
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Renatha Thais Menezes Santos 

 

 

 

 

 

 

Mulheres de “Roque”: 

Vivências e devoção das prostitutas de Riachão do Jacuípe e o culto a São 

Roque. 1940-1990 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

2012 



2 

 

 

 

 
Renatha Thais Menezes Santos 

 

 

 

Mulheres de “Roque” 
Vivências e devoção das prostitutas de Riachão do Jacuípe e o culto a São 

Roque. 1940-1990 
 

 

 

 

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Banca Examinadora da 

Universidade Estadual Feira de Santana, 

como exigência para obtenção do grau de 

Licenciado em História. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 

2012 



3 

 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banca examinadora considera esta 

monografia adequada como requisito para a 

conclusão do Curso de Licenciatura em 

História da Universidade Estadual de Feira 

de Santana. 

 

 

 

Feira de Santana, 21 de março de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Profª. Drª Ione Celeste Souza 

Orientadora - UEFS 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof.  Ms Rodrigo Osório 

UEFS 

 

 

 

______________________________________________ 

Profª. Drª Elizete da Silva 

UEFS 

 

 

 



4 

 

 

 

RESUMO 
 

 

 Este trabalho pretende analisar as representações das vivências e a devoção das 

prostitutas de Riachão do Jacuípe no espaço festivo dedicado a São Roque, partindo de 

uma análise acerca do universo da festa, dos conflitos, das diversões e das apropriações 

do espaço de sociabilidade festivo, dos indivíduos que vivenciaram o período de 1940 a 

1990. 

 

Palavras-chaves: Riachão do Jacuípe, São Roque, prostituição. 
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RESUMEN 

 

 
Este trabajo pretende analizar las representaciones de las vivencias y la devoción de las 

prostitutas de Riachão do Jacuípe en el espacio festivo dedicado a San Roque, a partir 

de un análisis acerca del universo de la fiesta, de los conflictos, de las diversiones y de 

las apropiaciones del espacio de sociabilidad festivo, de los individuos que vivenciaron 

el período comprendido entre 1940 y 1990. 

 

Palabras-clave: Riachão do Jacuípe, San Roque, prostitución. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho tem como objeto de estudo as vivências na devoção em louvor à 

São Roque em Riachão do Jacuípe, especialmente por parte das prostitutas, que 

encabeçavam a parte profana da festa: a Lavagem da Rua do Fogo. A escolha da 

temática surgiu em 2009, quando me foi dado a oportunidade de fazer uma pequena 

pesquisa para a disciplina de História Oral, na época ministrada pela professora Larissa 

Penelu.  

 Contudo, a minha experiência de contato com a festa de São Roque vem desde 

os tempos de criança, quando via aquele cortejo acordar a todos em dias de festas, e 

quando ia com minha família para as missas e à procissão de São Roque. Nunca entendi 

direito a divisão que existia na festa- o lado religioso e a festa feita pelas mulheres da 

Rua do Fogo - e o estranhamento que causava em algumas pessoas tal prática. Com o 

passar do tempo fui percebendo os motivos da divisão dos festejos, e ao entrar no curso 

de História descobri a possibilidade de sua investigação e registro. 

Para este trabalho, o uso de fontes orais foi indispensável, pois permitiram trazer 

as vivências das pessoas que presenciaram e participaram das festas no passado, através 

de suas representações das mesmas. Tais homens e mulheres, por serem das classes 

subalternizadas, tiveram suas vozes não registradas historicamente, assim, através do 

uso das fontes orais, pude captar e analisar as representações sobre a Festa em louvor a 

São Roque do município de Riachão do Jacuípe. 

Assim, esta pesquisa tem como principal objetivo analisar as representações 

acerca do universo da festa em louvor a São Roque, tal como sua parte religiosa, com a 

devoção e conflitos que existiram; e a parte profana com o cortejo encabeçado por 

prostitutas, relatando suas vivências no ofício prostitucional e os elementos sincréticos 

presentes no cortejo. 

Para atingir tal objetivo utilizei depoimentos orais de indivíduos que viveram a 

época, pessoas que participaram e/ou tiveram seus parentes, de alguma forma, ligados a 

prostituição e aos festejos a São Roque nas décadas de 1940 a 1990, fontes impressas e 

arquivos paroquiais. 
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A História Oral é uma metodologia de constituição de fontes e pesquisas aceita 

pelos historiadores a partir do meado do século XX, com o intuito de constituir novas 

abordagens no estudo da História Contemporânea, contudo só a partir da década de 

1970 que a História Oral foi introduzida no Brasil.1 Com a História Oral foram abertas 

novas possibilidades para vários campos da historiografia, e, por conseguinte o estudo 

de novos objetos. Assim neste trabalho as evidências, indícios e registros que foram 

recolhidos a partir das entrevistas com indivíduos que vivenciaram o seu próprio relato, 

mostraram as representações e o sentido que cada um tem da sua própria história. 

Quanto ao instrumental conceitual, nesse trabalho utilizei o conceito de cultura, 

e o de representação, este a partir da proposição de Roger Chartier. Considero, a partir 

deste autor, que as representações têm sempre um objetivo em comum: traçar meios 

explicativos para exercer alguma forma de poder sobre outro grupo. A análise destas 

lutas de representação é fundamental para que se entendam os mecanismos pelos quais 

um determinado grupo impõe, ou tenta impor, a outro a sua concepção do mundo social, 

os seus valores e o seu domínio. Chartier propõe o uso do conceito de representação em 

duas perspectivas: a representação como dando a ver uma coisa distante, o que 

conjectura, uma distinção entre aquilo que apresenta e aquilo que é representado; e a 

representação como exposição de uma presença pública de alguém ou de algo.2
 

Para Chartier, a representação do mundo está relacionada à posição social dos 

indivíduos. Logo, a representação funciona como uma estratégia de classe, que mede as 

relações entre as demais classes sociais. Assim a investigação dessas representações 

sobre a festa de São Roque foi uma tentativa para a compreensão da dinâmica da festa, 

as divergências e conflitos, e os momentos de diversão compartilhada.  

Para tanto, este trabalho esta dividido em duas partes: O primeiro capítulo foi 

subdividido em quatro subtemáticas: na primeira, Tempos de peste, é abordado as 

representações acerca do surgimento do culto a São Roque na cidade de Riachão do 

Jacuípe em provimento à ameaça do assolamento da peste bubônica na região; na 

segunda, Abdias Vital e auge dos festejos, tratamos da figura de Seu Abdias,  como 

grande devoto, organizador e incentivador dos festejos; na terceira, A festa, é abordado 

o sentido de festejar aos santos na Bahia, que sujeitos as influências e apropriações de 

                                                      
1
 ALBERTI,Verena. Histórias dentro da História. In: PINSKI, Carla Bassanezi (org). Fontes Históricas. 

São Paulo: Contexto, 2005.  
2
 CHARTIER, Roger. A História Cultural - Entre Práticas e Representações. Trad. Maria Manuela 

Galhardo. Col. Memória e Sociedade. Lisboa: DIFEL, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 1990, p. 20 
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outras crenças e elementos carnavalescos, distancia-se do sentido inicial de celebração 

igreja Católica, para construir grandes eventos profanos e sincretizados. É descrita a 

festa de São Roque, sua organização e estrutura. Por fim a quarta temática aponta alguns 

conflitos de interesses entre Igreja, políticos da cidade e Seu Abdias, em torno da festa. 

 O segundo capítulo, tratamos da Lavagem da Rua do Fogo, parte profana da 

Festa ao Glorioso São Roque, realizada pelas prostitutas da Rua do Fogo, zona 

meretrícia da cidade. Nele discuto alguns dos motivos de se devotarem a São Roque, e 

ao Orixá correspondente, Obaluaê, partindo de uma análise da similaridade, existente no 

imaginário dessas mulheres por São Roque ser o santo que protegia das epidemias, e as 

doenças que estavam sujeitas devido o ofício da prostituição.  

Analisamos como a festa em louvor a São Roque serviu de apropriação do 

espaço de sociabilidade festiva para essas prostitutas, visto que, restritas à zona do 

meretrício, acharam na devoção a São Roque um meio de ganhar o espaço social e 

festejar. Descrevo também os elementos sincréticos presentes na festa, já que também 

era dedicada a Obaluaê, como as vestimentas afro-brasileiras de Orixás, o banho de 

pipoca etc. Por fim, apresentamos a música tocada nos festejos ao Santo, realizada pelos 

músicos Barbeiros. 
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CAPÍTULO I 

RIACHÃO DO JACUÍPE E O CULTO A SÃO ROQUE 

 

Tempos de Peste 

 Riachão do Jacuípe está localizado no vale do Jacuípe, no semi-árido baiano. 

Teve seu povoamento em grande parte devido sua privilegiada localização à margem do 

Rio Jacuípe3, que corta a cidade.  

A freguesia de Nossa Senhora do Riachão do Jacuípe foi elevada a categoria de 

Vila, Villa de Nossa Senhora da Conceição do Riachão do Jacuípe, em 1º de agosto de 

1878 pelo Barão Homem de Mello, presidente da Província da Bahia, pertencendo a 

Comarca de Feira de Santana. O coronel Marcolino Mascarenhas, proprietário das terras 

onde se localizaria Riachão do Jacuípe, foi um dos principais fazendeiros responsáveis 

pelo surgimento da cidade, sendo seu 1º intendente em 1878. Em 1928, pela Lei nº 

2.140 de 14 de agosto do mesmo ano, assinada por Vital Henrique Soares, Governador 

do Estado, a Villa de Nsraª da Conceição de Riachão do Jacuípe foi elevada à categoria 

de cidade. Depois, por um impasse acerca da dimensão territorial e populacional, o 

município foi extinto, só voltando à condição de cidade pelo Decreto nº 8.447, de 27 de 

Maio de 1933, depois da comprovação que tinha área, população e renda suficiente para 

manter sua autonomia.   

 A religiosidade do povo jacuipense se formou nos princípios da religião cristã 

Católica. Sua primeira, e durante muito tempo única Igreja, segundo o memorialista 

Amarílio Soares4, foi construída no século XIX. A igreja foi dedicada a Nossa Senhora 

da Conceição, tornando-se essa Santa a padroeira oficial da cidade.   

 Sobre o culto a São Roque, não há datação exata sobre quando se constituiu em 

Riachão.  Por isso, o Tempo tratado nesse texto é o Tempo do “ouvir falar” das pessoas 

que viveram a época, ou que tiveram seus familiares de alguma forma ligados aos 

festejos e a devoção a São Roque, até a década de 1990, quando houve o declínio dos 

festejos.    

                                                      
3
 O Rio Jacuípe tem sua nascente em Morro do Chapéu, alto sertão da Bahia, e deságua no Rio 

Paraguaçu, no Recôncavo baiano. 
4
 SOARES, Amarílio. Histórias de Riachão do Jacuípe. Riachão do Jacuípe - BA, 2010 
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São Roque é conhecido no imaginário popular cristão como um dos santos 

antipestilentos, em companhia de São Lázaro e São Sebastião. Nas fontes 

hagiográficas5, encontramos que o jovem Roque teria nascido em Montpellier, França, 

no século XIV, mudando-se para a Itália ainda na juventude. Na Itália, em Piacenza, 

passou a cuidar dos doentes da peste, sendo contaminado pela doença e expulso da 

cidade. Enfermo, refugiou-se em uma cabana nas redondezas, tendo sido alimentado por 

um cão que lhe vinha trazer pão todos os dias. O dono do cachorro, que se chamava 

Gottardo, começou a desconfiar e um dia, ao seguir o cão, acabou descobrindo Roque e 

passou a cuidar dele até sua cura. 

Ao voltar a Montpellier, já curado, ele foi tomado como um espião, sendo preso, 

e na própria prisão morreu. Perto de seu corpo foi encontrado a inscrição “eis in pestis 

patronus”, «Aqui está o protetor da peste».6 Na representação mais conhecida de São 

Roque encontrada na iconografia católica, é figurado como tendo um bastão em uma de 

suas mãos e apontando com a outra a um bubão em sua coxa, um dos estigmas da peste, 

e a seu lado um cachorro, oferecendo-lhe um pão de sua boca.   

Em texto sobre a peste do cólera que assolou a província da Bahia entre 1851- 

1855, Onildo David se utiliza das proposições de Delumeau( ano) , para destacar uma 

das leis que domina o universo do magismo, a lei da similaridade, que se aplica ao culto 

a São Roque: o semelhante se aproxima do seu semelhante para adquirir igual graça. É o 

caso da divinização de Roque: ao ter sido acometido pela peste bubônica, ao cuidar dos 

vitimados da mesma, e depois se recuperar, as pessoas começaram a acreditar que ele as 

livrava ou livraria das pestes. Por isso, é considerado o padroeiro dos vitimados pelas 

epidemias.7 

Numa das versões da Peste, a peste bubônica, ocorre a eclosão de bubões. O 

local mais freqüente em que aparecem os bubões são as axilas e as virilhas. Tais bubões 

são caracterizados por bolhas, duras e de difícil perfuração, provocadas por erupções na 

pele. A peste bubônica tinha duas maneiras de se manifestar; a bubônica normal, na qual 

os bubões são logo visualizados, e que daria maior chance de sobrevivência do 

indivíduo;  e a bubônica septicênica, a qual Delumeau descreve: 

                                                      
5
 Fontes hagiográficas são textos escritos que relatam a vida de santos. 

6
 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente 1300-1800. Trad. Maria Lucia Machado. São Paulo: 

Companhia da Letras, 1989 p. 149 
7
 DAVID, Onildo Reis. O inimigo invisível: Epidemia na Bahia no século XIX. Salvador: 

EDUFBA/Sarah Letras,1996. 
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Manifesta-se de imediato por uma febre de 39-40º, com um grau clínico 

impressionante – pulso rápido, conjuntivas dilatadas, olhar brilhante, vômito, 

boca seca. Os bubões só se desenvolviam em seguida, ao fim de 48 horas. 

Mas podem não aparecer: trata-se então de peste septicêmica. Nesse caso, ou 

o bubão não teve tempo de formar-se, ou então os gânglios atingidos estão 

situados muito profundamente para serem percebidos com facilidade. Foi 

sobretudo essa forma da doença que causou estupefação nos contemporâneos 

das “pestilências” de outrora, pois se desencadeia de forma fulminante. 
8
 

  

 Ainda segundo este historiador medievalista francês, em tempos de pestes, 

formas epidêmicas de enfermidades contagiosas no geral, o mais comum era que as 

pessoas procurassem apego no religioso e nas divindades, do que evitar o agrupamento 

em locais fechados, ou mesmo recorrer a alguma ajuda para o auxílio ou prevenção.9
 

Na década de 1920, a região a qual a cidade pertence, foi acometida por uma 

variação da Peste, a do tipo bubônica. Segundo Seu Toinho, depoente e filho do 

organizador dos festejos a São Roque durante cinqüenta anos, a história que seu pai, 

Abdias Vital, lhe contava era que 

 

Aqui na cidade mesmo, a doença foi essa que contagiou, a peste bubônica, aí 

então eles com medo, o pessoal da zona rural tudo assombrado, naquele 

tempo a notícia corria devagar, ninguém tinha a notícia que tem hoje, então 

chegava a rua que via o alarme aí tomava medo. Aí se apegaram e fizeram 
essa promessa que se não acontecesse nada de ruim que eles iam se juntar pra 

comprar a imagem e festejar a São Roque. Foi aí que aconteceu que não 

afetou Riachão, veio até perto aí da região de Santa Bárbara por aí e por aí 

mesmo acabou.
10

 

 

Segundo Seu Toinho, a população, principalmente a da zona rural, ao saber que 

existia a possibilidade da epidemia de peste bubônica atingir a região de Riachão, e que 

logo poderia chegar até eles, “apegaram-se11” à devoção a São Roque, considerado no 

imaginário popular cristão como padroeiro dos vitimados pelas pestes.  

Contudo, na fala dos depoentes, a peste bubônica não chegou a atingir Riachão, 

e a procissão a São Roque, que mais tarde se transformaria numa festa, foi uma maneira 

de apelação à divindade, a fim de afastar o flagelo que rondava nas proximidades. 

                                                      
8
 DELUMEAU, op. Cit. p. 115 

9
 Ibidem, p. 147 

10
 Antonio de Oliveira Mascarenhas, conhecido como Toinho de Abdias. É filho de Abdias Vital, 

importante organizador dos festejos a São Roque desde a década de 1938 à meados de 1990  
11

 “Apegar-se” na fala sertaneja é o mesmo de pedir intercessão a algo, nesse caso ao divino 
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 Em Feira de Santana, existem registros sobre alguns casos de peste bubônica na 

região. Uma nota no Jornal Folha do Norte, de 1922, noticiou o aparecimento de casos 

de Peste bubônica na região de Feira de Santana:“Tendo apparecido neste município 

casos suspeitos de peste bubônica o intendente pede providencia à hygiene estadual”12 , 

o que me permite constatar a procedência de tais boatos e epidemias relatadas pelos 

depoentes terem de fato ocorrido nas proximidades da cidade de Riachão do Jacuípe. 

Sobre a existência de cultos em ação de graças, devido à ocorrência da peste 

bubônica na região, foi encontrado uma outra nota, datada de 1939, que convidava os 

leitores do jornal para uma grande procissão em ação de graças na freguesia de Santa 

Bárbara localizada a 31 km de Feira de Santana: “Grande procissão, na freguezia de 

Santa Barbara, em acção de graças pela extincção da peste negra”13, dizia a nota com 

o convite, o que permite novamente verificar a existência e a permanência de cultos 

semelhantes ao ocorrido em louvor a São Roque, em Riachão, em toda a região 

possivelmente afetada pela doença. 

A Igreja Católica sempre incentivou os fiéis a recorrerem aos seus Santos 

quando desgraças ou Graças acontecem. Grande parte das festas e procissões religiosas 

ocorrentes na Bahia são devido a milagres e graças alcançadas, como as festas ao Bom 

Jesus dos Navegantes, a Lavagem do Bonfim, a festa de Nossa Senhora da Conceição 

da Praia, muitas vezes sob a forma ou incluindo procissões. Quanto a tipologia, a 

procissão: 

Estas podiam situar-se em diferentes momentos em relação à epidemia: antes, 

de maneira a afastar o flagelo que rondava nas proximidades; depois, como 

ação de graças; ou ainda, como em Marselha em 1720, quando a epidemia já 

começava a declinar, último esforço de prece antes da chegada ao porto; 

afinal, quando a calamidade estava no auge.
14

  

 

O aspecto que mais se assemelha à forma que Delumeau descreve as procissões, 

como à manifestação em louvor a São Roque, em Riachão, é que a louvação a São 

Roque apareceu no intuito de afastar o flagelo da Peste das proximidades da cidade. 

Como é presente na fala dos depoentes, a Peste não chegou a atingir Riachão, e a 

procissão a São Roque, que mais tarde se transformaria numa festa, foi uma maneira de 

apelação à divindade, a fim de afastar o flagelo que rondava nas proximidades. 

                                                      
12

 Jornal Folha do Norte. Livro 1, nº722 p. 37. 1922 
13

 Jornal Folha do Norte, Livro 1, nº 1552, p. 113. 1939 
14

 DELUMEAU, op. Cit, p. 147 
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O contar e repetir as venturas e desventuras dos Santos visa modelar condutas e 

comportamentos sociais que, segundo a visão da Igreja Católica, deveriam ser adotados 

por seus fiéis15. Com a devoção a São Roque não seria diferente. Muitas histórias sobre 

possíveis milagres de São Roque permeiam o imaginário e a memória popular dos 

habitantes de Riachão. No depoimento de Regina Guimarães, moradora da zona rural 

nas décadas de 1940 a 1970, aparece a história sobre um possível milagre de São Roque 

ocorrido na sua família, milagre esse que levou a devoção assídua de toda sua família a 

este santo. Ela conta: 

 

 Ai como tu diz nas prendas que a gente dava, vamos voltar a esses assunto, 

meu tio tinha uma novilha, uma vaca, ai ela apareceu com uma coceira, ela 

se coçando feriu todinha aí nessas feridas pegou bicho, botava remédio e 

nada era nada. Aí meu tio olhou pra mulher e disse assim, dá essa bezerra 

pra São Roque que ele vai curar, olha tu acredita... ai ele disse assim é ela 

vai criar e vai ser uma vaca pra São Roque, a vida toda nós vamos criar ela 

aqui se ela curar. Dizem que dentro de três dias, que parece uma mentira, 

um milagre assim tão grande que ela ficou sanzinha, sanzinha que não 

colocou mais remédio e fico sã e ficou sendo a vaca de São Roque. Todo 

ano quando ela dava cria, às vezes não dava tempo não era na época nem de 

vender, porque ainda tava pequena o bezerro que ela tinha, ai um da casa 

comprava. Se a lista de Abdias chegasse antes e não desse pra vender, um da 

casa comprava e aí dava o dinheiro pra São Roque. Muitos dos filhos que 

tinha, eram treze, alias era cinco ou seis homens, os meninos que nessa 

época às vezes tinha o dinheiro que trabalhava e ai comprava, mas diz que 

ela morreu de velha no pasto, todo ano ela dava um bezerro. Ai o nome da 

vaca, o mais interessante era isso, era Ruída porque ela ficou como se ela 

fosse queimada, uma pessoa que queima não fica assim... ela era toda 

enrugada assim, ai chamava a vaca de Ruída, mas era tão boa de leite.
16

 

 

A história da epidemia nas redondezas de Riachão do Jacuípe também está 

presente na escrita em cordel, utilizada como fonte, do memorialista Amarilio Soares: 

Em 1921 

Uma desgraça aconteceu 

Chegava a Peste Bubônica 

E muita gente padeceu 

Provocou uma epidemia 

Aquele que não resistia 

Agonizou e morreu 

 

O povo de Riachão 

                                                      
15

 BATISTA, Silvania Maria. Conflitos e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana(1930-

1950). Feira de Santana, 1997, p. 13 
16

 Entrevista com Regina Ferreira Guimarães, 25/01/2011 
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Com muita fé implorava 

Ao Glorioso São Roque 

E também acreditava 

Que reza e oração 

A febre e a sezão  

Em pouco tempo se curava 

 

A imagem de São Roque 

Em um navio viajou 

Saindo de Portugal 

Na Bahia ela chegou 

Depois seguiu de trem 

Pra Serrinha e também  

Num carro de boi andou. 

 

A respeito da vinda da imagem de São Roque, Seu Toinho conta:  

 

Ele ouvia o pai dele contar a história de uma doença, a epidemia que 

aconteceu... aí vinha afetando as regiões e aí o pessoal da zona rural com 

medo [...] se apegaram e fizeram essa promessa, que se não acontecesse nada 

de ruim que eles ia se juntar pra comprar a imagem e festejar a são Roque. 

Foi aí que aconteceu que não afetou Riachão veio até perto aí da região de 

Santa Bárbara por aí e por aí mesmo acabou. Aí eles compraram a imagem, 

isso contando ele que o pai dele contava a ele. Essa imagem veio pra 

Riachão... Compraram em Portugal, de Portugal até Salvador veio de navio, 

de Salvador à Serrinha veio de trem, de Serrinha a Riachão veio de carro de 

boi. E aí ela ficou na Fazenda São Roque.
17

 

 

Segundo Silva, era comum as famílias abastadas da região de Riachão darem 

imagens de santos, construírem altares, promoverem e patrocinarem festas de padroeira, 

estando à frente das procissões. A fé e a devoção delas enfeitavam a Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição.18  

Quando a imagem de São Roque chegou, o primeiro local onde ela ficou foi a 

fazenda São Roque, ocorrendo procissões e rezas durante as noites de sua estadia. E foi 

na vinda da Imagem para a cidade que surgiu a festa em louvor a São Roque, que foi 

incorporada ao calendário religioso da Igreja Católica da cidade, nas datas 14, 15 e 16 

de agosto. 
                                                      
17

 Entrevista com Antonio de Oliveira Mascarenhas. 24/09/2010 
18

 SILVA, Marinélia. Memória em conflito ou Padre não deve se meter em política. São Paulo: Nelpa, 

2010, p. 77 
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 Sobre os festejos ao Santo, foi relatado que antes da festa ir para as mãos de Seu 

Abdias, esta esteve nas mãos de Cosme Pereira, que era o cobrador de impostos de 

Riachão, naquela época. Foi ele o responsável anterior pela coordenação da festa, e é 

também mencionado na escrita de Soares: 

 

Cosme Pereira dos Santos 

Era o organizador 

Dos festejos de São Roque 

Por muito tempo administrou 

Foi num mês de agosto 

Que ele com muito gosto  

A seu Abdias entregou 

                                           Abdias Vital Carneiro 

Era um homem dedicado  

Por mais de cinqüenta anos 

Comandou com muito cuidado 

Paciente e muito sério 

Na capela do cemitério 

O seu corpo foi enterrado 

 

 Cosme Pereira ficou a frente dos festejos até 1938, quando doente, resolveu 

entregar às mãos de Seu Abdias a organização da festa. 

 

Abdias Vital 

 

Chartier assinala que as lutas de representações nos possibilitam compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo ou indivíduo impõe, ou tenta impor, sua concepção 

do mundo social, seus valores e seu domínio sobre o outro. Segundo ele, as 

representações não podem ser consideradas discursos neutros, pois produzem 

estratégias, práticas sociais e políticas que tendem a estabelecer uma autoridade à custa 

de outras por elas desprezadas e a justificar aos próprios indivíduos as suas escolhas e 

comportamentos.19 

                                                      
19

 CHARTIER, op. Cit, p. 20. 
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Em depoimento, Aquino Soares, memorialista jacuipense, aponta para um 

possível controle hereditário sobre a festa de São Roque, por parte da família de 

Joaquim Carneiro, pai de Abdias Vital, e avô do depoente Toinho, demonstrando total 

desconhecimento do senhor Cosme Pereira. Tais divergências entre os depoimentos de 

Aquino, Toinho e os escritos de Amarilio Soares alude à representação da família de 

Abdias Vital construída no imaginário da população jacuipense, a ponto de lhe ser 

atribuída toda a responsabilidade durante a história dos festejos dedicados ao santo.  

A História Cultural permite revelar as representações do mundo em sociedade 

que seus indivíduos traduzem em posições confrontadas ou não, ao narrarem a 

sociedade tal como enxergam e pensam que ela seja. Sobre a representação da figura de 

Abdias Vital, no imaginário da população jacuipense, após analisar os depoimentos, 

constatei que este era visto por todos com admiração e veneração. Detentor de posses na 

região, Abdias Vital era um homem admirado na cidade pela figura de grande devoto e 

freqüentador assíduo da igreja católica. Como se não bastasse ser rico, muito religioso e 

honrado com os compromissos cristãos, Abdias Vital possuía em seu patrimônio o 

cemitério da cidade, construído em cima de suas terras, um detalhe que aparece na 

maioria das falas dos depoentes. Ser o “dono” do único cemitério de Riachão lhe causou 

popularidade na cidade e conflitos com a igreja Católica, que alegava o direito sobre o 

móvel. Foi uma figura lendária na memória do povo jacuipense. Católico, não casou e o 

único filho que teve foi adotivo, que é o Seu Toinho. Sempre viveu de sua casa para 

Igreja, da Igreja para o cemitério, do qual além de “dono” ajudava a cuidar, se tornando 

para muito exemplo de devoção. A participação de Seu Abdias na festa de São Roque 

remonta bem antes de 1938, quando assumiu plenamente a sua organização, pois desde 

muito jovem participava e ajudava na organização dos festejos. 

A figura de Seu Abdias é extremamente presente na memória dos depoentes, e 

muitos afirmam que a promessa feita a São Roque, a imagem do Santo comprada e a 

festa teriam sido obra dele.  

 

Quem dominava o cemitério aqui era Seu Abdias, Seu Abdias era quem 

dominava o cemitério, Seu Abdias era quem dominava a cidade, Seu Abdias, 

a ordem que ele desse tava feita, a ordem que ele desse era aquela ordem 

mesmo, aí quando começou essa Lepra foi que Seu Abdias fez uma promessa 

se essa lepra não atingisse Riachão... Ele ia trazer São Roque, ele ia fazer 

uma promessa pra o Seu São Roque, se o Seu São Roque ajudasse que essa 

lepra não combatesse Riachão ele ía mandar buscar uma [...] imagem de Seu 
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São Roque para Riachão e ele ía começar uma promessa de todo ano ele fazer 

uma lavagem oferecida a Seu São Roque.
20

  

 

 De tal modo, no imaginário coletivo, Abdias Vital se transformou no detentor da 

festa de São Roque e o responsável único por seu sucesso, desde a vinda da imagem à 

cidade de Riachão do Jacuípe até o ano de sua morte, 1996, em que todas as 

representações geradas pelo atores sociais pretendem fazer com que a identidade do ser 

representado não seja outra coisa senão a própria aparência da representação, “Assim 

deturpada, a representação transforma-se em máquina de fabrico de respeito e de 

submissão”21.   

 

A Festa 

 

 Sobre o significado de festa, para Guarinello, esta é uma produção do cotidiano, 

uma ação coletiva que ocorre num tempo e lugar definidos, reunindo sentimentos em 

torno do objeto celebrado, seja ela de qualquer espécie, religiosa, política, etc. Assim, 

festa num sentido amplo, é produção de memória e, portanto, de identidade no tempo e 

nos espaço sociais22. Mas reitera: 

 

Por outro lado, dizer que a festa produz identidade não significa afirmar que 

produza, necessariamente, consenso, muito pelo contrário. A festa é produto 

da realidade social, e como tal, expressa ativamente essa realidade, seus 

conflitos, suas tensões, suas censuras, ao mesmo tempo que atua sobre eles.
23

 

 

 

 A festa em louvor a São Roque revela o lado divertido da celebração devocional, 

mas também evidencia alguns conflitos dentro de seu ambiente. Como a maioria das 

festas religiosas na Bahia, a festa a São Roque de Riachão também tinha seu lado 

religioso e profano. O lado religioso era organizado pela Igreja, missas e liturgias em 

                                                      
20

 Depoimento de Idalina Soares da Hora, dona de casa 69 anos, em 24 de janeiro de 2010 
21

 CHARTIER, op. Cit, p. 22 
22

 GUARINELLO, Norberto Luiz. Festa, trabalho e cotidiano. In: Jancsó, István e Kantor, Iris (orgs.). 

Festa: Cultura e sociabilidade na América portuguesa. vol.II. São Paulo:Hucitec: Editora da universidade 

de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial,2001, p. 972 
23

 Ibidem, p. 972 
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homenagem ao Santo faziam parte das atividades. Organizado por Seu Abdias, os 

leilões de objetos e animais, o cortejo com o andor ornamentado, e a Lavagem da Rua 

do Fogo que também era dedicado a Obaluaê, organizado pelas prostitutas e demais 

residentes da Rua do Fogo, revelavam o lado profano da festa. O cortejo da Lavagem da 

Rua do Fogo era discriminado por parte da igreja e da elite da cidade, visto que seus 

integrantes eram pessoas de camadas populares além de desviadas do verdadeiro 

significado da celebração cristã. 

 Couto, acerca das festas religiosas da Bahia no século XIX, analisa as festas 

religiosas populares na cidade de Salvador sob dois aspectos: a carnavalização e as 

formas de controle e tolerância, que tinham por finalidade trazer ao culto dos santos, 

reformas que aproximassem mais os fiéis dos preceitos da fé católica. Entre os 

principais agente reformadores estavam o clero: 

 

O clero reformador considerava que o catolicismo dos baianos, sobretudo da 

população negra e de baixa renda, restringia-se a um nível puramente 

exterior, sem atingir a alma. Freqüentemente misturava-se a fé católica com 

outras crenças religiosas. As festas dos santos costumavam se prolongar nos 

terreiros de candomblé. Na impossibilidade de serem extintas, deveriam ser 

aos poucos substituídas.
24

 

 

Segundo Couto, em algum momento do processo histórico da sociedade 

soteropolitana houve a imbricação dos cultos católicos aos africanos, assim como, a 

incorporação de elementos carnavalescos nos ritos baianos. Contudo, para o clero, o 

lado profano das festas significava o afastamento do real significado de celebrar aos 

Santos, e por isso se procurou purificar as festas das influências de outras crenças, e das 

manifestações profanas tradicionais portuguesas.  

Uma das medidas tomadas, já no século XX, foi a tentativa de substituir datas no 

calendário de festas católicas, que remetiam ao culto dos Santos, muitos dos 

sincretizados com os Orixás dos cultos afro-brasileiros,  por outro não sincretizado, a 

exemplo da substituição da data 4 de dezembro, dedicada antes a Santa Bárbara, pelo 

santo padroeiro da cidade de  Salvador, São Francisco Xavier, que a população 

                                                      
24

 COUTO, Edilece Souza. Festejar os santos em Salvador: regras eclesiásticas e desobediências leigas 

(1850-1930). Universidade Federal da Bahia, p.3. (artigo) 
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soteropolitana pouco conhecia.25 Nessas ações estavam as ordens religiosas que 

pregavam, principalmente, o culto de seus fundadores santificados: 

 

Assim, os franciscanos cultuavam São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo 

Antônio, São Benedito e N. S. da Conceição; os carmelitas, N. S. do Carmo, 

Santo Elias e Santa Tereza; os beneditinos, São Bento, Santa Escolástica e 

São Bernardo; os jesuítas, Santo Inácio, Santa Úrsula e São Francisco 

Xavier.
26

 

 

 Tais tentativas não surtiram efeitos, pois a população preferia cultuar aos santos 

que os ajudavam a resolver os problemas cotidianos: 

 

Pediam a intercessão de Santa Luzia para curar os olhos; São Brás, para a 

garganta; Santa Bárbara, contra trovoadas; São José, para pedir chuva; São 

Sebastião, São Lázaro e São Roque, contra a peste; São Gonçalo, para 

arranjar casamentos; Santo Antônio, para encontrar objetos perdidos e 

também arranjar marido; Sant’Ana, para proteger a família; N. S. da 

Conceição, para cuidar da maternidade.
27

 

 

Apesar de em Riachão do Jacuípe o lado profano do culto a São Roque não ter 

sofrido muita perseguição por parte da Igreja Católica, foi notório nas fontes que este 

também não era aceito como sinônimo de devoção. Por terem a frente dos festejos, 

prostitutas que cultuavam o orixá sincretizado com São Roque, Obaluaê, a Igreja as 

elites da cidade não participavam do momento. Os integrantes eram basicamente 

integrantes das classes populares/pobres da cidade, a maioria residente da Rua do Fogo. 

 Os festejos de São Roque era um dos eventos mais esperados e participados pela 

população jacuipense, tanto pelo lado profano, quanto religioso. Os depoimentos 

afirmam que Seu Abdias costumava enviar cartas para o leilão de São Roque, dias antes 

da festa, às comunidades rurais do município, e todos ajudavam. Mas, segundo Toinho, 

o pessoal da zona rural era quem doava mais:  

 

quem dava pra valer era o povo da zona rural, inclusive, eles viam trazer aqui 

como até hoje ainda trazem, vem pra porta da comissão, a comissão tal 

recebe, até hoje ainda trazem pra você ver a fé enorme a São Roque. 

                                                      
25

 COUTO, Edilece Souza, Tempos de Festas: homenagens a Santa Bárbara, N. S. da Conceição e 

Sant’Ana em Salvador (1860-1940). Universidade Estadual Paulista, 2004, p. 195 (tese) 
26

 Ibidem, p.196-197 
27

 Ibidem, p 197 
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  A festa de São Roque em Riachão do Jacuípe, no período analisado, era uma 

festa religiosa, que se celebrava em modo de novenário, com missas em intenção ao 

Santo. A festa se constituía em uma grande procissão, com um andor ornamentado com 

flores e enfeites, carregando a imagem de São Roque pelas ruas da cidade, com a 

Filarmônica “Lira 8 de setembro” atrás, tocando as músicas religiosas. Tal procissão era 

feita no dia 16 de agosto, último dia dos festejos, fechando o novenário a São Roque.  

 Os festejos contavam também com a parte profana, já citada, a Lavagem da Rua 

do Fogo, na qual a população subalternizada aproveitava para louvar a São Roque com 

samba de roda e modinhas tocadas, pelos músicos Barbeiros que animavam o cortejo, 

dançando e bebendo até tarde da noite.  

Sobre este lado profano dos festejos religiosos se apontou para uma perspectiva 

de continuidade histórica. Abreu analisou este aspecto na festa do Divino Espírito 

Santo, no Rio de Janeiro até meados do século XIX, na qual a população também era 

alegrada pela música dos barbeiros, que animavam a folia anunciadora da festa do 

Divino, com músicas religiosas e profanas, e também ressaltou a ocorrência de leilões. 

 

Ao lado da igreja, sempre cercada de iluminação de copinhos, 

armava-se o império, um pavilhão com uma capelinha ao fundo e terraço na 

frente, onde, em seu trono, o imperador do Divino recebia as homenagens 

dos súditos e presidia os divertimentos e os leilões dos produtos arrecadados 

pelas folias. Ali também ficava a música dos barbeiros.
28

 

 

 Segundo depoimentos de Edelson Ribeiro, Toinho de Abdias, Regina Guimarães 

e Aquino Soares, para organizar e bancar financeiramente os momentos de festa, Seu 

Abdias fazia leilões durante todo o novenário. Eram leiloados objetos e animais, que 

eram doados por toda a população. A população pobre contribuía como podia, a 

exemplo das mulheres da Rua do Fogo, que vinham arrumar a casa e cozinhar para os 

músicos - barbeiros vindos de Pé de Serra29 e que ficavam hospedados na casa de Seu 

Abdias durante os dias de festa. 

 Seu Toinho relata que era muito bonita e farta a festa, e lembra com alegria os 

velhos tempos: “[...] até o café, que era feito pra dá pra o pessoal que tava na rua na 

                                                      
28

 ABREU, Martha. O Império do Divino: Festas religiosas e cultura popular no Rio de Janeiro (1830-

1900). Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p. 65.  
29

 Na época, povoado pertencente a Riachão do Jacuípe, emancipado em 1985. 
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noite de novena, era cozido no leite, fartura era tanta...” (risos ao se lembrar)
30

. Em 

depoimento ele fala que as doações arrecadadas com os leilões das prendas chegavam as 

cifras de 50 a 60 carneiros, sem contabilizar as cabeças de gado.  

 

Era investido em fogos, em flores, a gente ia buscar as flores e tudo, a parte 

interna toda. Era pra pagar os padres que viessem fazer a pregação da festa, 

porque naquele tempo tinha que se pagar porque eles tinham que se 

locomover, tinha despesa não era como se fosse pagamento, era gratificação. 

 

Os conflitos 

 

Sobre o tempo dos conflitos, o elaborar e emitir opiniões, os comentários e 

fuxicos eram formas de expressar as representações do mundo. Em situações de 

conflitos, volta e meia os sujeitos são geralmente forçados a se posicionar sobre 

assuntos que, no tocante envolvem o espaço de sociabilidade a qual se inserem31. Assim, 

os comentários dos depoentes analisados revelaram seus interesses, sentimentos e 

opiniões acerca dos conflitos em torno da festa.    

 Em volta da festa de São Roque permeavam, além da discriminação por parte 

dos festejos profanos, já citados, conflitos de ordens políticas, visto que na época os 

padres responsáveis pela Paróquia de Riachão do Jacuípe aparecem, nas fontes, 

envolvidos com a política local, exercendo influência nas decisões que envolviam a 

festa de São Roque do município. 

 Segundo a fala do depoente Toinho, os politicos nunca ajudaram na festa, por 

exigência de Seu Abdias, que não gostava que políticos da cidade se envolvessem com 

os festejos a São Roque: 

 

Não, nunca deram nenhuma ajuda, prefeitura nunca deu uma ajuda sequer na 

festa de São Roque... Era do povo humilde. E uma coisa que ele fazia questão 

ele dizia (se referindo a Seu Abdias): - Oh eu não quero político nessa festa. 

Eu era vereador e ele me dizia: - Nessa festa faça de conta que você não é 

político e assim eu fazia.  

 

                                                      
30

 Entrevista com Antonio de Oliveira Mascarenhas. 24/09/2010 
31

 SILVA, op. Cit, p. 122 
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 Deixar de fora os políticos da cidade da organização da festa, presente na fala do 

entrevistado, alude a um possível conflito existente nas questões relacionadas a Igreja e 

políticos da cidade envolvidos  em outras festas promovidas pela paróquia. Silva faz um 

traçado sobre a influência que políticos, articulados com alguns padres da Igreja 

Católica, na década de 1970 até 1999 exerceram sobre a população para se beneficiarem 

financeiramente e politicamente. A autora argumenta que na época do Padre Hélio, 

entre as décadas de 1960 e 1980, era frequente a presença de autoridades políticas na 

organização dos demais festejos religiosos da paróquia de Riachão do Jacuípe, assim 

como de intelectuais da cidade, como médicos e advogados. As festas da padroeira 

Nsraª da Conceição, a de São José, a do Espírito Santo e a procissão de Corpus Christi, 

são exemplos de festividades apontados por Silva que tinham a frente na organização e 

patrocínio membros do cenário político da cidade. Silva não faz referência a festa de 

São Roque nessa relação.
32

  

 A Festa ao glorioso São Roque começou a sofrer empecilho com a vinda de 

Padre Hélio para a Paróquia de Riachão. Padre Hélio da Rocha Souza assumiu a 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe nos idos de 1967, 

permanecendo nesta por quinze anos e, segundo Silva, aplicou mudanças nas 

manifestações religiosas, tomando como base o Concílio do Vaticano II, instaurado 

quatro anos antes de sua chegada à Paróquia de Riachão, a exemplo de delimitar as 

festas e celebrações da semana santa, a procissão do encontro, a procissão do senhor 

morto, a sentinela do senhor e a missa de sábado de aleluia.  

Foi uma figura amada e odiada na cidade, e segundo Silva 

 

ficou conhecido como o padre que trouxe à Riachão os verdadeiros princípios 

a serem seguidos pelos católicos. Estabeleceu o cumprimento de desenvolver 

o amor pela Bíblia, a celebração comunitária com a presença ativa dos fiéis, a 

utilização da língua vernácula na missa e na administração dos sacramentos, 

etc.
33

 

 

 Indica que nas festas promovidas pela Igreja Católica, no período que Padre 

Hélio esteve como pároco, são evidentes pessoas da elite jacuipense à frente da 

organização, como patrocinadores e colaboradores, a exemplo da festa da padroeira, 

                                                      
32

 Ibidem, p.89. 
33

 Ibidem, p. 84 
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Nossa Senhora da Conceição, o que ela interpretou como a estrita relação que o padre 

tinha com o poder local e a personalidade influente que se tornou. 

  Com os festejos ao glorioso São Roque, a tentativa de exercício de sua 

influência não foi diferente. Seu Toinho conta que, antes de Padre Hélio, os padres não 

“criavam caso” com o jeito que a festa era organizada por seu pai Abdias: os leilões, a 

procissão religiosa com missas em modo de novena e a lavagem, como a parte profana 

da festa. Ele conta: 

Antigamente os padres não criavam caso, depois de Padre Hélio pra cá foi 

que começou uma fucazinha pra acabar com esse negócio de festa profana, 

mas aí a gente percebia que era por causa da despesa que era. Tinha que 

pagar uma bandinha, comprar muitos fogos, isso tudo.  

 

A representação que Seu Toinho tem de Padre Hélio era que este não 

discriminava a festa profana, e sim tinha certa cobiça com os rendimentos obtidos pelos 

festejos. Para ele, Padre Hélio estava mais preocupado com as despesas que a festa 

tinha, que impossibilitava maiores lucros para a Igreja. Representação semelhante 

ocorre no depoimento de Aquino Soares: 

 

Padre Hélio foi quem começou a criar problema com... Mas não era com 

festa de prostituta não, era tomar a festa da mão de Seu Abdias por causa de 

dinheiro, pensando que aquilo era “rentoso” e Abdias ficava com o dinheiro 

da coisa. Eu era o portador de quando pagava os barbeiros, terminava tudo a 

sobra de dinheiro eu era o portador de levar e doar à Igreja fiz isso muito, 

agora ninguém tinha maldade não ia pegar um recibo nem escriturar nada, 

porque ninguém fazia isso por maldade nem interesse fazia pra manter a 

tradição. Seu Abdias era o zelador da Igreja e não ganhava nada por isso era 

filho de família rica que era os Mascarenhas da cidade, os donos de Riachão 

e do município todo e tinha quatro, cinco fazendas que ele mesmo não sabia 

pra que lado era, então ele não precisava de nada disso. 

 

 

Novamente surge nas falas dos depoentes a representação construída de Seu 

Abdias de homem honesto e bondozo, para Aquino Soares, existia cobiça e 

desconfiança por parte de Padre Hélio sobre as reais cifras que a festa gerava para a 

Igreja, excluindo Seu Abdias de tais práticas. Essa suposta ambição de Padre Hélio, se 

apresentou também na escrita de Silva, em que a autora problematiza estar presente na 

memória jacuipense histórias de desaparecimento de objetos de valor da Igreja, como 

castiçais de prata e ouro;  imagens, como a de Santo Antônio, até hoje desaparecida, e a 
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imagem de Nossa Senhora de Sant’ana, que depois de grande rebuliço na cidade, 

reapareceu e foi reapresentada à população na festa do novenário de São Roque, no dia 

14 de agosto 1979, também aniversário de emancipação política da cidade. Segundo 

Silva, o aparecimento da imagem justamente no dia do festejo de mais notoriedade na 

cidade foi uma manobra de Padre Hélio e políticos do município para aumentar a 

popularidade do prefeito vigente na época. 34  

 Sobre este conflito assim se apresenta o depoimento de Seu Toinho, filho e 

herdeiro da tradição de organizador dos festejos.  

 

O velho dizia que não, mas eu dizia: - Seu Abdias o senhor não é criança, o 

senhor é uma pessoa que não tem experiência, não tá vivido na rua, eu to 

vendo, tá tendo uma ganância do dinheiro.  

- Toinho não pensa um negócio desse não, você é doido.  

E aí quando mexia em padre ele tirava o cavalo da chuva.  

- Não bula não, não bula não.  

Mas aí eu dava umas penadinhas. 

 

Padre Hélio chegou a tentar tirar a organização da festa de São Roque das mãos 

de Seu Abdias. Contudo, a mudança de organizador não obteve o mesmo êxito que a 

festa tinha antes. Essa tentativa durou apenas um ano.  

 

Foi quando aí que Padre Hélio tomou a festa da mão dele, aí ele ficou muito 

triste, eu vi que ele ficou assim, mas não tomou por esse lado da ganância 

financeira. [...] o que aconteceu aí então foi que nessa festa que ele tomou 

conta, o padre Hélio, que eu fui pra lá pra Pé de Serra. Eu não fui a traz da 

banda, eu fui porque eu tinha uma devoção na festa do Bom Jesus, eu disse: - 

eu vou ver o que ele vai fazer esse ano pro leilão de São Roque sem essa 

bandinha lá sem nada. Foi tiro e queda, fizeram a festa, fizeram o leilão não 

saiu nada não tinha ninguém foi um fiasco.[...] Quando foi de tarde depois da 

procissão ele chamou Abdias entregou a bandeira: - Ói tome conta da sua 

festa, só com você dá certo. 

 

Silvania Batista fez um estudo semelhante da festa da padroeira de Feira de 

Santana, Nsraª Sant’ana, em que analisa a convivência no espaço festivo de diferentes 

segmentos da sociedade feirense, nem sempre de forma amistosa, mas sempre 

compartilhando da devoção, promovida pela festa à Senhora Santana. Batista argumenta 
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que entre as décadas de 1930 e 1940, mudanças de párocos foram, em parte, 

responsáveis pelos primeiros empecilhos em torno da organização da festa. As 

comissões organizadoras e população manifestaram seu desgosto. Ocorreram demissões 

de presidente de comissão organizadora, e boicote das bandas que tocavam, pois os 

párocos, “não viam com bons olhos a efervescência profana dos festejos externos em 

louvor à Santana”, no intuito de preservar a “pureza” do Catolicismo na cidade. Os 

párocos acusavam a comissão organizadora, intitulando de “inimigos da Igreja”; e de 

desviarem a Esmola (o dinheiro) da festa para a realização de festas profanas, a exemplo 

da Micareta, o que levou a comissão organizadora, formada por paroquianos, e demais 

população manifestar revolta.35 

  No depoimento de Seu Toinho acima, há uma ambiguidade sobre os reais 

interesses de Padre Hélio de acabar com os festejos profanos, não porque deixava 

impura a prática católica dos festejos, mas porque gerava gastos à organização. Tal fala 

também aponta, por parte do padre, do papel e da importância que Seu Abdias tinha 

para o sucesso dos festejos. Preferiu manter os festejos, mesmo que profanos, e gerar 

algum lucro para a Igreja, do que impor sua ordem, e por fim a festa. 

 Em 1992, os festejos a São Roque apresentaram declínio, momento da chegada 

de Padre Silvino à Paróquia de Riachão36, que como Padre Hélio, também fez mudanças 

na Paróquia: aplicou modificações nas festas religiosas do município que desagradaram 

à população, como a substituição da Procissão do Encontro, ocorrida nos festejos da 

Semana Santa, por uma Via Sacra, não realizando também a procissão do Enterro37, o 

que significou uma mudança na tradição católica da cidade.  

As medidas tomadas por Padre Silvino, quanto aos festejos religiosos na cidade, 

alcançou a “festa em louvor ao glorioso São Roque”, que também implicou na não 

realização dos festejos profanos da Lavagem da Rua do Fogo. Entre Igreja e a 

organização da festa já existia o conflito, visto que volta e meia, a Igreja Católica 

questionava o modo como eram realizados esses festejos. Segundo os depoentes, como 

medida de contenção dos festejos profanos, Padre Silvino solicitou que Seu Abdias 

entregasse a organização da festa de São Roque para a Igreja. 
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Ele (Seu Abdias) veio até agora quando padre Silvino tomou da mão dele. 

Tomou assim bruscamente, sem dá satisfação nenhuma, eu disse: - Oh Seu 

Abdias não se contrarie não, o senhor já tá na idade tá tudo bem, São Roque 

vai saber de tudo isso, deixa lá o dia dele chega. 
38

 

 

 A medida tomada por Padre Silvino de acabar com toda a parte profana do 

festejo, também estava calcada na idéia de atingir a pureza do catolicismo nas festas de 

Santos da cidade. Os festejos a São Roque, principalmente a Lavagem da Rua do Fogo e 

os leilões, acabaram durante o período que Padre Silvino ficou a frente da Paróquia, só 

ficando mesmo o novenário de missas. A festa voltaria a se realizar com a saída de 

padre Silvino da Paróquia de Riachão do Jacuípe em 1999. 
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CAPÍTULO II 

 A LAVAGEM DA RUA DO FOGO 

 

O Meretrício  

 

 O meretrício Jacuipense era uma zona periférica na cidade de Riachão do 

Jacuípe, e que se localizava às margens do Rio Jacuípe. A Rua do Fogo, como era 

conhecida o principal arruado do meretrício na cidade, era um lugar onde bares, bregas, 

cabarés e boites, mais tarde, nos idos de 1970, instalavam-se.  Os habitantes, além das 

prostitutas, limitavam-se a pescadores, lavadeiras, feirantes, magarefes e demais sujeitos 

das camadas pobres da sociedade, característica que o antropólogo Jeferson Bacelar 

aponta existir em zonas de prostituição, em que as disparidades sociais e econômicas 

levam a coexistência de estilos de vida, visões de mundo e práticas sociais variadas no 

mesmo espaço.
39

 

Numa análise sociológica sobre prostituição em Salvador, Espinheira, afirma 

que a prostituição é uma conseqüência das desigualdades sociais e das pressões 

econômicas, que aproveitada social e economicamente, se torna um “mal necessário” 

em determinadas sociedades. Para Espinheira 

 

Do mesmo modo que a sociedade condena, despreza e isola a 

prostituição e quem a pratica, permite que exista, contanto, que dentro de 

limites controláveis. Essa permissão não resulta de nenhuma atitude 

consciente de tolerância ou compreensão, mas de impossibilidade real, 

constatada, de impedir sua existência e expansão, e da necessidade que tem o 

sistema social em fazer da prostituição um mecanismo de sua própria defesa, 

no que tange à sua estrutura normativa, organização familial e instituição do 

casamento, que são, em última instancia, condicionados pelo tipo específico 

de estrutura social
40  
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 Referente aos estudos sobre a prostituição na Bahia, também, o trabalho por 

Bacelar 41, na década de 1980, analisa a prostituição e as estratégias de laços familiares 

que constitui, e está densamente ligada a uma discussão sobre as relações de poder 

vigentes na sociedade, e no que consistem também as formas de dominação de grupos e 

indivíduos sobre outros na sociedade.  Essas formas de dominação social interfeririam 

na constituição das identidades sociais, que Bacelar trata como normativas e não-

normativas.  

Como base teórica de análise, tomou Erving Goffman (1975), no referente a 

construção de si pelos indivíduos estigmatizados: 

 

os padrões que ele incorporou da sociedade maior tornam-no intimamente 

suscetível ao que os outros veem como seu defeito, levando-o, 

inevitavelmente, mesmo que em alguns poucos momentos, a concordar que, 

na verdade, ele ficou abaixo do que realmente deveria ser. A vergonha se 

torna uma possibilidade central que surge quando o individuo percebe que 

um de seus próprios atributos é impuro e pode imaginar com um não portador 

dele
42

 

 

Assim, a prostituição em Bacelar, aparece como um comportamento divergente, 

tendo estigma atribuído às prostitutas, pela sociedade, de serem pessoas diminuídas e 

estragadas. As mesmas tenderiam ao auto-reconhecimento destas representações sociais 

negativas. A identidade social dos indivíduos que se desviam dos padrões normativos 

impostos para manutenção da ordem, como no caso das prostitutas, para Bacelar, se dá 

não só pela identificação que os membros da sociedade fazem destes, mas também pela 

auto-identificação de divergência que estes fazem de si mesmos.  

 Para Bacelar, o que determina as condutas desviantes nos grupos sociais, está 

calcado na estrutura de poder, no caso Ocidental, nas classes das sociedades. Assim, os 

sujeitos que correspondem aos estereótipos dos “desviantes”, em sua pesquisa aparecem 

como membros das classes operárias, das classes subalternizadas, dos pobres. Tal 

alusão é feita no sentido da “prostituição da pobreza”, seu objeto de estudo, grupo que 

sofria o maior o estigma da prostituição, e sobre o qual recaía o maior índice de 
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discriminação. Quanto menor o nível socioeconômico, assim, maior a “fácil 

identificação” com o estigma da prostituição inferiorizada.  

Segundo esta percepção da auto-identificação estigmatizada, apontada por 

Bacelar, setores sociais subalternizados acabariam se isolando geograficamente, 

ocupando as periferias a os espaços às margens das cidades, tanto no sentido espacial, 

como no simbólico. Para este autor, não é estranho a isso que as zonas meretrícias 

fiquem perifericamente localizadas nos grandes centros urbanos.  

Sobre essa questão do “desenvolvimento” da prostituição nesses locais 

perifericos , Gey Espinheira explica: 

 

A prostituição é, por natureza, uma atividade que se desenvolve em uma 

ambiência que lhe é propícia e que a caracteriza. Essa ambiência, que é criada 

pela prostituição e que a mantém, é resultado da maturação de certos 

comportamentos divergentes em áreas que estão, por muitas razões, mais 

distantes das pressões sociais, permitindo a consolidação dessas divergências 

e a formação de um sistema cultural específico.
43

 

 

 Espinheira ainda ressalta que o impulso ecológico44 da prostituição está na 

necessidade de manter o seu grau de divergência, sem chamar a atenção para a 

repressão. Com isso, acaba localizando-se em zonas que não ofereçam resistência ou 

acesso aos meios de controle social. Também onde existam bares, restaurantes, casas-

de-cômodos, pequenos hotéis para o serviço de apoio, e certo grau de mobilidade e 

renovação da população.  São nessas áreas que surgem os meretrícios, também 

chamados de “mangues” ou “puteiros”, constituindo comunidades divergentes nas quais 

a ambiência prostitucional predomina, mesmo quando o número de prostitutas seja 

inferior ao de outros moradores.45 

 Segundo o depoente Edelson, morador da rua desde menino, o que parece que 

ocorria na Rua do Fogo, era um número alto de cabarés e prostitutas. 

Tudo aí era brega, você chegava aí nessa ponta de rua, que você andava pra 

cá pra cima, você não via outra coisa, você via umas casas de família e o 
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resto tudo era de mulher nua, tudo fechada, agora... quando dava de oito 

horas em diante o movimento começava.
46

 

 

 

 O depoente descreve o lugar como uma rua calma durante o dia, pois muitas das 

casas eram bregas, que ele chama de casa de “mulher nua”, fechadas durante o dia, e 

abertas a noite, quando o movimento prostitucional começava, dando movimentação à 

Rua do Fogo. 

 Ao ser questionado sobre as pessoas que moravam na Rua do Fogo, o  Edelson 

descreveu: 

Só tinha mulher da vida, outra coisa você não enxergavam aqui, pras 

mulheres, você que é moça, pra passar nessa rua aqui só passava cedo porque 

de nove horas da noite ninguém passava mais que as “mulher da vida” 

tomava conta, que a rua era delas. Chamava Rua do Fogo porque a rua do 

“fogo” era a rua quente. 

 

 Contudo, esta é a representação deste depoente, pois segundo os demais  

depoimentos, se uma grande parcela dessas “mulheres da vida” viviam só do ofício da 

prostituição, outras exerciam profissões diferentes durante o dia, e se prostituíam a 

noite. 

Todas elas trabalhavam, a “mulher solteira” trabalhava durante o dia, a que 

não tinha amigo, não era amigada, vinha pra Rua do Fogo negociar com sua 

carne pra viver sua vida. Todas elas tinham essa profissão, mas uma pescava, 

outra ia lavar roupa, outra ia lavar roupa pra fora, tudo isso era da cidade, 

agora a noite cada qual procurava... Vinha pro brega.
47

 

 

  Portanto, existia em Riachão do Jacuipe, conforme Espinheira, a partir de 

observações na cidade de Salvador, diferentes modalidades em que a atividade 

prostitucional é exercida, como a do tipo trottoir (calçada na tradução) que consiste no 

oferecimento do serviço pelas ruas da cidade, não tendo lugar fixo para esperar sua 

clientela; a prostituição de mangue,  que seria a restrita ao meretrício, como os bordéis, 

também conhecidos como “cabarés” e “bregas”, que são exemplo de organizações 

comerciais que servem de mediadores entre cliente e prostituta.  

Na expressão “a que não tinha amigo, não era amigada”, Dona Idalina se 

referiu às mulheres que tinham relacionamento sexo-afetivo exclusivo, e por isso não 
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necessitavam ir às ruas para se prostituir.  Alguém que bancava suas despesas e 

sustentava sua casa, custeando a jornada de trabalho dessas mulheres em troca de 

exclusividade. 

 

Prostituição e devoção 

 

 As entrevistas realizadas, indicam que foi no meretrício jacuipense, na Rua do 

Fogo, que surgiu a Lavagem em louvor a São Roque. Essas prostitutas em algum 

momento resolveram participar e festejar, à sua maneira, o louvor ao Santo anti-

pestilento. Talvez, por São Roque significar no imaginário popular o santo que protege 

contra a peste, tais mulheres tenham visto nesse Santo a possibilidade de apego, 

proteção e cura, visto que estas, por muito tempo, estiveram sujeitas a doenças venéreas, 

devido ao ofício que exerciam.   

Decerto, na história da prostituição várias vezes houve a preocupação de se 

evitar a contaminação e disseminação de doenças venéreas entre a ambiência 

prostitucional e a sociedade. Por exemplo, em São Paulo se tem a primeira notícia de 

regulamentação policial, em 1879. Tal sistema de regulamentação tinha a nítida função 

de controlar a moral e a higiene no ofício da prostituição. 

 

Já em 1888, o Ministro da Justiça pediu à Academia de Medicina alguma 

fórmula de conter a prostituição (referindo-se à Capital Federal), que, além 

de ofender a moral das famílias, vinha "arruinando a saúde pública". 

Proclamada a República, a repartição de polícia "adotaria medidas 

repressoras da prostituição e decorrente profilaxia pública da sífilis e das 

molestias venéreas.” O controle da sífilis era uma forma de controlar a 

população. A Academia propôs uma "regulamentação humanitária", de forma 

a salvar a raça dos males dessa doença através do controle sobre a liberdade 

das "michelas" (prostitutas), acusadas de contaminarem os rapazes e levarem 

ao lar a discórdia.
 
 

Em janeiro de 1890, em sessão extraordinária da Academia Nacional de 

Medicina, o Dr. Silva Araujo fez um histórico da regulamentação sanitária da 

prostituição que se buscava implantar no Brasil desde o Império, chegando às 

principais conclusões: a) Chamou a atenção do governo para o 

desenvolvimento da "provocação pública à imoralidade, por parte das 

meretrizes e dos cáftens e caftinas, na Capital Federal", pedindo repressão; b) 

A disseminação da sífilis e de doenças venéreas exigia, "para salvaguarda da 

saúde pública", que as meretrizes fossem inscritas e se submetessem a 

exames médicos e internações; c) Aquelas que não quisessem inscrever-se, 
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podiam apelar ao poder judiciário; d) Era necessário uma "profilaxia da sífilis 

e regulamentação sanitária da prostituição"
48

 

 

A memória popular registra a possibilidade do uso de práticas curandeirísticas 

no trato de doenças venéreas, a exemplo de um pequeno relato de uma prostituta, 

residente no meretrício jacuipense, presente em Benevides49: “As mulheres mais velhas 

mandavam tomar três pingos de gás de candeeiro dentro da bebida, que não pegava 

nenhuma doença. Podia o homem tá com a doença que fosse”50. Com os meios de 

prevenção e cura escassos ou inacessíveis, além da procura por práticas de eficiência 

duvidosa, tinha o apelo para a crença no religioso. Deste modo, São Roque surgiu na 

vida dessas mulheres como a divindade que iria lhes proteger e curar de suas mazelas.  

 A Lavagem da Rua do Fogo foi o modo que essas mulheres acharam de festejar 

e cultuar o Santo. Aproveitaram-se da festa religiosa, que já ocorria na cidade, para 

demonstrar louvor e devoção a São Roque e ter um espaço de sociabilidade festiva. 

 

Elas eram mal vistas pelas mulheres da sociedade, pelas classes sociais mais 

avantajadas, então, elas não tinham direitos, eram excluídas e a função que 

elas tinham era prostituir-se, servir aos homens lá no meretrício que era 

localizado na rua do fogo. Quando mais adiante, mais digamos assim, no 

desenvolver mais da coisa na década de 60 elas tiveram melhores dias por 

que já existia aqui em Riachão, anteriormente tinha o cabaré e melhorou 

com os aparelhos de som elas já tinham boites. A boite de Nivaldo, de Lita, 

então elas já tinha melhores dias nessa década de 60, mais sempre restrito o 

acesso delas nos meios sociais.
 51

 

 

 Toda a cidade se preparava para o início dos festejos, a parte religiosa com as 

novenas de missas e a procissão com o andor; e a parte profana com a Lavagem da Rua 

do Fogo. Eram as mulheres da Rua do Fogo que se encarregavam dos preparativos da 

Lavagem, ficando a cargo do Senhor Abdias Vital só as cartas de leilão e a hospedagem 
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dos tocadores barbeiros. Dona Idalina e Seu Edelson lembram como era o clima dos 

preparativos da festa: 

 

Elas tinham suas casas própria, todo mundo tinha sua vivência, como podia... 

agora quando chegava as épocas dos festejos todo mundo se reunia, eu era 

menino mas eu via tudo, eu corria atrás pra querer ir e minha mãe dizia: é das 

“mulher solteira”.
52

  

Eu era menina e me lembro uma vez numa casa que Seu Abdias tinha... como 

era as roupa que mamãe fazia pra gente sair na lavagem, daqueles papel 

plástico, fazia aqueles laços botava aqui (aponta para sua cintura), só as 

mulher que botava... mas desde criança que eu pulo Lavagem.
53

 

 

 A Lavagem da Rua do fogo geralmente saía na alvorada do dia 15 do mês de 

agosto, e tinha a frente as mulheres solteiras da Rua do Fogo, e demais sujeitos da 

população subalternizada, os próprios moradores da rua, feirantes, magarefes, 

carroceiros, que vinham atrás em cortejo pela cidade, com música, dança e muita 

bebida. No início, conta a depoente Idalina, só as “mulheres solteiras” e homens 

participavam da festa, mas com o passar do tempo, a população da cidade passou a 

acompanhar o cortejo.  

 

-Não, todo mundo gostava, doido que chegasse logo nera Idalina.(Edelson) 

-Era, só tinha uma superstição que a gente tinha que sair a lavagem, a 

alvorada das mulheres solteiras e a alvorada das moças. Na alvorada das 

moça a gente não ía e na nossa alvorada também elas não vinha. Das moças 

podia ir mulher casada, podia as moças, agora nas nossas nem ía casada nem 

moça era nós mesmo. (Dona Idalina) 

-Só era homem e “mulher solteira”. As moças não podia entrar nas das 

mulher solteira que as mães não queriam que as filhas se misturassem com 

mulher solteira.  (Edelson) 

 

 Ao se referir “só tinha uma superstição”, Idalina se refere a, já citada, exclusão 

que as prostitutas sofriam durante a festa de São Roque, em que a Lavagem da Rua do 

Fogo era evento distinto do restante dos festejos em louvor a São Roque. Devido sua 

condição estigmatizada, eram evitadas até mesmo nos dias de festa. 
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Em depoimento Dona Regina relata54 sobre o cotidiano da cidade durante a festa, 

uma situação parecida quando fala da Lavagem da Rua do Fogo: 

 

Era, tinha os dias dela (fala com hesitação), mas essa lavagem que as mulher 

da Rua do Fogo participava eram no início, antes, assim às vezes a festa era 

amanhã depois e hoje era o dia da lavagem pra quando começar a festa já ta 

tudo limpo e tudo lavado e quem fazia era essas mulheres da Rua do Fogo. Aí 

os pais da gente, aquelas famílias... as famílias assim, não deixava as filhas 

nem os filhos era só elas lá mesmo os grupos deles, os barbeiros tocava e elas 

se vestiam de baianas eu nem sei como e porquê a gente olhava de longe e 

não ia lá perto, porque naquele tempo tinha muita, como é que se diz... o 

povo não deixava que não podia ir porque não podia se misturar com essas 

mulheres.
55

 

 

  A depoente  justifica a posição que tais mulheres tinham na Festa em louvor a 

São Roque: mesmo podendo cultuar ao Santo, ainda, elas não deviam se igualar e 

freqüentar o mesmo espaço de louvação das demais camadas sociais. A “alvorada das 

moça” é uma alusão que faz às “pessoas de família” ou o restante da sociedade que 

freqüentavam a alvorada que dava início aos festejos religiosos da cidade e o calendário 

de missas. 

 

 

Sincretização na Festa em louvor a São Roque 

 

  A festa em louvor a São Roque em Riachão do Jacuípe, como outras festas de 

Santos na Bahia, apresentam em sua face profana aspectos e rituais que mesclam o 

catolicismo e o candomblé. São Roque, no imaginário popular, foi sincretizado, no 

ritual do candomblé, com Omolu ou Obaluaiê.  

 Conforme  Ferretti56, o sincretismo nas religiões afro-brasileiras não representa 

disfarce de entidades africanas em santos católicos, mas uma reinvenção de significados 

e uma circularidade de culturas. Partindo da análise da Festa do Divino, no Maranhão, 

Ferretti reflete sobre festas populares como reflexos destes sincretismo. Para ele, muito 
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preferem utilizar o termo hibridismo, por considerar o termo sincretismo 

exageradamente vinculado à dominação religiosa do tempo colonial, mas segundo 

Ferretti: “o sincretismo imposto pelo colonizador foi assimilado junto com crenças de 

outras procedências e está presente na festa do Divino como um fato evidente que não 

pode deixar de ser constatado.”57 

 Sobre o Orixá sincretizado com São Roque, Oliveira apropria-se do etnólogo 

Édison Carneiro para explicar que Omolu ou Obaluaiê,  

 

apesar de ser o mais temido dos orixás é muito querido nos candomblés da 

Bahia devido à condição miserável que viviam a maioria dos negros, visto 

que talvez o único consolo que tivessem fosse o de Omolu, santo que os 

prevenia contra a bexiga e outras moléstias de pele.
58

  

 

Ainda apropriando-se de Carneiro, ele afirma que o Orixá surgia de duas formas 

distintas: ora como Omolu, velho, se retorcendo de dores, devido às chagas pelo corpo, 

e  identificado como São Lázaro e São Bento; e ora como Obaluaiê, moço e forte, ainda 

que com as marcas da varíola, identificado com São Roque e São Sebastião. Não se 

estranha que as datas comemorativas nos candomblés na Bahia são iguais para os dois, 

São Roque e São Lázaro, 16 de agosto, ainda que a festa de São Lázaro comemorada 

pela Igreja Católica seja em 17 de dezembro. 

Oliveira descreve o comportamento de Omolu no imaginário popular do 

candomblé baiano: 

No candomblé, Omolu chega e enquanto dança, passa e recolhe as doenças 

dos seus filhos, deixando seus corpos limpos e sadios. E no da sua festa, no 

dia de São Roque, realizada frente à capela de São Lázaro, o que ali chegam 

para homenagea-lo, tomam banhos de pipoca dados por filhas e mães-de-

santo, visando proteger-se das doenças, principalmente, da lepra e da bexiga, 

como era chamada, antigamente, a varíola. E cito, mais uma vez , Édison 

Carneiro, que chamou Omolu, em Negros Bantos, de – ‘médico dos pobres’- 

por tornar ele “inútil a medicina oficial, livrando os negros do perigo de 

apodrecerem nos hospitais, [...] contentando-se com pouco, bastando-lhe 

pipocas com farofas de azeite de dendê, [...] espalhando sua faina destruidora, 

os filhos do continente africano”; dele dizendo ainda, que “apesar de habitar 

esse ambiente propício para o mal que as encruzilhadas o Velho é por demais 

camarada”; e o medo que impõe é contrabalançado pela sua ternura para com 

os negros e pela esperança que lhes dá, de curar seus males.
59
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  As mulheres da Rua do Fogo, organizadoras dos festejos profanos a São Roque, 

conviviam com a prática do candomblé e da religiosidade católica. Muitas eram filhas-

de santo e/ou freqüentadoras de Terreiros circunscritos na própria zona meretrícia. No 

depoimento de Sr. Edelson, que saía na Lavagem caracterizado de Iansã, ele menciona 

ser dono de Terreiro, cujo um dos orixás cultuados é o próprio Obaluaiê. Os elementos 

do candomblé trazidos para a Lavagem de São Roque nos possibilitam enxergar o culto 

mútuo a essas duas divindades. Santos argumenta que grande parte da população que 

participa das festas de largo na Bahia identifica-se com sua matriz africana, 

representada pelos símbolos e práticas do candomblé, no entanto, nem todos o assumem 

como religião60. O ocorrido na Lavagem de São Roque foi uma resignificação dos 

costumes e de características do candomblé devido a participação de prostitutas ligadas 

a Terreiros, mas nem sempre pertencentes a eles. 

 

                   Figura 1: Mulheres na Rua do Fogo 

 

   Fonte: vídeo "O Glorioso São Roque do Jacuípe"- DIMAS/Governo da Bahia, 2001 

 

 Tais elementos estavam presentes nas vestimentas de baianas, que essas 

mulheres usavam. Na Lavagem da Rua do Fogo, o traje de baiana é a mais forte 

referência simbólica ao universo dos terreiros, por ser parecida com as indumentárias 

utilizadas pelas filhas-de-santo nas cerimônias públicas e privadas.  
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 Segundo as fontes, também eram dados à população  banhos de pipoca, 

tradicional das celebrações a Obaluaiê. A pipoca de Omolu era jogada à população no 

final do cortejo em frente à Igreja Matriz. No candomblé, a pipoca de Omolu, conhecida 

também como “flor do velho” ou “doboru”, representa uma espécie de “vacina”, que as 

pessoas jogam no corpo para se preservarem de doenças contagiosas, e acreditam que 

ela trás energia, força e saúde. 

              Figura 2- Banho de pipoca 

 

            Foto: Renatha Menezes, 2010 

 

 

A música dos Barbeiros 

   

  Conforme a Saldanha, os barbeiros que participavam das festividades religiosas 

no Brasil Imperial, de modo geral, eram negros livres ou libertos que tocavam música 

de ouvido, nas horas vagas. Formavam uma espécie de charanga, cujo repertório faziam 

parte às vezes o lundu e algumas chulas. Seus instrumentos era a maioria instrumentos 

de sopro, podendo haver tambores e surdos (espécie de tambor) e bumbos. Eram sempre 

requisitados para tocarem em casamentos, enterros, paradas militares, procissões 

religiosas etc. Esses grupos tocadores da chamada “música de barbeiros” é que iriam 
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anteceder, musicalmente os ternos de “Choro” que apareceriam no final do século 

XIX.
61

 

  

  Nos depoimentos coletados, os festejos profanos em louvor a São Roque eram 

marcados ao som de modinhas e sambas de Roda tocadas por babeiros. Segundo estes, 

quem animava a festa, antes do Senhor Abdias organizar os festejos, eram os “Barbeiros 

Aleluia”, um grupo de músicos negros da própria cidade de Riachão do Jacuípe. Um 

jornal datado da década de 1980 rememorou quem eram esses homens: 

 

No começo deste Século surgiu em Riachão do Jacuípe um grupo de músicos 

que tocavam de ouvido e, na maioria das vezes, composições de sua própria 

autoria. Eram amadores e todos eles eram negros.[...] Nesta época, a cidade 

era apenas um arruado e compreendia à rua da Igreja (J.J. Seabra), a rua da 

Quixabeira (Álvaro Cova), rua do Fogo (Barão do Rio Branco) e a grande 

praça da matriz onde havia os famosos pés de tamarindeiros e uma grande 

vegetação de mata-pasto. O seu primeiro regente se chamava Pedro Massu 

que veio de Irará para ajudar na formação musical desses músicos. O 

pagamento do maestro era feito mediante uma cota, entre todos os moradores 

da cidade. A sua farda era de cor caque chumbo com botões dourados no 

peito, punhos e galões no ombro. A sua primeira sede era na casa do Mestre 

Alexandre, mais tarde maestro e casa com dona Marlinha, uma excelente 

doceira de puxa.
62

 

 

                   Figura 3- Barbeiros Aleluia. 

 

                     Fonte: Jornal A Prensa, setembro de 1985 
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Esse artigo a respeito dos Barbeiros Aleluia, foi escrito pelo artista jacuipense 

Miguel Carneiro, e publicado em setembro de 1985. Carneiro aponta características 

como etnia, nome de membros do grupo, vestimentas e estilo musical, assim como as 

formas de pagamento identificando tal grupo como elemento presente na sociedade 

Jacuipense no início do século XX, requisitados para todos os eventos religiosos e 

profanos da cidade, como a festa de São José, a festa de São Roque, festejos natalinos e 

festas da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Carneiro, ainda, argumentou que com 

o desmembramento dos “Barbeiros Aleluia”, uma parte se tornou responsável pelo 

surgimento dos “Barbeiros de Pé de Serra”, grupo de músicos que animou os festejos a 

São Roque até a década de 1990. 

        Figura 4- Dois integrante do grupo dos Barbeiros de Pé de Serra, com antigos instrumentos 

usados no   colo 

 

                        Fonte: Vídeo "O Glorioso São Roque do Jacuípe" - DIMAS/ Governo da Bahia, 2001 

 

 A música tocada nas Lavagens da Rua do Fogo tinham forte alusão à vida das 

prostitutas de Riachão. Eram exibidas letras que transmitiam a vivência e o cotidiano 

das prostitutas e de pessoas relacionadas ao mundo prostitucional. Abaixo as letras de 

algumas das músicas cantadas. 

 

 MÚSICA I 

A lavagem vem do alto do cruzeiro 

 cheia de bregueira nua sem dinheiro 
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a lavagem vem no beco da rua nova 

 cheia de mulher nua sem calçola 

olha a tua vida ô mulher já mandei rezar 

se tu tens feitiço ô mulher já mandei tirar 

na Bahia tem dois rapais que sabe ler 

roubaram meu coração assim não pode ser 

eu lhe dou veneno, você morre sem saber 

eu fico condenado sem ninguém me conhecer 

 

   MÚSICA II 

 

Na quizabeira eu ensaio 

Na rua de cima eu caio 

Na rua nova eu me espalho 

Na mangabeira eu me atrapalho 

Pulo pra rua de cima Valei-me Nossa Senhora 

Arrepare o remelexo quem entrou na roda agora
63

 

 

  

As letras das músicas cantadas na Lavagem evidenciam o cotidiano da Lavagem 

tal como seu cortejo e a representação da mulher prostituta como indivíduo 

estigmatizado. Os termos “bregueira”, “nua sem dinheiro” e “nua sem calçola” mostram 

a condição de vida destas mulheres, na visão do compositor, como seres despudoradas e 

pobres. Ainda na música I, a representação da mulher prostituta e sua relação com os 

homens de nível social maior, em que há um sentimento por dois rapazes que “sabiam 

ler” da capital, e por isso “superiores socialmente”. 

Muitas das músicas cantadas até hoje na Lavagem são de autoria dos músicos 

barbeiros, algumas da época dos “Barbeiros Aleluia”, outras mais recentes já com os 

Barbeiros de Pé de Serra. 

 O depoente José Aquino, menciona que a participação dos Barbeiros de Pé de 

Serra muitas vezes era requisitada para tocar nas festas profanas da cidade. Os outros 

grupos musicais existentes em Riachão eram ligados a elite da cidade, como a 

Filarmônica 8 de Setembro, que costumava tocar nos festejos religiosos, e em festa 
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sociais, como nas reuniões da Euterpe Jacuipense e na Lira 8 de Setembro, e por isso, 

não atuavam nas festas mais populares. Comenta que, com o passar dos anos surgiram 

outras orquestras como a “Guarani” e “Cruzeiro do Sul” e outros tipos de festas, como 

carnavais, micaremes e micaretas, como as classes subalternas também não tinham 

acesso, estas formavam batucadas, a sua maneira, nas imediações da Rua do Fogo: 

 

Simplesmente o pessoal que frequentava a lavagem, que acompanhava a 

lavagem essa coisa era pessoas do nível inferior e porque os outros eram 

ligados a quem: a filarmônica, a Lira 8, a Euterpe, eu quando menino ia atrás 

da lavagem tinha uns que parecia cachorro atrás, eu quando menino, mas eu 

de 12 anos em diante, por exemplo, eu já não ia mais eu já ia pra... Já era 

músico da Lira então eu já “tava” em outra posição. Em cinqüenta e nove 

fundamos a euterpe e aí já foi outra posição e isso perdurou por muito tempo 

chegando ao ponto de quando Riachão teve carnaval, começou a ter, tinha um 

micareme, depois micareta e depois quando chegou o carnaval, nos primeiros 

anos tinha uma batucada, enquanto tinha a orquestra o guarani, cruzeiro do 

Sul, eles não tinham acesso né.
64

 

 

A maioria dessas pessoas pertenciam aos bairros pobres de Riachão, e, por isso, 

eram recusados nos lugares em que as elites freqüentavam. Aparecem nos depoimentos, 

por exemplo, muitos relatos de prostitutas e “vagabundos” serem expulsos de festas 

promovidas na Lira 8 de Setembro, espaço de ensaio da Filarmônica e em horários 

vagos de festas privadas. Para os membros da elite social, esses indivíduos, 

representavam perigo à ordem, e com o medo de criarem perturbações e confusões eram 

evitados e retirados de lugares com agremiações. Contudo, estes, em datas 

comemorativas, reuniam-se e faziam seus próprios festejos, muitas vezes paralelos aos 

acontecimentos promovidos pelas elites. 

 

Fazer alguma coisa para eles. Uma batucada saía pelas ruas pá e coisa e bebe 

aquela batucadazinha. De noite tinha os bailes das elites, tocado pela 

orquestra do Guarani, o Cruzeiro que chegou depois, e eles faziam uma festa 

deles lá em baixo, no cabaré lá em baixo, que era chamado de cabaré né, lá 

entre eles era o Leobino, Júlio, os Cafum, Mané Saipinha essa turma que 

fazia essas coisas, Antônio de Julião... e quando chegou o carnaval passou-se 

a ter... Porque nessa época que eu tô lhe falando isso eu já era 

“enternadozinho” e a elite não tinha clube, não tinha salão de festa tinha o 

salão nobre da prefeitura mais ou menos isso aqui (a ponta para a 

circunferência da varanda onde estávamos) era onde era a festa da elite de 

Riachão. 
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Reis ao discutir o que denomina festas negras da Bahia no século XIX, 

argumenta que estas amedrontavam e eram consideradas como obstáculo a europeização 

dos costumes. Reis, a partir de documentos da época, percebeu que a insistência dos 

negros em festejar à sua maneira, era um jeito de “fazer um mundo seu do lugar e hora 

de festejar, um mundo que desejavam sempre mais ampliado em tempo, espaço, formas, 

gestos, jeitos, com abundância de dança, música, comida, bebida, dádivas e deuses”65. 

Ele considerou as festas negras não só aquelas que reuniam exclusivamente negros, e 

sim aquelas que tinham nos negros o “elemento majoritário e propulsor, além de usarem 

como dispositivos dramáticos, simbólicos e materiais, principalmente aqueles de raiz 

africana”66. Logo, as festas podiam ter como participantes escravos, africanos, pretos 

brasileiros e demais pessoas das classes mais baixas da sociedade. 

Ainda conforme Reis, as festas além de reunirem essas pessoas, contribuíam 

para o fortalecimento de suas almas, ajudando-lhes a não fraquejarem diante do dilema 

da escravidão. Na década de 1850, uma campanha civilizatória reprimiu fortemente as 

manifestações negras nas ruas de Salvador, principalmente nas festas religiosas, visto 

que era de acordo o calendário católico que os negros tocavam seus atabaques nas ruas, 

podendo ser formadas festas paralelas, ou mesmo católicas. Apesar da dura repressão a 

essas manifestações, o autor ressalta que elas resistiam e conquistavam espaço. 

 

Uma história da festa negra durante o resto do século XIX irá revelar a 

continuidade dessa tensão entre os homens da elite: tolerar ou reprimir. 

Diante de uma sociedade e de poderes assim dispostos, a festa negra 

permaneceria ativa, crescendo, ganhando novos partidários e até fazendo 

sobre as camadas sociais livres incursões mais profundas, facilitadas pela 

desafricanização demográfica que se seguiu até o tráfico em 1850. Festas que 

eram negras e até exclusivamente africanas passariam, aos poucos, a ser mais 

propriamente populares, envolvendo vários setores da sociedade, embora 

mantendo maioria negro-mestiça entre seus adeptos e assegurando a 

hegemonia de ritmos de raiz africana.
67

 

 

No depoimento de Sr. Toinho de Abdias, aparece através do relato o medo que 

essas agremiações, que juntavam gente de toda qualidade, causava a seus olhos: 

 

                                                      
65

 REIS, João José. Tambores e Temores: A festa Negra na Bahia na Primeira Metade do Século XIX. In: 

CUNHA, Maria Clementina Pereira da. (org). Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história social da 

cultura. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, CECULT, 2002, p. 102 
66

 Ibidem, p. 103 
67

 REIS, op. Cit, p. 142-143 



44 

 

 

 

Tinha tempo que ficava até de noite eu ficava preocupado: - Gente eu peço a 

vocês, começa cedo pra acabar cedo. Com o claro do dia a molecagem não 

entra, mas que nada “nego” quando começou a tomar pé mesmo a coisa ele aí 

gostava da coisa dos barbeiros chegava lá seis, sete horas da noite eu ficava 

indignado, mas rapaz não pode.
68

 

 

 Percebe-se que a Festa em louvor ao glorioso São Roque, com seus conflitos e 

devoções, surgiu das mazelas causadas pela pobreza e pela prostituição, em que os 

setores subalternizados usavam do artifício do culto a São Roque para cultuarem-no e 

festejar. 
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CONCLUSÃO 

 

Festa, em sentido ampliado, é uma ação coletiva que ocorre num tempo e lugar 

definidos, reunindo sentimentos em torno do objeto celebrado, seja ela de qualquer 

espécie, religiosa, política, etc, assim se torna produto da realidade social, e como tal, 

explicitam ativamente tal realidade, seus conflitos, tensões e censuras. 

 As festas populares religiosas na Bahia são repletas de representações, 

simbolismos e identidades, que além de manifestações lúdicas, expressam também 

comportamentos, valores, conflitos e visões de mundo de indivíduos. Para se 

compreender tais processos, é necessário buscar as evoluções, vivências e significados 

dos festejos, identificando as representações e funções acerca desse espaço. 

O sentido de festejar aos santos na Bahia em grande parte eram, e continuam 

sendo, devido a milagres e graças alcançadas. Sujeitos as influências e apropriações de 

outras crenças, as festas baianas tornaram-se grandes eventos religiosos e profanos, 

abarcando em seu universo diversos segmentos da sociedade, que nem sempre 

conviviam no espaço festivo de maneira igual e amistosa. 

A festa de São Roque de Riachão do Jacuípe não foi excluída dessa prerrogativa. 

Considerado no imaginário popular cristão como o padroeiro dos vitimados pela peste e 

epidemias, São Roque seria o santo homenageado numa das principais e populares 

festas de santo da cidade. Como a maioria das festas de santos baianas tinha em sua 

estrutura o lado religioso e profano. 

Ao averiguar suas práticas culturais e relações sociais no espaço festivo, o 

presente trabalho buscou analisar as representações em torno desta festa, em que 

conflitos, divergências e preconceitos faziam parte da sua estrutura. O lado religioso, 

com a devoção e conflitos que existiram, e a parte profana com o cortejo encabeçado 

pelas prostitutas da Rua do Fogo, relatando suas vivências no espaço festivo, 

possibilitou a visibilidade que tais segmentos viam e viviam a festa. Nem sempre 

observados com bons olhos e livres de impedimentos por parte da Igreja Católica, viam 

na devoção a São Roque o momento de festejar e comemorar as graças alcançadas. 

O uso dos depoimentos permitiu aferir tais visões da festa, em que os conflitos e 

a devoção a São Roque, mostrou rivalidades entre clero e a organização por trás da 
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festa, e esta como escapismo das disparidades causadas pela pobreza e pela prostituição, 

em que os setores subalternizados usavam do artifício do culto a São Roque para 

alcançar o espaço de sociabilidade festiva. 

Portanto, este estudo não esgota as possibilidades de uma análise mais 

aprofundada dos relatos orais, porém, para este trabalho acredita-se que os objetivos 

iniciais foram alcançados. Entretanto o estudo dessa temática, trouxe a possibilidade, 

em outro momento acadêmico, de ampliação da análise de outras festas populares 

ocorridas na cidade, em que esses atores sociais também se apresentaram. 
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APÊNDICE 

 

ENTREVISTA I: 

 

DATA DA ENTREVISTA: 23/10/2010 

ENTREVISTADO: José Aquino Soares, 73 anos, conhecido como “Zico” 

HORÁRIO: 18:00 

LOCAL: Varanda da casa dele - Riachão do Jacuípe 

 

Entrevistador: Então seu Zico eu gostaria de saber sobre a festa de São Roque. O que o 

senhor lembra das pessoas que participavam, das pessoas que tomavam conta... ? 

Seu Zico: É eu tenho um conhecimento da festa de São Roque desde a década de 40, apesar de 

menino, mas o que o menino grava na sua infância é bem mais seguro, bem mais protegido do 

que um adulto. Eu lembro bem da festa de São Roque porque todas às vezes eu estava junto 

participando acompanhando e sei contar algumas coisas, nem tudo porque nem todas às vezes a 

gente... Quando acha já começa a participar do meio do caminho não tem os princípios, mas o 

que você me perguntar e estiver a altura eu vou  responder. 

Entrevistador: Então, na época da década de 40 quem eram as pessoas que tomavam 

conta da festa? Como era? 

Seu Zico: Olha desde criança quando eu comecei a mim entender, que seu Abdias era o 

responsável pela festa de São Roque. E todo ano ele fazia, conduzia, coordenava, as pessoas 

ajudavam e sempre teve a belíssima festa de São Roque até poucos anos atrás. 

Entrevistador: Quem eram as pessoas que mais ajudavam na festa? 

Seu Zico: É não é muito fácil assim descrever, mas os fazendeiros, o pessoal da zona rural, que 

colaborava com as ajudas, bode, porcos, galinhas, ovos, os daqui da cidade; agora como pessoas 

mesmo ajudando tinha Oseas Santos, tinha Bonifácio Carneiro... 

Entrevistador: Seu Boni? 

Seu Zico: É. Bonifácio Carneiro, Agostinho do raspador... 

Entrevistador: O senhor tem nota de lavadeiras, assim as pessoas mais pobres...elas 

ajudavam? 
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Seu Zico: Ajudavam sim. Ajudava como podia. É se os barbeiros ficassem hospedados, vamos 

dizer assim, digamos na casa de Seu Abdias, vamos dizer assim, elas tinham o prazer de ir lá 

ajudar, cozinhar, lavar pratos elas sempre “tavam” ajudando... o pessoal, as famílias dava. 

Entrevistador: E a Lavagem da Rua do Fogo sempre existiu na sua memória? Ou já teve 

alguém que já tenha lhe contado que antes de Seu Abdias não tinha a Lavagem da Rua do 

fogo, o senhor sabe me dizer isso? 

Seu Zico: Não, não sei lhe dizer. Eu já encontrei... Eu já alcancei Seu Abdias administrando a 

festa de São Roque, sei que ela iniciou, teve início pelo pai de Abdias, Joaquim Carneiro, mas 

eu não tenho muito detalhe, que eu posso lhe indicar Toinho que é além de ser, ter sido junto 

comigo menino participando de tudo, era sacristão e é filho de Abdias. Abdias adotou como 

filho e Toinho tem mais vivência pra lhe dizer alguma coisa do início da festa. 

Entrevistador: Ele me falou de um Cosme Pereira, cobrador de impostos que tinha aqui, 

que ele lembra que antes do pai dele, Seu Abdias, quem tomava conta era ele, esse Cosme 

Pereira, e aí eu conversando com Seu Otavio ele também se lembrou desse Cosme Pereira, 

só que como ele já “tá” velhinho ele não soube articular a memória dele, mas ele lembrou 

na hora. 

Seu Zico: É eu já ouvi falar muito desse Cosme Pereira, era homem de alguma posição aqui no 

Riachão, “ne” alguma coisa, também não é dúvida é tempo, o Cosme que eu tenho 

conhecimento é mestre Cosme. Mas quanto a o que você perguntou... na Lavagem na Rua do 

Fogo... (a esposa dele interrompe a entrevista por não saber que estava gravando) 

Seu Zico: Quanto a Lavagem na Rua do Fogo, é que os barbeiros apesar de abrilhantar tanto a 

festa, mas eles não faziam parte da elite da cidade, naquela época a sociedade, até hoje não tem 

mais essas coisas, mas naquele tempo tinha classes sociais e os barbeiros que tocavam eles 

sempre “tavam” ao lado ou a frente das coisas pertencentes aos humildes como eles eram de 

uma classe humilde, basta lhe dizer que quando começou a vim os barbeiros de Pé de Serra pra 

aqui, que aqui tinha os daqui, mas depois começou a vim os de Pé de Serra quando foi 

destituído os daqui, desapareceu o Terno Aleluia. Os de Pé de Serra pra vim pra aqui eles 

vinham de pé “curiam” os instrumentos dentro de um saco, colocava no ombro e vinha m de Pé 

de Serra pra aqui de pé pra você ver como era. então eles sempre foram humildes para os 

humildes. O que resulta? Se era humilde para os humildes... até de que eu alcancei eles 

frequentando não era na Rua do fogo, mas era, em Seu Abdias na casa dele numa casa que ele 

arrumava pra alojar eles pelos três dias. Era sempre lugar humilde e como eles não iriam tocar 

para a elite para a classe social da cidade do nível mais abastardo né eles iam tocar nos lugares 

mais humildes. Eu não vou lhe dizer a origem porque eu já achei trilhando o como foi iniciado a 

lavagem. 
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Entrevistador: Mas aí como foi dividido isso?Todo mundo frequentava? Porque tinha 

aquela parte da festa que tem até hoje, que é a procissão da Igreja e tal, e tinha uma outra 

procissão que saía? 

Seu Zico: Não, procissão era única, não tinha duas procissões. 

Entrevistador: Sim, mas tinha a procissão da Igreja e tinha a Lavagem. 

Seu Zico: Sim. Procissão era um ato, um cortejo, sem nenhuma separação. A procissão não 

tinha separação. O horário da procissão era totalmente adverso do horário da lavagem. A 

procissão era no dia 16 de agosto a lavagem era no dia 15, então não tinha nada a ver a lavagem 

com a procissão. Apenas o seguinte quem se esbaldava se usava dos barbeiros tocando para 

dançar fazer a sua festa era as prostitutas, era  o dia que elas tinham com acesso em andar em 

determinadas ruas do centro da cidade, dançando e, como é que diz, se divertindo. 

Entrevistador: Por que elas não podiam vir na rua? 

Seu Zico: Porque a prostituta também conhecida por “mulher solteira”, mulher de vida livre e 

um nome mais pesado mais vulgar “puta” elas, raparigas também,  na nossa língua porque em 

Portugal rapariga é moça né. 

Entrevistador: É 

Seu Zico: É... Elas eram mal vistas pelas mulheres da sociedade, pelas classes sociais mais 

avantajadas, então elas não tinham direitos, eram excluídas e a função que elas tinham era 

prostituir-se, servir aos homens lá no meretrício que era localizado na rua do fogo. Quando mais 

adiante, mais digamos assim, no desenvolver mais da coisa na década de 60 elas tiveram 

melhores dias por que já existia aqui em Riachão, anteriormente tinha o cabaré e melhorou com 

os aparelhos de som elas já tinham boites. A boite de Nivaldo, de Lita, então elas já tinha 

melhores dias nessa década de 60, mais sempre restrito o acesso delas nos meios sociais. 

Entrevistador: E até na Igreja não podiam entrar na Igreja? 

Seu Zico: Não, elas não tinha acesso ao centro da cidade. Tanto que as mulheres... os barbeiros 

tocando e elas andando e dançando pelas ruas nos princípios lavava-se a Igreja mesmo, era 

lavando a Igreja e pá pá e coisa, tinha a Lavagem da Igreja muita agua e lavando a Igreja mas 

não eram elas que lavavam elas apenas passavam lá pela frente e coisa, dançando e coisa mas 

não eram elas que  estavam lavando a Igreja, eram outras mulheres que “tavam” lavando a 

igreja. Que a prostituta em si ela não certos direito hoje que não existe mais. 

Entrevistador: Na lavagem da rua do fogo todo mundo ia? Todo mundo da cidade 

participava? Como era isso? Tinham aquelas pessoas que olhavam feio pra lavagem?  

Seu Zico: Tinha. 



52 

 

 

 

Entrevistador: Mas era patente? Era visto mesmo ou era uma coisa escondida? 

Seu Zico: simplesmente o pessoal que frequentava a lavagem, que acompanhava a lavagem essa 

coisa era pessoas do nível inferior e porque os outros eram ligados a quem: a filarmônica, a Lira 

8, a euterpe, eu quando menino ia atrás da lavagem tinha uns que parecia cachorro atrás eu 

quando menino, mas eu de 12 anos em diante por exemplo eu já não ia mais eu já ia pra... Já era 

músico da Lira então eu já “tava” em outra posição. Em 59 fundamos a euterpe e aí já foi outra 

posição e isso perdurou por muito tempo chegando ao ponto de quando Riachão teve carnaval, 

começou a ter, tinha um micareme, depois micareta e depois quando chegou a carnaval tinha 

nos primeiros anos tinha uma batucada, enquanto tinha a orquestra o guarani, cruzeiro do Sul, 

eles não tinham acesso né. Então ele fizeram um blocozinho de batucada como, atualmente tem 

o Olodum, o que é o Olodum? De onde surgiu o Olodum? De uma classe de pessoas excluídas 

que pegaram seus tambores que começaram a bater e aí foi se desenvolvendo. 

Entrevistador: Então as pessoas menos abastadas, das classes subalternas, elas não 

quando não tinham acesso aos festejos que a elite social tinha e aí elas procuravam... 

Seu Zico: [...] Fazer alguma coisas para eles. Uma batucada saia pelas ruas pá e coisa e be be 

aquela batucadazinha. De noite tinha os bailes das elites, tocado pela orquestra do Guarani, o 

Cruzeiro que chegou depois e eles faziam uma festa deles lá em baixo, no cabaré lá em baixo, 

que era chamado de cabaré né, lá entre eles era o Leobino, Júlio, os Cafum, Mané Saipinha essa 

turma que fazia essas coisas, Antônio de Julião, e quando chegou o carnaval passou-se a ter... 

Porque nessa época que eu tô lhe falando isso eu já era “enternadozinho” e a elite não tinha 

clube, não tinha salão de festa tinha o salão nobre da prefeitura mais ou menos isso aqui (a 

ponta para a circunferência da varanda onde estávamos) era onde era a festa da elite de Riachão. 

Eu comecei a frequentar ainda menino não dançava..., era menino, mas  frequentava lá no meio 

social junto com eles, depois teve um baile onde é ali, você sabe onde é Zé de Hélio né?  

Entrevistador: Mais ou menos. 

Seu Zico: Naquela esquina ali, aquilo ali era um mercado municipal, e hoje  ta dividido tem uma 

lanchonete, dividiram ali mas aquilo ali era um mercado municipal 

Entrevistador: Ali onde tá a Câmara? 

Seu Zico: Não. A câmara tá de um lado e o mercado tá de outro, ali do outro lado, pegado com 

Zé de Hélio, aquilo era um mercado municipal, e teve uma festa ali já tocada pelo guarani 

depois foi surgindo mais outra. Depois chegou a ter uma outra no mercado ali onde é hoje a 

Câmara. 

Entrevistador: Então o que o senhor que me dizer com isso é sempre as festas eram 

dividas? 
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Seu Zico: As festas eram dividas (fala com veemência)  

Entrevistador: Nunca tinha uma festa comum a todos? 

Seu Zico: Não. Como é agora? Não tinha. Então quando surgiu o guarani... O guarani fez essa 

festa do mercado que eu tô lhe falando ali onde é a esquina de Isauro, depois em outras apareceu 

o “O cruzeiro do sul” que era uma outra orquestra então fez uma no mercado municipal, surgiu 

uma outra onde é o hotel guarani e uma classe de lado de baixo já fez uma no mercado, onde é o 

mercado ainda. 

Entrevistador: Ali onde é o “Pelourinho”? 

Seu Zico: Onde é o “Pelourinho”, ali já teve festa da elite, ali já teve cinema, ali já teve festa da 

elite, mas com a saída para a sede própria que no caso a “Lira 8”, quando saiu já tinha o lugar de 

fazer a festa eles ocuparam fazendo o carnaval deles lá dentro, que era só os coitadinhos. 

Sempre isso existiu veio acabar agora de pouco quando surgiu essa história de banda essa 

maluquice na rua daí que você vê que não tem mais festa nos clubes nem nas casas 

Entrevistador: O senhor saberia me dizer por que Seu Abdias não se importava em 

organizar a festa para essas mulheres? 

Seu Zico: Mais ele não “tava” preocupado em organizar a festa para essas mulheres, a 

organização dele não era festa para as mulheres e nem para a Igreja ele tinha uma meta que fazia 

todos os anos, sempre foi a mesma coisa o mesmo pessoal. Tanto que Seu Abdias ele era tanto 

conservador do que “tava fazendo, ele não alterava, que se você chegasse com uma máquina de 

datilografia, não ia datilografar as cartas de pedido das prendas do leilão tinha que ser 

manuscrito, onde Esmeralda era uma das escreventes dele. 

Entrevistador: Então assim, essas mulheres elas iam mesmo a frente, elas tomavam a frente e 

fazia a festa delas, chamava o povo e saia na rua, não tinha ninguém encabeçando elas a 

fazerem isso? 

Seu Zico: Isso era feito entre eles mesmo, e elas não iam chamar o povo, não ia fazer convite a 

ninguém não, já tinha as pessoas que faziam aquilo, já sabia: aproximou a festa de São Roque 

cada uma fazia elas fazia suas fantasia, se o porta estandarte não estivesse bom mandava 

confeccionar um outro.  

Entrevistador: Elas mesmas se organizavam? 

Seu Zico: Elas mesmo se organizavam, cada um se preparava e no fundo se apresentava, não 

tinha negocio de ter convite essas coisas 

Entrevistador: E padre? Achava o quê? 
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Seu Zico: Os padres não se envolviam com isso, não se envolviam com isso. Padre veio se 

envolver “ne” algumas coisas, alguns idiotas, depois que apareceu esses vocacionistas aqui. Os 

padres nunca foram de se envolver, padre sempre celebrou sua missa e não se envolveu. 

Entrevistador: Seu Toinho me contou que aconteceu alguns problemas com padre Hélio... 

Seu Zico: É aí por isso que eu lhe disse, alguns vocacionistas... 

Entrevistador: Isso era década de quê? 50, 60?  

Seu Zico: Não, Padre Hélio não foi de 50 não, deixa eu ver... Padre Hélio foi quem começou a 

criar problema com... Mas não era com festa de prostituta não, era tomar a festa da mão de Seu 

Abdias por causa de dinheiro, pensando que aquilo era rentoso e Abdias ficava com o dinheiro 

da coisa. Eu era o portador de quando pagava os barbeiros, terminava tudo a sobra de dinheiro 

eu era o portador de levar e doar à Igreja fiz isso muito, agora ninguém tinha maldade não ia 

pegar um recibo nem escriturar nada, porque ninguém fazia isso por maldade nem interesse 

fazia pra manter a tradição. Seu Abdias era o zelador da Igreja e não ganhava nada por isso era 

filho de família rica que era os Mascarenhas da cidade, os donos de Riachão e do município 

todo e tinha quatro, cinco fazendas que ele mesmo não sabia pra que lado era, então ele não 

precisava de nada disso, mantia aquilo como, vamos dizer assim, uma continuação do pai, uma 

coisa dessa. 

Entrevistador: E ele era devoto a São Roque. 

Seu Zico: Era... ele era quem mantia aquilo, que fazia tudo pra manter aquilo porque a festa de 

São Roque era hereditário ele mantia o que veio do pai dele, isso aí tem uma historia que 

Toinho sabe mais que eu, de um problema de doença que houve, uma epidemia e eles fizeram 

promessa naturalmente e aí essa imagem veio de trem pra Serrinha, de Serrinha pra aqui veio de 

carro de boi e pá pá e coisa. Eu tenho isso escrito em algum lugar, só que eu entro muito pesado 

é na história do município, mas ontem eu “futucando” eu “tava” olhando aquilo que eu te falei, 

a década de 40 e 50 a festa religiosa e eu quero pegar isso pra te dar. 

Entrevistador: O senhor quer falar mais alguma coisa?  

Seu Zico: O que você me perguntar... 

Entrevistador: O senhor sabe se houve prisões de mulheres que... porque naturalmente 

devia ter aquelas mulheres que ousavam sair a rua durante o dia, o senhor sabe de casos, 

de existir? Porque o povo fala muito de Cheirinho... 

Seu Zico: Cheirinho é aqui agora, semana passada, Cheirinho é coisa nova. 

Entrevistador: Mais importa porque eu vou pegar o período até padre Silvino, até 90. 
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Seu Zico: Cheirinho é coisa nova, mas de qualquer forma tinha policiais, tinha um sargento 

aqui, Sargento Osvaldo, um sargento que tinha aqui cheio de nó pelas costas ele andava com um 

chicote de bater cavalo, cipó caboco, essas coisas, batendo em quem encontrava. Ele encontrava 

um homem tarde da noite na rua, tá fazendo o quê? vai embora pra casa se olhasse  pra ele, ele 

já ia metendo o chicote, o cipó caboco. Teve um tenente aqui também  que não foi coisa que 

prestasse, sempre teve essas coisas. 

Seu Zico: Pelo menos no meu conhecimento nunca existiu essa lei. Eram coisas criadas pelo 

próprio preconceito, pelas próprias pessoas. É pena que esse desmanche essa igualdade social 

que nós temos hoje infelizmente a classe de lá de baixo não sabe o que é, que ta jogando no 

mato, mas também “pulvarizou” a coisa ou a libertinagem tomo um rumo tão estranho que 

assim como os humildes são é... não tem um bom comportamento, e as classes sociais tão 

fazendo a mesma, fazendo as mesmas burradas usando droga, fazendo todo tipo de miséria, eles 

fazem porque  não tem meio social, são os excluídos e  os abastados ficam fazendo, com base 

que são filhinhos de papai, tem a defesa ninguém que mexer porque é filho de deputado fulano, 

do vereador fulano, do prefeito e a coisa modificou, mas na minha concepção mudou pra pior, 

mudou pra pior. 

Entrevistador: O Senhor sabe me dizer o caso de padre Silvino ter impedido a festa? 

Parado com a festa? 

Seu Zico: Mas padre Silvino... Silvino é maluco, Silvino é irresponsável, isso aí eu não me 

importo de você pegar e colocar dentro de um alto-falante. Ele não é um mentor espiritual, ele é 

um desequilibrado mental. Ele não veio, ele não tomou a medida de acabar com a festa e padre 

Hélio por questões lucrativas tomou a festa, Toinho por negligencia deixou passar, não impôs, 

“não entrego e estamos conversados”, pra se ver e pra ficar fora do trabalho ele pegou e deixou 

levar, mas Silvino que já achou o carro andando, e como é um desequilibrado mental, interferiu 

nos atos da rua, que não tinha nada a ver com a igreja, a missa pode tá lá celebrando e um trio 

elétrico pode passar na rua pê pê pêrepê e a Igreja não tem... apenas o que é feito? o que é feito 

é que nas horas dos atos religiosos, na hora dos atos todo mundo respeita não vai interromper 

com uma lavagem com uma festa com um instrumental, barulho não vai provocar interrupção 

nessa hora. E Silvino como é irresponsável, que é que Silvino fez... achou que a festa de São 

Roque ele também pode dar pitaco, deixa eu botar um termo mais sonoro melhor pra ele, dar 

pitaco, meter a ponta do cabo nos atos da rua que é chamado a festa profana. O ato religioso 

celebrado pelo padre é uma coisa os outros atos o padre não tem nada a ver, ele interferiu e o 

povo bobo achou que tinha... a única coisa que o padre pode interferir é, vamos dizer assim, na 

procissão. A procissão sempre foi conduzida por Bonifácio, por Oseas Santos, por uma porção 

de homens da cidade que organizava as procissões pra ir certinha. 
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Entrevistador: Tinha algum motivo para ele ter impedido? 

Seu Zico: Desequilíbrio mental e o povo bobo aceitava, ele não gostava nem dele mesmo, e não 

tô falando isso por brincadeira não. Ele dissolveu, ele acabou com o coral de Nossa Senhora da 

Conceição de setenta e tantos anos, ele dissolveu o coral entendeu? Ele deu fim num órgão num 

harmônio, e botou uma bateria uma guitarra, botou um rock no lugar do coral de Nossa Senhora 

da Conceição, ele é um desequilibrado entendeu? Eu deixei de frequentar os atos da Igreja foi 

por causa dele, eu não tolero esse tipo de coisa e eu sou um tanto mal criado, ele é bruto e eu 

não sou flor que se cheire e se ele me disse alguma coisa eu vou responder a altura como tinha 

um maluco que chegou aí um Valney, esse eu disse a ele se você for derrubar a gruta... 

Entrevistador: A gruta da Igreja? 

Seu Zico: Sim. Se você for derrubar a gruta não pense dez vezes não pense cem, que se eu 

descobrir nem você nem ninguém derruba, primeiro tem que me derrubar... 

Entrevistador: Já fizeram isso com o teto né... que era diferente em estilo barroco 

Seu Zico: Se você conhecesse a Igreja de Riachão como era, os púlpitos, eu tenho uma relação 

de quando eu comecei a trabalhar na Igreja até quando eles deram fim em tudo, eu tenho uma 

relação. Doaram castiçais de prata, tinha seis castiçais de prata, tinha seis jarros de prata, tinha o 

turíbulo de prata, tinha lamparina de prata tinha uma variedade de crucifixos de prata eles 

pegaram e foram dando fim em tudo, doava em um vendia a outro eu sei que panharam e deram 

fim em tudo, eu sei que esse Valney ele doou os porta chapéus. 

 

ENTREVISTA II 

 

DATA DA ENTREVISTA: 25/01/2011 

ENTREVISTADO: Regina Ferreira Guimarães 

Horário: 20:00 

Local: Cozinha da Casa dela- Riachão do Jacuípe 

 

Entrevistador: Como é o nome da senhora todo Vó? 

Regina: Regina Ferreira Guimarães 

Entrevistador: Que ano a senhora nasceu? 

Regina: No ano de 1943, na fazenda Tulete, (risos), nessa época era fazenda, não Vila. 
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Entrevistador: A senhora autoriza a gravação 

Regina: Autorizo 

Entrevistador: Oh começa contando um pouquinho da sua vivência na festa de São Roque 

Regina: É porque nosso pai era muito amigo do senhor Abdias, ai ele recebia uma lista pra pedir 

prenda pra festa, ai a gente ajudava ele também, porque às vezes ele trabalhava todo o tempo, e 

a gente também ficava com os fazendeiros e amigos por ali, e pedia peru, galinha e às vezes até 

dinheiro, naquela época era, acho que ainda era réis, ou era cruzeiro eu não me lembro, 10 mil 

réis ou 10 mil cruzeiros eram uma coisa assim. Ai o pessoal... como eles podia eles dava, então 

quando eles tinha essas prenda ele trazia pra Seu Abdias. Então como a gente não tinha casa 

aqui, a gente chamava naquela época de rancharia de uma sogra de duas irmãs minhas, a casa 

era muito grande e nem só a gente como várias outras famílias ficava naquela casa, pra vim 

passar os quatro ou três dias da novena, a gente não vinha a novena toda porque era muito 

difícil, onze quilômetros a gente vinha de pé, ficava ai agora a gente passava esses dias tudo 

com a missa, com os festejos, festa de lazer. 

Entrevistador: Ai no caso vinha muita gente lá do Tulete? 

Reginha: Vinha, vinha, gente da redondeza toda, fazenda Mancinha, Baixa da Areia, assim ao 

redor todo vinha. Dessa época que a gente vinha já nem era mais fazenda já era um povoado, 

então as outras pessoas, as amigas, as outras moça de Tio Edgar, as prima vinha tudo, era uma 

festa muito badalada e que todo mundo vinha não só a gente e vinha naquela maior alegria 

porque vinha moça, rapaz. Ai como tu diz nas prendas que a gente pedia, vamos voltar a esses 

assunto,  meu tio tinha uma novilha, uma vaca, ai ela apareceu com uma coceira, ela se coçando 

feriu todinha aí nessa feridas pegou bicho, botava remédio e nada era nada. Aí meu tio olhou pra 

mulher e disse assim, dá essa bezerra pra São Roque que ele vai curar, olha tu acredita... ai ele 

disse assim é ela vai criar e vai ser uma vaca pra São Roque, a vida toda nós vamos criar ela 

aqui se ela curar, dizem que dentro de três dias, que parece uma mentira, um milagre assim tão 

grande que ela ficou sanzinha, sanzinha que não colocou mais remédio e fico sã e ficou sendo a 

vaca de São Roque. Todo ano quando ela dava cria, às vezes assim não dava tempo não era na 

época nem de vende porque ainda tava pequena o bezerro que ela tinha ai um da casa comprava 

se a lista de Abdias chegasse antes e não desse pra vender, um da casa comprava e aí dava o 

dinheiro pra São Roque. Muitos dos filhos que tinha eram treze, alias era cinco ou seis homens, 

os meninos que nessa época às vezes tinha o dinheiro que trabalhava e ai comprava, mas diz que 

ela morreu de velha no pasto, todo ano ela dava um bezerro. Ai o nome da vaca, o mais 

interessante era isso, era Ruída porque ela ficou como se ela fosse queimada, uma pessoa que 

queima não fica assim... ela era toda enrugada assim, ai chamava a vaca de Ruída, mas era tão 

boa de leite. 
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Entrevistador: Descreve ai Vó um pouquinho a festa, como era, as missas, depois das 

missas, como era a festa da cidade? 

Regina: De manhã cedo tinha a alvorada, todo mundo levantava pra ver a alvorada, os barbeiros 

do Pé de Serra tocava, era uma festa mesmo todo mundo levantava ninguém queria ficar 

dormindo antes de seis horas pra se arrumar pra ir pra frente da Igreja pra  receber os barbeiros, 

a festa de lazer ali no largo, na frente da Igreja, ai agora era tanta gente. 

Entrevistador: Isso era no mesmo dia da procissão? 

Regina: Não, era durante a novena, nos últimos dias e era de manhã, quando era dez horas os 

barbeiros tocava, missa, quatro horas do mesmo jeito eu não sei se era a lavagem ou eles 

tocando a festa de lazer também, de noite missa novamente, aí agora vinha a missa no largo 

Entrevistador: Tinha quermesses depois da missa? Como era? As quermesses eram 

durante o dia? 

Regina: as Kermesses eram bem fracas assim, porque  naquela época era umas barraquinhas de 

doce, assim de bolo. Ai era as pessoas que vendia pra se mesmo, porque os barbeiros que tocava 

e tudo Seu Abdias que custeava, era na casa dele. 

Entrevistador: E sobre essa lavagem, essa é a mesma que as mulheres da Rua do Fogo 

participava? 

Regina: Era, tinha os dias dela (fala com hesitação), mas essa lavagem que as mulher da Rua do 

Fogo participava eram no início, antes, assim às vezes a festa era amanhã depois e hoje era o dia 

da lavagem pra quando começar a festa já ta tudo limpo e tudo lavado e quem fazia era essas 

mulheres da Rua do Fogo. Aí os pais da gente, aquelas famílias... as famílias assim, não deixava 

as filhas nem os filhos era só elas lá mesmo os grupos deles, os barbeiros tocava e elas se 

vestiam de baianas eu nem sei como porque a gente olhava de longe e não ia lá perto, porque 

naquele tempo tinha muita, como é que se diz... o povo não deixava que não podia ir porque não 

podia se misturar com essas mulheres e é o que eu sei. 

Entrevistador: É, tá bom, tá certo 

Regina: É assim a gente não trabalhava, morava lá na zona rural, não tinha dinheiro, mas não, às 

vezes a gente ia fazendo aquela economiazinha que era pra gente fazer a feira, a cesta básica pra 

trazer pra passar. 

Entrevistador: Era sagrado vir todo ano? 

Regina: Era sagrado vim todo ano, a gente vinha, o grupo era bom porque cada um trazia sua 

comida, fazia junto na hora de almoçar... era bom parecia um piquenique, a gente trocar... era 

uma festa também legal na casa onde a gente ficava, que era uma senhora viúva muito boa, ela 
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queria vim pra festa, ela gostava de vim, mas se vocês não fossem não tinha graça, ela era bem 

de idade e gostava da coisa. 

 

ENTREVISTA III 

   

ENTREVISTADO: Antonio de Oliveira Mascarenhas – 72 anos, filho de Abdias Vital 

DATA DA ENTREVISTA: 24/09/2010 

LOCAL: Casa dele – Riachão do Jacuípe 

HORÁRIO: 17:30 

 

 

Entrevistador: Então Seu Toinho o senhor podia começar falando um pouco do começo da 

tradição, o que o senhor lembra... 

Sr. Toinho: Sobre  a festa é uma questão do que o velho já me contou entendeu, é que essa festa 

de São Roque ele quando jovem já sabia que existia  a festa de dia, eles ia a festa, a tradição, a 

festa religiosa e tudo com essa bandinha que não era a de Pé de Serra era outra bandinha que 

vinha e tal e aí tinha a festa religiosa com a festa profana isso muito antes dele nascer e ele 

ouvia o pai dele contar a história, de uma doença, a epidemia que aconteceu e aí vinha afetando 

as regiões  e aí o pessoal da zona rural com medo aí fizeram essa promessa se Senhor São 

Roque ajudasse que aqui não afetasse que eles iam trocar a imagem de São Roque, e colocaram  

pra festa dele aqui foi isso que aconteceu a históri que veio São oque pra Richão. 

Entrevistador: Essa festa acontecia onde, acontecia aqui na cidade? 

Sr. Toinho: Aqui na cidade mesmo a doença foi essa que contagiou, a peste bubônica aí então o 

povo com medo o pessoal da zona Rural tudo assombrado, naquele tempo a notícia corria 

devagar ninguém tem a notícia que tem hoje, então chegava a rua que via o alarme aí tomava 

medo. Aí se apegaram e fizeram essa promessa que se não acontecesse nada de ruim que eles ia 

juntar pra comprar a imagem e festejar a São Roque. Foi aí que aconteceu que não afetou 

Riachão veio até perto aí da região de Santa Bárbara por aí e por aí mesmo acabou. Aí eles 

compraram a imagem isso contando ele que o pai dele contava ele. Essa Imagem veio pra 

Riachão foi... compraram em Portugal ,de Portugal até Salvador veio de navio, de Salvador a 

Serrinha veio de trem, de Serrinha a Riachão veio de carro de Boi. E aí ela ficou na fazenda que 

chama São Roque. 
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Entrevistador: Onde é? 

Sr. Toinho: Na entrada do Ichú, era ali, aí ficou durante o novenário da festa até ela vim pra 

cidade. Até o café que era feito pra dá pra o pessoal que tava na rua na noite de novena, era 

cozido no leite, fartura era tanta (risos ao se lembrar). Aí veio pra festa de São Roque e começou 

essa festa na mão de um velho que era cobrador de impostos de Riachão, chamava... oh meu 

Deus falhou o nome dele agora... Cosme Pereira, era cobrador de impostos em Riachão nessa 

época. Esse daí Seu Abdias já alcançou com a festa, foi quando ele... em 1938, o velho adoeceu, 

Cosme Pereira, e chamou Abdias. Na época já tinha, deixa eu ver... 28 anos de idade?? Deixa eu 

ver ele nasceu em cinco (1905) ele tomou conta em 38 ele tinha quantos anos? 

Entrevistador: Trinta e três 

Sr. Toinho: Tinha mais... tinha quase trinta e tantos anos, é 33 anos, quando ele assumiu a festa 

de São Roque, em agosto, 13 de agosto de 38, foi aí que ele assumiu mesmo a festa pra ele até a 

data que o padre tomou. 

Entrevistador: Não teve milagre ocorrido em Riachão? 

Sr. Toinho: Não, não o milagre foi apenas o pedido... A doença não afetou Riachão. 

Entrevistador: Antes de Seu Abdias, com esse Cosme Pereira, a festa de São Roque não 

era da Igreja? 

Sr. Toinho: Era da Igreja, tinha uma direção que tomava conta da festa, tinha um diretor, não é 

como hoje que tem comissão, naquele tempo era uma pessoa só que tomava conta. 

Entrevistador: É com Seu Abdias que surge a Lavagem da Rua do Fogo? 

Sr. Toinho: É, da Rua do Fogo. 

Entrevistador: Quem eram as pessoas que ajudavam na festa com o seu Pai? 

Sr. Toinho: Quem ajudava ele naquela época, antes eu jovem... não tinha noção da coisa, mas na 

maioria, a coisa da festa maior, ele fazia, as cartas pedindo a prenda pra o leilão pra fazer a festa 

e tudo, então já eu ajudava depois foi minhas meninas que passaram a ajudar ele. 

Entrevistador: E quem doava mais? 

Sr. Toinho: A zona rural. O comércio de Riachão pouquíssimo ajudava na festa de São Roque, 

agora quem dava pra valer era o povo da zona rural, inclusive eles viam trazer aqui, como até 

hoje ainda trazem, vem pra porta da comissão, a comissão tá aí recebe; até hoje ainda trazem pra 

você ver a fé enorme a São Roque 

Entrevistador: E os prefeitos, juízes, elite...? 



61 

 

 

 

Sr. Toinho: Não, nunca deram nenhuma ajuda, prefeitura nunca deu uma ajuda se que na festa 

de São Roque 

Entrevistador: Então a festa era mesmo de gente (responde sem deixar eu completar) 

Sr. Toinho: Do povo, humilde. E uma coisa que ele fazia questão ele dizia: “Ói eu não quero 

política nessa festa”, eu era vereador e ele me dizia: “Nessa festa faça de conta que você não é 

político”, e assim eu fazia. 

Entrevistador: Seu pai era o que na cidade, trabalhava com quê? 

Sr. Toinho: Ele era fazendeiro, ele era comerciante, isso aqui onde eu moro hoje era uma casa 

de comércio dele. 

Entrevistador: Ele não tinha nenhum vínculo com o cemitério? 

Sr. Toinho: Tinha. 

Entrevistador: Ele era o dono, o coveiro como é? 

Sr. Toinho: Eu acho que o dono sempre foi ele, eu nunca vi ninguém dizer nada e ele ficou... e 

partiram pra segurar ele, e ele disse: “Se vocês me mostrarem o documento dizendo que é da 

Igreja eu entrego e não quero nem saber”. Mas a Igreja rodou, rodou e não achou esse 

documento, e ficou ele administrando. Com o falecimento dele eu ia entregando à Igreja, ele 

sabe que eu não quero isso pra mim Deus me livre e tal, mas daí antes de eu entregar à Igreja, o 

coveiro que não tinha nada a ver com o cemitério, ganhava em particular, aí colocou no 

Ministério do Trabalho. 

Entrevistador: A festa no início era feita por Cosme Pereira e as mulheres prostitutas até 

aí não participavam dessa festa? 

Sr. Toinho: Até aí eu não vou lhe explicar, eu não tenho condições de lhe dizer se já era antes 

dele ou veio depois dele. 

Entrevistador: Então é a partir de 1938 que Seu Abdias toma festa que aí começa a 

Lavagem? 

Sr. Toinho: É aí que a gente vê o comentário, tinha a festa e tal, mas aí antes eu não sei explicar, 

que nunca eu perguntei a ele... pra você vê, que até Idalina que é quase da minha idade, mais 

velha um pouco ela não sabe. 

Entrevistador: Eu ouvi falar desse Cosme Pereira, mas eu achava que ele era um beato, 

devoto... 

Sr. Toinho: Não, não ele era católico e devoto, porque se ele assumiu essa festa. Ele era 

cobrador de impostos, então naquela época um cara desse era bem conhecido bem popular, vivia 
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no mercado com o pessoal, na certa quando a imagem chegou ele assumiu a presidência da 

festa, eu é que mais ou menos imagino e aí ele veio trazendo a festa até onde ele pôde. 

Entrevistador: Quem pediu a imagem foi ele? 

Sr. Toinho: O povo, aí é que eu não sei se veio direto pra mão dele ou se teve outras pessoas 

antecedentes a ele na presidência da festa entende? Eu sei bem que foi Cosme Pereira que 

passou pra mão de Seu Abdias. Quando ele adoeceu em trinta e oito passou a bandeira pra Seu 

Abdias. 

Entrevistador: Mas a festa tinha a parte da Igreja e tinha a parte da Lavagem é? 

Sr. Toinho: Tinha, tinha, tinha tudo era tanto que eu não sei por que é que o padre... eu não sei 

porque os padres... antigamente os padres não ligava, não criava caso foi essa ordem que chegou 

para Riachão e aí veio uns padres, nem ligava aceitava ele de bom modo dava apoio dava tudo, 

depois de Padre Hélio pra cá foi que começou uma fucazinha para acabar com esse negocio de 

festa profana, mas aí a gente percebia que era por causa da despesa que era muita tinha que 

pagar uma bandinha, comprar muitos fogos isso tudo... O velho dizia que não, mas eu dizia: - 

Seu Abdias o senhor não é criança, o senhor é uma pessoa que não tem experiência, não tá 

vivido na rua, eu tô vendo tá tendo uma ganância do dinheiro.  

- Toinho não pensa um negócio desse não, você é doido. (Seu Toinho relatando o que o pai lhe 

dissera) 

E aí quando mexia em padre ele tirava o cavalo da chuva.  

- Não bula não, não bula não. (Seu Toinho relatando o que o pai lhe dissera) 

Mas aí eu dava umas penadinhas. 

Quer dizer, foi quando aí que Padre Hélio um ano tomou das mãos dele a festa. Tomou a festa 

da mão dele, aí ele ficou muito triste, eu vi que ele ficou assim, mas tomou por esse lado da 

ganância financeira e aí resultado nesse mesmo ano que aconteceu a festa de São Roque...(pausa 

na fala para começar a falar desse acontecimento). Eu sempre fui na festa de Bom Jesus em Pé 

de Serra, 6 de agosto, nesse dia que eu ía chegar em Pé de Serra e acabava com os barbeiros 

para acertar preço, fazia tudo como era o transporte, que antigamente eles viam montados em 

animal, o velho tinha uma rocinha aqui no fundo do cemitério, eles viam a animal e se 

hospedava aqui e tal e deixava os animais aí pra quando acabar a festa tornar arrumar tudo e 

voltar. Foi quando eu passei a ver que aí as despesas para ele... eles tavam sofrendo muito, eu 

tinha carro, disse eu vou buscar eles de carro volto e levo. Aí eu ía lá acertar com eles... nesse 

dia. 

Porque naquele tempo elas faziam a Lavagem, era no dia 15, mas no dia 15 de madrugada tinha 

a alvorada com elas, com as mulheres prostitutas. Agora de tarde vinha a Lavagem pra você vê 
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naquele tempo se fazia essa lavagem e o percurso da cidade não é a cidade que tem hoje, mas 

faz o mesmo percurso você não via uma pequena discussão, nem briga, nessa Lavagem nunca 

houve. Tinha tempo que ficava até de noite eu ficava preocupado: - Gente eu peço a vocês, 

começa cedo pra acabar cedo. Com o claro do dia a molecagem não entra, mas que nada “nego” 

quando começou a tomar pé mesmo a coisa ele aí gostava da coisa dos barbeiros chegava lá 

seis, sete horas da noite eu ficava indignado, mas rapaz não pode. E aí eu via que o padre tinha... 

a questão dele era financeira  

Entrevistador: Mesmo assim o padre não impedia nada? 

Sr. Toinho: Não, não porque não dependia de nada, agora o que aconteceu aí então foi que nessa 

festa que ele tomou conta, o padre Hélio, que eu fui pra lá pra Pé de Serra, eu não fui atrás da 

banda eu apenas fui porque eu tinha uma devoção na festa de Bom Jesus, eu disse eu vou ver o 

que ele vai fazer esse ano pro leilão de São Roque sem essa bandinha lá sem nada, foi tiro e 

queda; fizeram a festa, fizeram o leilão não saiu nada, não tinha ninguém foi um fiasco, no outro 

dia de manhã eu tinha feito uma surpresa ao velho sem ele saber, parece que nem Carmem 

sabia, ela disse que sabia, mas ela não sabia. Eu apanhava leite na região de Pé de Serra, de 

madrugada eu fui em Pé de Serra lá eu conversei com Augusto aí ele disse: “Toinho ói eu não 

vou dizer nada agora eu garanto que eles não vão lhe cobrar nada”, eu quero fazer uma surpresa 

Augusto a ele. Aí eu saí na casa daqueles que eu tinha mais conhecimento dentro da rua, ele 

disse “pronto pode ir embora que nós vamos”. Eu disse “ói eu venho panhar vocês hoje meia 

noite aqui em Pé de Serra, no dia 15 meia noite eu pego vocês aqui”.  

 Aí quando foi meia noite eu saí daqui, tinha uma festa na Euterpe, eu saí aí e disse eu 

vou alí buscar um negocio e volto, e fui, quando foi no dia 16 na hora da missa aquele alvoroço 

de madrugada quando eles tocavam o sino, foi tocar o sino o pau quebrou aí na porta da Igreja, a 

bandinha tocou e aí foi um rebú danado, eu não sei de onde saiu tanta gente, Ave Maria e eu 

com medo de dar confusão. Toma conta que eu vou buscar leite, não passa na porta do padre pra 

ele não dizer que estamos afrontando ele, mas o povo aí rasgou pela rua da Igreja eu sei que eu 

cheguei fui pra feira voltei e quando eu cheguei na hora da missa, alias eu não fui quem foi, foi 

Nadinho eu fiquei foi pra missa, na missa ele apareceu com a bandeira, os amigos dele veio aqui 

não, não vou não, você vai, tinha Orlando, um grupo, Zezinho da mansinha um bocado de gente 

pegaram ele quando “nóis” chegamos na porta da Igreja o padre tava em pé no passeio da igreja 

e uma mesinha de leilão assim e tal, o padre veio e se dirigiu a Abdias: “Abdias dá pra você me 

arranjar essa bandinha pra eu terminar o leilão?” Abdias: “o senhor manda e não pede”, ou o 

senhor pede e não manda um negócio desse; pronto fizeram o leilão e tudo, quando foi de tarde 

depois da procissão ele chamou Abdias e entregou a bandeira: “Ói tome conta da sua festa, só 

com você da certo”. Aí ele veio até agora quando padre Silvino tomou da mão dele. Tomou 
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assim bruscamente, sem dá satisfação nenhuma, eu disse “Oh Seu Abdias não o senhor já tá na 

idade tá tudo bem, São Roque vai saber de tudo isso, deixe lá o dia dele chega”. 

 Ele deu até uma piada um dia na igreja eu fiquei contrariado com ele, quando na hora da 

missa ele tava celebrando, Nayara mais Ney pegou uns santinhos fez uma oração, já Abdias já 

falecido, e foi entregar as pessoas que tavam, como lembrança. Ele no altar ele disse “São 

Roque aqui não tem dono não”, todo mundo encarou minha esposa e minhas filhas eu não disse 

nada, fiquei calado depois ele foi embora e a festa continuou e taí. E hoje toda festa que faz vem 

aqui na minha casa eu dou apoio a todos eles, não teve um presidente que eu não desse apoio aí 

na comissão da festa, mas tudo isso foi ganância de dinheiro 

Entrevistador: Quando padre Silvino tomou aconteceu da Lavagem não sair na rua? 

Sr. Toinho: Teve. 

Entrevistador: Parou a Lavagem da rua? 

Sr. Toinho: Parou, foi, enquanto ele tava parou porque ele não queria gastar. Agora você 

imagina como é que você recebe carneiro, gado, tudo que tinha pro leilão e o povo trazia na 

porta, era uma média de 50 a 60 carneiro que ele recebia, quer dizer era pra fazer o leilão e não 

gastar com nada. Naquele tempo ele pagava o padre pregador, vinha dois, três padres, seu 

Abdias contribuía era muitos fogos, era fogos... ele festejava 15 de agosto era dia de Nossa 

Senhora e ele dizia que São Roque era muito devoto de Nossa Senhora, como a história conta, 

então ele festejava os três dias com a mesma festa de São Roque, era fogos pra fazer medo no 

dia 15 de agosto. E era novena, não era trezena, naquele tempo era novena, e toda noite tinha 

festa e aí por isso que os padres queria que economizasse pra sobrar o tutú pra eles. 

Entrevistador: O dinheiro da festa, dos leilões era investido em quê? 

Sr. Toinho: De São Roque? 

Entrevistador: Sim. 

Sr. Toinho: Era investido em fogos, em flores, a gente ía buscar as flores tudo, a parte interna 

toda, era a festa de São Roque era tudo, Seu Abdias, era pra pagar os padres que viessem fazer a 

pregação da festa, porque naquele tempo tinha que se pagar porque eles tinham que se 

locomover, tinha despesa, não era como se fosse pagamento era gratificação, mas o dinheiro 

saía, e pór isso ele sentiu que era muito dinheiro arrecadado mas não se transformava em nada, 

não tinha lucro,  mas eles recebiam também pelo trabalho, eles recebiam tudo. 

Entrevistador: Não tinha nenhum lucro? 

Sr. Toinho: Não, sobrava, porque o que sobrava a gente restituía em pagamento pros próprios 

padres, entendeu. O que arrecadou tá tudo aqui, já pagamos tudo, esse é o saldo. 
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Entrevistador: Aí dava tudo para o cofre da igreja? 

Sr. Toinho: Tudo pra eles lá. O que eu digo sempre é que a festa de São Roque sempre foi uma 

questão do povo. 

 

ENTREVISTA IV 

 

 ENTREVISTADO: Idalina da Hora 69 anos e Edelson Ribeiro dos Santos 50 anos 

DATA DA ENTREVISTA: 24/01/2010 

LOCAL: Casa de Dona Idalina 

HORÁRIO: 14:00 hs  
 

Dona Idalina: Dos calungas mais novos só tem eu e Edelson e não tem mais nenhuma (pessoa) 

que possa contar essa história de Riachão... 

Entrevistador: A senhora participa da festa desde quando?  

Dona Idalina:  Desde a idade de 2 anos, 3 anos... ah participação dele é muito comprida pra 

gente começar a cotar até o final. Não dá pra contar até o final, só vou contar até certos meio. 

Entrevistador: A senhora fala só do que a senhora lembra.  

Dona Idalina: Eu me lembro de todas as passagens que se passou... agora eu... é muito comprida 

pra se contar, entendeu? 

Entrevistador: E São Roque na vida da senhora? 

Dona Idalina: São Roque é uma tradição da cidade, e São Roque foi uma promessa que seu 

Abdias fez, entendeu. Porque aqui em Riachão apareceu uma Lepra, ai Seu Abdias disse que se 

Senhor São Roque ajudasse que essa Lepra passasse e não combatesse a cidade de Riachão ele 

fazia uma promessa pra São Roque para fazer a Lavagem de todo ano. Seu Abdias era o 

“coveiro”, mas velho que tinha aqui dentro da cidade, ele fez essa promessa.  

(amiga)-: Ele era o dono do cemitério, não era coveiro não 

Idalina: No cemitério quem mandava era finado Abdias, tinha outro??? (Dona Idalina responde 

se referindo à mulher) 

(amiga): Não. 

Edelson: Quem mandava era Seu Abdias. 

Dona Idalina: Eu tô falando certo, manda a frente aí... 
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Entrevistador: Aí começou a Lavagem da Rua do Fogo, lembra que tinha? 

Dona Idalina: A lavagem da Rua do Fogo foi uma promessa de Seu Abdias fez, ela sabe contar 

isso eu não sei não...  (Silêncio) (Faz um sinal passando a responsabilidade da resposta para sua 

amiga que estava presente)  

Dona Idalina: Porque quem dominava o cemitério aqui era Seu Abdias, Seu Abdias era quem 

dominava o cemitério, Seu Abdias era quem dominava a cidade, Seu Abdias, a ordem que ele 

desse tava feita, a ordem que ele desse era aquela ordem mesmo, aí quando começou essa Lepra 

foi que Seu Abdias fez uma promessa se essa lepra não atingisse Riachão... Ele ia fazer... 

Edelson: Ele ía trazer São Roque (Complementa) 

Dona Idalina: Ele ia trazer São Roque, ele ia fazer uma promessa pra o Seu São Roque, se o Seu 

São Roque ajudasse que essa lepra não combatesse Riachão ele ía mandar buscar uma..., Ele ía 

mandar buscar o que Edelson? 

 Edelson: Uma imagem. 

Dona Idalina: Um imagem de Seu São Roque para Riachão e ele ía começar uma promessa de 

todo ano ele fazer uma lavagem oferecida à Seu São Roque. 

Entrevistador: Quem eram as mulheres que participaram da festa? 

Dona Idalina: Ah... As mulheres eram “muito” , já morreram a metade quase tudo. 

Entrevistador: Elas faziam o quê? 

Dona Idalina: Elas “fazia”, saía na rua, na lavagem... 

Entrevistador: No dia-a-dia trabalhavam com o quê? Moraram sempre aqui na rua? 

Dona Idalina: Elas moravam aqui na rua, não trabalhavam em canto nenhum, moravam aqui na 

rua cada qual em suas casas. 

Edelson: Elas tinham suas casas própria, todo mundo tinha sua vivência, como podia... agora 

quando chegava as épocas dos festejos todo mundo se reunia, eu era menino mas eu via tudo, eu 

corria atrás pra querer ir e minha mãe dizia: é das “mulher solteira”*, e eu dizia: Não, né das 

mulher solteira não, que eu também vou ser solteira (risos).  

Dona Idalina: Eu era menina e me lembro uma vez numa casa que Seu Abdias tinha... como era 

as roupa que mamãe fazia pra gente sair na lavagem, daqueles papel plástico, fazia aqueles laços 

botava aqui (aponta para sua cintura), só as mulher que botava... mas desde criança que eu pulo 

Lavagem, vim parar de uns tempo pra cá porque o povo tá morrendo e eu não to indo mais. 

(amiga): Dália (apelido) aqui oh meu Deus... a gente brincava aqui pra não prestar na porta de 

casa... ía pra casa de Antero, a casa de Ester...  
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Dona Idalina: Mas isso aí já tá sendo o final, ela quer saber do começo, aí já ta quase no final né 

Delso( apelido de Edelson). 

Entrevistador: O que a sociedade da época, o povo, achava da festa, achava de vocês 

participarem? 

Dona Idalina: Não... o que achava, é que a gente não tinha outra tradição, a tradição que a gente 

tinha era essa, de ano em ano... 

Edelson: Antigamente todo mundo ajudava,todo mundo... casa de comércio ajudava, mas só do 

bolso quem mais gastava era Seu Abdias, que só do bolso dele ele tirava 15 carneiros para fazer 

a festa do santo Roque, ele fazia a procissão, ele mandava celebrar a missa, tinha os barbeiros de 

Pé de Serra “panhava” as pessoas na porta para ir brincar na rua toda e terminava na casa de Seu 

Abdias. E a tradição de Riachão era essa, a lavagem, ninguém tinha outro divertimento. 

Dona Idalina: Não tinha outro divertimento...  

Edelson: Aí se chamava lavagem da Rua do fogo,  nisso ficou, a lavagem das “ mulher da vida” 

Dona Idalina: Das “mulher solteira” 

Entrevistador: A senhora na época se ocupava com  quê, as senhora sempre ficou na 

feira? 

Dona Idalina: Não. 

Edelson: Não, ela foi pra feira dos pouco tempo pra cá, mas quando ela pegou a bandeira ela 

não, ela vivia aqui na casa dela, fazendo as coisinhas dela, dentro da casa dela e quando era 

época de festejo ela reunia o povo aqui pra arrumar o povo aqui, que saía da casa dela 

Entrevistador: A Senhora é a porta estandarte da festa é? 

Edelson: É... da frente, quem leva a bandeira de Seu São Roque é ela. 

Dona Idalina:Teve um ano que a gente não saiu porque não teve quem organizasse a festa, quem 

fosse o cabeça pra puxar até o prefeito bateu...(?) 

Entrevistador: A Senhora nasceu em quanto, em que ano? 

Dona Idalina: Eu to com 69 então eu nasci em 40 né, no dia 6 de março eu faço ano 

Entrevistador: Queria saber... como era a vida dessas mulheres daqui? 

Dona Idalina: Eram prostitutas, vivia... no dia-a-dia delas.. trabalhava e ganhava seu pão de cada 

dia do suor de seu rosto 

Edelson: ... e de seu corpo 

Dona Idalina: do seu corpo, vendia sua carne a qualquer um que aparecesse 
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Edelson: ... a qualquer um que aparecesse vendia, quando chegava essas época elas estavam 

tudo bem 

Entrevistador: São  Roque é como se fosse pra vocês...  

Edelson: ... um protetor 

Dona Idalina: Um protetor, ele era o protetor da gente, era não, é. 

Edelson: É o protetor que nós tem, temos fé nele e a fé da gente só acaba quando ele... 

Dona Idalina: ... a gente se acabar 

Edelson: Enquanto tiver vida e saúde nós estamos juntos com ele. 

Dona Idalina: É o padroeiro da cidade 

Edelson: É o padroeiro da cidade e é o padroeiro da gente... 

Dona Idalina: É, ele é o dono da festa, o dono da lepra, o dono de tudo que ruim 

Edelson: Tudo que a gente tem e pede a ele a gente alcança 

Entrevistador: A rua sempre foi movimentada aqui, como era a Rua do Fogo? 

Edelson: Era quente, se chama Rua do Fogo porque a rua era quente e fogosa. A rua ganhava 

fogo. 

Dona Idalina: Só tinha mulher da vida 

Edelson: Só tinha mulher da vida, outra coisa você não enxergavam aqui, pras mulheres, você 

que é moça, pra passar nessa rua aqui só passava cedo porque de nove horas da noite ninguém 

passava mais que as “mulher da vida” tomava conta, que a rua era delas. Chamava Rua do Fogo 

porque a rua do “fogo” era a rua quente. 

Dona Idalina: Era a Rua de lá, hoje tem o nome de Rua “Barão” (Barão do Rio Branco) 

Edelson: Agora... aqui tudo era Rua do Fogo, agora só a mais quente é a do lado de lá. 

Entrevistador: A senhora quer contar um pouco da sua infância, adolescência? 

Dona Idalina: Não... (Silêncio) 

Edelson: A adolescência dela ela não gosta nem de lembrar 

Dona Idalina: Não gosto nem de me lembrar... 

Entrevistador: E o senhor Seu Edelson? 

Edelson: Eu já tive um período alegre e sou alegre até hoje, a tristeza comigo... hoje eu faço 

tudo, hoje eu sambo na lavagem , sambo samba de roda, sambo candomblé e além disso tenho 

um terreiro de candomblé e onde me botar eu tô no meio sambateando, meu ofício é esse. 
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Entrevistador: Qual é o santo do Candomblé do seu terreiro? 

Edelson: Iansã, Ogum e Obaluaê que é São Roque... desde do Candomblé que ele é Obaluaê. 

Entrevistador: Quem era a mãe do senhor, ela festejava também na lavagem? 

Edelson: Não, minha mãe morava aqui na rua do fogo, mas ela na festejava não. 

Entrevistador: E o senhor gostava?  

Edelson: Muito, pulava janela pra ir, morda, lavagem, tudo, eu não perdia nada, sapateava em 

tudo só vinha pra casa quando dizia assim, acabou, que já tava varrendo a rua já. 

Entrevistador: O povo da cidade falava alguma coisa, era contra? 

Edelson: Não, todo mundo gostava, doido que chegasse logo nera Idalina. 

Dona Idalina: Era, só tinha uma superstição que a gente tinha que sair a lavagem, a alvorada das 

mulheres solteiras e a alvorada das moças. Na alvorada das moças a gente não ía e na nossa 

alvorada também elas não vinha. 

Dona Idalina: Das moças podia ir mulher casada, podia as moças, agora nas nossas nem ía 

casada nem moça era nós mesmo 

Edelson: Só era homem e “mulher solteira”. As moças não podia entrar nas das mulher solteira 

que as mães não queriam... que elas não participava, tudo rica, não queria que as filhas se 

misturassem com mulher solteira 

Entrevistador: Tem história de outras mulheres “solteiras”, de outra parte da cidade vim 

participar? 

Dona Idalina: Vinha, todas elas vinha, de vez em quando vinha... 

Edelson: Vinha, todas elas vinham, do Pé de Serra vinha, vinha de Chapada*, desses lugares 

tudo. 

Dona Idalina: Se era Solteira, vinham tudo 

Edelson: Em qualquer lugar que tivesse mulher solteira tava junto com as mulher solteira daqui. 

Entrevistador: Tudo tinha a mesma profissão? 

Edelson: Tudo... 

Entrevistador: E durante o dia... qual era as profissões?  

Edelson: tinha muito lavadeira, a lavadeira vinha pro rio lavar roupa 
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Dona Idalina: Todas elas trabalhavam, a “mulher solteira” trabalhava durante o dia, a que não 

tinha “amigo”*, não era amigada, vinha pra rua do fogo negociar com sua carne pra viver sua 

vida. 

Edelson: Comprar roupa... comer... 

Dona Idalina: Todas elas tinham essa profissão, mas uma pescava, outra ia lavar roupa, outra ia 

lavar roupa pra fora, tudo isso era da cidade, agora a noite cada qual procurava... 

Edelson: ... se arrumava pra ir pro seus... 

Dona Idalina: Vinha pro “brega” 

Edelson: Naquele tempo se chamava Cabaré. 

Entrevistador: E tinha muito? 

Edelson: Muito, tinha muito, tinha bastante 

Dona Idalina: Tinha de Didi, de Nivaldo, finada Enorina, Eulina... 

Edelson: Tinha de uma tia dela que se chamava… 

Dona Idalina: A Vó de Armando... Hermina... Hermina, Coló... tudo aí era do brega...Tem Didi 

que ta viva até hoje... 

Edelson: Tá viva com o brega dela até hoje no mesmo lugar, nunca tirou. Finado Nivaldo já 

morreu, Deus já tirou, finada Hermina, Deus já levou. Tem Lita até hoje lá, no mesmo lugar. 

Tinha finada Preta. Tinha muito brega, aqui tudo era brega... 

Edelson: Tinha Linor, tudo aí era brega, você chegava aí nessa ponta de rua, que você andava 

pra cá pra cima, você não via outra coisa, você via umas casas de família e o resto tudo era de 

mulher nua, tudo fechada , agora... quando dava de 20:00 hrs em diante o movimento começava. 

Edelson: De todo lugar vinha, o movimento era grande... Mamãe dizia assim: bora pra dentro de 

casa que já chegou a hora das mulher solteira começar movimentar, aí agente tava dentro de 

casa e só via a hora que elas passava pra lá e pra cá. 

Entrevistador: Qual foi o período mais intenso, que teve o maior movimento aqui na Rua 

do Fogo o Senhor lembra? Porque no início a gente sabe que era menos... e tem uma 

história que tava fazendo a estrada de Jacobina e aí teve a fábrica de asfalto que se 

instalou aqui em Riachão... 

Edelson: Tinha, Tinha 

Dona Idalina: Era a STAR 
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Edelson:  Era a STAR, o DERBA né... tudo se instalou aqui... o tempo dos movimentos, os 

tempos dos dinheiros, que queimava dinheiro, que as mulher solteira se rendia mais nesse tempo 

nera Idalina?, por causa do pessoal de fora... Era o tempo que Riachão ganhava dinheiro muito, 

era esse tempo quando essas firmas passava por aqui, mas hoje em dia não passa mais nada, até 

a rua do Fogo acabou, que hoje tudo é casa de comércio... tu vê duas casa aqui... que só tem 

duas casas, só tem Didi e Lita agora. 

Dona Idalina: Tudo acabou... 

Edelson: As casas que a gente já viu antigamente, aqui tudo era brega, tudo aí era brega, a gente 

pra sair, a gente era porta recado de ganhar meu trocado com as mulher da vida, eu apanhava 

feito o diabo, apanhava... mas eu não tava ligando, apanhava agora, depois tava correndo pelo 

fundo pra ganhar meus trocado, minhas nicas pra chupar meus doces 

 

 

 


