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RESUMO 

 

O objetivo central desta pesquisa é analisar quais as representações construídas 

acerca das religiões afro-brasileiras e das práticas de cura populares em Feira de 

Santana e como agiam seus adeptos diante da intolerância e da repressão da polícia 

local. Para tanto, foi investigado processos crimes desta cidade que correspondem ao 

período de 1947 a 1960 em que sujeitos protagonizaram histórias de intolerância, 

discriminação e repressão as suas práticas religiosas, assim como, evidenciaram a partir 

da interpretação de seus depoimentos, estratégias de resistência ao controle e 

perseguição a suas práticas.   

 

Palavras-chaves: Curandeirismo, religião afro-brasileira, repressão, representação. 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the representations constructed about 

african-Brazilian religions of healing popular practices in Feira de Santana and as acted  

their  adherents in the face of intolerance and repression of local police. For this, was 

investigated crimes proceedings of this city that correspond to the period from 1947 to 

1960 in which subjects staged stories of intolerance, discrimination and repression their 

religious practices, as evidenced from the interpretation of their statements, strategies of 

resistance to control and persecution of their practices. 

 

Keywords: Shamanism, african-Brazilian religions, repression, representation. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos primeiros estudos sobre a história de Feira de Santana esta cidade foi 

freqüentemente apresentada como predominantemente católica e composta por uma 

elite voltada, sobretudo para as atividades do comércio. No entanto, a historiografia 

acerca deste município vem sendo cada vez mais revista e novas abordagens passaram a 

evidenciar outros sujeitos sociais e um universo cultural e religioso mais diversificado, 

repleto de influências das mais variadas.   

É nas investigações mais pontuais sobre sua composição sócio-cultural que o 

tema investigado pretende contribuir para a historiografia feirense, evidenciando a 

complexidade das relações de religiosidade e cultura popular 1, que também foram 

fortemente marcadas pela cultura afro. Sendo assim, o tema da religiosidade afro-

brasileira e das práticas populares de cura, carece de maiores investigações no contexto 

feirense. Na medida em que amadurecia academicamente, o desejo de aprofundar a 

pesquisa nesse tema para Feira de Santana tornava-se uma inquietação constante.  

A pretensão inicial desse trabalho era buscar compreender como sobreviviam e 

construíam estratégias de resistência os adeptos das religiões afro-brasileiras em Feira 

de Santana e de que maneira suas práticas religiosas eram representadas pelo grupo 

religioso dominante e pela elite local. Essa problemática se transformou na principal 

motivação para essa pesquisa.  Porém, ao longo deste estudo o tema teve que ser 

ampliado para análise das manifestações de religiosidade para outras categorias sociais, 

pessoas do povo, que por conta de práticas relacionadas à religiosidade afro-brasileira 

foram também perseguidas e buscaram camuflar a cultura herdada e reinventada no 

novo território cultural. 

Os curandeiros e curandeiras com suas práticas de cura advindas de diferentes 

formas de religiosidade popular foram personagens ativos da história feirense, pois 

também contribuíram para a formação da identidade cultural da região. Suas práticas 

freqüentemente associadas às religiões afro-brasileiras foram perseguidas e 

consideradas inferiores por diferentes motivos que serão discutidos ao decorrer desse 

trabalho. Suas histórias trazem à tona a necessidade de se discutir à questão da 

                                                           
1
 Entendemos sobre Cultura Popular como uma vertente da História Cultural na medida em que, possui 

com caráter mais amplo e peculiar evidenciando o interesse pelo estudo das pessoas comuns, suas danças, 
rituais, contos, artes e etc. (BURKE, 2005)    
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intolerância religiosa e cultural que também marcou presença nesse município do sertão 

baiano. 

Dessa maneira, o objetivo central deste trabalho é analisar as representações 

construídas acerca das religiões afro-brasileiras e das práticas populares de cura e como 

agiam seus adeptos diante da repressão da polícia feirense. Para tanto, foi investigado 

processos crimes deste município que correspondem ao período de 1947 a 1960, em que 

sujeitos protagonizaram histórias de intolerância, discriminação e repressão as suas 

práticas religiosas e culturais, assim como, evidenciaram a partir da interpretação de 

seus depoimentos, estratégias de resistência ao controle e perseguição a suas práticas.    

O recorte temporal dessa pesquisa foi delimitado mediante as fontes 2 

disponíveis sobre o tema que se encontram no Centro de Estudo e Documentação e 

Pesquisa – CEDOC da Universidade Estadual de Feira de Santana. Embora tivéssemos 

encontrados processos que consideramos importantes pelas informações detalhadas 

acerca do cotidiano daqueles que incorreram na prática de candomblé e curandeirismo, 

os mesmos não permitiram uma análise serial. Esses documentos se encontram em boas 

condições de leitura, a maior parte deles estão datilografados e em alguns podemos 

encontrar fotos e outros documentos anexados ao processo.  

Os processos crimes analisados aqui estão classificados como práticas de 

curandeirismo. No entanto, durante a leitura dos documentos observamos que as 

práticas de candomblé também estavam ali arroladas, e genericamente, denominadas de 

curandeirismo, baixo espiritismo, ciências ocultas e magia negra. De acordo com o novo 

código penal de 1940, Art. 284 as práticas de cura em geral eram criminalizadas como 

exercício ilegal da medicina 

Corroborando a essa justificativa “legal” para a perseguição, o processo de 

difusão dos ideais de civilidade e modernidade entre as elites feirenses também foram 

fundamentais para o rigor e intolerância com as práticas afro-brasileiras populares em 

Feira de Santana.  Isto porque, as elites feirenses passaram a se preocupar em controlar 

e mesmo tentar aniquilar, através das incursões e perseguições policias, as 

manifestações da cultura popular de cunho mágico-religioso da população que 

preservava práticas entendidas, a partir dos discursos jurídicos, enquanto exemplo de 

                                                           
2 Durante a pesquisa no CEDOC-UEFS encontramos processos datados de 1901, 1902 e 1904 referentes a  
mesma criminalidade, mas por devido à distância temporal do período escolhido nesse trabalho sua 
análise ainda não foi realizada aqui. Por razões desconhecidas, antes e após estas datas não há 
documentos que tratam sobre esse tema em Feira de Santana no arquivo pesquisado. Os motivos desse 
“silêncio” ainda é uma incógnita. Temos a pretensão de analisá-los para a ampliação dessa pesquisa. 
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primitivismo e atraso cultural. Era nessa perspectiva, que foram representadas os 

comportamentos voltados para a cura e processos da religiosidade de matriz africana.  

Importante destacar também que o campo religioso feirense se configurava 

como predominantemente católico, segundo afirma Rollie Poppino (1968) quando 

escreveu a história de Feira de Santana e Elizete Silva (2007) ao estudar o campo 

religioso feirense. É nesse cenário que será desenvolvida a discussão de como essa outra 

forma de religiosidade, que também marcou presença nesta cidade, eram representadas 

e perseguidas.  

Os processos crimes enquanto fonte documental 3 requer uma análise atenta e 

criteriosa, posto que nele contém uma rede de símbolos, signos, discursos variados e 

versões distintas, na medida em que procura reconstituir acontecimentos a partir de duas 

versões: tanto da acusação e da defesa, quanto das falas das testemunhas de ambos os 

lados. 

De acordo com Boris Fausto (2001), o processo constitui o elemento dinâmico 

na relação fato criminoso-processo-transcrição. Este, enquanto documento, reconstitui 

um cenário composto por um conjunto de falas de personagens diversos. O autor 

observou que algumas peculiaridades do processo acabam por impor limites e desafios, 

a exemplo da mediação oficial (dos escrivães de policia) e dos personagens investidos 

pelos protagonistas dos processos, porém, estas condicionantes não chegam a 

representar uma lacuna.  

Cabe a prática da investigação historiográfica interpretar os pormenores, exaurir 

a documentação analiticamente e até mesmo, trazer à tona aspectos considerados 

secundários, mas que permitirá lançar luzes sobre questões que corroboraram na trama e 

no fato em si. Segundo Fausto, os discursos de acusação e defesa “representam uma 

fonte importante para a apreensão de valores e representações sociais, permitindo 

localizar pontos sensíveis, capazes de determinar as opções do corpo de jurados.” 

(Idem, p.36).  

Em conformidade com Fausto, Sidney Chalhoub (1986) destaca que é possível 

construir explicações válidas do social a partir das versões conflitantes apresentadas 

pelos diversos agentes sociais envolvidos, analisando e observando as repetições entres 

                                                           
3 A leitura das obras de Boris fausto (FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a criminalidade em São Paulo 
(1880-1924). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001) e Sideney Chalhoub 
(CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim. São Paulo: Brasiliense, 1986) foram essenciais para a 
discussão acerca da utilização do processo crime como fonte de pesquisa, posto que, os mesmos 
trabalharam primordialmente com esse tipo de documentação e elucidam seu uso como fonte. 
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as versões. Da mesma forma, é possível desvendar significados e representações, 

verificando as lutas e contradições sociais que se expressam no contexto dos processos.  

Como de praxe, os registros escritos nos processos foram realizados pelo 

escrivão que controla a fala dos acusados e das testemunhas. Dessa maneira, deve-se 

levar em conta que os discursos foram condicionados pelo aparelho jurídico e 

encontram-se imbuído de representações próprias das pessoas que os elaboram, como 

poderemos observar mais adiante nas análises desenvolvidas nesse estudo. 

É pertinente salientar, como observou Fausto (Op.cit.) que, para as pessoas das 

classes populares, esse aparelho policial e judiciário representa uma máquina perigosa 

que é movimentada por regras que lhes são estranhas. Várias situações podem 

condicionar as falas, inibindo-as, por exemplo.  

Na maior parte dos casos analisados nessa pesquisa, os acusados possuíam 

origem humilde e alguns não tinham sequer o mínimo grau de instrução. Isto poderá ser 

ilustrado através do processo de M. M.4 que será analisado mais detalhadamente no 

decorrer desse estudo. O mesmo foi acusado de curandeirismo em 1956 na localidade de 

Bonfim de Feira, distrito do município de Feira de Santana e, na defesa do réu, o 

advogado utilizou o seguinte argumento: 

 

Os fatos narrados na denuncia não encontram amparados na realidade. Eles 
foram alterados, ou um tanto romanceados. Durante o sumario a verdade se 
esclarecerá. O acusado é realmente um homem ignorante. Deve ter percebido 
isto o ilustre “a quo” 5 (sic) 

 
  

Esse trecho indica um dos possíveis procedimentos utilizados pelo aparelho 

judiciário para incriminar ou absolver o réu, pois na composição de um processo 

enfatizavam o que consideravam relevante para o corpo jurídico. Sendo assim, a 

estratégia da defesa aqui apresentada podia também ser utilizada pela acusação 

alterando fatos, exagerando, desconstruindo a defesa amparada no Código Penal e 

deixando transparecer as ideologias representativas do grupo social que representava o 

corpo jurídico.  

                                                                                                                                                                          
 
4 Processo crime de M. M. de 1956; CEDOC-UEFS: E 1, CX 21, DOC 384. Do decorrer dessa 
monografia serão utilizadas as iniciais dos nomes dos réus devido o código de ética que preserva a 
identidade de acordo coma data do documento.   
5 Idem. A transcrição respeita a grafia original. O termo “a quo” no contexto do processo, parece se referir 
ao juiz encarregado no caso.  
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Quanto à bibliografia trabalhada na construção desse trabalho, busquei, 

sobretudo, leituras sobre o tema da religiosidade afro em autores que trataram da 

questão em Salvador e Recôncavo, visto que a produção historiográfica sobre o assunto 

ainda é bastante limitada para Feira de Santana. Ainda assim, a fim de subtrair 

informações sobre vários aspectos da cidade arrolamos nessa discussão autores como: 

Poppino (Op. Cit.), Ana Maria Oliveira (2008) e Nacelice Freitas (1998).  

Os trabalhos de Ronaldo Senna (2008) e Elizete Silva (Op. cit.) sistematizaram 

informações relevantes sobre a religiosidade em Feira de Santana. Neles, encontramos 

informações sobre a diversidade do campo religioso, a dinâmica e, particularmente, 

acerca da complexidade das manifestações religiosas de cunho afro-brasileiro. 6  

As referências bibliográficas sobre Salvador e Recôncavo também foram 

cruciais para interpretações dos processos, por isso, também ancoramos nossa pesquisa 

nos trabalhos de Édson Carneiro (1948), Júlio Braga (1995), João José Reis (2008), 

Cecília Soares (2009), Edmar Ferreira (2009), entre outros. Quanto à repressão às 

diferentes práticas de cura, os trabalhos de Gabriela Sampaio (1995; 2000) também 

foram elucidativo para a nossa discussão.  

Essas leituras foram fundamentais para apreensão do objeto da pesquisa e 

compreensão da complexa rede de significados das práticas religiosas e dos 

enfrentamentos encontrados pelos adeptos, ou não, das religiões afro, posto que, as 

práticas de cura não são exclusivas dessa forma de religiosidade.  

Concordamos com Senna (Op.cit.) quando se refere às práticas de religiosidade 

afro em Feira como herdeira dos processos da dinâmica religiosa que experimentavam o 

litoral e o Recôncavo, uma vez que a localização do município favorecia essas trocas e 

simbologias 7. Voltaremos a esse assunto no decorrer do trabalho.  

No primeiro capítulo dessa monografia intitulado, Campo Religioso feirense: 

práticas de cura, candomblé e ciências ocultas, será realizada uma análise sobre a 

dinâmica do campo religioso em Feira de Santana e sua relação com o processo de 

construção de representações negativas acerca das manifestações afro-brasileiras nesta 

cidade.  

                                                           
6 Infelizmente, por decurso do tempo para apresentação desse trabalho não pude trabalhar a tese de 
Doutorado de Josivaldo Pires de Oliveira que estudou a repressão policial aos curandeiros e candomblés 
em Feira de Santana no período de 1938 – 1970. O autor trabalhou com os mesmos processos aqui 
analisados e com o Jornal Folha do Norte. 
7 Refiro-me aqui às várias fases que marcaram a vida das comunidades afro e das pessoas de santo nessas 
localidades em virtude da perseguição e controle policial. 
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Para tanto, será discutido como essas representações foram construídas e 

forjadas em um contexto onde a Igreja Católica predominou, ao passo que uma elite 

local compartilhava de ideais de “civilidade”, desqualificando qualquer manifestação 

cultural popular, por entendê-la como exemplo de primitivismo e atraso, conflitando 

com os ideais de determinado grupo da sociedade feirense. 

Nessa perspectiva, tem-se como referencial teórico Roger Chartier (2002) a fim 

de compreender como os sujeitos constroem sua visão de mundo e forjam as 

representações a partir do lugar social de onde falam. Nesse caso, é possível afirmar que 

as autoridades judiciais feirenses compreendiam as manifestações afro-brasileiras a 

partir da visão de mundo e das concepções hegemonicamente aceitas pelas elites locais.  

Para essa discussão foi utilizado o conceito de campo religioso de Pierre 

Bourdieu (1980), pois essas representações também foram forjadas a partir do campo 

religioso predominante. As autoridades falavam a partir de suas concepções religiosas e 

utilizavam denominações pejorativas ao considerar muitas vezes as práticas de matrizes 

africanas vinculadas ao mal ou como “baixo espiritismo”. 

Nesse estudo será evidenciado ainda as disputas no interior do campo religioso 

feirense, posto que este se configurava como hegemonicamente católico. Contudo, 

outras formas de religiosidade também se faziam fortemente presentes representando 

uma forma de ameaça à hegemonia da Igreja nesta cidade. Será apresentada, a 

diversidade desse campo religioso que abrigava diversas formas de religiosidade 

popular além do catolicismo tradicional. 

No segundo capítulo, será discutido o tema da repressão aos adeptos das 

religiões de matrizes africanas e aos curandeiros em Feira de Santana com o titulo de 

Repressão e resistência das tradições afro-brasileiras em Feira de Santana.  

O objetivo é analisar, através dos depoimentos dos acusados, as estratégias 

elaboradas por esses indivíduos contra a perseguição que vivia, por exercer suas práticas 

religiosas e serem acusados pelo crime de curandeirismo. Será analisado como as 

diversas práticas de cura eram criminalizadas pelo Código Penal; como se dava a 

resistência legal dos adeptos das religiões afro-brasileiras; e como as autoridades 

estabeleciam, muitas vezes, uma relação entre o candomblé e o curandeirismo, 

homogeneizando todas as práticas de cura.  
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Será demonstrado, dessa forma, como esses sujeitos agiam diante desse contexto 

de intolerância, já que, muitas vezes, os mesmos condicionavam suas ações no sentido 

de tentar escapar das garras do aparelho judiciário.   

Dessa maneira, a partir da análise dos processos e do debate com os autores que 

discorreram sobre esse tema, será possível esboçar um panorama de como as elites 

feirenses construíram suas representações acerca das manifestações afro-brasileiras 

nessa cidade, bem como esses sujeitos perseguidos por suas práticas agiam diante desse 

contexto de intolerância e discriminação.  

Nesse sentido, será discutido como as elites locais utilizavam dos mecanismos 

repressivos para defenderem suas visões de mundo, demonstrando intolerância e 

rejeição ao traço cultural e religioso afro-brasileiro que também marcou forte presença 

em Feira de Santana. Essa memória não pode ser esquecida, pois esses sujeitos e suas 

experiências também fazem parte da história da “Princesa do sertão”.   

 
 
 



 

CAPÍTULO I – O CAMPO RELIGIOSO FEIRENSE: PRÁTICAS DE 

CURA, CANDOMBLÉ E CIENCIAS OCULTAS 

 

As práticas mágicas e ritos de cura religiosa de matrizes africanas eram 

considerados pelas autoridades como curandeirismo ou exercício ilegal da medicina, 

portanto um ato criminoso previsto no Código Penal 8. 

Por práticas mágico-curativas compreende-se o uso ou administração de porção, 

beberagem ou simplesmente ritos utilizando gestos e palavras, tendo como objetivo o 

restabelecimento da saúde. No contexto aqui estudado, o candomblé 9 confunde-se com 

essas atividades, uma vez que os ritos de cura também estão dentro desta liturgia, 

embora não seja específico do ritual. Já por ciências ocultas, entendemos como prática 

ou artes divinatórias e de fenômenos que parecem não poderem ser explicados pelas leis 

naturais.  

De modo geral, todas essas ações foram consideradas espúrias e criminosas, 

além de atrasadas. Mediante as novas ideias que chegavam para as elites feirenses, esses 

comportamentos conflitavam com a previsão de um modelo de progresso que 

encontrava na continuidade dessa realidade um obstáculo ideológico e prático às 

mudanças de atitudes e contestação. 

As perseguições a esses comportamentos estavam amparados legalmente e as 

medidas de controle e punição foram também praticadas pelas autoridades feirenses. 

Uma evidência da dura ação policial foram os processos crimes encontrados, refletindo 

uma tendência da repressão generalizada às práticas culturais de cura das pessoas mais 

humildes que buscavam resolver os problemas de saúde ou, até mesmo, os males da 

vida material, através da mediação de um curandeiro, pai ou mãe-de-santo e videntes, 

conforme informou Soares (2009). A autora analisou a associação candomblé, saúde e 

doença no contexto afro-brasileiro 10.  

Certamente, essa mesma explicação aplica-se ao fato de moradores de Feira de 

Santana, muitas vezes, desprovidas de meios econômicos, buscarem nas práticas 

                                                           
8
 Foi consultada para esse estudo a versão do Código Penal de 1940, Art. 284.  

9 Voltaremos a falar sobre o candomblé em Feira de Santana e suas subdivisões. 
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religiosas populares de cura ou previsão do futuro a fim de amenizar as dificuldades do 

cotidiano. Entender essas atitudes pressupõe também uma compreensão do campo 

religioso feirense, que como já foi dito antes é historicamente marcado pela 

religiosidade católica, embora possamos adiantar que se evidenciava um catolicismo 

popular e para o período analisado nesse trabalho já era também entremeado pela 

presença do protestantismo.  

Segundo Bourdieu (1980) no trabalho intitulado Economia das Trocas 

Simbólicas, o campo religioso é relativamente autônomo e estruturado através da 

necessidade da moralização e sistematização de um conjunto de crenças e práticas 

religiosas. No interior desse campo, após sua definição, surge um grupo religioso que se 

pretende hegemônico, a partir de então se inicia um processo de competição pelo 

monopólio dos bens de salvação. Assim, a dinâmica do campo religioso passa a ser 

movida pelas disputas pelo monopólio da gestão dos bens de salvação.  

A partir da análise proposta pelo autor, tentamos, com alguns recortes, aplicar 

sua interpretação para aqueles que em Feira de Santana representavam o grupo religioso 

e social hegemônico; o grupo que contestava esse monopólio, através da elaboração de 

um novo discurso religioso e social; e o último grupo composto por aqueles que 

insistiam na legitimidade de suas práticas.   

O cenário feirense apresentava-se com uma diversidade de práticas religiosas, 

nesse contexto, as de cunho popular esforçavam-se para permanecer atuante frente ao 

discurso e as ações de repressão. Poppino (1968), um dos pioneiros na elaboração da 

História do município estudioso do contexto feirense da década de 1950, trouxe-nos 

algumas observações, apesar de pontuais, no que se refere à composição religiosa da 

cidade. Destacou a predominância do catolicismo na vida social do município e 

ressaltou que a principal data religiosa é em homenagem a Santana - padroeira da cidade 

que deu origem a seu nome.11 

É relevante destacar que este autor reconheceu a existência de uma grande 

perseguição aos cultos de origem africana na cidade, apesar de apresentar pouca 

profundidade na questão da religiosidade, até porque esse não era o foco central de seu 

                                                                                                                                                                          
10Cecília Conceição Moreira Soares. Tese de Doutorado em Antropologia intitulada Encontros, 
desencontros e (re) encontros da identidade de matrizes africana: A história de Cecília do Bonocô – Onã 
Sabagí. Universidade Federal de Pernambuco, 2009. 
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trabalho. Ele afirmou que essas perseguições eram exercidas pelo clero e as autoridades 

civis locais, devido ao fato de que milhares de habitantes que se consideravam católicos 

advindos das zonas rurais participavam desses ritos afro-brasileiros, razão pela qual 

atribuiu o grande combate dessas práticas (Idem, p. 283).  

O certo é que, ao evidenciar a acentuada perseguição a esses cultos, o autor 

enfatizava indiretamente o conflito no cenário religioso por causa do número de adeptos 

dessas religiões, o que contraria na prática o discurso hegemônico católico. O mesmo 

identificou essas pessoas enquanto oriundas das zonas rurais, provavelmente uma alusão 

a ignorância cultural daqueles que não compartilhavam dos ideais de civilidade que 

pululavam nos discursos da elite feirense na cidade.  

Talvez por ter sido um representante dos ideais católicos, Poppino acaba 

negligenciando as outras formas de religiosidade na cidade, como a forma popular do 

catolicismo, ou até mesmo as formas “sincréticas” 12, pois afirmou que esses ritos 

suplementavam, mas não deslocavam a fé católica. Ao mesmo tempo também admitiu o 

crescimento das práticas religiosas de matriz africana entre a população feirense, 

afirmando que apesar de um grande número de pessoas freqüentarem esses cultos, não 

ocorria uma pulverização religiosa, pois, como disse: “Em toda a história de Feira de 

Santana, a maioria esmagadora da população sempre se constituiu de católicos” (Idem, 

p. 276). Assim, fica clara a concepção ideológica do autor em evidenciar a hegemonia 

religiosa católica, sem problematizar os conflitos nesse campo religioso.  

Outro estudo mais recente da historiografia sobre Feira de Santana é o de Silva 

denominado O campo religioso Feirense: algumas considerações (2007).  Ao estudar a 

formação deste campo religioso no período de 1930 a 1995, a autora também confirmou 

o predomínio do catolicismo na cidade. No entanto, é mais esclarecedora ao afirmar esta 

predominância principalmente entres as elites locais, formadas especialmente por 

grandes comerciantes, o que significa que a hegemonia da Igreja Católica parecia 

também respaldada em um determinado grupo social. Silva reconheceu as outras formas 

de religiosidade na cidade como o Protestantismo e a influência da cultura e da religião 

africana na sociedade feirense. 

                                                                                                                                                                          
11

 Durante os festejos para nossa senhora Santana sempre participavam os integrantes do povo e muitas 
pessoas adeptas das religiões de matrizes africanas. Trata-se de uma santa católica sincretizada com 
divindade feminina chamada Nanã Burucu para os candomblés de matriz Ketu. 
12

 O termo sincretismo tem sido muito discutido e revisto atualmente, enquanto mistura de práticas 
religiosas, mas principalmente entre o candomblé e catolicismo.  
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Em outro artigo 13 em que analisou o pensamento do poeta feirense Eurico Alves 

Boaventura sobre a religião e a religiosidade da cidade, a mesma autora destacou que 

este poeta acreditava que um catolicismo “puro” tinha se formado no Sertão, livre de 

influências africanas vindas do Recôncavo Baiano, refletindo assim a visão difundida 

entre a elite local. Essa idéia foi desconstruída por Silva ao afirmar que a formação do 

catolicismo no Sertão esteve ligada a um fenômeno de interação com os demais 

elementos socioculturais através de um processo de apropriação e ressignificação. 

Portanto, está longe dessa pretendida “pureza”.   

O antropólogo Ronaldo Senna discutiu em seu trabalho Feira de Encantados 

(2008) a existência de um catolicismo popular em Feira de Santana, com uma 

característica peculiar, por se encontrar em permanente transformação devido a sua 

condição geográfica de entroncamento. De acordo com o autor: “... constata-se que 

Feira de Santana recebe, dilui e transforma mensagens, em forma de mitos e símbolos, 

vindos dos mais próximos aos mais longínquos sítios do sagrado existentes no território 

brasileiro” (Idem, p. 5).  

 Ainda em consonância com Senna acerca da grande relação do catolicismo 

popular com o candomblé em Feira de Santana ele afirmou que: “Tanto os agentes do 

catolicismo popular como os zeladores-de-santo do candomblé não excluem (ou não 

tendem a excluir) o padre católico dos seus projetos católicos ou teológicos, embora a 

recíproca não seja verdadeira”. (Idem, ibidem).  

Essa observação do autor indica a repulsa da Igreja Católica em relação às 

práticas afro-religiosas.  Não obstante, em muitas situações não ocorreu o mesmo com 

os adeptos da religião afro-brasileira, que, em muitos casos, conviveram com as duas 

crenças e não negaram sua condição de católicos. Nos processos que ocorreram em 

Feira de Santana e que foram analisados nesse estudo, por exemplo, na maioria dos 

casos, os réus afirmaram-se católicos, o que poderia indicar tanto a convivência com as 

duas crenças, quanto uma estratégia de resistência frente à repressão14.  

Senna encontrou em Feira de Santana, algumas formas de catolicismo popular, 

receptíveis a outros modelos religiosos. Ao estudar as Encantarias 15 feirenses, percebeu 

diversas correspondências entre a crença católica e as manifestações de origem africana. 

                                                           
13

 Texto intitulado O campo religioso feirense: um olhar poético, publicado na obra História, Poesia e 
Sertão: explorando a obra de Eurico Alves Boaventura/Aldo José Morais Silva (org.). – Feira de Santana: 
UEFS Editora, 2010.   
14 A questão da resistência e da repressão será discutida no próximo capitulo desse trabalho. 
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Ele encontrou, nesta cidade, três formas de religiosidade: o Candomblé Católico, o 

Povoá e os Agentes do Sagrado sem Feitura de Cabeça.  

Conforme as definiu, a primeira forma é mais comum em Bonfim de Feira, 

distrito da cidade. Nesta não se cumpre obrigações religiosas ligadas aos orixás. Os 

cultos são caboclarizados, respaldados por obrigações com santos católicos, nas quais a 

energia desse santo é incorporada e redistribuída entre os orixás caboclarizados, os 

encantados e os caboclos. Seus adeptos creditam também no poder de cura.  

Na segunda forma, o Povoá, não existe a figura de um líder espiritual, não se 

exerce atividades de cura e seus rituais estão baseados nos sambas de caboclos. Seus 

líderes recebem santos católicos, que são os guias dos caboclos. E na terceira forma, 

Agentes do Sagrado sem Feitura de Cabeça seus centros recebem nomes de santos 

católicos que se mesclam com os caboclos e os orixás; não possuem rigidez ritualística, 

exercem o poder de cura e possuem grande clientela. 

É pertinente destacar que essas formas de religiosidade apresentaram fortes 

correspondências com as formas de religiosidades encontradas em Salvador e 

Recôncavo, pois como ressalta Senna, o prestígio dos líderes espirituais das Encantarias 

feirenses eram respaldados pelo fato de serem sido “feito” ou orientado pelos chefes 

religiosos dessas regiões. Nos processos aqui analisados, alguns indiciados mantinham 

alguma relação com as casas de Candomblé do município de Cachoeira, por exemplo.   

Mediante a análise de Senna podemos notar que as manifestações religiosas de 

matrizes africanas encontradas em Feira de Santana possuem forte relação com o 

catolicismo que Senna prefere chamar de catolicismo popular. São inúmeras e variadas 

essas práticas na cidade como vimos, o que indica o quão diverso é o campo religioso 

feirense, apesar da pretendida hegemonia da Igreja Católica, que, como observamos, 

parece predominar em sua forma tradicional mais entre as elites do que entre as pessoas 

do povo.  

É valido esclarecer, que o estudo de Senna se refere a um período bem recente, 

distante do limite temporal desse trabalho o que não descarta, contudo, sua enorme 

relevância para essa discussão, posto que apresenta informações importantes sobre as 

diversas formas de religiosidade afro na cidade, demonstrando a dinâmica de seu campo 

religioso.  

                                                                                                                                                                          
15

 O autor esclarece que utilizou esta definição de Prandi (2001) para indicar um universo religioso 
composto de múltiplas realidades, mas mantendo cada uma sua autonomia ritual e mística. (Apud, p. 92) 
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Também não se pode deixar de destacar que, no período aqui estudado, foram 

encontradas diversas formas de religiosidade, o que não significa afirmar que estas eram 

iguais as relatadas por Senna, pois, conforme discutido até então, não se pode ignorar as 

transformações e as influências que a religião recebe, principalmente na cidade do 

Portal do Sertão.  

Esses são apenas alguns autores que serviram para demonstrar a não 

homogeneidade da religiosidade dos feirenses a partir de uma investigação mais 

criteriosa e atenta. Certamente, as investigações mais adiante poderão revelar as 

nuances dessa realidade em que as várias vertentes religiosas travavam uma contínua 

luta entre mentalidades, práticas e reformas urbanistas que estavam por vir.  

 

1.1 OS IDEAIS DE “CIVILIDADE” ENTRE AS ELITES FEIRENSES 

 

A cidade de Feira de Santana, através dos ideais de suas elites, esforçava-se para 

inserirem-se no contexto de uma modernidade que exigiu a mudança de hábitos e 

práticas culturais, principalmente aquelas voltadas para a concepção do sagrado. Houve 

uma difusão entre as elites locais de um ideal de “civilidade”, de uma sociedade urbana. 

Nesse contexto, emergiram a preocupação em controlar as manifestações afro-religiosas 

nos espaços públicos e da cultura popular, sobretudo aquelas voltadas para a cura e 

práticas divinatórias.  

Ana Maria Oliveira em sua tese de doutorado intitulada Feira de Santana em 

Tempos de Modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano (2008) discutiu 

acerca do processo de consolidação desses ideais na região no período de 1950 a 1960. 

Ela analisou os discursos que foram construídos entre as elites feirenses que 

contribuíram para a formação de uma identidade de grupo, visando à consolidação da 

imagem de uma Feira de Santana como uma cidade civilizada, comercial e moderna. A 

autora também destacou que, já em meados do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX, as elites feirenses construíam estratégias para estabelecer identidades 

associadas aos ideais de modernidade. 

Mas conforme a mesma, para se instituir essa modernidade era preciso impor 

uma nova ordem urbana e social básica, um comportamento padrão, de acordo com os 

valores e as visões de mundo das elites feirenses. A partir de então, é dado início a um 

reordenamento dos espaços urbanos em Feira de Santana e ao delegado de polícia é 

atribuída à função de disciplinar e reprimir tudo aquilo que fosse de encontro com o 
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projeto modernizador. A ação disciplinar das autoridades locais consistia, de acordo 

com Oliveira, “em afastar da cena urbana os sujeitos considerados indesejáveis (...) para 

que se estabelecesse um ‘convívio civilizado’, isto é, adequado ao desenvolvimento da 

cidade.” (Idem, p.161). 

 A autora chamou à atenção para o fato das elites feirenses terem iniciado um 

processo de exclusão, repressão e perseguição a esses elementos indesejados. Ela 

destaca a perseguição aos prostíbulos, casas de “jogo do bicho”, entre outros.  Oliveira 

não chegou a discutir como esse processo ocorreu no grupo religioso aqui analisado, 

entretanto presumimos que entre os outros setores sociais marginalizados, estejam 

justamente os praticantes de religiosidades e culturas que infligiam à legislação em 

vigor.  

A repressão levou à perseguição, temos notícias dessas arbitrariedades em Feira 

de Santana bem como estratégias de controle dessas práticas 16. Na pesquisa dos 

processos criminais utilizados nesse estudo, encontramos algumas espécies de licenças 

para o exercício de práticas consideradas perigosas do ponto de vista das autoridades. 

Estas eram de diferentes naturezas; podiam ser uma permissão para trabalhar com a 

cartomancia ou em “ciências ocultas”, por exemplo. Essas “licenças” eram muitas vezes 

concedidas pela prefeitura ou delegados de polícia e previam pagamentos de impostos. 

Não encontramos pedido de permissão para “tocar candomblé”, provavelmente 

por essa forma de religiosidade ser menos toleradas do que aquelas onde as práticas de 

cura se davam por meio de intervenções medicamentosas e gestos. A prática de 

candomblé esbarrava-se na recomposição de uma identidade africana, visibilizada pelos 

adereços e indumentária, passando a constituir uma afronta aos modelos de 

comportamento social. Voltaremos a essa questão mais adiante. 

 Conforme Júlio Braga em Na gamela do feitiço (1995), a criação de uma licença 

para “bater candomblé”, estabelecida a partir da década de 1950 na cidade de Salvador, 

representava um mecanismo de controle dessas práticas pelo Estado. Quem não a 

possuísse estaria cometendo uma infração e sujeito a invasão policial e prisão. O autor 

observa que: “È por essa época que praticamente se institucionaliza um tipo de opressão 

especial, a do controle policial dos terreiros de candomblé, obrigando-os a se ficharem 

                                                           
16 O mesmo processo ocorreu em Salvador no início do século XX. Conforme Alberto Heráclito Filho, ao 
escrever sobre a cidade de Salvador em seu artigo Desafricanizar as Ruas (1999), informou que para as 
elites que tanto ansiavam por modernização, as religiões afro-brasileiras representavam o atraso cultural 
baiano. Por isso, instituições públicas católicas e a mídia jornalística da cidade de Salvador passaram a 
liderar uma campanha de estigmatização dessas práticas. 
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na delegacia de Jogos e Costumes, da Secretaria de Segurança Pública.” (Idem, p. 25, 

26).  

Como já adiantamos a maior parte das licenças em Feira não se aplicava a 

candomblés até onde podemos averiguar, mas as concedidas para as práticas da 

cartomancia e ciências ocultas podem dar a dimensão desse controle generalizado. 

Em dois processos aqui estudados, o de dona I. F. S. de 1949 e do senhor M. 

M.17 de 1956, ambos acusados de curandeirismo, foram apresentados pela defesa dos 

réus, autorizações devidamente concedidas pelas autoridades para exercerem a 

cartomancia e ciência ocultas. No primeiro caso, a ré afirmava estar sofrendo 

perseguição das autoridades locais e, através de seu advogado defendia-se das acusações 

de curandeirismo. Segundo o mesmo advogado: 

 
(...) a suplicante estabeleceu-se nesta cidade, com o fito de exercer a ciência 
chamada cartomancia, obtento (sic) para tanto a necessária licença do Snr. 
Capitão Delegado de Polícia e pagando impostos na Prefeitura Municipal. 
Acontece, porém, que em dias desta semana a autoridade policial de Serrinha 
recebeu queixa contra a suplicante, (...) Tal fato determinou a intimação da 
suplicante para comparecer á Delegacia de Polícia, sendo aí coagida pela 
autoridade policial a devolução de determinada importância recebida em 
Serrinha, sem que os motivos da queixa fossem devidamente apurados, sendo 
ainda ameaçada pelo Snr. Delegado de Polícia de prisão caso não se retire, 
(...) desta Cidade, no prazo de 24 horas 18. 

 
 

Como se pode observar, mesmo a ré apresentando uma autorização para exercer 

a cartomancia, isso não impediu que a mesma fosse ameaçada de prisão. Ela chegou a 

ser detida, mas posta em liberdade imediatamente após a chegada da pessoa que dizia 

ser ela licenciada para “bater candomblé” 19, conforme declaração do delegado. A ré foi 

então solta mediante apresentação de um Habeas Corpus Preventivo. 

No caso do réu M. M.20, em seu processo foi apresentada uma permissão21 para 

trabalhar em “ciências ocultas”. A autorização foi assinada pelo delegado de polícia e 

teria que ser renovada anualmente. Conforme documento abaixo: 

                                                           
17

 Esses documentos encontram-se respectivamente: E: 4, CX: 92, DOC: 1832; E: 1, CX: 21, DOC: 384. 
18 CEDOC-UEFS, E: 4, CX: 92, DOC: 1832.  
19

 Consta nesse processo um trecho da declaração do delegado que afirmou que a ré chegou a ser detida e 
imediatamente posta em liberdade após a chegada de uma pessoa ligada à acusada que apresentou a 
licença que ré possuía para “bater candomblé. No entanto, a ré declarou que possuía uma licença para a 
cartomancia. A palavra candomblé parece aqui está sendo confundida com a cartomancia ou, 
supostamente, a ré tentou camuflar as outras práticas que realizava afirmando ser apenas cartomante. 
20 E: 4, CX: 92, DOC: 1832. 
21 Essa “licença” ou permissão está anexada em umas folhas de um dos processos que envolvem o réu M. 
M. O documento foi apresentado como defesa, porém o acusado acabou sendo processado por 
curandeirismo, crime que o Código Penal condenava, conforme discutido.  
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Figura 1. Licença apresentada pelo réu M. M. documento anexado ao processo. CEDOC – E 3 

CX 78 DOC 1495 P.13 

 

Como se pode perceber, nos casos aqui analisados as licenças municipais não 

representavam uma garantia de que o indivíduo não seria indiciado. Essas licenças 

representavam as novas posturas de controle adotadas pelos órgãos repressores e podem 

ser reinterpretadas de acordo com a vontade das autoridades ou de acordo com o 

momento político. Mas, o fato dessas pessoas apresentarem esse documento, não 

significava que não tentassem burlar a vigilância policial e dedicar-se aos cultos de cura, 

severamente perseguidos. 

Nesse processo de reordenamento urbano não havia espaço para esses tipos de 

atividades, pois, conforme mencionado, de acordo com a visão da elite feirense refletida 

no discurso jurídico, representava também um elemento de atraso cultural, por isso, 

quando não eram diretamente reprimidas pelas autoridades policiais eram controladas 

pelas mesmas. Assim, eram criminalizadas como exercício ilegal da medicina, servindo, 

dessa forma, como uma justificativa legal para a repressão.  

As autoridades combatiam essas atividades não somente por representarem uma 

elite impregnada dos ideais de “civilidade”, mas também por representarem o campo 

religioso predominante dentro deste grupo social. Por isso, essas práticas eram sempre 

julgadas negativamente, ou como exemplo de primitivismo, ou vinculadas ao mal, ou 

seja, demonizadas. 
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1.2 DESVENDANDO SÍMBOLOS E REPRESENTAÇÕES  

 

Na análise das representações construídas acerca das religiões afro-brasileiras 22 

em Feira de Santana tomaremos como referencial teórico as interpretações de Chartier 

sobre práticas e representações nos diferentes contextos históricos. Este autor defendeu 

que “A história cultural, tal como a entendemos, tem como principal objeto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 2002, P. 16,17).  

As representações do mundo social, para Chartier, são sempre determinadas por 

interesses de grupo que as forjam. Dessa maneira, os sujeitos constroem sua visão de 

mundo e forjam as representações a partir do lugar social de onde falam (Idem). É nessa 

perspectiva, que as autoridades judiciais em Feira de Santana compreendiam as religiões 

de matrizes africanas, a partir do lugar social que ostentavam, enquanto representantes 

das classes dominantes e de acordo com as concepções religiosas hegemonicamente 

aceitas no campo religioso feirense.  

A religiosidade dos moradores no município de Feira de Santana foi 

historicamente marcada pelo catolicismo, provavelmente de cunho popular, conforme 

discutimos. Particularmente, a cidade de Feira de Santana, evidenciava uma composição 

social bastante heterogênea do ponto de vista étnico-cultural, são sertanejos, mestiços, 

caboclos e negros, que inevitavelmente processaram formas diversas de lidarem com o 

sagrado devido às influências diversas que recebeu esta cidade decorrente de sua 

condição geográfica, conforme demonstramos mediante a análise de Senna. 

Nesse contexto, e refletindo os ideais difundidos entre elites feirenses, as 

práticas populares de cura foram estigmatizadas, pois eram entendidas como um entrave 

ao modelo de reestruturação urbana pretendido por esse mesmo grupo social. Em que 

pese o próprio pensamento e a prática religiosa deveria se desvencilhar das culturas de 

origem africana e outras modalidades consideradas pagãs ou contrárias a fé monoteísta-

cristã. Assim, as diversas práticas associadas à religiosidade afro-brasileira eram 

representadas por essa elite negativamente como primitivas e retrógradas. 
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 O termo é aceito enquanto expressão que melhor define o conjunto de práticas religiosas de matrizes 
africanas, reelaboradas na sociedade brasileira. A expressão substitui o termo candomblé e suas variantes. 
Os processos aqui analisados não trazem essa definição, ela é usada aqui baseada na verossimilhança com 
as práticas encontradas nas religiões de origem africana atuais, pesquisado nas bibliografias que versam 
sobre o tema. As autoridades feirenses usavam variados termos para representar uma coisa só, 
homogeneizavam essas práticas chamando-as de candomblés, baixos espiritismo e etc. 
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Esse entendimento enquanto símbolo de atraso cultural das práticas religiosas de 

cura está refletido no discurso contido no processo de J. C.23, indiciado em 1947, 

residente em Feira de Santana no bairro da Kalilândia.  Este caso durou até 1948 e o réu 

foi acusado, como nos outros casos analisados, de “exercer criminosamente a medicina 

visando fins lucrativos”, ou seja, de curandeirismo. Embora esse processo não tenha 

sido concluído devido ao falecimento do réu, esse é o primeiro indício de suas práticas 

consideradas ilícitas. Assim, ficamos sem saber ao certo qual teria sido o seu 

desdobramento e apenas consideramos o clima de total rejeição as práticas de cura. 

Este não foi o único caso de crime de curandeirismo em que o mesmo figurou. 

Segundo um dos autos que constituem o atual processo, a promotoria já havia recebido 

queixas de que ele atuava em sessões de “baixo espiritismo” 24 e que suas práticas de 

cura teria causado a morte de uma menor chamada A. F. No termo de acusação do réu, é 

possível perceber a concepção ideológica do promotor encarregado sobre a acusação de 

crime da prática de curandeirismo: 

 

(...) o desenvolto curandeiro se arroga saber mais do que a classe médica de 
Feira, onde figuram esculapios de alto conceito e de ética invulnerável. (...) 
Sei, perfeitamente que é dura a luta do Bem contra o Mal, mas, acima de 
tudo, está o cumprimento dos nossos deveres. Se, por algum motivo, mais 
uma ves (sic), não saia vencedor o Bem, resta a satisfação de se tra- se (sic) 
trabalhar pelo saneamento da sociedade 25. 

 
 

Compreende-se nessa primeira frase que o promotor protestava, dentre outras 

coisas, sobre a prática da cura realizada por pessoa não habilitada, segundo os rigores da 

medicina clássica. Para o promotor somente era reservado aos médicos feirenses o 

domínio e o controle dos procedimentos aceitáveis para restabelecer a saúde. 

Gabriela Sampaio, em sua dissertação de mestrado intitulada Nas Trincheiras da 

cura (1995), discutiu a repressão aos curandeiros no Rio de Janeiro nos fins do período 

Imperial. Apesar desta autora ter se referido a outro período e contexto, suas 

considerações são pertinentes para a elucidação do processo de repressão às variadas 

práticas de cura. Ela atribui essa acentuada repressão aos curandeiros devido à ameaça 

que os mesmos representavam à classe médica da cidade, que buscava se estabelecer e 
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 CEDOC – UEFS: E: 4, CX: 94, DOC: 1963.  
24 Baixo espiritismo expressão utilizada também para designar candomblé, nos processo analisados. 
25

 CEDOC – UEFS: E: 4, CX: 94, DOC: 1963; p.2 e 3. 
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ganhar a confiança da população, pois esta preferia confiar sua saúde nas mãos desses 

agentes de cura. 

Ainda em conformidade com Sampaio, havia uma luta declarada pela classe 

médica para obter legitimidade entre a população que dificilmente deixavam suas 

tradições de cura em nome da ciência clássica. Era uma espécie de jornada civilizatória 

empreendida por esses médicos.  

Se esse fato ocorria em Feira de Santana no período estudado aqui, não foi 

encontrada informação nas fontes para se constatar o mesmo, ao não ser a célebre frase 

citada acima, na qual o promotor expõe claramente sua indignação em defesa da classe 

médica local integrante da elite feirense que ele representava. Isso significa que, 

provavelmente, do mesmo pensamento compartilhava a elite em Feira de Santana no 

período estudado aqui.  

O que se pode afirmar, é que essas práticas de cura eram muito difundidas entre 

esta população e freqüentemente combatidas pelas autoridades locais. O que se pode 

afirmar, é que essas práticas de cura eram muito difundidas entre esta população e, 

freqüentemente, combatidas pelas autoridades locais, tendo em vista os processos 

encontrados. 

Já quando esse mesmo promotor se referiu “a luta do Bem contra o Mal”, pode 

se perceber que este expressou sua concepção católica, ao associar essas práticas de cura 

vinculadas ao “Mal”.  Dessa maneira, é construída uma representação de mundo a partir 

de uma perspectiva da dualidade entre bem e mal. Esta é uma concepção peculiar do 

cristianismo, ou seja, o promotor assumiu um discurso a partir da visão do campo 

religioso feirense predominantemente católico, zelando pela religião permitida e aceita 

publicamente. 

No trecho em que afirmou: “Se, por algum motivo, mais uma ves (sic), não saia 

vencedor o Bem, resta a satisfação de se tra- se (sic) trabalhar pelo saneamento da 

sociedade”; é notório também a defesa de seus ideais de “civilidade”. Enquanto 

representante da elite de Feira de Santana julgava ter como “missão” implantar um 

modelo de modernidade. Para tanto, era necessário reprimir todas as manifestações de 

tradição afro-brasileiras 26 na cidade – vistas como o Mal. 

A forma contundente em que o discurso foi escrito, pode evidenciar a 

reincidência desses casos, pois estas práticas desafiavam as autoridades e os princípios 
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 Mais uma vez se utiliza o termo afro-brasileiro, mas nesse caso devido ao fato do réu possuir uma casa 
conhecida como “da Estrela”, uma casa de candomblé, conforme é relatado nesse mesmo processo.  
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religiosos católicos. A conclusão desse raciocínio encontra-se nas últimas palavras do 

promotor que admitiu que a luta do “bem” nem sempre era vencedora, então se 

satisfazia em “ trabalhar pelo saneamento da sociedade”, ou seja, pela eliminação dos 

sujeitos indesejáveis, que neste caso eram representados pelos supostos curandeiros.  

Nesse sentido, percebe-se, como salientou Chartier que “as percepções do social 

não são, de forma alguma, discursos neutros: produzem estratégias e práticas (...) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros (...)” (Op. cit. p. 17). O promotor 

nesse discurso defendeu claramente seu interesse de grupo a partir do lugar social em 

que ocupava. Por isso, tentou dessa forma, impor sua visão de mundo social e seus 

valores. 

Ainda nesse processo de J. C. surge mais um elemento a ser examinado 

enquanto fator de discriminação e desqualificação das práticas realizadas por essas 

pessoas. O promotor relatou que: 

 

Há tempos, que esta promotoria vem recebendo queixas contra o curandeiro 
J. C., (...) que exerce criminosamente a medicina, já usando de gestos, de 
palavras, e até fazendo diagnósticos. Mas, Exmo. Dr. Juiz, não é só por amor 
a arte que curandeiro exerce a profissão. Vai mais longe: cobra 
desalmadamente de seus clientes, daí, sem ter profissão certa e definida, 
conseguir ilicitamente sofrível fortuna 27. 

  
Essas palavras expressavam a idéia de que esses rituais tinham apenas a 

finalidade de proporcionar renda a seus realizadores. Pode se perceber que as palavras 

deste promotor detonavam uma opinião generalizada dessas práticas, ao deixar 

subentendido que estas se realizavam apenas com fins lucrativos.    

O mesmo argumento também foi utilizado contra I. F.28, que se declarou 

cartomante, acusada de charlatanismo e curandeirismo. Ela entrou com um pedido de 

Habeas Corpus Preventivo contra estas acusações. Mas o delegado encarregado tentou 

obrigá-la a restituir uma quantia a duas supostas vítimas: uma teria sido enganada na 

cidade de Feira de Santana e a outra na cidade de Serrinha. Conforme o delegado ela 

“não negou que sob a capa da cartomancia exerce o curandeirismo, como não negou que 

tivesse recebido as importâncias” 29. Para ele “não seria possível receber quinhentos e 

cincoenta (sic) cruzeiros de uma pessoa apenas para por cartas” 30. 

                                                           
27 CEDOC – UEFS: E: 4, CX: 94, DOC: 1963. 
28 CEDOC-UEFS, E: 4, CX: 92, DOC: 1832. Esse caso é a mesma cartomante que através de seu 
advogado afirmou possuir uma licença para exercer a cartomancia. 
29 Idem. 
30 Idem. 
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O delegado relatou que a suposta cartomante só foi detida para apuração dessas 

acusações acima descritas e, em virtude da atitude desrespeitosa desta ré com ele da 

seguinte forma: “(...) ao sair da delegacia insinuou que esta autoridade (o delegado) 

estaria movendo atos de perseguição contra sua pessôa (sic), dizendo que enquanto 

reclamava contra seu procedimento concedia licenças para candomblés.” 31 A ré 

colocava em cheque as contradições dos comportamentos de permissividade e tolerância 

de alguns agentes do poder local. 

Poder-se imaginar como este delegado deve ter ficado irritado com esta 

declaração. E não seria por menos! Em seu relatório sobre a ré escreveu que: 

 

Ante a evidencia (sic) de suas atividades perniciosas, que procurava justificar 
dizendo que na capital as exercia autorizada pelo Dr. Barachisio Lisboa, foi-
lhe advertido que Feira não tem ambiente para essas atividades e por isto se 
não tivesse disposta a renunciá-las seria melhor que fosse exercê-las em 
noutra qualquer parte, porque contaria com a decidida repressão desta 
autoridade 32. 

 

Revelava-se assim, a partir dessa fala, as representações acerca das práticas desta 

ré. Assim como o promotor, responsável pelo caso de J. C., também ficou demonstrado 

na declaração deste delegado às representações acerca das práticas afro-religiosas em 

Feira de Santana. Esta autoridade também defendeu um “saneamento” da sociedade 

quando afirmou que em “Feira não tem ambiente para essas atividades”, ou seja, para 

essas práticas de cura associadas às manifestações afro-brasileiras.  

Esta cidade, portanto, nas palavras deste delegado, não tinha espaço para esses 

indivíduos devido as suas práticas condenáveis e se, porventura, essas pessoas 

insistissem em permanecer atuantes seriam reprimidos severamente. E era justamente 

isso o que ocorria conforme os processos analisados.  

Veremos no próximo capítulo, como esses supostos curandeiros eram 

perseguidos e como elaboravam estratégias de ação para sobreviverem diante do cenário 

de discriminação e perseguição as suas práticas populares de cura consideradas crime.

                                                           
31 Idem.  
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 Idem. 



 

 

CAPÍTULO II – REPRESSÃO E RESISTÊNCIA DAS TRADIÇÕES 

AFRO-BRASILEIRAS EM FEIRA DE SANTANA 

 

Para analisarmos os processos de repressão as práticas de cura bem como a ação 

de seus adeptos diante do cenário de perseguição, antes faz-se necessário destacar uma 

contradição. Ao passo que a Constituição Republicana previa liberdade de culto 

religioso cristão, o código Penal 33 em vigor condenava as práticas de curandeirismo, 

contudo, estas eram freqüentemente associadas aos cultos afro-brasileiros. Conforme 

esta legislação Penal compreende-se como exercício de curandeirismo todos aqueles 

que:   

 

 prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer 
substância; II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; III - fazendo 
diagnóstico: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.  Parágrafo 
único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também 
sujeito à multa. Forma qualificada 34. 

 

É relevante citar outra versão para este mesmo Código encontrada em um dos 

processos criminais aqui analisados 

 
 
“(...) curandeirismo é o indivíduo inculto, ou sem qualquer habilitação 
técnico-profissional, que se mete a curar, com o mais grosseiro empirismo. 
Várias são as formas de exercício do curandeirismo, segundo o artigo 284. A 
primeira delas consiste no fato de que, habitualmente, prescrever, ministrar 
ou aplicar qualquer substância. Esta pode ser do reino vegetal, animal ou 
mineral. Outra modalidade é o uso de gestos (passes, manipulações), de 
palavras (rezas, benzeduras, algaravias cabalísticas) ou de outros expedientes 
(pretensas liberações de espíritos maus, invocações de” caboclos”, etc) 35 

 

 

Como se pode perceber são duas versões para o mesmo artigo, embora se 

refiram ao mesmo ato considerado crime, na segunda versão se pode notar a referência 

mais direta às práticas espirituais, sobretudo, a idéia que se tinha acerca dos envolvidos. 

A pessoa era considerada inculta, ou seja, ignorante, sem qualificação profissional e 

sem método cientifico.  

                                                           
33 Foi utilizada para esse estudo a versão de 1940, Art. 284. 
34 Idem.  
35 Esta citação se encontra no Processo crime de M. M. de 1956; E 1/CX  21/DOC 384; na sentença do 
juiz ao réu. Nesse trecho transcrito consta como referência Nelson Hungria, cód. Penal, vol. IX, p. 154.  
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As atividades aqui mencionadas, conforme afirmado anteriormente eram 

freqüentemente associadas às formas de religiosidade de matrizes africanas. A 

“invocação de caboclos”, por exemplo, era muito recorrente nas casas religiosas que os 

cultuavam como divindades juntos aos orixás36. Dessa maneira, fica evidente a escrita 

tendenciosa dessa versão, revelando a ideologia do corpo jurídico que elaborava as leis 

e reprimia às práticas que consideravam inferiores e sem qualificação. 

Braga (Op. cit.) ao estudar a repressão policial aos terreiros de candomblés em 

Salvador e Ilha de Itaparica, na Bahia, em sua obra Na gamela do feitiço, ressaltou que 

não era tarefa difícil indiciar um indivíduo adepto da tradição afro-brasileira por 

curandeirismo ou exercício ilegal da medicina, pois como afirmou “(...) a prática 

religiosa afro-brasileira implica, como um dos elementos essenciais, a noção de cura, 

esta última buscada através da utilização de plantas e ervas medicinais (...)” (Op.cit. p. 

137).  

Sampaio em sua tese de doutorado A história do feiticeiro Juca Rosa (2000) ao 

se referir aos rituais de cura praticados nas religiões afro-brasileiras afirmou que: “A 

prática de cura, assim, não se separa do restabelecimento do axé, já que a saúde e a 

doença são pensadas de forma integral, onde o espiritual e físico estão interligados, e o 

equilíbrio de um é fundamental para o bom funcionamento do outro.” (Idem, p. 212). 

Ao tratar do contexto feirense Senna também analisou a íntima relação das 

religiões afro-brasileiras com a noção de cura. Ele destacou que nessas formas de 

religiosidade a doença é sempre resultado de alguma ação humana, seja voluntária – 

“coisa feita” – ou involuntária – a ação de algum encosto, mau-olhado, inveja e etc. 

Quando o indivíduo adoece é porque seu copo encontra-se “aberto”, pedindo alguma 

ação de fechada de corpo e outras prevenções. (Op. cit. p. 177). 

Nesse sentido, baseado nas leituras acerca da concepção de cura nas religiões 

afro-brasileiras analisada nesse trabalho, é possível afirmar que o exercício ilegal da 

medicina ou o curandeirismo se tornava, muitas vezes, uma justificativa legal para se 

reprimir as manifestações de origem africana. Dessa maneira, a ilegalidade dessas 

atividades não decorria da celebração de um culto pertencente a uma religião não cristã, 

mas pelo fato das atividades espirituais desses indivíduos se enquadrarem em uma 

prática considerada crime no Código Penal. Ou seja, apesar da liberdade de culto 
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 O autor Ronaldo Senna ao analisar as Encantarias feirenses, encontrou diversas formas de religiosidade 
onde se invocavam caboclos, ou seja, divindades indígenas. Os rituais, conforme este autor eram em sua 
maioria, caboclarizados. Essa questão foi analisada no primeiro capitulo. 
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prevista na Constituição, essas pessoas eram impedidas através do aparelho repressivo, 

de exercerem algumas de suas principais práticas religiosas.  

 

 

2.1 A RESISTÊNCIA LEGAL 

 

Conforme foi discutido, as religiões de matrizes africanas possuíam uma íntima 

relação com a noção cura. Nos casos aqui analisados, a lei que condenava as práticas de 

curandeirismo sempre era invocada nos termos de acusação de um indivíduo que 

exercia estas atividades. Como por exemplo, temos o processo de 1949, de dona I. F. 37, 

brasileira, casada, cartomante, acusada de charlatanismo e curandeirismo, quando em 

um Hábeas Corpus Preventivo solicitado por seu advogado o mesmo utiliza o seguinte 

argumento: 

 

A suplicante não exerce a medicina, por não está devidamente habilitada, não 
se inculca como curadora por meios secretos, não desce à prática do 
curandeirismo, e, por esses motivos, não existe de sua parte qualquer infração 
à legislação penal. Dedica-se como muitos outros, ao estudo da cartomancia, 
anunciando, também como muitos outros, em jornais e impressos a sua 
habilidade 38. 
 
 

Mas uma vez, fica latente o conflito ideológico provocado pelos discursos 

intelectuais entre curandeirismo e cartomancia. Para a prática de curandeirismo eram 

consideradas ações exclusivas das classes subalternas e baldas, além da inflação do 

Código Penal.  Contraditoriamente, a cartomancia também era considerada uma ciência 

que envolvia estudo, mas parece aqui que era mais tolerada até mesmo nas propagandas 

dos anúncios jornalísticos.  

 É possível que seu advogado soubesse da repressão legal que existia em relação 

às variadas práticas de cura que muitas vezes eram relacionadas ao crime de 

curandeirismo e, concomitantemente, associadas às práticas religiosas afro-brasileiras, 

consideradas todas “baixas”. Por isso, ele se adiantou em defender que sua cliente “não 

se inculca como curadora por meios secretos”, ou seja, não cura por meios ligados à 

magia e a feitiçaria, portanto não estaria cometendo nenhum crime.  

                                                           
37

 CEDOC - UEFS; E 4/ CX 92/ DOC 1832. Seu caso foi apresentado no primeiro capítulo desse trabalho. 
38 Idem. 
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Esta ré, conforme apresentado no primeiro capitulo desse trabalho, se sentiu 

ameaçada pelo delegado de polícia que tentou obrigá-la a restituir uma quantia que tinha 

recebido de duas supostas vítimas que contrataram seus serviços.   

Apesar de se declarar cartomante, parece que esta senhora também exercia 

outras atividades espirituais. Conforme o delegado ela foi acusada por um homem 

residente em Feira de Santana chamado S.R.S. Esta testemunha relatou a autoridade que 

sua mãe entregou a cartomante certa quantia para tirar espíritos de sua irmã que se 

achava sob os cuidados de um médico Dr. W.F, mas esta suposta vítima ao saber do 

procedimento de sua genitora logo procurou dona I. F. e pediu de volta à quantia que lhe 

foi negado. 

O delegado ainda afirmou que tinha recebido outra queixa contra dona I. F. Esta 

acusação vinha da cidade de Serrinha, onde a cartomante teria agido de maneira 

semelhante recebendo uma importância de uma Sr. A. B. para curar a embriaguês de seu 

marido. O processo foi revelando, assim, os vários pertencimentos sócios religiosos da 

ré. 

Dona I. F. chegou a ser detida devido a um ato desrespeitoso 39 com a autoridade 

e por não ter restituído a quantia as supostas vítimas que enganou, mas foi posta em 

liberdade pouco tempo depois de alguém chegar com a licença 40 que possuía para bater 

Candomblé. O Delegado se mostrou muito irritado com a ação da ré em tê-lo enfrentado 

e o desacatado ao ponto de ter afirmado que: “Se erro houve, foi o de ter esta autoridade 

exceder-se em tolerância com a criminosa, deixando de proceder ao inquérito 

imediatamente, visto tratar-se de Crime Contra a Saúde Pública, que não comportava a 

tolerância em apreço”. 41  

Percebe-se que o delegado se empenhava aqui em acusar dona I. F. pelo crime 

de curandeirismo, não da cartomancia. E como visto no fim desse processo, em 

momento algum esta autoridade agiu de forma tolerante com a acusada, pois chegou até 

a detê-la em sua delegacia sem apurar devidamente o caso. 

No relatório do delegado de Serrinha, enviado à autoridade de Feira de Santana 

ele pediu providências enérgicas contra a acusada tentando obrigá-la a restituir a quantia 

que recebeu da suposta vítima naquela cidade:  

                                                           
39

 Os relatos que apresentam esse desentendimento entre a ré e o delegado de polícia responsável por sua 
prisão foram apresentados no primeiro capítulo desse trabalho. 
40

 Apesar da acusada ter se declarado cartomante, contraditoriamente, a mesma afirmou possuir uma 
licença para candomblé. 
41

 CEDOC - UEFS; E 4/ CX 92/ DOC 1832. 



 

 

33 

 
“caso haja recusa na restituição da importância furtada, peço ainda a V. S. 
recambia-la (sic) a esta delegacia a fim de responder pelo (sic) fraude 
cometida e mesmo á (sic) pratica de medicina ilegal, haja vista a vitima 
paciente não vai passando muito bem” 42.  

 

Diante dessas declarações, fica evidente como era utilizada pelas autoridades a 

lei que criminaliza o curandeirismo, pois o fato da cartomante I. F. ter recebido dinheiro 

para tirar espíritos e de ter tentado curar a embriaguês do marido de uma suposta vítima, 

prevê crime contra a Saúde Pública. Suas práticas aqui a condenavam de exercer 

ilegalmente a medicina.  

O delegado de Serrinha chega sugerir que ela teria ministrado, em seus 

procedimentos de cura, alguma substância 43 em seu cliente ao afirmar que “a vitima 

paciente não vai passando muito bem.” Assim este seria um claro indício de suas 

atividades de curandeira, não apenas de cartomante. 

Afirmando também se defender da perseguição das autoridades e de vizinhos, 

dona R. E. P 44, brasileira, casada, comerciante e residente em Feira de Santana entrou 

com um pedido de Habeas Corpus Preventivo contra os supostos atos de perseguição 

contra ela, haja vista, as duas prisões que afirmou ter sofrido arbitrariamente. Conforme 

seu advogado, Dr. H. N. S.   

 
A paciente acha-se sob constante ameaça de prisão, ilegalmente, porque 
alguns de seus vizinhos, pôr (sic) motivos desconhecidos, e pôr (sic) 
desfrutarem de prestigio com as autoridades policiais do Municipio, 
entenderam de perseguí-la, acusando-a de “mãe de santo”. Tamanha foi a 
intiga (sic) criada e as queixas falsas levadas a Delegacia de Policia que o Sr. 
Delegado não se digna nem de ouvi-la ordenando sumeriamente sua prisão. A 
paciente esteve presa há cerca de três meses, sendo libertada pela 
interferência do Sr. J. M. F. No dia 21 do findante, a paciente (sic) sofreu 
nova prisão, arbitraria, á ordem do Sr. Delegado de Policia, e foi posta em 
liberdade novamente a pedido de amigos. A paciente trabalha para mantêr-se 
(sic). Tem pequenos negócios e um sitio em Candeias 45. 

 

No parecer do juiz foi afirmado que esta autoridade considerou exagerada a 

defesa do advogado em favor de dona R. E. P., solicitando, portanto, informações mais 

precisas para que pudesse se pronunciar melhor sobre o pedido de Habeas Corpus. Em 

resposta ao juiz, o Delegado P. C. C. afirma que: “R. E. P. não se encontra presa e nem 

sofre coação por parte da policia local, apesar de haver contra a mesma várias queixas 

                                                           
42

 Idem. 
43

 Se a ré usou algum tipo de medicação ou substância, isso não foi apresentado diretamente no 
processo.  
44

 Esse processo ocorreu em 1960: CEDOC: E 2/CX 57/DOC 1025.  
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registradas nesta Delegacia, em andamento para apuração de certos fatos que se alega 

contra a citada R” 46.  

O desfecho desse processo permanecerá desconhecido, pois suas folhas se 

encerram por aqui. Não se sabe o parecer final do juiz. O que não descarta a 

possibilidade de elaborar algumas considerações sobre esse caso. Mas antes é relevante 

destacar uma curiosidade nesse caso: o termo curandeirismo não foi mencionado nesse 

processo, então qual seria a acusação legal para esta senhora ter sido presa? Ser mãe-de-

santo, como seu advogado afirmou ter sido acusada pelos seus vizinhos? É possível que 

o termo mãe-de-santo aqui esteja denotando também curandeira.  

No esforço de defender dona R. E. P., seu advogado também se preocupou em 

livrá-la da acusação de obter fins lucrativos por meios condenáveis pelo Código Penal, o 

que está expresso na forma imperativa quando diz que “A paciente trabalha para 

mantêr-se (sic). Tem pequenos negócios e um sitio em Candeias.” Dessa forma, a 

acusada não estaria envolvida em nenhuma atividade condenável, pois declarou de onde 

tirava seu sustento. 

Outro fator a ser destacado nesse caso é a ajuda prestada à R. E. P. por pessoas 

que se diziam seus amigos, as livrando por duas vezes da prisão. Isso pode indicar que a 

referida ré possuía uma rede de influências com pessoas importantes que a protegiam. 

Além disso, parece que ela possuía algum prestígio entre pessoas de uma determinada 

classe social. Esse fator pode também ser inserido no rol de estratégias de resistência e 

negociação elaboradas por pessoas que sofriam esse tipo de perseguição. Se ela era 

mesmo mãe-de-santo, não se sabe, o que se pode afirmar é que se realmente tivesse 

sido, não confirmaria isto às autoridades, devido às representações negativas que esse 

termo possuía, uma vez que poderia ser associado às práticas de curandeirismo e, 

portanto, se constituir em um ato criminoso. 

Para não correr este risco, não somente dona R. E. P., mas a maior parte dos 

sujeitos que protagonizaram esses processos tentavam se proteger diante à repressão de 

formas variadas, a mais comum era o pedido de um Habeas Corpus Preventivo. Esses 

personagens sabiam muito bem que suas práticas religiosas poderiam ser associadas 

pelas autoridades a um ato criminoso, como o curandeirismo, por isso, elaborava 

diferentes formas de agir perante a perseguição policial que sofriam. 

 

                                                                                                                                                                          
45

 Idem. 
46

 Idem. 
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2.2. O CANDOMBLÉ E AS PRÁTICAS DE CURANDEIRISMO 

  

Conforme Edmar Santos, que estudou a resistência e a perseguição aos 

candomblés do Recôncavo Baiano as palavras  

 

“feitiço e feitiçaria, bruxaria, feitiche e feitichismo foram largamente 
utilizados pala imprensa no sentido de desqualificar e homogeneizar práticas 
diferentes de cura e religiosidade, (...) contribuindo para uma construção 
singular de um estereótipo da feitiçaria vinculado aos candomblés. (2009, 
p.71) 

 
Podemos atribuir esta mesma concepção ao contexto feirense, a partir da análise 

dos processos crimes. Como se pode notar, no caso de dona R. E. P. apresentado 

anteriormente, o fato dela ter sido acusada de “mãe de santo” 47 foi suficiente para a 

mesma ter sido presa por duas vezes, já que neste processo não constou nenhuma 

“prova” de suas práticas ilegais. Assim como este exemplo, neste estudo foram 

encontrados casos que merecem destaque por apresentarem uma clara associação do 

curandeirismo, da feitiçaria e da magia, enquanto práticas negativas e criminosas, com o 

Candomblé, e as religiões afro-brasileiras em geral. 

M.M. 48 acusado de curandeirismo, brasileiro, natural de Cachoeira, analfabeto, 

trinta e dois anos de idade, residente na Vila de Bonfim - distrito de Feira de Santana - 

foi processado por exercício ilegal da medicina mediante remuneração, forma 

qualificada conforme o Código Penal. Este caso foi o mais longo, pois contra ele 

houveram três processos criminais. Através desses processos foi possível conhecer um 

pouco da trajetória deste curandeiro. 

Sua história começa com um Habeas Corpus Preventivo que data o ano de 1956 

devido a uma ameaça de prisão que afirmou ter sofrido da sub-delegacia de Bonfim de 

Feira. Até este ano, conforme o que consta no processo, o acusado não possuía nenhuma 

queixa contra ele. No Termo de Declaração do acusado é relatado que: 

 
(...) sendo chamado pelo inspetor Modesto de tal, conhecido como Modesto 
Arriero, para residir em Bonfim, deixou sua cidade natal, Cachoeira, e passou 

                                                           
47

 Conforme CARNEIRO (1948) o titulo de mãe-de-santo vem do fato desta chefiar um candomblé e 
aceitar iniciantes. Os chefes podem ser chamados de várias maneiras segundo este autor: nos candomblés 
nagôs são chamados yalorixá ou babalorixá – que significa pai e mãe de santo; nos candomblés jejes, os 
chefes se chamam vodunô – em ambos os casos; nos candomblés de Angola e do Congo, chamam-se 
inkice (pai) e mamêto de inkice (mãe); e nos candomblés de caboclo, padrinho e madrinha, zelador e 
zeladora. (Ibid: 128)  
48

 Trata-se aqui do processo de M. M. CEDOC: E 1/CX 21/DOC 384 que foi apresentado no primeiro 
capítulo deste trabalho, ele possuía uma licença para exercer “ciências ocultas”, esta foi anexada no 
referido capítulo deste estudo. 
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para Bonfim; que Modesto convidou-o para com ele o paciente trabalhar em 
“candomblés”, porém, como, posteriormente, houvesse se separado de 
Modesto, montando uma pequena quitanda, onde também vende remédios, 
passou o mesmo a persegui-lo; que não é o subdelegado de Bonfim e sim 
Modesto, que se esta valendo de sua condição de inspetor para, em vês em 
quando, dizer ao paciente que o subdelegado mandou chamá-lo preso; que 
Modesto, ultimamente, tomou do paciente, o cartão que ora se encontra sobre 
a mesa, como um pretexto que justificasse a perseguição, embora o mesmo 
cartão, no momento fosse apresentado a Modesto para que ele mandasse 
imprimir igual (...) 49.          

 

A cópia deste cartão no qual se referiu o réu M. M. foi anexada no mesmo 

processo e seu conteúdo encontra-se transcrito na página de número seis deste 

documento 50. Sem dúvida trata-se de uma propaganda dos serviços espirituais prestados 

pelo acusado na qual anuncia suas habilidades.  Na frente deste cartão está escrito 

datilografado: “Caboclo São Cipriano; Executa qualquer serviço de Magia Negra ou 

Branca; (o máximo de garantia) (...)”. No verso, manuscrito consta: “(...) M. M., curador 

especialista (...) do ramo que se segue: brigas entre família, questões de lares, atrapalhos 

na sua vida e outros (...)”. Como se vê, trata-se um especialista nos assuntos não só de 

cura, mas de questões diversas. Qualquer semelhança com as propagandas atuais sobre 

serviços mágicos religiosos, não será mera coincidência. 

Um fator que merece destaque no depoimento do acusado foi à afirmação de que 

teria sido convidado pelo inspetor para trabalhar em “candomblés”, sendo que este 

estava o perseguindo devido a um suposto rompimento entre os dois. M. M. chega a 

declarar que o inspetor havia tomado dele o cartão como justificativa para acusá-lo, pois 

seria o primeiro indício de suas atividades de curandeiro, consideradas crime. Esse 

relato denunciava um suposto envolvimento de uma autoridade policial com 

“candomblé”, embora contra esta autoridade nada tenha sido investigado nos processos 

que se seguem envolvendo o réu. 

No pedido de informações sobre M. M., solicitado pelo Juiz de Feira de Santana 

ao sub-delegado de Bonfim de Feira, este enviou àquela autoridade a cópia do Inquérito 

que foi instaurado contra o acusado naquela Vila. Neste inquérito consta uma denúncia 

da promotoria que relata algumas atividades de cura realizadas pelo acusado com duas 

supostas vítimas:  

 

O acusado (...) agindo como curador, conforme os ditames do “baixo 
espiritismo”, praticou diversas diligencias, fazendo a “limpesa” (sic) de I. J. 

                                                           
49

 Idem. 
50

 Idem. 
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S., surrupiando deste a importância de 3.180.00 e de M. L. M. a importância 
de 1.000.00, afim de tirar deste, um espírito de tuberculoso que se achava 
encostado e naquele para fechar o corpo (...) 51. 

 

O inquérito contra o réu M. M. por suas atividades de curandeiro, estão 

diretamente associadas aqui conforme as palavras da promotoria ao “baixo espiritismo”, 

ou seja, relacionadas às práticas rituais consideradas inferiores mediante ao uso do 

termo depreciativo pelas autoridades. O Subdelegado, no sentido de tomar providências 

contra o curandeiro, solicitou um mandado de apreensão na residência do acusado. A 

busca foi realizada no dia dezenove de junho de 1956, pelo inspetor de quarteirão M. 

O., aquele acusado pelo réu de convidá-lo para trabalhar em “candomblés”! No auto de 

apreensão realizado pelas autoridades constou uma lista dos objetos apreendidos: 

 

Lista dos “trastes” 
1 estátua, representando o DIABO, chamado “INCHÚ”; 1 dita estátua, em 
ponto menor, denominada “INCHÚ”; 1 ferro do INCHÚ; 8 frascos diversos, 
contendo pemba branca, pemba azul e verde. (informações do indiciado); 1 
pacote com “patuá”. – favas negras, etc; 4 colares “pingo d’água”; (...); 1 
frasco de pílulas; Vários busos (sic) africanos; 1 pasta de couro; 1 ossada 
humama; (...); 1 pistola calibre 44 (...) 52. 
 

  

 Como podemos notar, a maioria dos objetos acima listados no Auto de 

Apreensão são comumente utilizados em Candomblés de modo geral. A expressão 

inchú reflete a escrita do termo exu, aqui associado ao diabo, a “pemba”, por exemplo, é 

um pó sagrado usado na purificação de ambientes. O giz utilizado também pelas 

divindades da umbanda para riscar no chão os ‘pontos’(ou símbolos) que as 

identificam53. A “pasta de couro” no processo estava relacionada ao atabaque, ou seja, 

instrumento de percussão largamente utilizado em cerimônias de candomblés. 

 Em seu depoimento, o réu declarou que “apesar de exercer a profissão de 

mecânico, (...) abandonou esta ocupação e se dedicava agora as “ciências ocultas”; (...) 

que na sua casa de residência não trabalhava de curandeiro, ia nas portas atender aos 

chamados, (...) que não tinha candomblé em sua casa (...)” 54. Temos aqui um exemplo 

de um serviço espiritual em domicílio.   

                                                           
51

 Idem, p.4. 
52 Idem, p.7. 
53 Essa definição foi usada pelo autor Vagner Silva em seu livro Candomblé e umbanda, Caminhos da 
devoção brasileira; Ed. Ática; SP; 1994. 
54  CEDOC: E 1/CX 21/DOC 384; p.6. 
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Se M. M. pertencia ao Candomblé, isso não foi afirmado diretamente pelo 

mesmo, principalmente pela contradição em seu próprio depoimento, pois ora afirmava 

que exercia as “ciências ocultas” e que foi chamado por amigos para trabalhar em 

Candomblés, ora afirmava que “não tinha candomblés em sua casa” apenas atendia a 

chamados nas portas. Aliás, a prática de candomblé, conforme Soares (Op. cit.), não 

obrigava a formação de terreiro, a não ser por designação das divindades africanas.  

O fato de ter declarado não possuir Candomblés em sua casa, também pode 

indicar que este acusado sabia muito bem o terreno em que estava pisando e quais 

seriam as conseqüências para aquele que admitia “bater candomblé”, posto que, essas 

atividades eram fortemente perseguidas. Esta poderia ser também uma estratégia de 

resistência contra a repressão.  Não obstante, o fato a ser destacado é que os objetos 

apreendidos em sua casa, comumente usados nos Candomblés, foram associados 

diretamente às práticas de curandeirismo. 

Nos termos de declaração das supostas vítimas deste curandeiro são relatados, 

em detalhes, os serviços prestados pelo mesmo. A primeira vítima I. J. S., residente na 

Vila de Bonfim afirmou que o curandeiro lhe foi indicado por um conhecido seu, 

chamado A. de tal. Por isso, acabou convencido em contratar seus serviços. Disse ainda 

que o curandeiro foi até sua fazenda e realizou diversos “preparativos”, “lhe vendeu um 

patuá”, tratou de seus filhos, dando-lhe remédios; e ainda lhe roubou um carneiro. Que 

gastou uma boa quantia com os serviços, e que M. M. deu uma parte desta para A. de tal 

que lhe ajudou nos preparativos. 

A segunda vítima, M. L. M. afirmou que o mesmo homem chamado A. levou o 

curandeiro a sua casa recomendando que tratasse da saúde com ele, e assim o fez. O 

diagnóstico do curandeiro conforme esse relato foi o de que esta suposta vítima possuía 

“dois espíritos de gente tuberculosa”.  Sendo assim, este cliente contratou seu serviço 

por uma determinada quantia.  

Além disso, este declarante afirmou que tomou alguns remédios recomendados 

pelo curandeiro e que o tratamento não teve efeito, pois só piorou. Disse ainda, que não 

procurou a ajuda de um médico porque não tinha dinheiro na época e que foi iludido 

pelo indiciado. Como podemos perceber, a classe social das pessoas que recorriam aos 

curandeiros reflete as dificuldades econômicas para custear as despesas médicas que, 

por sua vez, eram consideradas extremamente caras para uma população despossuída de 

meios financeiros. 
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Diante dos relatos destas supostas vítimas, dá-se prosseguimento ao inquérito no 

sentido de julgar as atividades realizadas pelo acusado. Assim, testemunhas foram 

convocadas pela acusação, são elas: T. B. C., médico residente na Vila de Bonfim; R. R. 

P., Funcionário Federal também residente nesta vila; e J. B. T., negociante que disse ser 

vizinho da casa comercial do indiciado.  

Ressaltamos que os depoimentos destas testemunhas trazem quase a mesma 

versão dos fatos: as três afirmaram ter ouvido falar das atividades do indiciado, do 

acontecido com as duas supostas vítimas que o acusaram, da apreensão realizada pela 

polícia em sua casa e de uma suposta briga que teve o réu com sua mulher. Ao que tudo 

indica conforme a leitura do processo, não eram pessoas que possuíam relação direta 

com o acusado, pois afirmaram apenas que ouviram dizer o que relataram. Além disso, 

o próprio acusado afirmou em interrogatório que só conhecia as supostas vítimas, pois 

estas procuram seus serviços. 

Em seu relatório o Subdelegado E. S. S. afirmou que o suposto curandeiro “(...) 

conseguiria iludir os incautos, e, a título de curas milagrosas (num tuberculoso), e frente 

a sua alta feitiçaria, gestos, despachos, bozós, também restabeleceria a paz a 

prosperidade nos lares dos lavradores. (...)” 55 Sendo assim, esta autoridade solicitou 

que fossem tomadas providências no sentido de enquadrar as atividades de M. M. nos 

termos do Art. 284 do Código Penal. Conforme o subdelegado ficou claro as práticas de 

curandeirismo do acusado, pois este “a titulo de curas milagrosas” e “frente a sua alta 

feitiçaria, gestos, despachos, bozós (...)”, exercia criminosamente a medicina. Mais uma 

vez aqui, nota-se uma homogeneização de práticas de cura: feitiçaria, bozós e 

despachos; relacionando-as todas com o crime de curandeirismo.  

Destacamos um trecho do debate que integrou este inquérito entre o Juiz, o 

advogado de defesa e o promotor Público. Este último argumentava que: 

 

Encarando o processo encontramos farta e decisiva prova que o denunciado 
(...) exercia o curandeirismo. Conforme se vê das provas do inquérito, da 
apreensão do material e do depoimento das testemunhas de acusação. Estas 
pessoas da melhor sociedade Bonfinense sendo que o primeiro até 
funcionário federal (...) foi este processo (...) que tem maior número de 
provas (...). Até pouco tempo havia neste foro diversos apetrechos 
apreendidos naquela casa de candomblé de Bonfim (...) 56. 

 

                                                           
55  Idem; p.12. 
56  Idem, ibidem. 
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 A “farta e decisiva prova” que o promotor afirmava possuir contra o M. M. se 

respaldava nos objetos apreendidos e nos depoimentos das testemunhas de acusação, 

que, como o mesmo afirmava eram “da melhor sociedade Bonfinense”, o que validava 

ainda mais para esta autoridade a veracidade de seus testemunhos. Dessa maneira, 

ficava demonstrado o alto rigor de intolerância com as práticas mágico-curativas pelas 

autoridades e por um determinado setor da sociedade e, conseqüentemente, com as 

práticas de cura relacionadas às religiões afro-brasileiras.   

Além disso, também ficava evidenciada na declaração do promotor que a 

repressão também possuía colaboração de certa elite local que entendia essas práticas 

como um perigo a ser combatido. As autoridades, conforme discutido no primeiro 

capítulo deste trabalho, ao combater essas práticas, representavam também um 

determinado segmento social, portanto, agiam a partir de um lugar social em que 

ocupavam e de suas ideologias. Sendo assim, foi o testemunho de um médico e de um 

funcionário federal – membros de uma “alta sociedade” – que foram ouvidos contra o 

acusado deste caso. 

Em vinte e oito de novembro de 1959, enfim, a sentença do Dr. Juiz foi 

proferida. Citando o jurista Nelson Hungria, que elaborou uma versão para Código 

Penal de 1940, elaborou o veredito condenando M. M. de acordo com o Art. 284 a pena 

de detenção de seis meses, seguido do pagamento de uma multa, por se tratar da forma 

qualificada do crime em que foi condenado. 

Não obstante, a trajetória do curandeiro não se encerrava aqui. O mesmo foi 

encontrado atuando novamente, agora em Feira de Santana. Em 9 de abril de 1965 o 

defensor público entrava mais uma vez com um pedido de Habeas Corpus Preventivo 

pelos mesmos motivos: alegando perseguição do delegado de Polícia a M. M.  

Dessa maneira, é possível afirmar preliminarmente que a repressão não 

conseguiu êxito suficiente para deter os supostos curandeiros. E, além disso, este se 

configurou também em mais um caso em que as pessoas envolvidas nesse tipo de 

ameaça policial utilizaram de um recurso legal, como um Habeas Corpus, para se 

proteger da repressão declarada. 

No entanto, diferentemente dos casos até aqui analisados, o mesmo não ocorreu 

com M. C. 57, brasileira, baiana, casada, 40 anos de idade, lavradora, analfabeta e negra. 

Esta senhora e sua neta de sete anos de idade chamada J. M. O. foi arbitrariamente 

detida em 1948 pelo delegado de polícia,  quando passavam em frente da delegacia de 
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polícia de Feira de Santana. Este processo se desdobrou até 1958, embora não tenha 

sido encontrada a carta de sentença nesse documento.  

Ao contrário dos outros processos criminais, a acusada não teve sequer uma 

oportunidade de responder inicialmente em liberdade, pois foi simplesmente detida 

apenas por causa dos trajes que ostentava sua neta – trajes associados a cerimônias de 

Candomblé. Conforme o relato do delegado os fatos se sucederam dessa maneira: 

 

Tendo surpreendido M. C. às dez horas de hoje (28 de agosto de 1948), 
quando conduzia pela mão a menor J. M. O., sua neta, em trajes pitorescos e 
excêntricos, usados nas ‘cerimônias’ dos candomblés, baixos-espiritismos, 
curandeirismos ou quejadas (...)” 58. 

 

Os trajes “pitorescos e excêntricos” conforme as palavras do delegado que os 

desqualificou, eram, sem dúvida, associados às práticas afro-religiosas, conforme 

verificamos na foto da menor no momento da atuação de sua vó 59:  

 

                              
Foto 2 retirada dos autos do processo CEDOC: E 4/ CX 102/ Doc. 2119. 

 

Na fotografia da neta de M. C., a menor ostentava os símbolos e as roupas do 

ritual religioso em questão. O conjunto do seu ornamento – torço, camisa, saia, colares, 

pulseiras, uma espécie de pulseira na parte superior do antebraço 60, a cor branca, o pano 

                                                                                                                                                                          
57 CEDOC: E 4/ CX 102/ DOC 2119.  
58 Idem. 
59 Idem. Fotografia anexada no processo de M. C.  
60 È comum e compõe a tradição de casas de candomblés o uso de “palha da costa” (vegetal) trançada, 
amarrada no ante-braço superior, como símbolo de proteção. Chama-se, por exemplo, de “contraegum”. 
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da costa, um pano cumprido que parecia estar envolvendo o pescoço, provavelmente 

protegendo um elemento sagrado constituído por um colar menor, que diferia dos 

demais por representar o “santo” Orixá, Vodum, Inquice - representavam  a combinação 

de  traços identitários dos grupos africanos na re-projeção da áfrica ancestral, 

recombinados e ressignificando aspectos da cultura ocidental. Muitos desses elementos 

estão mantidos nas práticas rituais atualmente. 

Nota-se no relato do delegado, o quanto era acentuada a repressão aos cultos 

afro-brasileiros em Feira de Santana pelo fato da autora ter sido surpreendida apenas 

pelos trajes de sua neta que foram associados aos cultos afro-brasileiros. Diferente dos 

demais processos aqui analisados, o motivo de inquietação baseava-se só na evidência 

da roupa associada às práticas condenadas.  

O conjunto da indumentária foi desqualificado, identificado pela autoridade 

policial como trajes “pitorescos e excêntricos”, pois denunciava a participação em 

cerimônias dos candomblés, ou seja, concomitantemente foram associados às práticas 

religiosas consideradas inferiores pelas autoridades que representavam uma determinada 

camada social e religiosa. Dessa forma, essas representações que foram forjadas acerca 

das religiões de matrizes africanas foram extremamente excludentes e estigmatizadas, 

confirmadas no tom depreciativo e preconceituoso desta autoridade. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o Candomblé, ou qualquer outra religião de 

matriz africana, era visto pelas autoridades policiais de Feira de Santana – enquanto 

representantes de uma elite católica - como superstição e práticas diabólicas vinculadas 

ao mal, por isso deveria ser perseguido; pois eram desqualificadas e homogeneizadas 

como práticas de feitiçaria, curandeirismo, magia negra e falsa medicina.  

Iniciado o inquérito contra M. C., foi solicitado um exame de Corpo de Delito na 

criança. O laudo de Exame de Lesões Corporais apontou para os detalhes da vestimenta 

da menina. Conforme o exame, esta criança encontrava-se em boa aparência, mas 

possuía lesões sobre a pele decorrente de enfermidade. Consta também que J. M. O. 

esteve na casa de um certo senhor D. de tal, durante seis meses, para “fazer santo”. O 

que vale destacar nesse relatório médico é uma observação manuscrita acerca da cabeça 

raspada da criança. Sugere que a menor se encontrava com a cabeça raspada devido a 

um ritual de magia negra. Nas declarações dos envolvidos daí por diante será sempre 

mencionado o fato da cabeça raspada da menina. No termo de declaração da vó de J. M. 

O. ela afirmou que: 
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(...) que a cerca de três mezes (sic) entregou J. ao candomblezeiro D. F. M. 
que a encerrou em quarto para fazer um “tratamento” pois a mesma vinha 
doente de certo tempo (...) que a levou para o Posto de Higiene cujo Médico 
afirmou trata-se de vermes tendo dado umas pílulas; que em conseqüência do 
remédio o corpo da criança “pocou todo” razão porque a entregou aos 
cuidados de D.; que efetivamente a criança saiu do “quarto do santo” algumas 
vezes “em traje de festa” para ouvir missa na Igreja Matris (sic) da cidade e 
tomar bênção a madrinha do “terreiro” a “mãe pequena” M. S.; que sábado 
saira a menor mais uma vez (...) e quando se dirigia para a casa de M.ao 
passar em frente a Delegacia de Policia foi detida por causa dos trajes de J.; 
que o cabelo da menina foi raspado pela declarante não por D., em 
conseqüência de grande quantidade de piolho; que não entende nada de 
candomblé tendo ido algumas vezes ao “terreiro” de D. por causa da menina, 
segundo elle (sic) dizia “tinha santo e precisava de tratar”; que efetivamente 
viu a menina “dar o santo”na primeira vês que compareceu ao “terreiro” de 
D. (...) 61 
 
 

A partir deste relato é possível tecer algumas considerações. Ficou evidente que 

o fato de M. C. ter levado sua neta ao terreiro de Pai de D. se deu por motivo de saúde e 

pela falta de êxito dos médicos, pois a mesma afirmou ter levado a menina antes ao 

Posto de Higiene e que, em decorrência da efeitos possivelmente colaterais do 

medicamento, a menina piorou. Confiou a menor, então ao pai D. por acreditar em seus 

tratamentos espirituais de cura.  

Apesar da afirmação da acusada de que o cabelo da menina foi raspado devido 

aos piolhos, tudo indica que provavelmente a criança passava por um ritual de iniciação 

religiosa com finalidade de cura da enfermidade que sofria.  A acusada declarou que o 

Pai D. lhe disse que a criança “tinha santo e precisava se tratar” e que “viu a menina dar 

o santo na primeira vez que foi ao “terreiro” de D.”, ou seja, ela presenciou a criança 

entrar em  transe místico. Essa descrição também pode indicar uma prática de cura 

através da iniciação religiosa.  

De acordo com o Senna, existe um tipo de transe espiritual chamado transe de 

cura que consiste na “utilização do transe como mecanismo de tratamento de choque ou 

de vinculação do homem ao sagrado por um processo de interferência com a finalidade 

da feitura da cabeça (...)” (Op. cit. p.183). Ao que parece, devido à verossimilhança do 

ritual de cura relatado nesse documento com a definição deste autor, este pode ter sido o 

processo pelo qual passou J. M. O. Posto que, a cabeça da criança também se 

encontrava raspada, o que pode ser relacionado ao processo de iniciação chamado 

                                                           
61 CEDOC: E 4/ CX 102/ DOC 2119. 
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“preparação de cabeça” 62 comumente utilizado nos Candomblés atuais, particularmente 

em Salvador e algumas localidades do Recôncavo Baiano 63. 

Outro aspecto salientado nessa declaração, é que a menor saiu várias vezes para 

ouvir missa. Essa prática é ainda mantida nos candomblés de Salvador, conhecida como 

dia da benção da Iaô.64 Assim como a prática de “Dar a benção” não só a madrinha, que 

também era a “Mãe pequena do Terreiro, como aos mais velhos iniciados.  

O fato de M. C. ter afirmado que o motivo da cabeça raspada da criança foi a 

grande quantidade de piolhos e que “não entende nada de candomblé”; pode indicar 

também uma forma de se proteger diante da repressão, pois a mesma acabara de sofrer 

uma atuação do delegado de polícia apenas por causa dos trajes de sua neta que foram 

associados imediatamente a cerimônias de Candomblé.  Razão suficiente, neste caso, 

para a repressão. Essa hipótese também se confirmou nas declarações tanto do pai-de-

santo D. F. M. como da madrinha da menor em questão, pois todos são unânimes em 

tentar esconder da polícia o motivo da cabeça raspada da criança. 

No termo de declaração de M. F. S. madrinha da menor J. M. O. - baiana, 

solteira, doméstica, branca, instrução primária e pobre - ela afirmava: 

 
(...) que menor estava paramentada porque ia ser “iaou” no “terreiro” do 
“pai” D. e estava preparando-se para ser “filha-de-santo”; que a declarante é 
“mãe-pequena” no terreiro de D. mas que nunca “sentou em cadeira” e nem 
foi “confirmada” e é assim chamada porque ajuda o “terreiro” de D. em 
alguma cousa; que a menor J. para ser “iaou” tinha que ficar trancada (...) na 
casa de D. uns três meses, não pegar em dinheiro (...) que J. só usa colares e 
“balagandans” em tempo de festa ou quando vai sair; que efetivamente 
rasparam o cabelo da menor J. mas a declarante sabe por informação da vó da 
menina (...) que o fizeram por causa do piolho; que a menos J. estava 
trancada num quarto da casa de D. desde o dia 13 de junho dia de santo 
Antônio, saindo constantemente para a missa e para tomar a bênção da 
declarante como “mãe pequena” do terreiro de D.; que de fato estavam 
preparando uma festa bonita para a saída da “iaou” do “quarto do santo”, 
sendo evitada a “solenidade” por causa da polícia; que (...) não vive de 
feitiçarias cuidando apenas de sua pensão na rua do Meio 65.      

    

A versão dos envolvidos no processo em relação à cabeça da criança ter sido 

raspada ainda permanece a mesma, alegando a eliminação de piolhos. È importante 

                                                           
62 Conforme Júlio Braga: “O ritual da ‘preparação de cabeça’ consiste em oferecer alimentos à cabeça 
preparando-a para receber, por meio do transe místico, a divindade para qual o indivíduo se inicia e 
dentro dos princípios da nação de candomblé a raspagem da cabeça” Fuxico de candomblé; Estudos Afro-
brasileiros/ Braga, Júlio; Feira de Santana: UEFS; 1988; p.64. 
63 Sobre a especificidade do culto nagô em Cachoeira, sem raspagem da cabeça, consultar Vilson Caetano 
de Souza Junior. Nagô: a nação de ancestrais itinerantes. Salvador: editora FIB, 2005. 
64 Esse ritual é contestado por algumas casas de candomblés em Salvador que declararam movimento de 
resistência e associação do candomblé com o catolicismo, desconstruindo o sincrétismo clássico. Ver 
Manifest Sincretismo religioso de mãe Stella de Oxossi. 
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destacar que ao mesmo tempo que a madrinha de J. M. O. afirmava que rasparam a 

cabeça da menina por causa dos piolhos, ela afirmava também que a menor “estava 

paramentada porque ia ser ‘iaou’ no ‘terreiro’ do pai D.”. Isso significa dizer que a 

menina, ao que tudo indica, teria passado por um ritual de iniciação no Candomblé. 

Percebe-se assim, uma clara tentativa de justificar o fato da cabeça raspada da criança, 

mais uma vez.  

Além disso, essa declaração ainda nos informa sobre a organização do espaço 

religioso em questão, contendo cadeiras, alusão a cadeira iniciáticas 66, tempo de 

iniciação que variava segundo alguns sacerdotes entre três e seis meses; que não pegava 

em dinheiro, dado certamente pelo seu estado considerado de pureza espiritual, e que 

menina se manteve reclusa em um quarto. Pelas indicações desta declaração, 

provavelmente o dia da apresentação pública da criança como iaô foi no dia 13 de 

junho, dia de santo Antônio, possivelmente de acordo com o sincretismo afro-católico 

em que era devotado ao Orixá Ogum ou seu equivalente em algumas nações de 

candomblé. 

 Além da possível “desculpa” dos piolhos, é pertinente ressaltar que, no 

depoimento de M. F. S., ela se declarou católica apesar de ter afirmado ser mãe pequena 

no terreiro de pai D. O termo mãe pequena significa em alguns Candomblés atuais, a 

auxiliar imediata do pai ou da mãe-de-santo, a iquequerê da estrutura organizacional do 

Candomblé 67. Embora existam adeptos desta religião que convivem com as duas 

formas de crença – o catolicismo e o Candomblé - sua declaração também pode 

demonstrar uma estratégia de defesa diante das autoridades, o que também foi expresso 

de forma imperativa quando afirmava a madrinha da criança que “não vive de feitiçarias 

cuidando apenas de sua pensão na Rua do Meio.”  

Parece uma hipótese possível que esta depoente possuía alguma noção da 

associação que as autoridades faziam da feitiçaria com o Candomblé. Dessa forma, a 

mesma se adiantou em justificar sua ocupação, para não correr o risco de ser confundida 

com uma feitiçeira, mãe-se-santo ou curandeira; uma vez que, estas expressões eram 

comumente usadas como sinônimas pelas autoridades.  

A afirmação que demonstra essa possibilidade foi o momento em que ela 

declarou que “nunca sentou em cadeira e nem foi “confirmada” e é assim chamada 

                                                                                                                                                                          
65 CEDOC: E 4/ CX 102/ DOC 2119. 
66 Sobre a função das cadeiras de posto consultar Braga, A cadeira do Ogã 
67 BRAGA, Júlio. Fuxico de candomblé; Estudos Afro-brasileiros; Feira de Santana: UEFS; 1988; p. 73. 
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porque ajuda o “terreiro” de D. em alguma cousa”, ou seja, ela destacou em seu 

depoimento que efetivamente não é mãe-de-santo, apenas auxilia o pai D., 

provavelmente na tentativa de se isentar de alguma acusação. 

Convocado a depor sobre o caso da menor J. M. O., no dia 2 de setembro de 

1948, o pai-de-santo D. F. M., baiano, casado, 35 anos de idade, cor parda, profissão de 

pedreiro, grau de instrução primária e condição social pobre; se declarou de religião 

“culto afro-brasileiro”. É relevante ressaltar que esse processo foi o único entre os 

analisados neste trabalho que trouxe esta definição de religião. No seu termo de 

interrogatório ele afirmou 

 

que efetivamente tem uma “casa” no lugar Ponte Alegre na Estrada das 
boiadas subúrbio desta cidade; que não vive de curandeirismo ou do 
candomblé e que vive de sua profissão de pedreiro, vendendo bananas, aipim 
e etc. e sendo ajudado nas despezas (sic) da casa por sua mãe e por sua 
mulher (...) algumas vezes auxiliado por dona M. F., “Mãe Pequena” da 
“casa”; (...) que a menina J. estava efetivamente na casa do interrogado desde 
o dia 13 de junho do corrente ano levada por sua vó materna; que a menina 
não ficava presa no “quarto do santo” e sim em liberdade, brincando o dia 
todo como o filho de criação do acusado; que de fato J. no primeiro dia em 
que foi na casa do interrogado deu uma tremedeira, nada podendo contar pois 
estava no acompanhamento da missa; que a cabeça de J. não foi raspada, 
tendo entretanto o acusado cortado o seu cabelo por causa do piolho; que 
efetivamente J. estava sendo preparada para ser “iaou”; (...) que já teve a 
oportunidade de ser chamado outras à Polícia pelo mesmo motivo, tendo sido 
varejada sua casa e a preendidos (sic) uns “couros” (atabaques) (...) 68           

 

Antes de tecer as considerações acerca dessa declaração, é relevante destacar 

uma afirmação de João José Reis (2008) que, ao discorrer sobre a história de um 

sacerdote africano nos fins do Brasil imperial, salientou que este sacerdócio era por 

consenso cultural uma ocupação remunerada de acordo com o seriço prestado. Embora 

este autor se refira a um contexto distinto ao do tratado aqui, é possível perceber que as 

práticas de origem africana eram vistas de maneira semelhante nos casos aqui 

analisados, como uma atividade remunerada.  

Não obstante, conforme foi discutido a repressão no contexto feirense se apoiava 

em uma justificativa legal, pois esta forma de sacerdócio era freqüentemente associada 

ao exercício ilegal da medicina, por se tratar de uma prática de cura remunerada 

realizada por um individuo não habilitado mediante os termos da medicina clássica. 

Sabendo disso, o pai-de-santo D. F. M. em sua declaração se empenhou em justificar 

                                                                                                                                                                          
 
68 CEDOC: E 4/ CX 102/ DOC 2119. 
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sua ocupação quando afirmou “que não vive de curandeirismo ou do candomblé e que 

vive de sua profissão de pedreiro”. 

Dessa maneira, pode-se perceber que ele demonstrou uma percepção no tocante 

à acusação legal que recaía freqüentemente sobre esses casos: de curandeirismo. Como 

a razão alegada por M. C. da menina ter-lhe sido entregue foi por motivo de doença, 

quando interrogado, este pai-de-santo tratou logo de justificar às autoridades que não 

praticava o curandeirismo, pois vivia de seu trabalho de pedreiro e não de suas 

atividades religiosas. Dessa maneira, não estaria cometendo crime. 

Assim como M. F., madrinha da menina J. O. M., parece que este sacerdote 

também estava informado de como as autoridades locais agiam diante dessas práticas, 

mesmo porque conforme declarou, já tinha sido convocado pela polícia em outras 

ocasiões pelo mesmo motivo. Ele tinha um exemplo pessoal da ação policial contra os 

Candomblés, pois afirmou que sua casa já tinha sido invadida por policiais que também 

apreenderam seus objetos sagrados. 

Outro fator a ser considerado no depoimento deste pai-de-santo é sua versão 

para o fato da cabeça raspada da criança. A contradição entre as declarações de M. C. e 

D. F. M. – a primeira afirma que foi ela quem raspou os cabelos da menina, e o segundo 

diz que cortou os cabelos da criança por causa dos piolhos - aponta mais claramente 

para uma possível estratégia de resistência diante da repressão que acabara de sofrer os 

três envolvidos neste caso. Talvez, tanto a vó da menina, como sua madrinha e o pai-de-

santo tentassem esconder das autoridades a razão da cabeça raspada da criança.  

Nesse sentido, é possível considerar que o temor dos envolvidos diante da 

repressão fazia com que estes elaborassem estratégias de resistência variadas, como a de 

esconder algumas de suas práticas religiosas que pudessem comprometê-los perante as 

forças repressivas da justiça que as condenavam e as enxergavam negativamente. 

 Os personagens aqui apresentados sabiam muito bem que suas práticas 

religiosas poderiam ser consideradas pelas autoridades locais como um ato criminoso, e 

que era fortemente combatido. Confirmar ser do Candomblé ou pertencer a qualquer 

outra forma de religiosidade de origem africana poderia significar assinar sua própria 

sentença de prisão. Isso reafirma a existência de um cenário repressivo em que as 

variadas práticas de cura relacionadas às diversas formas de crer, eram homogeneizadas 

e criminalizadas pelas autoridades policiais. 

  

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como foi ilustrado nesse estudo, mesmo após a nova Constituição Federal 

quando o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país e conseqüentemente 

deveríamos conviver com todas as formas religiosas, os indivíduos que exerciam suas 

atividades espirituais eram perseguidos por suas práticas. Estas, freqüentemente 

associadas a um ato criminoso, como foi o caso das pessoas que realizavam suas 

atividades de cura no contexto aqui analisado.  

Conforme discutido até então, o Código Penal de 1940 condenava essas práticas 

por entendê-las como exercício ilegal da medicina. Mas, ao passo que estas eram 

combatidas, reprimiam-se também diversas formas de cura, muitas vezes, presentes em 

diferentes tipos de religiosidade afro-brasileira, ou não. O que se pode concluir, é que 

esta repressão se baseava também em concepções ideológicas de determinados grupos 

sociais e religiosos.  

Dessa maneira, os agentes de cura os agentes de cura e os previsores da sorte 

que realizavam suas atividades espirituais em Feira de Santana eram perseguidos por 

suas práticas, desqualificadas pelas autoridades que tendiam a homogeneizar as diversas 

formas de cura como feitiçaria, curandeirismo, magia negra e falsa medicina. No 

trabalho aqui realizado, foi demonstrado que essas práticas eram representadas 

negativamente pelas autoridades que as reprimiam em nome dos ideais de um 

determinado grupo social e religioso que representavam.    

O Candomblé, ou qualquer outra religião de matriz africana era visto pela elite 

católica e pelas autoridades judiciais de Feira de Santana como superstição e práticas 

diabólicas vinculadas ao mal, por isso deveria ser combatido pelo bem da sociedade. A 

partir da análise dos processos, foi constatado ainda o quanto era rigorosa a repressão 

aqueles que eram acusados por suas práticas de cura. E, ao mesmo tempo, o quanto 

esses indivíduos perseguidos elaboravam estratégias de ação diante da repressão, como 

por exemplo, na tentativa de esconder suas atividades espirituais e crenças no momento 

da acusação. 

As fontes analisadas nesse estudo, juntamente com as leituras realizadas, 

possibilitaram uma reflexão acerca de como viviam os adeptos das religiões afro-

brasileiras em Feira de Santana e como era diverso seu campo religioso, abrigando 

várias formas de religiosidade. Não obstante, as possibilidades de análises não se 

encerram por aqui. Ainda há muito para se refletir e se debruçar sobre esse corpus 



 

 

documental tão valioso utilizado nessa monografia, posto que, trata-se de um tema 

importante e pouco explorado na história dessa cidade.  

Um exemplo disso são as possibilidades de aprofundar o estudo quanto às 

relações e correspondências entre a religiosidade afro de Feira de Santana com a 

religiosidade de Salvador e Recôncavo. As permanências de elementos rituais nas 

práticas afro-brasileiras nesse contexto que, como vimos, é tão diverso e repleto de 

influências. 

Durante este estudo, a cada nova leitura dos processos, surgiam novos elementos 

a serem considerados, o que comprova que as possibilidades de análise estão longe de 

se esgotarem, o que viabiliza a oportunidade de ampliação dessa pesquisa que apenas dá 

seus primeiros passos. Se não fosse a sagacidade inevitável do tempo, escreveria tudo 

de novo! 
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