantiram o justo título de Maior Poeta Feirense”.
113

 Tendo em conta o 

mérito do poeta, além da questão econômica sugerida pela última citação, o racismo da 

sociedade feirense pode ser apontado como barreira a um sucesso maior do poeta.  A presença 

                                                
110 RESENDE, Aloísio. Ela, Folha do Norte, Feira de Santana, 23/07/ 1938.  p.02.  
111 Folha do Norte, Feira de Santana, 01/02/1941: 04. 
112OLIVEIRA, Clovis. F. R. Um poeta contra a ordem, In: MORAIS,(Org), 2000. Aloísio Resende: poemas; 

com ensaios críticos e dossiê. Feira de Santana. p. 23.  
113 Folha do Norte, Feira de Santana, 28/06/1941: 01. 
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do racismo, pode ter sido uma entre as muitas decepções de Resende que o levou à boêmia, 

porem pode ajuda a entender também o trânsito que o faz mais próximo do subúrbio e das 

tradições afro-feirenses.  

 As mudanças de temas nas poesias em direção às tradições e o cotidiano afro-feirense 

pode até ter relação com a sugestão de decepção apontada no parágrafo acima, mas tem 

relação direta com o contexto histórico mais geral. O fato do poeta só ter feito ou publicado 

textos de cunho afro-brasileira no final da década de 1930, certamente tem a ver com a 

afirmação de Adriana Teles, segundo a qual, “enquanto em Salvador há uma diminuição de 

artigos na imprensa contra o candomblé, ao mesmo tempo em que aumentam as reportagens a 

seu favor, em Feira de Santana, nos ano 1930 e 1940, a imprensa está cada vez mais 

empenhada em denunciar tais práticas [...]”.
114

 Assim, investigar as publicações da Folha do 

Norte referentes à questão racial no Brasil, no período de 1930 a 1943, e ao mesmo tempo, 

perceber os reflexos dos “estudos africanistas” ou estudos científicos sobre a questão negra 

em terras feirenses é o que passaremos a fazer adiante. Para tanto, recorro às principais 

publicações sobre o tema no Jornal Folha do Norte.   

 

“Ver-se, a final, a tradição da raça a levantar de seu próprio escombro!”
115

 

 

 Os textos publicados na Folha do Norte e que, de alguma forma, abordavam a questão 

do negro ou das suas tradições, na música, na religião ou em qualquer requisito, tentavam 

estereotipar, diminuir o elemento negro na cidade. Para tanto eram utilizados em geral 

discursos científicos, de pano de fundo racional para explicar o que era posto como irracional, 

como o selvagem. Essa perspectiva era aplicada tanto às “visões de mundo” afro-brasileiras, 

ou seja, manifestas na própria cidade, quanto ao continente Africano para legitimar a idéia de 

que “a civilização continua, pois, a ser ignorada pelos negros da Africa”.
116

  

Recorria-se também ao período do Império. Nesse caso, a intenção era mostrar, de um 

lado, a bondade do senhor branco, do outro, a subserviência do escravo negro. A esse período 

recorria-se também para mostrar que o negro quando escravo, sob a tutela do senhor, era um 

ser melhor que atualmente, sob o julgo da liberdade republicana e do trabalho. Os textos com 

essas tendências eram mais comuns no início da década de 1930. Na segunda metade dessa 

década, percebemos uma mudança, uma espécie de afrouxamento na redação da Folha do 

                                                
114 TELES, Adriana Silva. Presença negra na festa de Santana (1930-1950). Feira de Santana: UEFS, 2000. 

Monografia de pós-graduação em Teoria e Metodologia da História. p.59. 
115 RESENDE, A. Menininha, Folha do Norte, Feira de Santana, 1940. p. 01. 
116 Folha do Norte, Feira de Santana, 14/02/1931. p. 02.  
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Norte; o que tornou possível publicações de textos elogiosos do misticismo e mesmo de 

defesa às tradições afro-brasileiras. 

Os textos que nos remetem ao continente africano apresentam-no sempre como um 

todo homogêneo. Além de ignorar a diversidade étnica, cultural, econômica e religiosa do 

continente, tentam representá-lo como lugar da selvageria. Para tanto, associam o continente e 

seus habitantes aos atos considerados bárbaros dentro da visão de mundo ocidental. Um 

diálogo contado como se fosse piada, em um quadro chamado “instante de chiste” é um 

exemplo claro desse projeto:  

 
 - Ocorreu um fato pasmoso na Africa. 

- Sim? Conta-me, que te agradecerei. 

- Os missionários que foram converter os selvagens... 

- Conclua. 
- Acabaram convertidos. 

- Como? 

-Convertidos em almôndegas. 117 

 

O texto, através da sugestão de canibalismo, vende, de forma sutil e irreverente, uma 

imagem de selvageria no continente africano. Mas, além da sutileza da comédia, são 

utilizados instrumentos legitimados na época, como o discurso científico. A antropologia era 

um dos instrumentos mais utilizados no período. Um artigo público na Folha do Norte com o 

título “Superstições e fetichismo de tribos africanas”
118

 nos fornece bem a importância dessa 

ciência, e outras, para a produção de representações estereotipadas sobre o continente 

africano:  

[...] no continente africano a sede das superstições mais grosseiras. O investigador, o 

sábio, o historiador de religiões, de feitichismos, de crenças poderia talvez 

encontrar, em algumas tribus ou povos da Africa farto cabedal para descobrir a fonte 

dos primeiros terrenos da humanidade, desde o momento dos phenomenos da 

natureza, ao culto dos mortos, à crença da vida eterna e outras transcendências que 

rezidem um pouco por toda parte. Simplesmente se na antiguidade no meio dos 

egypcios e dos gregos, dos carthagenezes, phenicios romanos ou entruscos, as 

superstições revertiam um carater de idealidade, de progresso, nos negros da Africa 
permaneceu e ainda permanece nos seus fundamentos mais grosseiros.119  

 

 

 Nesse texto até mesmo os “egípcios” são arrancados do continente para serem locados 

entre os povos de “idealidade”, de “progresso”. Podemos notar nos textos uma clara tendência 

ao evolucionismo. A intenção do autor era de mostrar que alguns povos antigos passaram por 

                                                
117  Folha do Norte, Feira de Santana, 06/02/1932. p. 02. 
118 Folha do Norte, Feira de Santana, 14/02/1931. p. 02. 
119 Idem. 
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essa fase de “superstições grosseiras”, porém, transcenderam, enquanto “nos negros da Africa 

permaneceu e ainda permanece”.    

Se a viagem geográfica ao continente africano era uma constante, a viagem no tempo 

em direção ao período Imperial, ao período da escravidão, da tutela do negro pelos brancos 

senhores, também eram recorrentes. Subjazia dessa prática a intenção de mostrar, às vezes, 

cientificamente, que o negro não era afeito à cidadania nem à liberdade, portanto, inadequado 

a uma sociedade Republicana e de trabalho livre. Em uma dessas matérias, o periódico 

apresenta-nos o depoimento de uma ex-escrava de 108 anos sobre a sua experiência no 

passado. Segundo o periódico, “Vovó do Pito” “escrava de Francisco Lopes de Oliveira, em 

Sorocaba, diz que vivia feliz, seu Chico tratava bem os escravos, na casa grande o preto era 

gente e os que se distinguiam em prendas domésticas eram quase creaturas da família”.
120

 

Aqui, tenta-se incutir, através da fala da ex-escrava, uma certa nostalgia do negro em relação 

ao tempo da escravidão, Na mesma medida, tenta-se desenhar uma relação amistosa entre 

senhores e escravos, que em alguns casos era como se “fosse da família”.   

Em outro trecho da reportagem, subjaz um discurso sobre passividade do negro, que 

não teria lutado pela liberdade. Dessa forma, segundo a reportagem, a ex-escrava se refere ao 

imperador e a Abolição da Escravatura, segundo ela “o Imperador dom Pedro II, era muito 

bom. Mandaram o homem embora porque deu liberdade a todos os pretos”
121

... aqui, a 

liberdade é apresentada como dádiva do imperador. Da mesma forma, no período em estudo, 

a consolidação das leis trabalhistas serão pensadas como dádiva do governo Vargas, em 

detrimento da luta do trabalhador. Segundo a mesma matéria, “Vovó do Pito” acreditava que 

preto era gente por um motivo muito especial: “preto também é gente, tanto é gente que Assis 

Brasil me deu um abraço!”.
122

 Conforme se nota na reportagem, a relação do negro com o 

branco foi cordial, amistosa. O negro não lutou pela liberdade e o abraço do importante 

branco é o que torna gente. Percebe-se que esses textos recolhidos na imprensa paulista e 

carioca não eram nada inocentes, e, em certa medida, reproduziam as idéias centrais para a 

confecção do mito da democracia racial e para a determinação hereditária ou atávica da 

população negra.  

No documento acima analisado, através da fala de uma negra, ou da ex-escrava 

procurava se legitimar o discurso pejorativo sobre o negro. Isso era recorrente em um texto 

cujo título era “O negro no Brasil”, também reeditado de um jornal paulista. No texto, o 
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articulista utilizava-se da suposta fala do presidente de uma associação, segundo a matéria, 

Associação dos Brasileiros de Cor, locada em Santos, para legitimar seus argumentos sobre o 

negro do Brasil. Um trecho do artigo afirma:   

 

O chefe-geral da agremiação de pretos que funciona em Santos está de perfeito 

acordo comigo sobre a progressiva degradação do negro brasileiro, e, 

particularmente, sobre o erro político da abolição. Antes do 13 de maio, a raça 

escrava ainda produzia grandes figuras: ainda oferecia ao mundo um Rebouças, um 

Luiz Gama [...]123 

 

O discurso queria fazer crer na incapacidade do negro para a liberdade e, ao mesmo 

tempo, apontava a predisposição desse viver sob tutela do senhor. Nesse sentido, a Abolição, 

segundo o autor, constituiu um erro. Para reforçar seu argumento apresenta os afro-brasileiros 

que se destacaram no período da escravidão. O jornalista argumenta ainda que,  

    

a raça abandonou, pode se dizer as poucas mesas de estudo que lhe haviam sido 

entregues, e saiu para a rua vestida de „bahiana‟, ou levando à frente um estandarte 

de setim azzul bordado de lantejoulas, fazendo piruetas ritimicas ao rugido soturno e 

cavo do seu urucungo siricado.124 

 

 

Desse modo, eram apresentados os dois fatores que davam conseqüência à degradação 

do negro no Brasil. De um lado, o abandono da educação oportunizada pelos brancos, do 

outro, o gosto exagerado pela festa. Daí o autor elogia o branco luso-brasileiro em 

comparação com outros que em outros países não deram a mesma oportunidade aos negros. O 

articulista afirma que “em nenhum outro paiz entre aquelles em que a raça negra se aclimatou, 

o branco lhe oferece tantas e tamanhas opportunidades em poderosa força social e econômica, 

no conjunto da colletividade nacional...[...].
125

 Aqui, manifesta-se outro argumento associado 

à democracia racial.  

O artigo foi encerrado com uma síntese do articulista que defendia tese de que a 

Abolição da Escravatura degradou o negro. O articulista argumenta comparativamente que: 

 

[...] Outrora dançavam elles nas senzalas, no terreiro dos engenhos, mas quando 
livres fundava as suas irmandades, as suas associações religiosas de finalidade 

beneficente. O seu compromisso asociativo assignalava-se pela utilidade material e 

moral. Hoje, a raça não se associa senão para dançar [...]126 
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Em resumo, de posse da liberdade, o negro, segundo o autor, não se empenhava para 

melhorar sua vida, estudar, não se unia para fazer nada “senão dançar”, festejar. Associado a 

isso, o intelectual faz alusão à suposta oportunidade oferecida pelos brancos brasileiros aos 

negros. Com esses argumentos, pretendia-se camuflar as barreiras sócio-estruturais impostas 

aos negros na sociedade brasileira que no período, como afirma o autor Juarez Bahia através 

do personagem Tom Palanque, eram “os últimos nas oportunidades de empregos, nas 

oportunidades da educação, nas oportunidades da justiça, são mais carentes, estão mais 

isolados do processo social”.
127

  Ao mesmo tempo tentava-se atribuir sua situação de exclusão 

e pobreza às suas próprias atitudes, o que novamente sugere determinação hereditária.  

Mas além das viagens geográficas e históricas recorria-se ao âmbito interno do país e 

contemporâneos ao debate. O Candomblé foi (e é) a herança afro-brasileira de maior 

relevância para a preservação das tradições de origens africanas. Teve (e tem) na oralidade 

sua principal fonte de preservação e memória. Por conseqüência, foi e continua sendo o 

principal objeto de perseguição simbólica e material do período estudado na cidade e em todo 

país. Neste sentido, as autoridades eram requisitadas para perseguir e eliminar. As reportagens 

vinham em tom de cobranças, como no texto que segue: 

 

E‟de pasmar tambem que as autoridades supremas fechem os olhos ao 
curandeirismo, sem que liguem a minima importância ao sofrimento do povo, 

grandemente prejudicado com as garrafadas dos infusos de diversas plantas, que 

(trecho ilegível) prescrevem os curandeiros aos que lhes vão pedir os remédios para 

cura de suas doenças. 

 

 

Nem sempre as cobranças eram vagas como a citada acima, e, muitas vezes, a direção 

das críticas e das cobranças eram bem definidas. O articulista afirma que “evidenciação de 

práticas fetichistas revelam sempre atrazo em matéria de cultura intellectual e testificam 

ausência de policiamento ou ineficiência do mesmo. É o que esta acontecendo com nós na 

actualidade”.
128

 O autor, cobra atitude do órgão responsável e associa a prática de candomblé 

ou bozó, aqui chamada fetichismo, à falta de cultura intelectual. É nesse sentido, que os 

negros são associados à selvageria e à irracionalidade em oposição à razão ocidental. É sob 

essa ótica que devemos entender os títulos das matérias que quase sempre reafirmam essa 

perspectiva, por exemplo, “coisas que atestam contra nossa cultura”,
129

 ou seja, contra os 

ideais de civilidade e progresso intentados pela classe dominante do município. 
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Um dos principais alvos de ataque oriundos da classe dominante era o candomblé, que 

para Julio Braga constituía um sistema religioso “impregnado de força civilizatória negro - 

africana”.
130

 Em que pese o peso da palavra civilização, compreendemos a importância das 

religiões afro-brasileiras para o cotidiano dos seus crentes, para o povo-de-santo. A influência 

dessas tradições constituía uma grande ameaça às tradições de origens 

européias/branca/cristãs defendidas pela classe dominante no município. Mas como antes 

citado, havia um movimento de retorno à cultura negra de contornos nacionais que mantinha o 

preconceito, mas pretendia (re) considerar as contribuições das culturas de origens africanas 

para a cultura nacional. Uma das principais conseqüências desse processo foi o “I Congresso 

Afro – brasileiro”.  Realizado em Recife e organizado por Gilberto Freyre no ano seguinte ao 

lançamento da sua obra “Casa grande e Senzala” (1933). Para além do caráter científico, esse 

congresso foi revertido de um caráter político. Na única referência ao Congresso encontrada 

na Folha do Norte, há uma alusão tímida ao cientificismo e uma crítica contundente ao 

conteúdo político. O título do artigo era “Magia negra” e asseverava logo de início aludindo 

ao Congresso: “interessantíssimo pelos estudos e aspectos, fez-me lembrar, com as suas 

reivindicações de liberdade para o candomblé e macumba, a cadeira de mármore e a benção 

inútil do bispo de Luanda”.
131

 No decorrer do texto, o articulista ridiculariza o Bispo de 

Luanda que segundo ele teve a oportunidade de ver pessoalmente em viagem à África. Por 

tabela, ridiculariza também a requisição de liberdade para a religião afro-brasileira. O texto 

segue nos remetendo ao período da escravidão, afirmando que “já o Nina Rodrigues 

denunciou nossa persistência do fetichismo, como expressão de sentimento religioso, um fato 

ineludivel, que as exterioridades do culto romano, apparentemente adoptadas pelos negros, 

não lograram dissimular no Brasil”.
132

 No argumento do autor, era patente a intenção de negar 

a autonomia do negro na produção dos ritos que era chamado de “exterioridade romana”. Ao 

nos remeter à sociedade antiga remontava-se novamente ao evolucionismo que pressupõe 

estágios de desenvolvimento até o de civilização.   

O autor recorre à experiência dos EUA que, segundo ele, através de perseguições dos 

poderes públicos e das pregações de pastores batistas enfraqueceram as práticas 

supersticiosas. Na mesma linha de raciocínio e se referindo à experiência brasileira lamenta o 

articulista “sem o apoio de um sacerdócio fraternal, o evangelho do próprio sangue, reviveu 
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aqui um povo fetichista, desgarrado no imenso analphabetismo dos sertões e das capitaes”.
133

 

Na citação seguinte, o autor permanece imbuído da sua intenção central que é negar às 

tradições afro-brasileiras o caráter sagrado e religioso e nos apresentando o argumento de que 

membros da classe dominante eram os patrocinadores do que chama de “industria suspeita e 

ávida”:  

A macumba dos seus bisnetos, porem, nascida após 13 de maio, todos elles vivazes 

e sagazes, descendentes de cabindas e macuas landino, parece-me antes uma 
industria suspeita e ávida, enriquecendo pelas contratações da arte de Chiguiladores. 

Essas mugungas sem autoridade, sem profunda iniciação na caverna dos feiticeiros 

urubas, aviando remédios e despachos, fornecendo amoletos e orações, tem o apoio 

monetário da gente escolhida, que os visita, consulta e alimenta. Debilidade moral 

ou inclinação atavica? Em plena selvageria os nossos índios eram tremendos 

feiticeiros, e outros vinham de Portugal, sentenciados na forma de livro quinto das 

Ordenações. Nina Rodrigues, doutor bahiano, depõe sobre os feiticeiros e 

enfeitiçados da Bahia:.. não se pense que este clientela se reduz sempre a negras 

boçaes e ignorantes: (trecho inelegível) até a melhor sociedade da terra.134 

 

 

Apesar do “fetichismo”, a “superstição”, e o animismo ser em apresentados como “coisa de 

negro”, um atavismo selvagem, o texto acusa a participação de gente da “melhor sociedade”; 

o que é apresentado como debilidade moral.  Participar da melhor sociedade em 1930 e início 

de 1940, certamente era ser branco, culto e, com exceção de famílias tradicionais falidas ou de 

alguns intelectuais emergentes, ter dinheiro. Isso mostra que, apesar da classe dominante ser 

identificada com a Igreja Católica, também compartilhava das tradições religiosas afro-

brasileiras; o que invés de ser interpretado como crença era visto como “Debilidade moral ou 

inclinação atavica”. Um indício que ajuda a explicar a encarniçada perseguição aos 

candomblés. Se esse sistema de crenças fosse desacreditado pela classe dominante, não 

haveria tanta repressão policial e psicológica a ele. 

 Um dos argumentos mais comuns para justificar a perseguição ao candomblé, 

comumente chamado de curandeirismo na época era a falta de comprovação, de 

experimentação dos seus meios curativos. Por não se enquadrar na razão ocidental era que se 

perseguia o candomblé. Um dos motivos para essas cobranças era que, segundo Maria A. Reis 

(2000), a repressão ao candomblé enquanto religião, não tinha base legal na constituição 

republicana. Todavia, como associado ao culto religioso, havia também os conhecimentos 

medicinais de origens diversas (africana, portuguesa, indígena), utilizados na cura. A 

acusação de charlatanismo era a base para a legitimação da repressão policial. 

Mas, se as práticas de cura, sem base racional, serviam para legitimar a repressão à 

religião Afro – brasileira, outras formas de curas, inspiradas em forças ocultas, não eram tão 
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perseguidas na cidade: o espiritismo e o  Cheromacismo Oriental.  Era possível inclusive 

encontrar na própria Folha do Norte, que tanto perseguia o candomblé, propagandas desses 

tipos de práticas.  

No caso do espiritismo, o anúncio apelava para a discrição, o título apontava para isso: 

“Consulta por carta”.
135

 Sem definir a enfermidade a que combate ou se propõe a resolver 

relata o público alvo: “aos que sofrem”.
136

No conteúdo mais específico, os dados mais 

consistentes: “o prof. A. Pereira, oculista e Espirita, offerece os seus serviços a todos aqueles 

que sofrem de obceções, vícios de embriagues, atrazo de vida e atrapalhações; restituindo a 

tranqüilidade dos lares mal vividos, etc.”.
137

 Falava-se de resolver de forma oculta problemas 

ocultos, no entanto, era propagado pelos jornais. Apesar de oferecer tratamento gratuito aos 

comprovadamente necessitados, o professor dirige seu serviço à “alta sociedade feirense”, o 

que em nome da discrição é possível através de carta: “o prof. A. Pereira, responde por carta a 

qualquer pessoa que lhe consulte sobre qualquer assunpto, mediante a importância de 10$000, 

que poderá ser enviada por vale postal em carta com valor declarado”,
138

 tendo em conta que 

o público alvo do anúncio foi os membros da discreta classe dominante da cidade. 

Outra forma de saberes ou ciências ocultas anunciavam no periódico e o fazia de 

forma menos discreta. O anúncio é titulado: “Formidavel! Nunca visto!”,
139

 e segue de forma 

propagandista convocando: “caros amigos estaes desanimados para enfrentar a vida? Estas 

fracassando nos vossos negocios? Parece que tudo se conjura contra todos vós, não é verdade? 

Não desanimeis! Tudo isso pode ser transformado em uma vida prospera e feliz”.
140

 Em 

seguida apresenta Madame Beatriz, “a Chiromante Oriental, a maior revelação em sciencias 

ocultas, além de revelar todo o vosso passado, dira o presente, indicando um futuro 

melhor”.
141

 Em seguida o anúncio informa como a sábia vai ajudar os clientes: pelas linhas da 

mão, pelo taro adivinhatorio e pela infalível bola de cristal. O endereço era em uma das 

principais ruas da cidade: “procurai a cerebre chiromante à rua da Aurora 21 nesta mesma 

cidade”.
142

 Madame Beatriz contou ainda com a o depoimento de um ente da sociedade  

feirense, o senhor Oliveira Pires, que relatou: “estendi-lhe a mão esquerda, e, como se esta 

fosse uma pagina escripta, do pretérito. Madame Beatriz, serena e pausadamente, ia-me 

revelando o principio do principio da minha vida, com historia do que se foi, muitas das quais 
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já apagadas da minha memória”.
143

 Diante de tais indícios não podemos creditar a repressão 

aos candomblés na cidade somente a seu trato com a cura e seu caráter oculto. Outras formas 

similares de cura e consultas eram aceitas. Dessa forma, analisando Feira de Santana 

concordo com a conclusão de Julio Braga, segundo o qual, “a repressão policial aos 

candomblés da Bahia tinha como propósito mais largo e ambicioso e o que se pretendia 

verdadeiramente era atingir mortalmente as bases de uma cidadania diferenciada”.
144

 Essa 

hipótese, torna-se mais contundente na Feira de Santana, no período de 1930 a 1940, com 

uma população de 88% de negros e mulatos, cercadas de terreiros de candomblé como iremos 

investigar melhor no capítulo seguinte. 

As publicações na Folha do Norte no correr da década de 1930, são indícios da 

sensibilidade envolvendo a questão do negro na sociedade feirense. Um exemplo importante 

para compreendermos isso fora a atenção dispensada pelo periódico aos dois Congressos Afro 

– brasileiros. Sobre o primeiro realizado em Recife no ano de 1934, foi publicado apenas um 

artigo que criticava a proposta liberação dos cultos de religião afro-brasileira defendida pelo 

congresso. No artigo já discutido, a crítica ao candomblé era contundente. O II Congresso 

Afro-brasileiro foi realizado em 1937 na grande Salvador, Edison Carneiro, jornalista e 

importante estudioso das tradições afro-brasileiras, foi o principal articulador (BRAGA, 

1995). Mas, em que pese o sucesso político e científico do evento, e a repercussão nacional do 

mesmo, não encontramos até então, nenhuma referência direta ao congresso na Folha do 

Norte.  

O outro detalhe sobre o tema em Feira de Santana era que Aloísio Resende, como 

redator da Folha do Norte, deve ter tido acesso a esses textos ofensivos ao candomblé 

publicados constantemente no órgão. Porém, não encontramos até 1938, nenhum texto do 

poeta, que defenda de forma direta, franca e objetiva o candomblé. Uma ano depois isso muda 

em 1938 quando o poeta tornou pública a primeira defesa veemente da religião afro-brasileira. 

Na primeira defesa que o poeta realiza em favor do candomblé, o mesmo apresenta nos 

argumentos indecisos da motivação a sua defesa pública ao candomblé. Nessa defesa o autor 

vai de encontro a publicação de uma nota anônima de pseudônimo Regenerador, através dessa 

nota o dito Regenerador reclama a falta de atitude das autoridades competentes que permitem 

o candomblé em plena cidade desenvolvida. Assim ele desabafa:  
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E‟ lamentavel e incrível que há um século passado se combatessem, em o nosso 

meio, as crendices de feitiçarias, levando-se a policia os que praticavam. Os negros 

feiticeiros e os macumbeiros em geral eram perseguidos e expulsos, muitas vezes 

dos municípios onde residiam. Vejamos nosso progresso neste particular quando 

tudo evolúe, tudo se civiliza, os feiticeiros existem ainda por ahi afora os 

candomblés em plena cidade civilizada [...]145 

 

 

A crítica contida no texto do Regenerador era recorrente no período e não apresentava 

nada de novo: continuava considerando religiões afro-brasileiras, como “crendices”, 

“selvageria”, “anti-civilidade”, “anti-progresso”. Permanecem também as cobranças às 

autoridades policiais. A novidade nesse caso foi que o Regenerador encontrou Aloísio 

Resende, defensor que declarou publicamente, “para que ninguem se engane, para que 

ninguem se iluda, nem se arrependa depois, saiba todo o mundo: ao lado do candomblé, a 

favor do candomblé, na defesa do candomblé estou eu aqui”.
146

 O defensor do progresso 

cultural e material, da civilização, o Regenerador pretendia com seu discurso regenerar a 

sociedade feirense, portanto, era contrário à Micareta que, apesar de ser uma festa na qual o 

estado entrevia, seu caráter popular era o mais marcante, e o candomblé, que além de popular, 

era a expressão maior da tradição afro-brasileira, da resistência negra em Feira de Santana, 

alvo, por conseguinte, de constantes perseguições e carente de defesa.   

Foi imbuído dessa consciência, desse objetivo, que Resende se dirigiu criticamente ao 

ataque do Regenerador ao candomblé. O próprio título do texto já deixa clara a firmeza do 

propósito, em letras garrafais: “DEFENDO!”
147

 A redação do texto não deixa dúvidas quanto 

a isso:   

surgiu, ah oito dias, neste semanário, uma croniqueta, cujo autor ataca a próxima 

festa da micareta e o candomblé, que diz existir nos arredores da cidade. Nada tenho 

com a micareta. O candomblé, porem interessa-me de perto, como esta interessado 

aos nossos melhores escritores.148  

 

 

A defesa enfática e polêmica dos candomblés dos arredores da cidade é um fato muito 

importante nesse texto. Mas o que mais importa é o argumentos do autor, segundo o qual, “ao 

passo que se criam sociedades de estudos africanistas, nas capitaes do país, com o patrocínio 

dos governos, aparece, nesta terra, um demolidor de velhas usanças”.
149

 O argumento do autor 

nos remete à historicidade das críticas. Se antes, em certa medida, era legítimo ou aceitável 

perseguir material e simbolicamente o candomblé, no momento não cabia mais isso. Resende 
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argumenta nesse sentido mais uma vez, quando relata a festa em homenagem à Iemanjá que 

ele teria participado e que foi organizada por mãe Raquel, ialorixá de um terreiro de 

candomblé do Tomba, subúrbio da cidade. No início do seu relato, o autor afirma “o ato a que 

vamos aludir é um dos mais curiosos entre os muitos curiosos que há nas religiões 

africanistas, que, atualmente, estão prendendo a atenção dos intelectuais da nova 

geração”.
150

Aqui, o autor reafirma a nova tendência, o novo contexto de 1930, e convoca para 

argumentar com ele os “Intelectuais da nova geração”.
151

 

É nesse sentido que Resende aproveitou o ensejo da contenda com o Regenerador para 

desconstruir alguns preconceitos recorrentes sobre as religiões afro-brasileiras; identificar a 

descendência africana da religião; a importância da “mãe preta”, apresentada como 

transportadora das tradições do além mar para o país; alegar a legalidade do culto religioso no 

país e, portanto do candomblé... O texto é tão significativo que faremos uma citação mais 

alongada: 

Vem, do anonimato, um iconoclasta, querendo destruir as tradições, os costumes de 
nossa raça, de nossa gente, de nosso povo. Querendo acabar com essa coisa bonita, 

que a „mãe preta‟ que amamentou o filho do „senhor‟, nos trouxe de sua pátria 

longínqua. Pode-se, contra o candomblé, a acção da policia muito de industria. 

Acha-se justo, muito justo, justíssimo, que se deportem, no século da luz, os que 

batem candomblé, esquecendo-se de que vivemos num pais, onde se gosa de plena 

liberdade. Num país, onde pode funcionar, livremente, toda a qualquer religião. E o 

candomblé não é mais nem menos do que uma dança religiosa feita para a 

glorificação dos “santos”. Candomblé e uma coisa Feitiçaria, si é que existe feitiço, 

como diz o cronista „regenerador‟ é coisa bem diferente. Não confunda, também ó 

confundido cronista, curandeirismo com culto com cerimônia religiosa, vinda da Ilú-

ayê, tão sacrificada. Não interprete mal o termo charlatão. Charlatão é o medico, é o 
professor, é o bacharel, é o engenheiro, é o farmacêutico, é o padre, é todo aquele 

que não desempenha com proficiência, com critérios os mistérios da carreira que 

abraçou, ou que lhe fizeram abraçar.152 

 

 

O conjunto do texto, sobretudo para o período, foi de significado ímpar. Poucos textos 

nos remetem de forma tão respeitosa e crítica às tradições de origens africanas. O projeto de 

desassociar o candomblé do charlatanismo foi muito bem executado pelo autor. A identidade 

                                                
150 RESENDE, A. Mãe dagua. Folha do Norte, Feira de Santana 05/11/1938. p. 04. 
151No início do século XX, excetuando-se o aparecimento de Artur Ramos, continuador do trabalho de Nina 
Rodrigues, nada de muito importante surge na área, e os estudos africanistas só são retomados na década de 

1930. Em 1934, Gilberto Freyre publica Casa Grande & Senzala, dando início, na opinião de Thales de Azevedo, 

a uma nova antropologia cultural e a uma nova história social, aberta ao reconhecimento da presença cultural, 

social e biológica do negro no Brasil. Realizam-se dois congressos afro-brasileiros, o primeiro em Recife, em 

1934, e o segundo na Bahia, em 1937. Destacam-se, então, numerosos pesquisadores, entre os quais os 

brasileiros Edison Carneiro, Renato Mendonça, Dante Laytano, Mário de Andrade, Aidano do Couto Ferraz e os 

estrangeiros Donald Pierson, Melville J. Herkovits, Roger Bastide... Disponível em: 

(publicaçoes_pgs/Aletria%2009/04. Sonia%20Queiro ) consultado: 20/05/2010. 
152 RESENDE, A. Defendo. Folha do Norte, Feira de Santana, 22/10/1938. p. 04. 
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assumida com as tradições afro-brasileiras em um contexto preconceituoso e racista foi a 

maior mostra de força e de crença na mesma.  

Após essa primeira defesa franca, bem fundamentada e historicamente legitimada, 

Resende passou a publicar no periódico textos que nos remetiam às tradições afro-brasileiras 

em Feira de Santana. Entre esses textos ganham destaques suas poesias que nos remetem às 

relações internas e externas dos terreiros da cidade no período estudado. São justamente os 

indícios dessas relações que passaremos a analisar a partir de então. 
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 CAPÍTULO II  

EM DEFESA DA TRADIÇÃO: OS CANDOMBLÉS E SUA DINÂMICA 

SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Após a defesa franca dos terreiros de candomblé da cidade, Aloísio Resende passa a 

publicar constantemente poesias e textos referentes à experiência religiosa afro-brasileira em 

Feira de Santana. Nesta análise nos deteremos a alguns aspectos da relação dos candomblés 

com a sociedade mais ampla da cidade (encontros e desencontro) para em seguida mergulhar 

na relação entre os terreiros, entre as tradições religiosas afro-brasileira no momento em que 

as transformações socioeconômicas atingem também os terreiros de candomblé da cidade.  A 

herança de origem africana foi mantida pela oralidade e pelos ritos religiosos e, como 

qualquer tradição, modificada ao sabor da alteridade e da experiência histórica, é o que 

passamos a investigar agora. O candomblé tem, em abundância, “a função de manutenção de 

memória reveladora de matrizes africanas ou já elaborada como afro-brasileira”.
153

 Para além 

da memória, a resistência dos afro-brasileiros, mesmo em condições desfavoráveis, conseguiu 

construir um espaço cultural, religioso, político e comunitário, alternativo à “idealidade” ou 

razão ocidental. Mas isso não quer dizer que esse espaço estava isolado do conjunto social 

feirense.  

Em Feira de Santana, como em Salvador e no Recôncavo, as regiões mais afastadas do 

centro da cidade foram o reduto preferencial para os candomblés. Apesar das perseguições 

policiais ajudarem a explicar isso, as fontes compulsadas não fornecem elementos concretos 

sobre o fato. O que encontramos nas fontes são apenas pressões psicológicas exercidas através 

de ameaças constantes de intervenção policial. As autoridades policiais, tanto eram 

instrumentos para essas ameaças, como eram exigidas: “[...] o curandeirismo redundante 

infiltrado nas baixas camadas sociais, nunca sofreu por parte da polícia, a campanha 

benemérita do que vem fazendo o dr. Jorge Watt, delegado regional do Recôncavo [...]”.
154

 

Mas, de qualquer maneira, podemos notar que, como no Recôncavo, em Feira de Santana, os 

terreiros de candomblé estavam localizados nos subúrbio e nas zonas rurais, o que tem a ver 

também com a maior concentração da população negra nessas zonas.    

Em um texto sobre o tema, publicado na Folha do Norte, o articulista, sem citar 

localidade específica, argumentava comparativamente que “a maioria dos curandeiros tem 

emigrado para zonas diversas, como fizeram muitos pagés de Cachoeira, São Felix, 

                                                
153 LODY, Raul. Candomblé: religião e resistência cultural. São Paulo: Ática,1987. p.10. 
154 Folha do Norte, Feira de Santana, 15/06/1940.  
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Muritiba...”.
155

 O interessante desse artigo, foi que, apesar de noticiar a morte de uma pessoa 

residente em Serra Preta no distrito de Ipirá, causada pela curandeira “Josina Maria de Jesus, 

residente no município de Feira”,
156

 não fez menção ao local do terreiro da ialorixá. Em 

síntese, o articulista relata a migração dos terreiros da cidade para locais diversos, indica atos 

de uma curandeira da cidade, porém não denomina o local onde esse terreiro fixava 

residência. O silêncio sobre o local do terreiro de Josina Maria de Jesus lembra o silêncio 

sobre o II Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador no ano de 1937. Lembra 

também, como afirma Reginilde Santa Bárbara,
157

 o silêncio sobre as negras lavadeiras que 

organizavam o melhor e mais festivo bloco carnavalesco da cidade: as Melindrosas. A nossa 

sugestão é que esse silêncio, sobre um terreiro, subjaz a objetivos mais políticos: evitar a 

publicização dos locais dos terreiros de candomblé da cidade. Todavia, no próprio periódico, 

através de poesias e artigos, Resende nos apresentava algumas localizações de terreiros na 

cidade. Isso, associado ao romance Setembro na Feira de Juarez Bahia, constitui indícios 

importantes para pensarmos uma cartografia dos terreiros de candomblé em Feira de Santana 

na década de 1930 e início de 1940. 

Começando o mapeamento por Juarez Bahia temos “a grande mãe da 

Queimadinha”,
158

 Maria das Virgens ou apenas Das Virgens; Licinho da Jeremeira, na Rua 

Nova e Mãe Nena ou Nena do Bode,  no Alto do Cruzeiro. Resende nos apresenta mais três 

terreiros: o de Mãe Raquel,
159

 no Tomba, o de Manoel de Xangô,
160

 na Tapera, e o de Mãe-

filha na Lagoa da Tabua.
161

 Apesar dos indícios apontarem para o subúrbio e a zona rural da 

cidade como locais preferenciais para a instalação de terreiros, não nos ajudam a dimensionar 

a quantidade de terreiros nessas localidades. Só para a região do Calumbi Reginilde Santa 

Bárbara mencionou, através de fontes orais, numerosos terreiros como: o de Terezinha de 

Almeida da Conceição, o de Alfonso Queiroz, o de Maria do Socorro Romão, o de Tina 

Napané, o de Caboquinho que morava na Panela, o de Helena do Bode e o de Elicio Borges 

ou Licinho
162

. Sobre os dois últimos pairam algumas dúvidas em função das quais devemos 

investigar alguns detalhes.  

                                                
155 Folha do Norte, Feira de Santana, 15/06/1940. 
156 Idem. 15/06/1940. 
157 SANTA BÁRBARA, Reginildes . R. O caminho da autonomia na conquista da dignidade: sociabilidades e 

conflitos entre lavadeiras em Feira de Santana-BA-2007. Dissertação de Mestrado/UFBA  
158 BAHIA, Juarez. Setembro na Feira...1986. p.156. 
159 RESENDE, A. Mãe dagua. Folha do Norte, Feira de Santana, 05/11/1938. p. 04. 
160 RESENDE, A. Monuel de Xangô. Folha do Norte, Feira de Santana, 01/06/1940. p.01. 
161 RESENDE, A. Pgingan. Folha do Norte, Feira de Santana, 03/12/1938. p.04. 
162 Ver SANTA BARBARA, 2007.  
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O entrevistado de Santa Bárbara,
163

 nos apresenta Helena do Bode e Licinho, ambos 

com terreiros locados na região do Calumbi. Porém, Juarez Bahia nos dá notícias de Licinho 

da Jeremeira (Rua Nova) e Nena do Bode (Alto do Cruzeiro).  No caso de Licinho os indícios 

apontam, sem sombra de dúvidas, para o mesmo pai-de-santo, pois, conforme Deise Carla dos 

Santos (2010), na região do Calumbi, se formaram vários bairros em Feira de Santana, entre 

eles, o da Rua Nova. Já a mãe de Santo Nena do Bode, apresenta uma confusão geográfica 

com Helena do Bode, Nena Alto no Cruzeiro e Helena no Calumbi. Contudo, é comum 

apelidar pessoas de nome Helena por Nena. Não é absurda a sugestão de que, em detrimento 

da confusão geográfica, Helena do Bode e Nena do Bode sejam denominações para a mesma 

pessoa. Em resumo, a oralidade no trabalho de Santa Bárbara e o romance de Juarez Bahia, 

fazem alusões às mesmas pessoas: sacerdote e sacerdotisa. Sobre pai Licinho ou “Elicio 

Borges”,
164

 prestemos atenção ao apelido, pois retomaremos esse personagem mais adiante.  

 Através dos indícios fornecidos por Resende, e por Juarez Bahia e pela oralidade 

podemos traçar a cartografia dos candomblés em Feira de Santana, muito embora alguns 

desses bairros hoje façam parte do perímetro urbano, como é o caso do Cruzeiro, da 

Queimadinha e mesmo da Rua Nova. Nas décadas de trinta e quarenta, eram subúrbios ou 

zonas rurais da cidade, como é o caso da Lagoa da Tabua
165

, indicada por Resende, e que 

ainda hoje é subúrbio e, entre suas atividades, encontramos até “pastoreio”.
166

 

Essas zonas suburbanas e rurais da cidade, no período em estudo, e muitas delas ainda 

hoje, eram representadas de forma pejorativa. O povo que morava nessas regiões, em sua 

maioria, pobres e negros, eram considerados sujos, incapazes e incultos. Dessa forma, sobre o 

povo da zona rural era possível encontrar na Folha do Norte afirmações como a seguinte: 

“homem do campo devorado pela syphilis, intoxicado pelo álcool e interiorizado pelas 

verminoses”.
167

 No texto, o trabalhador do campo que abastecia as feiras livres da cidade era 

representado coletivamente como doente e viciado. Vale ressaltar, conforme Iraneidson Costa 

(1997), que no período a sífilis e o alcoolismo eram sinônimos de atavismo. No mesmo 

período, o subúrbio não sofria preconceito menor. Dois contemporâneos de Resende, Albérico 

Benevides e Celso de Carvalho, referindo-se ao contato do poeta com o povo dessas regiões 

periféricas da cidade, expressam de forma franca esse preconceito. Segundo o primeiro, 

Resende “[...] fugindo ao convívio de gente limpa ia enredar-se na vida miserável dos 

                                                
163

 Entrevista de José Pascoal Dias dos Santos, concedida a Santa Bárbara, 17/10/2005 
164 Ver SANTA BÁRBARA, 2007. p. 104. 
165 Localiza a norte de Feira de Santana, próximo a Universidade estadual de Feira de Santana, ver anexo n° 01. 
166Disponível em http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.21.17.42/doc/3797.pdf,consultado: 

28/05/2010.  
167 Folha do Norte, Feira de Santana. 16/01/1932. p. 01. 

http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.21.17.42/doc/3797.pdf
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subúrbios [...]”.
168

 Por “gente limpa” entende-se, a classe dominante da cidade, com a qual o 

poeta tinha contato através do trabalho na Folha do Norte e de suas poesias. Além de sugerir 

que o povo do subúrbio é sujo, Albérico põe a vida no subúrbio como miserável.  

Carvalho mostra-se impressionado com o fato de Resende ter vivido em contato com o 

povo do subúrbio e ao mesmo tempo produzir arte, assim, ele afirma: “deveras inacreditável 

que Aloísio tendo vivido em meio tão humilde, freqüentando as mais sórdidas espeluncas, a 

serviço de inveterada boemia, pudesse possuir tão elevado senso de estetica e de concepção de 

Arte”.
169

 No cerne do espanto de Carvalho, estava a concepção de arte associada a riqueza, às 

classes sociais. A sugestão era de que o povo não produz arte e, na mesma medida, essa 

característica, de produzir arte poderia ser comprometida pelo contato, pelo contágio com o 

povo. Outro destaque da afirmação do autor é sobre a boêmia, as bebedeiras e os bares 

compreendidos como espeluncas. Esses fatores, segundo a concepção de Carvalho, não 

condicionam o homem a produzir arte.  

Resende com suas poesias alexandrinas ou clássicas surpreende o autor, pois, o poeta 

compartilhava, ao mesmo tempo, da arte clássica e da vida no subúrbio. Vida essa que, ao 

contrário do que pensava a elite da época, não era “miserável” como afirmava Albérico 

Benevides, nem incapaz de produzir arte como sugeria Carvalho. Nessas opiniões, sobre estas 

regiões da cidade manifesto, conforme Sandra Pessavento (1999) o olhar racional, técnico-

científico, que estigmatizava a população pobre de maioria negra que residiam nos becos, na 

zona rural e no subúrbio. Ainda segundo Pessavento, a forma aleatória como esses lugares 

eram organizados, atendendo à espontaneidade popular, na base do improviso, da maneira 

como era possível antes as condições materiais, era a motivação para essa rotulação 

pejorativa, orquestrada pela classe dominante que queria a todo custo racionalizar o espaço e 

mecanizar as pessoas por meios de uma linguagem técnico – científico. Nesse contexto, Feira 

de Santana se queria, como assevera Passavento sobre Porto Alegre,“burguesa, bela, moderna, 

higiênica, ordenada... e branca. Neste sentido, os espaços estigmatizados da urbe podem ter 

"cor" precisa, e o vocabulário que designa a cidade indesejada também pode estabelecer uma 

associação racial/étnica com avaliações de natureza social, econômica e moral”.
170

 É nesse 

mesmo contexto que Resende, com os pés nos terreiros, no subúrbio e as mãos na caneta e na 

imprensa, surpreendia a elite dominante da época ao revelar a pujança cultural da cultura afro-

brasileira e sua afetiva participação e defesa da mesma. 

                                                
168 Folha do Norte, Feira de Santana, 01/02/1941. p.04. 
169 Folha do Norte, Feira de Santana, 28/06/1941. p.01. 
170 PASSAVENTO, Sandra Jutay. Lugares malditos: a cidade do "outro" no Sul brasileiro (Porto Alegre, 

passagem do século XIX ao século XX). In. Rev. bras. Hist. vol.19 n.37 São Paulo Sept. 1999. 
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Aloísio Resende era um freqüentador dos terreiros e, apesar de alguns indícios, sobre 

os quais nos deteremos mais adiante, apontar sua preferência pelo terreiro de “Mãe-filha”. 

localizado na Lagoa da Tabua, o poeta participava das festas religiosas em outros terreiros. 

Mas, freqüentar terreiros na cidade não era privilégio só de Zinho Faúla, como ele mesmo 

afirma ao se referir à festa em homenagem a Mãe D‟agua ou Iemanjá, organizada em um 

terreiro da cidade: “Dona Raquel reside no Tomba, próximo desta cidade, onde tem terreiro, 

freqüentado por muita gente, como por muita gente são freqüentados os terreiros, aqui, ali, 

acolá, por toda parte”.
171

 Em que pese a quebra do silêncio sobre os locais de candomblé e o 

respeito como Resende apresenta-nos a ialorixá “Dona Raquel”. O argumentando que o 

terreiro do Tomba é “freqüentado por muita gente”, e a generalização sobre essa prática: 

como “por muita gente são freqüentados os terreiros, aqui, ali, acolá, por toda parte”. Além de 

dar, novamente indícios da grande quantidade de terreiros que haveria na cidade, apresenta a 

visita aos terreiros da cidade como algo comum, o que sugerimos ter sido uma crítica a alguns 

membros da sociedade feirense que iam ao terreiro e não admitiam.  

O poeta vai mais a fundo nessa crítica e aponta para o fato de muitos que diziam não 

acreditar, e mesmo perseguindo o candomblé, diante de determinadas situações recorriam a 

esse meio para solucionar seus problemas. Porém, em muitos dos casos, por serem membros 

da classe dominante, não admitiam publicamente. No poema “Coisa-Feita” o poeta, de forma 

contundente, faz essa crítica, ao mesmo tempo em que, reafirma sua crença e confiança no 

candomblé. Na poesia, o autor nos apresenta uma menina enferma, que adoece de repente, 

onde a família tem um problema e: 

 

[...] 
Em torno dele os clínicos confusos, 

Cheios de si, das láureas de doutores, 
À mente davam como parafusos, 
Mexendo estantes, consultando autores. 

 

E as velhas amas da família aflitas, 
Se bem não fosse aquela idéia aceita, 

Teimavam em dizer que a pobresita, 
O que tinha era, apenas coisa-feita, 

 
Pois da Chica de Ogum, que bebe sangue, 

Que dança na macumba e que tem santo,  
Dela que a viu, tão lívida e tão langue, 
Ouviram tudo a sufocar o pranto.  
[...] 
A febre de rebelde não sedia; 
Era tenaz, horrível, torturante. 
E, para o mal que se não conhecia. 

                                                
171 RESENDE, A. Mãe dagua. Folha do Norte, Feira de Santana, 05/11/1938: 04. 
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De quando em quando, um nome extravagante. 
 
Dos médicos, em fim, desenganada, 
Depois de gasta uma fortuna inteira, 
Com proveitos, então, fora levada 
Às mãos bondosas de uma curandeira. 
 
Hoje, sadia, linda como outrora, 

Repele a burla, que bem mal lhe soa, 
De se dizer pela cidade afora: 
-  Doutor fulano lhe pusera boa.172 

 

 

No texto há uma crítica ao saber-poder ocidental, racionalizado e representado pelo 

saber médico. Pois “os clínicos confusos”, “cheios de si” mesmo tendo “mexido estante” e 

“consultado autores” só conseguiam apresentar “de quando em quando nomes extravagantes”. 

Contrasta com a inércia do saber-poder médico a perícia de “Chica de Ogum”, a mãe-

de-santo, que só de olhar diagnosticou o problema. De posse da informação, as crentes “amas 

da família, aflitas” tentavam inutilmente avisar, sem que fossem ouvidas, que se tratava 

“apenas, de coisa-feita”. O apenas aqui destacado, soa como crítica e vai de encontro aos 

“nomes extravagantes” sugeridos pelos médicos. 

Só depois de “desenganada” pelos médicos e de ter gasto “uma fortuna inteira” foi que 

a rica família segue o conselho das “velhas amas” e recorre “com proveito” “às mãos 

bondosas de uma curandeira”. No entanto, a família evita declarar publicamente o êxito 

conquistado através das tradições afro-brasileiras e passa a “dizer pela cidade afora: - Doutor 

fulano lhe pusera boa”.  

Vale ressaltar que, as camadas populares associadas comumente ao candomblé, não 

tinha condições de ir ao médico e, muito menos, de fortuna para gastar. Dessa forma, 

podemos identificar outra crítica de Resende à sociedade de sua época: por um lado, a 

influência da cultura afro-brasileira sobre sujeitos pertencentes à alta sociedade feirense, por 

outro, o nível de teatralização presente nos membros dessa classe dominante que não 

assumem publicamente as relações com essas tradições de origens africanas que tentam 

execrar. Na poesia “Bozó” o poeta é mais enfático e incisivo nessa crítica: 

 

 [...]Muita gente não crê. Mas se a cabeça dói,  

Se o giro do negócio agora não dá certo,  

Ou, se acaso um desgosto o coração lhe rói,  

Impressionado corre ao canzuá mais perto.173 

 

                                                
172 RESENDE, A. Coisa feita. Jornal Folha do Norte Feira de Santana, 17/08/1940. p. 01. 
173 RESENDE, A. Bozó, Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, 04/05/1940. 
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Numa referência mais abrangente e de forma irônica Resende faz alusão às pessoas 

que não assumem abertamente sua relação. O detalhe mais importante dessa estrofe é que o 

autor direciona sua crítica de forma mais objetiva. Em uma cidade que se destaca pelo 

comércio, em que muitas pessoas vivem de negócios, onde os comerciantes se destacam como 

importantes líderes políticos e econômicos, Resende afirma, que apesar de não acreditar “se o 

giro do negocio não da certo [...] impressionado corre ao canzuá mais perto”.  

Em qualquer encontro de cultura, de tradições, de costumes a via de influência é de 

mão dupla. Através das fontes de Resende é possível evidenciar esse fenômeno. Ao fazer 

referência aos presentes que Iemanjá recebeu, na festa em sua homenagem ocorrida na cidade, 

o poeta relata: “o presente que dona Raquel, ao sair de sua Ilê, acompanhada de seus omalarés 

obedientes, foi levar à Mãe dagua, consistia em vidros de essência, pente, fita, pó de arroz, 

espelho, conta, sabonete, todo o indispensável a uma senhora formosa e ao mesmo tempo 

fidalga”
174

. Essas festas, sobretudo quando pública, são freqüentadas, com raríssimas 

exceções, por mulheres pobres. Mas, os presentes ofertados à divindade afro-brasileira eram 

pertinentes às damas da alta sociedade. Isso foi mais um indício de circularidade cultural, de 

influência mútua entre pobres e ricos na cidade, perceptível através das tradições afro-

brasileiras. O detalhe é que segundo Cristiana Ramos (2007), os modos e usos das mulheres 

de elite da cidade, no mesmo período, tinham duas funções: de um lado distinguir as mulheres 

de elite das mulheres pobres, já que ambas compartilhavam o espaço urbano da cidade na 

época. Do outro, de forma pedagógica, incutir, disseminar o modo de vida burguês. Ainda 

conforme Ramos esse trabalho pedagógico era feito também através do Asilo de Lurdes, pelas 

próprias damas da elite feirense (RAMOS, 2007). Como podemos ver, na atitude de doar à 

Iemanjá presentes “indispensável a uma senhora formosa e ao mesmo tempo fidalga”, “Mãe 

Raquel” faz nos crer que esse discurso da classe dominante teve alguma ressonância sobre a 

população pobre e em sua maioria negra da cidade.  

Depois de discutirmos algumas divergências e convergências entre as comunidades-

terreiros e o conjunto da sociedade feirense, iremos investigar aspectos das relações entre os 

terreiros, tendo em conta os efeitos das transformações sócio-econômicas e a ideologia 

“nagocêntrica”, com destaque especial para os papéis de gênero discutidos nesse contexto.   
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Nagocentrismo e papéis de gênero no terreiro 

 

[...] padrão difícil de ser estabelecido sem correr o risco de criar mais animosidade 

entre os terreiros que se consideram, cada um persi, o mais perfeito, o mais 

tradicional, o mais puro, o mais bem organizado, do que qualquer outro existente. 

Essas divergências muitas vezes são detectadas até mesmo entre candomblés 

provenientes de uma única procedência. Essa, entre outras, devem ter sido as razões 
do insucesso da União das Seitas Afro-Brasileiro da Bahia [...]175 

 

Essa consideração sobre ser “o mais perfeito” presente em cada terreiro de candomblé, 

compartilhada por seus membros, se transforma em divergência entre eles. Segundo Julio 

Braga, na citação acima, isso constituiu um dos principais entraves para o sucesso da União 

das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia. Essa associação, fundada em 1937, no II Congresso 

Afro-Brasileiro, pretendia por um lado, defender os candomblés contra as perseguições 

policiais, e teve nesse sentido considerável sucesso, pois segundo Julio Braga (1995) essa 

associação representou a primeira reação formal dos terreiros à repressão policial. Por outro, 

pretendia “impor os altos padrões tradicionais de conduta”.
176

 Essa outra pretensão da União 

das Seitas Afro-Brasileira denuncia a preocupação dos terreiros com a crise das tradições 

religiosa afro-brasileira, que provavelmente. Como sugere Vivaldo da Costa Lima (1977), 

sentiam as transformações sócio-econômicas pertinentes ao período.  Apesar dos “altos 

padrões tradicionais”, propalados na época, confundirem se com o ideal “nagocêntrico” a 

“presença de Joãozinho da Goméia, de nação Angola, entre outras “nações” àquele 

Congresso, como que torna relativo já naquela época, a pretendida hegemonia e o purismo 

ritual nagô...
177

, apesar de relativa, essa perspectiva se queria como norma.  

 Portanto, dentro desse mosaico político-religioso formado por tradições angolanas, 

jeje-nagô, congo, cabocla, etc., pretendemos investigar como os candomblés de Feira de 

Santana se relacionaram com as ideologias que atravessaram esse processo, sem perder de 

vista, como afirma Julio Braga “a luta pela hegemonia “nagô”, como forma de dominação, 

mesmo em relação aos outros candomblés igualmente tradicionais e estruturalmente próximos 

de suas origens africanas”.
178

 

 Para tanto, é relevante o que Julio Braga, ao se referir aos terreiros chamou de 

“resistências internas, de dentro para dentro, capaz de despertar, como efetivamente ocorreu, 

uma necessidade de defesa permanente contra a descaracterização e até mesmo perda de 

                                                
175 BRAGA, Julio. Na Gamela do feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia, Ed. Salvador, 

CEAO/Edufba. 1995. p. 175.   
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valores básicos e “fundamentais da religião afro-brasileira””.
179

 Essa tendência é alimentada 

pelo que Braga observa como, “uma intencionalidade permanente de ter a África redescoberta 

e qualificada como mercado produtor de símbolos sagrados capazes de preencher os vazios 

deixados com a fragmentação do saber religioso trazido para o Brasil”.
180

 Convém agora 

através das opiniões de Martiniano Eliseu do Bonfim,  Edson Carneiro e Ruth Landes, 

personagens históricos,  investigar os temas centrais dessas relações entre os terreiros e as 

tradições afro-brasileira. 

Em finais da década de 1930 e início de 1940, na Bahia, em um contexto de 

transformações socioeconômicas, a luta pela manutenção, das tradições de origem africana 

ganhou destaque e, sugerimos, passou a ser para o povo-de-santo da Bahia assunto tão 

importante quanto a luta contra a repressão policial. Uma vez que nas fontes compulsadas a 

perspectiva de crise das tradições religiosas era constante. Nesse contexto, temos como 

extremos a ideologia da “pureza nagô” e o “sincretismo caboclo”. Se o primeiro se pretendia 

símbolo de pureza nas tradições religiosas de origem africanas, o segundo era uma mescla, 

que, segundo Landes (1967), apesar de ter as divindades nagôs como principais, 

caracterizava-se pelas contribuições do espiritismo, da tradição banto e pela manifestação de 

divindade nativa, o caboclo. É na rivalidade entre essas duas tradições religiosas que devemos 

buscar as implicações para os papeis de gênero na complexas atividades nas comunidades-

terreiros, na década de trinta e início de quarenta. 

Segundo Julio Braga (1995), após a morte Eugênia Anna Santos ou Mãe Aninha em 

1938, Martiniano Eliseu Bonfim
181

 e Mãe Menininha passaram a ser as figuras mais 

importantes do candomblé da Bahia. Ambos de orientação nagô, sendo que o primeiro era 

mais radical e se encontrava revoltado com os rumos que o candomblé vinha tomando. 

Lamentava profundamente a morte de Aninha: 

 

Nem mesmo visito terreiros desde que Dona Aninha – descanse em paz! – se foi. 

Considero-a a última das grandes mães. Ela realmente procurava estudar a nossa 

antiga religião e restabelecê-la na sua pureza africana. Ensinei-lhe muita coisa e ela 

chegou a visitar a Nigéria.182 
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 BRAGA, Julio. Na Gamela do Feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia. Salvador, Ed. 

Salvador, Edufba/ CEAO, 1995. p. 54.  
180 Idem, p. 42.  
181 Ainda segundo Julio Braga, o encontro entre Nina Rodrigues e Martiniano na segunda metade do século  

XIX, foi fundamental para consolidar a influência nagô sobre os estudos africanistas na Bahia. 
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Repare que a reclamação principal do velho nagô para valorizar a Mãe Aninha era a 

suposta “pureza africana” que pode ser entendida aqui, como “pureza nagô”.  Martiniano 

ainda justifica a sua recusa de visitar outros terreiros, que segundo Landes (1967) foi 

cumprida: “não faço questão de pisar em nenhum outro templo, mesmo que me convidem. 

Nenhum deles faz as coisas do jeito que ela fazia. Não acredito que saibam como falar aos 

deuses para dançar com eles no terreiro dos templos”.
183

 Mesmo quando se referia a terreiros 

tradicionais, o Martiniano tinha restrições. Sobre a líder do Gantois ele afirmava “Menininha 

tem só 42 ou 43 anos, o sangue ainda lhe corre quente nas veias!”.
184

 Apesar da experiência 

com sua tia Pulrquéria, a idade de Mãe Menininha preocupava o velho nagô, pois, o “sangue 

quente” poderia dividir a mãe-de-santo entre as obrigações do terreiro e a vida afetiva. O 

ideal, sugerido por Martiniano, era que a ialorixá fosse idosa e desprovida de desejos sexuais. 

Além disso, ser mãe-de-santo tão nova era, para Martiniano, uma afronta ás tradições nagô, 

principalmente, quando isso acontece em um grande templo como o Gantois.  

Mas, para o defensor ardoroso do “purismo nagô”, o fim das tradições afro-brasileiras 

eram os candomblés de caboclo. De forma enfática e conclusiva Martiniano afirmava: “e os 

novos templos de nação de caboclo... Meu Deus, estão acabando com tudo, estão jogando fora 

nossas tradições. E permitem que homens dancem para os deuses!”
185

  

Se, na sua crítica a Mãe Menininha, Martiniano sugere a inadequação em função da 

idade, na sua crítica aos candomblés de caboclo, o rompimento com a tradição se dá em 

função dos papéis de gênero: a permissão de homens dançarem para deuses. 

  Pelo desespero na expressão de Martiniano, torna-se compreensível com a afirmação 

de Edison Carneiro sobre ele: “parecia-lhe terrível que a nova geração não se importava com 

as práticas do culto e que os padrões atuais de tais práticas estivessem sendo rebaixadas 

barateadas. Sentia o chão fugir-lhe sob pés os e se assustava”.
186

 De fato, Martiniano parecia 

não mais acreditar na manutenção das tradições. 

Edison Carneiro era etnólogo, até por força do ofício, conhecedor das tradições. Além 

disso, era Ogã do mesmo terreiro que Martiniano, membro da Cruz Santa Axé do Opô Afonjá, 

no São Gonçalo do Retiro, onde Mãe Aninha era chefe do culto. Dessa forma, compartilhava 

das tradições jeje-nagô. Também militava pela preservação do culto nagô. Junto com 

Martiniano e outros, organizou o II Congresso Afro-Brasileiro, e nesse, a União das Seitas 

Africanas da Bahia, da qual foi secretário, enquanto Martiniano presidente. Essa identificação 
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do etnólogo com o “nagocentrismo” ajuda a explicar a sua opinião sobre os papéis dos 

gêneros nos terreiros de candomblé. Da mesma forma que Martiniano, Carneiro recusava-se a 

aceitar a dança masculina no terreiro. Ele argumentava que “há lugar para os homens. 

Financiam os terreiros, tocam os instrumentos musicais para as danças sagradas, abatem os 

animais nos sacrifícios e coletam ervas. Fazem muitas coisas, mais não vão até a tontura”.
187

 

Por tontura aqui, entenda-se transe ou recebimento de santo. Edison carneiro, através das 

descrições das atividades rituais de Martiniano, apresenta, nos mais tarefas possíveis ao 

homem no terreiro: “adivinha lançando búzios consagrado[...] e utiliza ervas especiais, [...] 

costumava dirigir o sacrifício ritual de bodes e bois sagrados e acho que adivinhava lendo nas 

entranhas e nos omoplatas deles.”
188

  

Sobre a dança de homens nos terreiros Edson Carneiro era taxativo e determinista ao 

expor convicto seu juízo de valor: “alguns homens se deixam cavalgar e tornam se sacerdotes 

ao lado das mulheres; mas sabe-se que são homossexuais. Nos templos vestem saias e copiam 

os modos das mulheres e dançam como as mulheres, as vezes são melhor na aparência do que 

elas”.
189

 Notemos que o determinismo aqui assume ares de uma sentença matemática do tipo 

dois mais dois são quatro: recebe santo, logo é homossexual. 

Apesar de admitir o transe masculino, Carneiro faz coro com o velho amigo e, em 

defesa dos terreiros tradicionais, afirma convicto: “mas isso não pode acontecer nos grandes 

templos iorubás de que Martiniano falava. Não no de Aninha, de Missi ou de Menininha. 

Acontece com muita freqüência em grupos de culto sem tradição, chamados de caboclo, que 

vem proliferando por toda parte”.
190

 A interdição masculina fica bem marcada com as 

palavras: “não pode”. O autor nos remete novamente ao candomblé de caboclo, ressaltando 

sua proliferação e sua agressão às tradições. 

Sobre os insultos à tradição ocasionado pelo candomblé de caboclo Landes afirma, 

que “o rompimento mais importante se produziu acerca de uma geração, quando uma mãe 

nagô, chamada Silvana, instalou o chamado culto caboclo”.
191

 Conforme já fora dito, esse 

culto opostamente à idéia de pureza opera no mais complexo sincretismo religioso. Esse era o 

primeiro ponto que o põe em confronto com o “nagocentrismo”. Outro ponto destacado, era 

que, tradicionalmente, uma pessoa iniciada no candomblé só poderia abrir ou chefiar um 

terreiro depois de cumprida a obrigação de no mínimo sete anos ou depois de feita, mas, 
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190Ibidem, p.44. 
191 Ibidem, p.199. 
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conforme Landes “as mães caboclas, porém, sustentam o direito de funcionar sem haver 

prestado serviço anteriormente e, muitas vezes, sem ter sido feitas”.
192

 Mais ao que parece, a 

rivalidade maior entre ambas as perspectivas são os papéis de gênero. Depois de entrevistas 

com representantes importantíssimos do “purismo nagô” na Bahia de 1930, Landes conclui 

sobre os candomblés de caboclo: “seu afastamento mais radical da tradição nagô é que os 

homens podem tornar-se chefes do culto caboclo
193

.  

A conclusão de Landes foi que a perca da tradição e o conseqüente surgimento dos 

candomblés de caboclo criou um espaço para os homossexuais que se prostituíam no 

subúrbio. Vale salientar, que a autora especifica esse grupo como “homossexuais passivos” 

“recrutados, todos entre os proscritos homossexuais do submundo baiano. A maioria desses 

pais e filhos é de notórios homossexuais passivos, que antes batiam as ruas”.
194

 Como 

Carneiro, Landes foi taxativa ao impor uma interpretação causal para o assunto. O juízo de 

valor foi pejorativo e generalizado. 

No cerne dessa interdição ao homem está uma concepção que delega à mulher o 

direito de ser cavalgada 
195

por uma divindade, seja na qualidade de filha ou de mãe-de-santo. 

Essa noção atravessa o discurso “nagocêntrico”. Carneiro, um dos porta-vozes desse discurso, 

referindo-se à tarefa de trazer deuses à terra argumenta:  

  

êsse é o trabalho mais notável das mulheres que são sacerdotisas num templo. A 

mulher é possuída por santos ou deus, que é o seu patrono e guardião: diz-se que ele 

– ela – desce na sua cabeça e a cavalga e, depois, usando seu corpo, dança e fala. As 
vêzes diz-se que a sacerdotisa é a esposa de um deus e as vêzes que é seu cavalo. O 

deus aconselha e faz exigências, mas, em geral, apenas cavalga e se diverte.196   

 

No discurso “nagocentrico”, acima discutido, o homem cavalgado pelo santo ou o 

chefe de culto era desprestigiado. Em perspectiva oposta, o prestígio feminino ou da mãe-de-

santo dava-se exatamente por esse motivo. Nesse sentido, Carneiro afirma conclusivamente 

para Landes: “Assim, você pode compreender por que as sacerdotisas exercem grande 

influência entre o povo. São as intermediário dos deuses”.
197

 Ao que tudo indica, esse 

prestigio das mulheres negras é de longas datas e não se restringe aos terreiros. Ao estudar o 

protagonismo das mulheres negras no comércio e no da capital da Bahia no século XIX, 

Cecília Soares (1994) atribui a autonomias dessas mulheres a fatores ligados às tradições de 
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origens africanas. Segundo a estudiosa, a maioria das “africanas eram provenientes da costa 

Ocidental da África, onde o pequeno comércio era tarefa essencialmente feminina, garantindo 

as mulheres papéis econômicos importantes”.
198

  Além disso, ainda segundo a Soares (1995), 

a religião afro-brasileira contribuiu para autonomia de suas adeptas no comércio de Salvador 

onde disputavam entre, contras os homens e contras os abusos dos funcionários públicos
199

. A 

presença dessas mulheres negras autônoma não era menos verdade, conforme Beto Heráclito 

(1994), na Salvador da primeira metade só século XX, quando Landes chegou à Bahia.       

Impressionada com a autonomia das mulheres soteropolitanas e, sobretudo, 

convencida pelo discurso “nagocêntrico”, Landes efetivava uma interpretação radical sobre 

identidades dos pais e das mães-de-santo: 

 

Para si mesma e para os demais, a mãe é, antes e acima de tudo, a chefe sagrada do 

culto africano, e só secundariamente uma mulher a acariciar; mas para se mesmo e 

para os demais, o pai é, antes a acima de tudo, uma anomalia sexual, e só 

secundariamente um chefe de culto.200  

 

 

A sua representação sobre as mães-de-santo estava bem fundada, pelo menos nas 

tradições jeje-nagô. Porém, as referências da autora aos pais-de-santo foram fundadas em 

“ouvir falar”. Um ouvir falar de dentro das tradições nagô, que no período, demonstrava 

preconceitos veementes sobre a participação de homens como “vaso para” “como cavalo”, 

“cavalgáveis” pelos santos. De um lado, a soberania das mães-de-santo, de outro as opiniões 

dos dois principais informantes contribuíram para que Landes percebesse o pai-de-santo como 

uma “anomalia sexual”. Para além, de anomalia, o argumento nos remete às mudanças nas 

tradições de origem africana.   

Vivaldo da Costa Lima (1977) admite, pela força das estatísticas, que há uma 

predominância das mulheres nos terreiros, tanto na qualidade de filha-de-santo, como na de 

mãe-de-santo. Mas muitos não crêem como Carneiro, Martiniano, entre outros, que a 

participação masculina no trabalho com as divindades seja sinal de degradação dos 

candomblés, nem que pais-de-santo sejam ser considerados “anomalia sexual”. Os descrentes 

na “anomalia sexual, como é o caso de Costa Lima, antes de perceber a preponderância 

feminina na intermediação com as divindades e, por conseguinte nos terreiros como um tabu, 

tenta explicá-la, por meio de motivações históricas e socioeconômicas. Nesse sentido, Costa 
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Lima argumenta que a iniciação no candomblé era cara e tomava muito tempo. Para ele ficava 

mais difícil para o homem do que para a mulher a liberação das atividades econômicas. 

Mesmo admitindo os casos de solidariedade grupal, em que a coletividade torna possível a 

iniciação masculina, o autor considera a hipótese do fator socioeconômico como um 

facilitador da ascensão feminina nos terreiros de candomblé da Bahia. Ainda conforme Costa 

Lima, “por isso mesmo é que muitos candidatos à procuram mais os terreiros de tradição 

menos rígida, de ritos mais permissivos e tolerantes”
201

. 

 Esses argumentos de Costa Lima nos ajudam a entender a maior quantidade de 

iniciados nos candomblés de caboclo. Além disso, o autor afirma que “já nas descrições de 

antigos terreiros, feitas nas décadas de trinta e quarenta, notam-se sinais evidentes do 

fenômeno”
202

. Corrobora com esse argumento, um comentário de Landes, segundo o qual 

“muitas eram as discussões entre Menininha e Cleusa, quanto ao uso do rouge. Pois, mesmo 

nos Gantois, os tempos modernos estavam chegando”
203

. O espichamento de cabelo é outro 

tabu polemizado por Landes.  Isso reforça com outro argumento de Costa Lima que enquadra 

até mesmo os terreiros tradicionais como o supracitado.  Costa Lima argumenta que “as 

pressões de ordem econômica fazem diminuir o rigor da norma interditaria ou prescritiva na 

vida secular dos neófitos”
204

. Em resumo, para o autor, transformações socioeconômicas, de 

ordem capitalista, ensejaram mudanças na forma dos candomblés iniciarem seus sacerdotes. 

Isso já era sentido na década de trinta. É o candomblé em sua relação com a sociedade mais 

ampla.  

 Acerca do preconceito sobre o homem no terreiro de Candomblé e sobre a interdição 

masculina na tradição jeje-nagô, Costa Lima argumenta que “os autores confundem, a 

tendência matrilinear dos terreiros jeje-nagô da Bahia – pelo menos dos mais importantes – 

com mudanças ocorridas no padrão das casas dirigidas por homens e o fato de sua 

proliferação, que deve ser explicada de outra maneira”.
205

 

 Costa Lima recorre a argumentos históricos para desconstruir a força do 

“nagocêntrico” acerca dos papeis de gênero:  

 

Mas a presença de homens nos candomblés jeje-nagô é perfeitamente justificada 

dentro da doutrina aceita, que sempre permitiu que se fizesse o santo fizesse santo 

em homens. É a história das casas mais tradicionais se refere freqüentemente a tios e 
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pais feitos no santo dentro dos rigores das observâncias ritual dos “velhos tempos”. 

O que está perfeitamente dentro das tradições africanas ligadas ao processo 

brasileiro, pois tanto os iorubás - nagô como os jejes – iniciaram homens e mulheres 

igualmente pra o serviço religioso das divindades.
206

 

 

 

  Porém, a preponderância feminina ou a matrilinearidade instituiu-se como norma
207

. 

Como forma mais efetiva de desconstruir a interdição masculina, o autor vai de encontro ao 

argumento, segundo o qual, em casa tradicional nagô isso não acontecia e dar exemplos de 

templos tradicionais que fizeram tios e pais-de-santo: 

 

A falecida, mãe-de-santo Senhora, do Axe do Opô Afonjá, “fez santo” em mais de 

80 pessoas 8 eram homens. Mas Senhora teve como mãe-de-santo a Aninha que era, 

por sua vez filha-de-santo de um pai, Boboxê Obitocô, Rodolfo Martins, juntamente 
com sua mãe-de-santo Marcelina – Opa Tossi. E quando Aninha deixou o Engenho 

Velho, associou-se a outro pai-de-santo, Joaquim Vieira, Oba Saiã, com quem viria 

a fundar, mais tarde, o terreiro de São Gonçalo.208  

 

 

Terreiros tradicionais e a própria Aninha, considerada por Martiniano a última que 

sabia fazer as coisas dentro da tradição, era filha de santo de um babalorixá. Consideramos 

nos argumentos de Costa Lima uma explicação possível que pode servir de alternativa à 

perspectiva “nagocêntrica” acerca do homem trabalhar com as divindades. 

 No livro “Candomblé tradição e mudança”, as conclusões de Julio Braga (2006) são 

ainda mais elucidativas sobre o mito da proximidade entre os cultos africanos e os de origem 

africana nacionalmente cultuados, especialmente os jeje-nagô, com seu discurso do “purismo 

nagô”. Nesse sentido Julio Braga argumenta de forma convicta: 

 

Muitos dos sacerdotes que foram à África em busca de novas informações para 

enriquecer seus conhecimentos litúrgicos, por curiosidade ou simples desejo de uma 

aproximação com as origens dos cultos, voltaram com alguma decepção. Acontece 

que não encontraram nenhuma estrutura religiosa que se aproximasse ou pudesse ser 

tomada como modelos para as suas próprias casas, de cultos para diferentes 

divindades de origem africana.209  

 

Segundo o antropólogo, o que se encontrou na África foram cultos específicos a 

determinadas divindades isolados em cidades, regiões ou Estados. Não encontraram o culto à 
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várias divindades reunidos em um espaço específico, como acontece aqui no Brasil.  Assim 

Julio Braga conclui: 

 O candomblé, em termos de sua organização socioreligiosa, é uma criação 

eminentemente do negro do Brasil, que soube, de maneira exemplar, reinventar, 

restaura, reelaborar, os elementos fragmentados que herdaram, e, mais que isso, 

aceitar a inserção de outros elementos, na construção de um sistema de crença bem 

amplo e democrático [...]210     

 

Em que pese a contundência da especificidade “socioreligiosa” dos candomblés Julio 

Braga adverte que essa construção nacional se deu “sem perder as conexões históricas da sua 

origem”
211

. Ou seja, apesar de organizadas de forma autônoma, os candomblés não perderam 

os fundamentos cosmológicos das tradições africanas. 

 Com isso cai por terra os mitos sobre as proximidade radical entre os cultos africanos 

e os candomblés nacionais, sejam eles, angola, banto, jeje-nagô, etc.; o que representa uma 

contradição ao argumento nagocêntrico acerca de seu “purismo nagô”. 

 O esforço agora é investigar como se dá o discurso nagô e as representações sobre o 

papel de gênero nos candomblés de Feira de Santana.  

 

 

Nagocentrismo e representações de pai e mãe-de-santo em Feira de Santana 

 

Como já discutido antes, a pretensão da União das Seitas Afro-Brasileira da Bahia, de 

impor “um padrão” se chocava com achar-se o mais tradicional, o mais organizado, o mais 

próximo das tradições africanas de cada terreiro candomblé. Em Feira de Santana, de 1930 e 

início de 1940, é possível perceber indícios dessa vaidade dos adeptos quanto ao terreiro que 

participa ou admira. Temos dois casos: Aloísio Resende e Juarez Bahia.  

O primeiro se declara participante dos candomblés da cidade. Quanto ao segundo, 

podemos sugerir isso pela maneira como se refere aos terreiros e à tradição afro-brasileira da 

sua época.
212

 Resende sempre que se referia ao candomblé de sua preferência deixava 

transparecer essa vaidade: “canzuá famoso de Mãe-filha, da Lagoa da Tabua”.
213

 Não temos 

registro do nome da mãe-de-santo que chefia esse terreiro, mas, o nome do terreiro era uma 

constante em seus escritos. Em uma poesia que tem o nome do terreiro “Mãe-filha”, o poeta, 

em homenagem à mãe-de-santo do citado terreiro afirma: “é a melhor curandeira, aqui, de 

                                                
210 BRAGA, Julio. Candomblé tradição e mudança. Salvador: Edições, 2006. (Coleção Etno-história) p.124. 
211 Idem 
212 Sobre isso ver: BAHIA, Juarez. Setembro na Feira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
213RESENDE, A. Pgingan, Folha do Norte, Feira de Santana, 03/12/1938. p. 04. 
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nossa zona”.
214

 Em resumo, o poeta faz um elogio comparativo e escolhe o terreiro da Lagoa 

da Tabua entre os demais da cidade e a mãe-de-santo que o chefia é declarada “melhor da 

nossa zona. Já Juarez Bahia, se referindo a Das Virgem, relata exageradamente: “a velha é a 

mãe-de-santo mais famosa dessas paragens, da Feira a Cachoeira, passando por Santo Amaro 

da Purificação até a Bahia do Salvador”.
215

 Em que pese o exagero, Juarez Bahia expõe sua 

opinião sobre a mãe-de-santo de sua preferência. Em ambos os casos os terreiros escolhidos 

são citados como melhor da cidade e até da Bahia, como foi o caso de Juarez Bahia.   

O argumento aqui é que a vaidade sugerida por Julio Braga para os terreiros da capital 

existia também entre os terreiros de Feira de Santana. É justamente essa vaidade, esse achar-

se mais perfeito, mais organizado, mais próximo das origens africanas, etc. que se transforma 

em rivalidade entre os terreiros da cidade, entre 1928 e 1943, que passaremos a investigar a 

partir de agora.  

A sugestão que seguimos é que sensação de perda das tradições e a representação 

sobre pais-de-santo não se restringiu à capital do Estado e de que a perspectiva nagocêntrica 

também atravessou a relação entre os terreiros de Feira de Santana. Juarez Bahia é quem 

melhor nos oferece indícios desse jogo político entre os terreiros da cidade.   

Num primeiro momento, o escritor Juarez Bahia nos apresenta Das Virgem, uma mãe-

de-santo cujo respeito vai além do terreiro, estendendo-se pela comunidade da Queimadinha 

onde o terreiro dela estava locado. Sobre a mãe de santo ele afirma: 

 

Esta aposentada, nos seus mais de oitenta anos, mas muitos ainda vão à 

Queimadinha para merecer sua benção, dos operários que passam a caminho da 

olaria, das construções, aos vaqueiros como Toinho de Babau a aos fazendeiros 

como Farinha. A benção, vó Das Virgens. Deus te abençoe. A grande velha nagô 

dos primeiros terreiros da Feira.
216

 

 

 

Para além da denominação, os indícios da tradição nagô estão já na idade avançada da 

ialorixá e se acentua pela indicação de tempo remoto dos terreiros; o que remonta a origem 

africana ou ao tempo da escravidão. Outra personagem do romance do citado autor, Maria 

Barbada, é apresentada como sacerdotisa que almeja alcançar a respeitabilidade da Maria Das 

Virgem. Até aí tudo bem, certamente, era normal querer ser respeitada tal como Das Virgens, 

até pelos coronéis.  

                                                
214 RESENDE, A. Mãe-filha. Folha do Norte, Feira de Santana, 27/04/1940. p. 01. 
215 BAHIA, Juarez. Setembro na Feira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.155. 
216 Idem. p.156. 
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Os elementos mais significativos do “nagocentrismo” manifestaram-se quando Juarez 

Bahia faz referência ao “cansuá” que a sacerdotisa Maria Barbada escolheu para alcançar o 

status de mãe-de-santo: o candomblé do Licinho da Jeremeira, pai-de-santo da Rua Nova, 

busca alcançar a grandeza da ialorixá. “A mulher de Pedro Jacobina é uma das sacerdotisas do 

templo, filha do pai Jeremeira”.
217

 A escolha do candomblé de Licinho ou Elicio Borges não 

foi aprovada pela “velha nagô” aposentada. Ainda segundo, Juarez Bahia, o motivo para a 

reprovação de Das Virgem foi que ela “não dá nenhum valor ao templo da Rua Nova, não 

reconhece a autoridade do pai-de-santo que se veste de mulher. Toca charuto entre os dentes e 

se deixa montar como montaria mansa, passiva”.
218

 

 Através da personagem Das Virgem, o argumento de Juarez Bahia se confunde com 

os de Edison Carneiro e de Martiniano citados anteriormente. A desvalorização do terreiro, 

aos olhos de uma “velha nagô”, dá-se em função do homem ser o chefe do culto, do terreiro. 

Na mesma linha de raciocínio, Elicio Borges ou Licinho tinha sua masculinidade posta em 

dúvida por receber santo, por ser cavalgado, por “ser passivo”. Ainda argumenta Juarez 

Bahia, através da tradicional mãe-de-santo da Queimadinha, que Das Virgem  “dá mais 

crédito à gorda preta Mãe Nena do Alto do Cruzeiro – a Nena do Bode, residente e 

domiciliada na praça dos irmãos Carneiros, com seu candomblé de mais respeito, com suas 

práticas mais africanistas”.
219

 Aqui, novamente, um dos elementos do discurso “nagocêntrico” 

apareceu, pois a proximidade com as “práticas africanistas” motiva a aprovação de Nena do 

Bode, que, além disso, é ialorixá.  

Nas poesias e nos textos de Resende, não temos um discurso correspondente ao 

“nagocêntrico” tal qual acontece com Juarez Bahia. Porém, através da sua concepção de 

candomblé e do lugar ocupado pela mãe-de-santo nela, podemos perceber alguns indícios 

desse discurso. A análise comparativa da forma como o poeta representa o pai e a mãe-de-

santo, respectivamente, nas poesias Manoel de Xangô e Mãe-filha, pode nos ajudar na 

compreensão dessa questão. Comecemos então por Manuel de Xangô.  

Um dos primeiros sinais que Resende identificou no pai-de-santo foi o descrédito. 

Pois, ao pontuar a fama de “Manuel de Xangô” o poeta logo na primeira estrofe, ressalta “pois 

dele o povo diz coisas tão singulares, que bem pouco há de crer do quanto se proclama”.
220

 Se 

no primeiro momento Resende põe em dúvida o que se conta do pai-de-santo, na quarta o 

poeta é conclusivo e sobre o mesmo afirma: “fala de si com garbo e com certo 

                                                
217 BAHIA, Juarez. Setembro na Feira, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.156. 
218 Idem, p. 156. 
219 Ibidem, p. 156. 
220 RESEDE, A. Manoel de Xangô. Folha do Norte. Feira de Santana, 01/06/1940. p.01. 
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entusiasmo/descreve fatos tais que o próprio céu duvida”.
221

 Se a dúvida inicial era sobre o 

que se falava dele, a dúvida aqui é sobre o que fala o próprio pai-de-santo.  

Se defendendo o candomblé do ataque do Regenerador, Resende foi capaz de afirmar 

que “o candomblé não é mais nem menos do que uma dança religiosa feita para a glorificação 

dos “santos”. candomblé e uma coisa, feitiçaria, se é que existe feitiço”.
222

 Sobre o perfil do 

pai-de-santo ele relata: “do feitiço se preza ao saber que é temido”.
223

 Ou seja, em defesa do 

candomblé do ataque do Regenerador, que representava um conflito com uma ordem exterior, 

do mundo da razão, Resende chega a duvidar da existência da feitiçaria. Mas na prática de 

Manuel de Xangô, que ideologicamente, se afasta da tradição jeje-nagô, o poeta reconhece 

práticas fetichistas. O articulista continua e dá, através dá prática do pai-de-santo o exemplo 

de feitiçaria: 

De já ter acabado um próximo casório 

É de que mais se ufana o cafuz da Tapera,  

E diz que tudo fez com simples responsório,  

Ancho desse poder que então Xangô lhe dera. 

 

Caro embora pagasse a atrevida aventura, 

 Pela qual recebera um distinto presente,  
Se dele o caso ouvindo exalçam-lhe a figura,  

Demonstra o riso alvar que um certo orgulho sente224.  

 

 

O babalorixá se “ufana” por ter destruído um casamento, se diz ter se ressentido do 

que ouve, também ressalta que “o riso do pai-de-santo é sinal de orgulho pelo feito que lhe 

renderá “um distinto presente”.  Landes nos remete a um episódio presenciado por ela em um 

candomblé de caboclo em Salvador: a mãe-de-santo se dispôs a pôr um despacho para um 

homem. Diante do fato, segundo a própria Landes, ela lembrou de sua entrevista com Mãe 

Menininha e que a sacerdotisa lhe dissera que pôr despacho era magia negra. Ainda segundo 

Landes (1967), Mãe do Gantois contou-lhe um caso de um homem que foi em busca de seus 

serviços e desejava por um despacho para prejudicar o amante de uma mulher que ele 

desejava. Em resposta à proposta, segundo Landes, a ialorixá do terreiro nagô declarou: 

  

Saiba o senhor que eu sou mãe do culto africano, e, portanto uma amiga dos outros, 

e não uma feiticeira perversa. Eu mantenho relações com os deuses e não com o 

diabo. Com certeza o senhor compreende. Posso curar uma doença sua e tentar 
alcançar a sua felicidade por todos os meios indicados pelos deuses, mas não posso 

trabalhar para o diabo.225 

                                                
221 RESEDE, A. Manoel de Xangô. Folha do Norte, Feira de Santana, 01/06/1940. p.01. 
222 RESENDE, A. Defendo! .Folha do Norte, Feira de Santana, 22/10/1938. p. 04. 
223 RESEDE, A. Manoel de Xangô, Folha do Norte, Feira de Santana, 01/06/1940. p 01. 
224  Idem. 
225 LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. p.203. 
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Contrasta com essa opinião sobre o candomblé da “mãe de culto africano”, a opinião 

de Resende sobre “Manoel de Xangô”, que não sabe ter pena,/Mas sabe na macumba o mal 

que vai fazer,”.  

Manuel de Xangô foi representado por Resende, como arrogante, gabola, orgulhoso, 

desacreditado, capaz de fazer mal, etc., além das práticas religiosas praticadas por ele como 

feitiço. Talvez por traz dessa concepção esteja outra, pois, se para o poeta, o candomblé não 

era “mais nem menos do que uma dança religiosa feita para a glorificação dos “santos” [...]” 

também o era a “coisa bonita, que a „mãe preta‟ que amamentou o filho do „senhor‟, nos 

trouxe de sua pátria longínqua”.
226

 Isso casa com a concepção “nagocêntrica”, segundo a qual, 

só a mulher pode dançar para os deuses, para o santo. Se o candomblé era considerado dança 

religiosa e trazida pela “mãe preta” da terra longínqua, nada mais natural, que reservá-la, em 

nome da tradição, como espaço feminino, tendência nagocêntrica manifestada por Resende. 

Como um representante da ideologia “nagocêntrica” e parafraseando Martiniano do 

Bonfim, Resende não poderia deixar de relatar sua angústia sobre a situação de decadência 

que vivia o candomblé em sua contemporaneidade. O poeta faz isso na poesia em que ele 

homenagem Mãe Menininha e que tem o nome da mãe-de-santo. Resende nos remete ao perfil 

de ialorixá:  

Quase média a estatura. A cor mulata.  

Negro e faiscante o olhar inteligente. 

 Tudo faz para erguer nessa hora ingrata  

A macumba que tomba lentamente [...]227  

 

 

Na metade da estrofe o poeta ressalta o esforço da militante que tenta “erguer” a 

religião afro-brasileira. O motivo para essa militância é que o candomblé “tomba lentamente. 

Aqui, o poeta demonstra sua sensação de que o candomblé está em crise. A escolha de 

Menininha não foi aleatória, na mesma poesia Resende deixa claro isso, tratava-se da: 

 

Iaô do Gantuá bem tido e havido  

Entre os ilês, remotos, da Bahia,  

Jamais despreza o casarão querido 
 De onde, feita, saíra certo dia.  

 

Velha casa de santo, de Pulquéria, 

 De Júlia e de outras muitas de renome  

Que hoje repousam na mansão sidérea,  

                                                
226 RESENDE, A, Defendo! Folha do Norte, Feira de Santana, 22/10/1938. p. 04. 
227 RESENDE, A, Menininha. Folha do Norte, Feira de Santana10/08/1940. p. 04. 
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Teu passado de glórias se consome.228  

 

Vali ressaltar, novamente, que juntamente com Martiniano, Menininha representava as 

duas maiores referências para os candomblés da Bahia, sobre tudo para os de tradição jeje-

nagô. Sua representatividade era tanto em função da sua militância “nagocêntrica” como em 

função da tradição do Gantois. Resende perecia estar a par disso. Mas, além disso, nesse 

documento temos a confirmação da preponderância feminina para Resende, pois referindo se 

à sacerdotisa:  

Mas, vendo-se-lhe ali dançar com graça, 

A cinta o pano que se traz ao ombro, 

Vê-se, a final, a tradição da raça  

A levantar de seu próprio escombros!229  

 

Através da dança feminina, levanta se a tradição da raça. Essa estrofe conclusiva de 

Resende confirma a sua concepção de candomblé que está casada com a perspectiva jeje-

nagô.  

Partimos neste momento para a poesia “Mãe-filha” que elucidativa dessa 

preponderância feminina nas casas jeje-nagô e aponta-nos o respeito conquistado pelas mães-

de-santo que, longe de serem “selvagem” ou “barbara”
230

  como quer o Folha do Norte, eram 

figuras importantes para a comunidade negra feirense:  

 

Entre a opala do céu e a esmeralda da terra, 

Alvejando na várzea à luz do sol que brilha, 

Vê-se, frente ao levante, a casa mãe-filha, 
Que da negra macumba os mistérios encerra. 

 

Nos pagis, a figura impressionante avulta 

Da grande Ialorixá, que a todo mal da jeito  

E desfruta tal fama e gozo tal conceito  

[...] 

Vivendo dentro em si, de modos quase esquivos, 

Se vai ao pagodô, nas noites de festa,  

A curvatura perde e dança erguida e lesta, 

A velha original de olhos pequenos vivos   

 
Parda rugosa tez. Crespo cabelos curtos. 

Às vezes, brinca e ri, palestra e não se irrita. 

E, as vezes,  sob a ação de uma força infinita, 

Se azeda sem querer de cólera num surto. [...]231 

 

                                                
228 Idem. 
229 RESENDE, A, Menininha. Folha do Norte. Feira de Santana10/08/1940. p. 04 
230 Folha do Norte.  Feira de Santana, 15/06/1940. 
231 RESENDE, A. Mãe-filha, Folha do Norte, Feira de Santana, 27/04/1940. p.01.  
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O autor primeiro apresenta o lugar, ou seja, o terreiro, depois destaca o valor 

simbólico ocupado pela “grande ialorixá”. O pano de fundo da poesia são as variantes que 

atravessam a personalidade da sacerdotisa. Pois além de humana, a mulher em questão tem o 

dom de “receber santo”. Desse modo, o autor faz referência a algumas contradições nessa 

mulher que “anda curva”, “mas no terreiro ergue-se”, era “calma, tranqüila”, mas “se azeda 

sem querer de cólera”. Portanto, a identidade dual, está ligada a religião. Nas estrofes abaixo, 

veremos no mesmo poema, o caráter comunitário da “mãe-de-santo”: 

[...] 

Estimam-na bastante ogans e orixafis 

E beijam-lhe nas mãos com toda reverência 

Que tida e ávida com toda quintessência 

Do ebó que a vida atrasa e a vida faz feliz    

[...]  

De encantados sem par a prestimosa dona, 
Sacerdotisa, enfim, de Nanam-burucu, 

Que favores iguais recebe de Omolu, 

É a melhor curandeira, aqui de nossas zonas.232 

[...] 

 

Na primeira estrofe o autor aponta o respeito e a estima concedida à dona do terreiro. 

Todavia, o mais importante, é que mais uma vez Resende dá mostras de sua crença e 

conhecimento a cerca da religião afro-brasileira, que longe do maniqueísmo presente no 

cristianismo, não faz distinção contraposta entre o bem e o mal. Dessa forma, Resende afirma 

“do ebó que a vida atrasa e a vida faz feliz”. É importante notar que a “melhor curandeira” da 

cidade na opinião do poeta é também sacerdotisa de “Nanan-burucu”, que no sincretismo 

religioso é considerada como Sant‟Ana, padroeira da cidade  homenageada por Resende com 

a poesia “Verônica”.
233

 

    Na última estrofe do poema fica bem marcado, na concepção do poeta, a 

importância tem a mãe-de-santo como conselheira da comunidade. Referindo-se à mãe-de-

santo Resende escreve: 

 

[...]De uma feita, me disse, um dia, esta verdade, 
Fitando certa noite, o vasto céu profundo: 

“Meu filho, cuide em si, que o povo deste mundo 

Pode, crer, vivi só de inveja e falsidade.234 

 

Como boa líder comunitária que certamente era, a tradicional ialorixá, também atuava 

como conselheira da sua comunidade. Sendo a homenageada de Resende, a dona de terreiro 

                                                
232 RESENDE, A. Mãe-filha, Folha do Norte. Feira de Santana, 27/04/1940. p.01.  
233 RESENDE, A. Verônica, Folha do Norte. Feira de Santana: 20/01/1940. p.01.  
234 RESENDE, A. Mãe-filha, Folha do Norte. Feira de Santana, 27/04/1940. p. 01.  
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deve muito bem saber que esse mundo dominado brancos/católicos/racista era 

verdadeiramente um perigo para negros afro-religiosos como era o caso do poeta.  

Analisadas as representações de pai e mãe-de-santo, conhecendo a forma como o 

articulista representa também o candomblé, não nos ocorre como absurda sugerir que a 

hipótese do poeta ser, como Juarez Bahia, adepto da perspectiva “nagocêntrica”. Da mesma 

forma que na comunidade-terreira de Feira, esse apego às tradições nagô era um elemento 

presente e ocasionava divergências religiosas na cidade em função da modernização e da 

presença de candomblés de caboclos na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Em muitos trabalhos esse item vem com o título de “considerações finais”, mas a 

natureza monográfica do estudo limita bastante as problemáticas da pesquisa. Portanto, 

terminamos o texto com mais perguntas do que respostas, porém, não podemos nos furtar de 

algumas considerações.   

O protagonismo do negro na sociedade feirense de 1928 a 1943 se manifestou de 

várias formas e nesse trabalho foi analisado nos aspectos da resistência em torno do 

candomblé que se manifestou em direção dupla: contra as perseguições psicológicas e 

constantes ameaças de intervenções policiais e contra as mudanças no interior dos terreiros, 

nos rituais de iniciação e nas práticas do candomblé. Através das fontes, principalmente o 

jornal Folha do Norte, foi possível analisar o discurso racial comum aos intelectuais 

“burgueses” que tentavam imputar aos negros o atavismo manifesto, segundo o próprio 

discurso da incapacidade do negro em se adaptar ao regime Republicano e ao sistema de 

trabalho livre.   

A religião afro-brasileira, pela força da sua ética comunitária e pela credibilidade 

conquistada até mesmo entre pessoas das classes dominantes, tornou-se objeto principal do 

discurso racialista das classes dominantes. Mas além de objeto de ataque, o candomblé 

configurou-se também como objeto de defesa por parte das classes dominadas que 

variadamente burlavam a interdição. Porém, devido às formas de registro, não é fácil 

historicizar essas resistências. Contudo, para o período estudado em Feira de Santana, 

intelectuais como Aloísio Resende e Juarez Bahia, defensores das tradições e dos costumes 

afro-brasileiros e populares, nos deram indícios importantes dessa resistência e 

conseqüentemente do protagonismo do povo pobre e negro da cidade. Juarez Bahia sugeriu-

nos o prestígio, a respeitabilidade da mãe-de-santo, consultadas até mesmo por coronéis. E 

Resende, além disso, não omitiu a defesa dos candomblés publicamente como religião, 

elucidando como prática autentica e não charlatã. Bem como, reclamar seu estatuto jurídico 

que na qualidade de religião tinha direito de livre prática. 

A Folha do Norte, enquanto periódico importante do contexto, não ficou incólume às 

disputas discursivas comuns ao meio intelectual da cidade. Vimos assim, que no jornal Folha 

do Norte, apareciam também discursos que nem sempre agradavam às classes dominantes, daí 

a necessidade de vê-lo em suas facetas. É necessário atentar também, para o fato de que, os 

discursos e representações sociais veiculado por um periódico, muitas vezes são conflitantes 
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demonstrando ao estudioso a necessidade de produzir críticas aos documentos consultados. 

No caso específico do jornal Folha do Norte, a crítica é imprescindível. Em momento algum 

podemos afirmar que o referido jornal só assumiu a posição de porta-voz de uma classe 

dominante. A defesa do autor Aloísio Resende, muitas vezes veladas, em relação às tradições 

afro-brasileiras, demonstra contradições em termos do que o jornal gostaria de ver publicado 

em suas páginas.        

A defesa pública do candomblé em relação a sociedade feirense, feita por ambos 

intelectuais é um fato, não é menos relevante a defesa interna, por meio da qual Aloísio 

Resende e Juarez Bahia, deram indícios da defesa dos candomblés em direção às 

transformações sócio-econômicas pelas quais passava a sociedade da época. Em que pese o 

caráter nagocêntrico defendido por Aloísio Resende e Juarez Bahia, é de grande importância 

sublinharmos o caráter autônomo desse movimento percebido na comunidade terreiro. 

Vale ressaltar que as dicotomias entre dominantes e dominados não devem ser 

tomadas como radicais, pois, nos aspectos culturais muitas vezes percebemos convergências. 

Seja através da inserção de valores do catolicismo no candomblé, como também pela 

participação de pessoas das classes dominantes nos candomblés da cidade, ou pela adoção de 

valores burgueses das mulheres da classe dominantes, etc. Temos também convergências e 

encontros entre essas duas tradições e visões de mundo.  
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LISTA DE FONTES: 

 

Fontes jornalísticas: 

 

Jornal Folha do Norte de 1928 a 1943. Disponível no Museu Casa do Sertão.  

 

Fontes literárias: 

 

BAHIA, J. Setembro na Feira. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 

RESENDE, A. Bozó. Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, 04/05/1940: 01. 

RESENDE, A. Coisa feita. Jornal Folha do Norte Feira de Santana, 17/08/1940: 01. 

RESENDE, A. Mãe-filha. Folha do Norte, Feira de Santana, 27/04/1940: 01. 

RESENDE, A. Manuel de Xangô. Folha do Norte, Feira de Santana, 01/06/1940: 01. 

RESENDE, A. MENININHA. Folha do Norte, Feira de Santana, 1940:01.  

RESENDE, A. Pgingan. Folha do Norte, Feira de Santana, 03/12/1938: 04. 

RESENDE, A. Verônica. Folha do Norte, Feira de Santana: 20/01/1940: 01 

 

Fontes memoriais: 

 

BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de 

Santana. Feira de Santana: UEFS, 2006. Disponível na biblioteca Central Julieta Carteado no 

Museu Casa do Sertão (UEFS). 

 

Fonte da administração pública municipal: 
 

Código de postura do município, Feira de Santana, 1937. Disponível no Museu Casa do 

Sertão (UEFS). 

 

Fonte bibliográfica: 
 

LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. 
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