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“Meu filho cuide em si, que o povo deste mundo pode  

crer, vive só de inveja e falsidade” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar os resultados da pesquisa sobre os 

conflitos existentes entre Católicos e Candomblecistas em Feira de Santana entre os anos 

de 1930 e 1948. Analiso o contexto histórico e social feirense bem como o cenário 

religioso da cidade, verificando as formas que esses conflitos apareciam, e identifico 

como a elite católica de Feira de Santana, com o apoio da imprensa e das autoridades 

locais, se apropriaram dos discursos civilizatórios e de modernização para eliminar da 

urbe o que fosse sinônimo de atraso. Os candomblecistas, nesse período, foram 

caracterizados como não civilizados e julgados como criminosos. Abordo alguns aspectos 

referentes ao IIª Congresso Afro-brasileiro, identificando os sujeitos envolvidos, as 

reivindicações e implicações para o povo de Santo da Bahia e de Feira de Santana 

 Palavras-Chave: Igreja Católica; Candomblé; Modernização; Congresso Afro-

Brasileiro; Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to present the results of the research on the conflicts between 

Catholics and Candomblers in Feira de Santana between 1930 and 1948. I analyze the 

historical and social context of Feirense as well as the religious scenario of the city, 

verifying the forms that these conflicts appeared, and identified as the Catholic elite of 

Feira de Santana, with the support of the press and local authorities, appropriated the 

civilizing and modernization discourses to eliminate what was synonymous with delay. 

The candomblecistas, in that period, were characterized as not civilized and judged like 

criminals. I discuss some aspects related to the II Afro-Brazilian Congress, identifying 

the subjects involved, the claims and implications for the people of Santo da Bahia and 

Feira de Santana 

 

Keywords: Catholic Church; Candomblé; Modernization; Afro-Brazilian Congress; Feira 

de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a análise dos conflitos existentes 

entre a Igreja Católica e o Candomblé em Feira de Santana no período de 1930 a 1948 e 

busca analisar de que forma a elite católica, apoiada pela imprensa feirense, se 

apropriavam dos ideais de modernização e discriminava, caricaturava, reprimia e 

desqualificava o Candomblé. 

O catolicismo está presente no Brasil desde o período colonial possuindo uma 

influência cultural e ideológica muito forte na sociedade desde então. Em Feira de 

Santana não era diferente, sua presença na cidade ocorreu concomitantemente ao 

surgimento da vila, configurando-se como principal grupo religioso Já o Candomblé, 

religião de matriz africana, se formou no Brasil a partir da vinda de africanos 

escravizados e na cidade de Feira de Santana, onde também ocorreu uma forte presença 

de negros e negras como mão-de-obra escrava, visto pelos grupos dominantes de forma 

etnocêntrica e preconceituosa como algo que deve ser eliminado da sociedade devido a 

sua inferioridade.  

A década de 1930, escolhida para realização da pesquisa, foi um período bastante 

conturbado para as religiões de matrizes africanas, pois foi marcado por forte 

perseguição, repressão e criminalização das práticas religiosas, ao mesmo tempo em que, 

diante desse cenário, houve a realização de dois grandes Congressos Afro-Brasileiros em 

Recife e em Salvador, sendo o segundo, marco fundamental nas reivindicações por 

respeito, liberdade de culto assim como a sua classificação enquanto Religião. O recorte 

se estende até o ano de 1948, ano em que foi divulgado no Diário Oficial do Estado da 

Bahia o estatuto da Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro (FEBACAB), que tinha 

como objetivo, garantir ao Povo de Santo liberdade religiosa assegurada pela 

Constituição do País que estava em vigor no período. Logo, a escolha do recorte temporal 

não leva em consideração apenas o contexto feirense. 

 

Metodologia 

Para entender o objeto de estudo, é necessário compreender a diferença entre seita 

e Religião, pois nessa época, manifestações como o Candomblé, por exemplo, não eram 

considerada religião e sim seitas. Segundo Elizete da Silva, “a religião é a instituição. É o 
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corpo sacerdotal, a hierarquia, a teologia, as doutrinas”1, enquanto as seitas são 

classificadas como “um grupo religioso minoritário, dissidente, que se afastava do mundo 

em oposição à igreja institucionalizada”2. A autora ainda aborda que  

O conceito de seita existe na teoria, mas ele é polêmico. Na língua 
portuguesa tem um tom pejorativo: a grande imprensa, abusiva e 
preconceituosamente, se reporta às seitas desqualificando-as em 
detrimento das vetustas instituições eclesiásticas. A dicotomia 
igreja/seita ainda é um resquício do etnocentrismo e do positivismo que 
prevaleceram nas Ciências Humanas até o século passado.3 
 

Logo, por não se configurar como uma religião institucionalizada ou respeitável, o 

Candomblé foi foco de constantes ataques por membros da Igreja Católica de Feira de 

Santana.  

Este trabalho está inserido na perspectiva da História Cultural, que permite 

diversas leituras de objetos de estudo, dentre eles a crença e os comportamentos de 

grupos religiosos. Para análise do objeto de estudo deste trabalho é utilizado os conceitos 

de representação de Roger Chartier e de Campo Religioso de Bourdieu.  

Para Chartier, a representação nada mais é do que uma forma de “identificar o 

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

construída, pensada e dada a ler”4. Segundo ele, a realidade seria analisada através das 

suas representações, sendo as mesmas consideradas como realidades de múltiplos 

sentidos. Por outro lado, o autor nos mostra que há práticas sociais que não podem ser 

reduzidas a “representações”. Logo, esse conceito é utilizado para entender como tanto o 

Catolicismo quanto o Candomblé construíram suas representações e suas visões de 

mundo na sociedade feirense, sendo possível identificar conflitos entre eles classificando-

os como uma luta de representações e busca de visibilidade, respeito e tolerância. 

Portanto, “as lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 

concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio”5. 

                                                             
1 SILVA, Elizete da. Configurações Históricas do Campo Religioso Brasileiro. IN: História, Cultura e 
Poder. Feira de Santana, 2010. P 105. 
2 SILVA, Elizete da. Op.cit. p. 106. 
3 Idem. 
4 CHARTIER, Roger. A História Cultural:entre Práticas e representações. Tradução Maria Manuela 
Galhardo Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990 
5 CHARTIER, Roger. Op. Cit. p 17 
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O conceito de Campo Religioso do sociólogo Pierre Bourdieu6 contribuiu para 

entender o campo religioso como consequência de um conjunto de relações entre a 

religião e a sociedade. O conceito de campo evidencia a existência de tensões, dentro de 

cada campo, se manifestando, por exemplo, quando novas pessoas ou novos grupos, 

buscam legitimar sua posição em relação a um grupo dominante, este que por sua vez, 

tenta defender a sua posição excluindo e não legitimando o novo. Portanto um campo 

pode ser compreendido como um espaço estruturado de posições, onde sujeitos estão a 

todo tempo numa espécie de disputa.  

Bourdieu afirma que “a compreensão de suas práticas e discursos encontra-se 

referida às lutas dos grupos de agentes cujos interesses materiais e simbólicos tornam o 

campo religioso um terreno de operações para as lutas entre diferentes empresas de bens 

de salvação”7. Com base nesse conceito, pude identificar os conflitos entre o Catolicismo 

e o Candomblé como uma disputa de poder. 

 

Fontes 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas como fontes as memórias de 

Eurico Alves Boaventura presentes no livro A Paisagem Urbana e o Homem e Antonio 

do Lajedinho em A Feira na Década de 30, que ajudaram a entender como era o 

imaginário da elite católica de Feira de Santana acerca do cotidiano e da religiosidade da 

cidade.  

Foi analisado um processo crime relativo à prisão da senhora Maria Cândida, 

fonte essa que ajudou a ter uma noção de quanto era restritiva a liberdade de crença na 

cidade.  

Além do processo crime e das memórias, lanço mão de alguns jornais impressos, 

o Folha do Norte, Folha da Feira, Diário de Notícias e o Estado da Bahia, sendo as duas 

primeiras utilizadas para identificar qual era o tratamento dispensado ao Catolicismo e ao 

Candomblé em Feira de Santana, enquanto os dois últimos foram usados para analisar os 

processos de construção e andamento do IIº Congresso Afro-Brasileiro.  

Outros materiais utilizados como fontes foram: O Hino à Feira de Santana, 

Código Penal e Constituição Brasileira em vigor no período cronológico da pesquisa, 

fotografias e correspondência impressa remetida por Dário Bittencourt destinada a Artur 

Ramos. 

                                                             
6 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1992 
7 BOURDIEU, Pierre. Op. cit. p 13. 
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             A monografia está estruturada em três capítulos: No primeiro capítulo abordo os 

principais aspectos da sociedade feirense, principalmente no que diz respeito ao campo 

religioso da cidade, abordando suas principais características, fazendo uma analise no 

micro (Feira de Santana) para o macro (Bahia – Brasil). Portanto, nesse primeiro capitulo, 

trago uma discussão acerca do cenário feirense como um todo entre os anos de 1930 a 

1940, tanto o seu contexto econômico quanto religioso, tratando também da transição de 

uma Feira rural para uma Feira urbana, discutindo os ideais de modernização propagadas 

no período. Em meio a essa discussão, faço uma abordagem do campo religioso feirense, 

traçando um paralelo com a chegada de outros grupos religiosos na cidade e até a 

negação da elite católica da presença de religiões de matrizes africanas em Feira de 

Santana.  

No segundo capítulo realizo uma discussão acerca dos conflitos existentes entre os 

católicos e os candomblecistas da cidade. Abordo os aspectos da repressão sofrida pelos 

adeptos do Candomblé, bem como a sua resistência, num cenário onde a população 

predominantemente católica via as crenças afro-brasileiras como feitiçaria, bruxaria, 

sinônimo de atraso e incivilidade. Trago nesse capítulo a importância de Aloísio Resende 

e de suas poesias para a defesa dos Candomblés em um espaço que também era utilizado 

para denuncias referentes às práticas candomblecistas, o Jornal Folha do Norte.  

No terceiro e ultimo capítulo, abordo os Congressos Afro-Brasileiros que 

aconteceram em Recife em 1934 e em 1937 em Salvador, sendo esse segundo 

considerado um marco nas reivindicações do povo de Santo da Bahia acerca da sua 

legitimidade. Analiso quais foram as principais implicações e contestações dos 

candomblecistas.  

Os estudos acerca da religiosidade em Feira de Santana servem de base para 

diversas pesquisas referentes à sociedade feirense no século XX e entender importância 

de se debruçar na História da cidade nesse período é enxergar um passado marcado pelas 

diversas transformações sociais e uma cidade cujos ideais de modernidade, bem como a 

Instituição Religiosa dominante exercia um forte papel ideológico influenciando até no 

comportamento dos habitantes do município. 
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CAPÍTULO I 

Pra este capítulo, utilizo o Hino da cidade para discutir a perspectiva religiosa 

presente no Hino, levando em consideração o teor católico do mesmo e as memórias de 

Eurico Alves Boaventura, “A Paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de 

Santana”, e Antonio do Lajedinho “A Feira na década de 30”. 

 

AS RELIGIÕES NAS TERRAS DE SANT’ANNA  

 

Salve ó terra formosa e bendita  
Paraíso com o nome de Feira  
Toda cheia de graça infinita  

És do norte a princesa altaneira  
 

Bem nascida entre verdes colinas  
Sob o encanto de um céu azulado  

Ao estranho tu sempre dominas  
Com o poder do teu clima sagrado 

 
Sorridente como uma criança  

Descuidosa da sua beleza  
Do futuro és a linda esperança  

Terra moça de sã natureza 
 

Poetisa do branco luar  
Pelas noites vazias de agosto  

Fiandeira que vive a fiar  
A toalha de luz de sol posto 

 
De Santana és a filha querida  

Noite e dia por ela velada  
E o teu povo tão cheio de vida  
Só trabalha por ver-te elevada8 

 
Inicio este capítulo trazendo o hino à Feira de Santana, de autoria de Georgina 

Erisman, pois aborda algumas características fundamentais sobre alguns aspectos que 

                                                             
8 Hino a Feira de Santana, composto em 1928 pela professora e poetisa Georgina Erisman – Informação 
disponível em: http://www.jornalfolhadoestado.com/noticias/28923/feira-de-todos-os-monumentos acesso 
em 24/10/2016 

http://www.jornalfolhadoestado.com/noticias/28923/feira-de-todos-os-monumentos
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serão discutidos ao longo deste trabalho. Patrimônio histórico da cidade, o Hino trata 

questões relativas à modernização, paisagem e religiosidade.  

A autora do hino, Georgina Erisman, nasceu em Feira de Santana em 1893, 

formou-se em magistério e além de professora, se tornou poetisa, declamadora, musicista, 

compositora e pianista. Pertencente à elite feirense, mudou-se para o Rio de Janeiro onde 

não deixou de retratar a história de Feira de Santana. Nos versos presentes no hino, é 

notório que o olhar da autora sobre a sua cidade natal reflete também a visão de pessoas 

pertencentes à elite intelectual e católica da cidade.  

Entre o final do século XIX e meados do século XX, a cidade passou por algumas 

transformações que configuraram os processos de transição da Feira de Santana rural, que 

era conhecida pelo seu entroncamento rodoviário e que se caracterizava como um 

importante entreposto comercial, para a Feira, moderna. Segundo Rinaldo Leite, as 

primeiras manifestações de modernização no Brasil ocorreram ainda no império, com 

investimentos na construção de ferrovias, rede de telégrafos, aparecimento incipiente de 

indústrias e lenta urbanização de algumas cidades com o recebimento de iluminação, 

abastecimento de água, etc9.  

Em Feira de Santana, conforme afirma Clovis Oliveira, a modernização significou 

também mudanças de práticas e comportamentos que associadas ao consumo de produtos 

progressistas se igualaria às cidades civilizadas10. Em notícia divulgada no Jornal Folha 

do Norte intitulada “Não atravanquem as ruas com animaes de carga”11 percebemos o 

quanto as tradições rurais estavam incomodando e atrapalhando o cotidiano da cidade que 

caminhava rumo a urbanização, sendo assim, tudo o que lembrasse os aspectos rurais da 

cidade, deveriam ser deixados de lado. 

Durante os anos de 1930 e 1950, as tentativas de promoção de desenvolvimento e 

progresso, consolidava a identidade comercial da urbe feirense. O projeto de 

modernização da cidade seguia o exemplo de outras cidades brasileiras, que segundo 

Eronize Souza, estava baseada em dois planos fundamentais: um estrutural, que estava 

voltado para o melhoramento da cidade; e outro baseado no controle e na modificação de 

costumes dos habitantes negros, pobres e da periferia de Feira de Santana, hábitos esses 

que eram considerados pela elite da cidade como obstáculo para esse projeto civilizador. 
                                                             
9LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia civiliza-se... Ideais de civilização e cenas de anti-civilidade 
em um contexto de modernização urbana Salvador 1912-1916. Dissertação de mestrado. Universidade 
federal da Bahia – UFBA, 1996. P. 8 
10 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções da cidade amanhecente”: Urbanização, 

Memórias urbanas e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Savador, 2014. P. 32. 
11 Jornal Folha do Norte. 18/01/1930 
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A Higiene, a Moralidade e a Ordem eram pontos fundamentais para a modernização da 

urbe.12 

A elite feirense, formada por comerciantes, jornalistas, entre outros, e os filhos de 

famílias ricas que iam estudar em Salvador, e que segundo Kleber Simões13, entraram em 

contato com os ideais de modernização presentes na capital, queriam transformar a cidade 

em uma “espécie de capital sertaneja”, como bem afirma Clovis Oliveira, tentando 

desruralizá-la, e a todo o momento havia tentativa de tirar do centro os aspectos rurais da 

cidade.14 

Fazendas e criação de gado são aspectos relacionados à origem de Feira de 

Santana. O forte comércio de gado possuía uma ligação direta com a posição geográfica 

da cidade, pois estava localizada entre o Sertão e o Litoral, entre o interior e a capital e 

como suas atividades econômicas dependiam do fluxo de pessoas e seus trânsitos entre as 

regiões vizinhas, esse foi um fator crucial para o desenvolvimento desse comercio.15 

Segundo o memorialista Lagedinho16, a economia de Feira de Santana sempre esteve 

ligada ao comércio, constituindo assim uma identidade da sociedade feirense.  

Feira de Santana que em 1919 foi denominada Princesa do Sertão por Rui 

Barbosa, caminhava para se tornar uma cidade moderna e civilizada, se configurando 

como a mais importante cidade do interior da Bahia e a década de 1930 foi marcada pela 

busca constante de mudanças influenciadas pelos discursos propagados pela elite da 

capital baiana e imitado pelas cidades interioranas, que segundo Rinaldo Leite  
Civilizar, progredir, modernizar eram as palavras de ordem adotadas 
por certos segmentos sociais mais ilustrados e elitizados, entre os quais 
podem ser citados os dirigentes políticos, médicos sanitaristas e 
higienistas, educadores e jornalistas17. 

 Portanto, Feira de Santana para seguir nos padrões da capital, o discurso de 

desenvolvimento urbano local acontecia paralelo à tentativa de desvincular toda e 

qualquer característica rural da cidade. O trecho do hino “Salve ó terra formosa e bendita, 

paraíso com o nome de Feira, toda cheia de graça infinita, és do norte a Princesa 

                                                             
12 SOUZA, Eronize Lima. Prosas e Valentia: Violência e Modernidade na Princesa do Sertão (1930-1950). 
Salvador, 2008. 
13 SIMÕES, Kleber José Fonseca. Os homens da Princesa do Sertão: modernidade e identidade masculina 
em Feira de Santana (1918-1928). Salvador, 2007. P. 47 
14 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. Op. Cit. p. 38. 
15 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. Conversão e Ruptura cultural em Feira de Santana entre 1980-
1990. 
16 Memorialista feirense que descreveu em seu livro aspectos da sociedade na década de 1930. Entre esses 
apscetcos serão destacados os econômicos e religiosos que servirão de base para esse trabalho. 
LAJEDINHO, Antonio do. A Feira na década de 30 (memórias). Feira de Santana, 2004. 
17 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. Op. Cit. p 37. 
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altaneira”18, expõe a beleza da cidade a qual é comparada com um paraíso e sendo 

considerada a princesa (como foi atribuída a denominação por Rui Barbosa) da região 

norte.19 

É importante salientar que esse projeto de modernização propagado pela elite, 

algumas vezes se afastava dos interesses dos negros, pobres e trabalhadores da cidade, 

pois apenas os interesses desse grupo elitista eram abarcados. Com a modernização uma 

nova paisagem surgiu, a cidade que antes possuía um “sorriso de tranquilidade” como foi 

proclamado pelo memorialista Eurico Alves Boaventura, foi dando espaço para carros 

pesados com buzinas estridentes20. Podemos perceber o quanto que certos espaços 

urbanos se modificaram. O que era velho foi dando espaço para o novo, a cidade estava 

cada vez mais urbanizada. 

A elite feirense, bem como a imprensa escrita da cidade no período em questão, 

tiveram um papel fundamental na propagação do ideal de modernização. Esse ideal 

estabelecido por essa elite tinha como base a representação da urbe como a “Princesa do 

Sertão”. Quanto ao papel da imprensa escrita, Ana Maria Oliveira vai abordar o Jornal 

Folha do Norte, afirmando que:  
Enquanto órgão de imprensa portador de um discurso de progresso, o 
JFN se esmerava na elaboração das queixas contrárias às práticas 
sociais que soavam como desordem e colocavam em risco a ideia de 
uma cidade grande e ordeira.21 

Nesse contexto, surgiria o Código de Posturas que seria peça essencial na tentativa 

de desconstruir hábitos considerados atrasados. Alessandra Leal22 em sua pesquisa 

levantou questões importantíssimas no que se refere aos objetivos propostos no código de 

posturas. Datado de 1937 o Código de Postura substituiu o Código Municipal de 1893 e 

teria como objetivo inserir a cidade em um processo de transformações urbanas 

inspiradas em um modelo europeu. Logo, segundo Alessandra Leal, esses códigos eram 

aplicados mais no centro urbano de Feira de Santana: 

                                                             
18 Hino à Feira de Santana. Op. Cit. 
19 No período m questão, a Bahia pertencia a região Norte. Somente em 1960 que o nordeste passou a ser 
visto como uma região individualizada no Brasil. 
20 BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memórias de Feira de Santana. Feira de 
Santana, UEFS, 2006. p 84. 
21 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 
imagens e praticas do cotidiano (1950-1960). 2008. Tese (Doutorado em História)- Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
22 LEAL, Alessandra dos Santos. Trajétoria do Espiritismo em Feira de Santana: Inserção, estratégias e 
conflitos (1930-1960). Feira de Santana,  2015. (Trabalho de conclusão de curso) – Universidade Estadual 
de Feira de Santana. 
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 Nele é apresentado questões referentes à estética e projetos de 
estruturação para a cidade, como, por exemplo, na construção de ruas, 
avenidas, praças e de casas. Apresentava, também, uma normatização 
do cotidiano da cidade, das atividades desenvolvidas nos espaços 
públicos, além de normas de conduta que não seriam aceitas na zona 
urbana, e suas respectivas punições aos transgressores.23 

Portanto, notamos que esse código possuía a intenção de preparar as ruas para que 

os elementos rurais fossem escondidos de forma que passassem despercebidos pela 

emergente elite urbana. Todo o aspecto referente à cultura negra por exemplo, passou a 

ser perseguido, pois não atendia às expectativas sobre a nova realidade que estava sendo 

construída na cidade, e assim como ocorreu em Salvador, segundo Alberto Heráclito24, 

estava sendo moldada nos centros cosmopolitas da Europa na época. 

No início do século XX, Feira de Santana era conhecida também como cidade 

propícia para a cura, e junto com o comércio, a saúde vai se tornar um grande atrativo de 

pessoas para a cidade, pois acreditava-se que os bons ares da cidade contribuíam, 

segundo Aldo José Morais Silva, para melhores resultados  nos tratamentos de doenças 

que assolavam a população.25 Essa visão de cidade de clima propício para a cura de 

determinadas doenças é evidenciado no trecho do hino que diz: “Bem nascida entre 

verdes colinas, sob o encanto do céu azulado, ao estranho tu sempre dominas, com o 

poder do teu clima sagrado”.26 Nota-se então o quanto a geografia favorecia esse clima 

considerado pela autora como algo sagrado e abençoado por Deus, responsável pela 

atração de pessoas de vários lugares. 

A perspectiva de modernização e civilidade desencadeou uma série de 

intervenções na cidade e na vida dos seus habitantes, pois espaços urbanos foram 

redimensionados e modificados, mudando hábitos e criando novas representações que 

estavam associadas a uma Feira de Santana comercial, moderna e progressista27.  

 

1.1 Campo religioso de Feira de Santana 

Para compreendermos o tema proposto para este estudo, torna-se necessário fazer 

uma análise do campo religioso feirense no período em questão. Ao longo deste trabalho 

                                                             
23 LEAL, Alessandra dos Santos. Op. Cit. p. 17 
24 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e cultura 
popular em Salvador: 1890-1937. Afro-Ásia , 1998-1999. p 242. 
25 SILVA, Aldo José Morais. Natureza sã, civilidade e comercio em Feira de Santana: elementos para o 
estudo da construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). 2000. 
26 Hino à Feira de Santana. Op. Cit. 
27 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Op. Cit. p.20 
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discutiremos alguns aspectos referentes às principais manifestações religiosas que 

estavam presentes no cenário da cidade, sendo elas o Catolicismo, o Protestantismo, o 

Espiritismo e o Candomblé, destacando os conflitos entre o Catolicismo e o Candomblé. 

Na primeira metade do século XX as religiões de matrizes africanas eram consideradas 

seitas e não religião, e a partir de 1937, no II congresso Afro-Brasileiro que ocorreu na 

cidade de Salvador, os adeptos do candomblé começaram a reivindicar o status de 

religião e garantia de liberdade ao culto. 

A Igreja Católica possuía uma grande influência na sociedade brasileira desde a 

colônia como afirma Cândido Costa e Silva, sendo constitucionalmente considerada a 

religião oficial do Brasil durante o Império e apesar de em 1890 ocorrer a separação entre 

a Igreja e o Estado a influência Católica no contexto feirense durante o período é 

indiscutível.  

No inicio do século XX o sentimento religioso em Feira de Santana era forte e 

segundo memorialistas como Eurico Alves e Lajedinho quase todos os feirenses eram 

católicos, chegando até afirmar que “só existia igrejas católicas apostólicas romanas em 

Feira de Santana”28. Nos escritos desses memorialistas é notório que há o posicionamento 

particular de cada um, ambos eram católicos e em seus relatos silenciavam e de certa 

forma negando, a existências de outros grupos religiosos na “Princesa do Sertão”. Esse 

silenciamento era também uma forma de desconsiderar e discriminar os grupos religiosos 

não católicos da cidade,  como afirma Elizete da Silva 
A diversidade religiosa na sociedade feirense provocou assimilações, 
conflitos e lutas por espaços, ao mesmo tempo em que oferecia à 
população residente ou migrante espaços de sociabilidade e de 
ressignificações dos fenômenos sagrados em comunidades 
candomblecistas, espíritas, protestantes e católicas29 

 

Destaco, que esse silenciamento não era proveniente apenas de membros da elite, 

mas a imprensa também  negava a existência de outros segmentos religiosos. Em uma 

seção intitulada RELIGIÃO do jornal Folha da Feira, é ressaltada a importância dos 

templos católicos na cidade 

A Feira possue templos catholicos importantes e o interior dos mesmos, 
revelam a fé que cultuam os feirenses. A Matriz da cidade é majestosa 
e os seus altares ricamente ornamentados demonstram a arte e a 
inteligência das gentis feirenses em arranjalos. A Igreja do Senhor dos 

                                                             
28 LAJEDINHO, Antonio do. Op. Cit. p. 78. 
29 SILVA, Elizete da. O Campo Religioso Feirense: Notícias e Reflexões Preliminares. Sitientibus, Feira de 
Santana, n. 41, p.27-46, jul./dez. 2009. 
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Passos e a Igreja dos Remédios são outros templos de recolhimento 
catholico que evidenciam o grau de carinho dispensado á santa 
religião de Cristo Redentor.30 
 

Ao afirmar que a grandiosidade dos templos católicos de Feira de Santana revela a 

“fé que cultuam os feirenses” e enfatizar o catolicismo como “a santa religião de Cristo 

Redentor”, a imprensa demonstra uma tentativa de perpetuar a hegemonia da fé católica, 

negligenciando outras formas de fé cultuadas pelos habitantes da cidade. 

“De Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada”31. Esse trecho 

representa bem o imaginário católico presente na sociedade feirense na década de 1930. 

A cidade que leva o nome de sua Padroeira, segundo a visão dos grupos dominantes, 

estava toda ela guardada sobre a proteção da Senhora Santana, mãe da virgem Maria, 

confirmando mais uma vez a ideia de uma hegemonia católica em Feira de Santana e 

como opina Juvenal Janaíno,  
O pequeno Arraial que surgia no século XVIII e que se tornaria a 
segunda maior cidade baiana do século XX não era de Oxalá, nem 
muito menos de Jesus ou de Alá, mas antes de tudo de Sant’Anna uma 

santa católica que se tornaria a padroeira da cidade denominada de Feira 
de Santana.32  

 Logo, notamos o silenciamento e a indiferença dessa elite em relação a outras 

vertentes religiosas existentes na cidade nesse período. A presença do catolicismo na 

“Princesa do Sertão” está intimamente ligada ao mito de origem da cidade, onde os donos 

da fazenda a qual mais tarde seria fundada Feira de Santana construíram uma capela em 

homenagem a Senhora Sant’Anna, porém em Feira de Santana, assim como em outros 

locais do Brasil, essa maioria se viu ameaçada diante da presença de outras religiões na 

cidade, pois como afirma Elizete da Silva,  

O segmento negro que habitava a região feirense, utilizado como mão-
de-obra escrava nas fazendas de gado e em outras atividades, também 
era portador de uma religião própria trazida secularmente por homens e 
mulheres mercadejados nos navios negreiros que atravessaram o 
Atlântico.33 

Mesmo com a forte presença católica na cidade, a presença de outros grupos 

religiosos representava uma disputa para consolidar-se no espaço urbano, gerando 
                                                             
30 Jornal Jolha da Feira. Junho de 1930 (grifo nosso) 
31 Hino à Feira de Santana. Op. Cit. 
32 SANTANA, Juvenal Janaíno Lima de. A Igreja Católica no cenário político da Princesa do Sertão  
(1962 – 1974), p. 20 
33 SILVA, Elizete da. O campo religioso feirense; um olhar poético. In: SILVA, Aldo José Morais. 
História, Poesia, Sertão: diálogos com Eurico Alves Boaventura. (Org.). Feira de Santana: UEFS Editora, 
2010. 
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conflitos com a Igreja Católica e com os demais grupos que estavam em ascendência no 

período na “Petrópolis baiana”34.  

A Igreja Católica estava presente em várias atividades, principalmente atividades 

filantrópicas na cidade, geralmente ligadas à elite feirense, onde podemos perceber, os 

limites estabelecidos pela caridade cristã, como era o caso do Montepio dos Artistas 

feirenses, criado pelo Padre Ovídio de São Boaventura, que no seu estatuto dizia “todos 

os artífices dignos poderiam ser membros do Monte Pio, dos sexos ambos, de qualquer 

nacionalidade, contanto que não fossem africanos” 35. 

As festas da Padroeira da cidade, considerada “Á festividade maior da Feira”36, 

dedicada a “Protetora Celestial da Feira”37 eram evidenciadas pelos memorialistas em 

seus escritos e muito esperada pela população, pois movimentava muita gente, inclusive 

dos distritos, e movia toda a economia da cidade. No Folha do Norte, a medida em que a 

festa ia se aproximando, aumentava visivelmente o numero de anúncios de lojas, 

armarinhos e armazéns  que aproveitavam o período das festas para chamarem os 

fregueses38. O jornal era um importante meio de propaganda e divulgação do período, e 

diariamente eram publicadas nos jornais convites para os novenários e outros eventos que 

estavam ligados aos festejos da Senhora Santana, como o Bando Anunciador, 

caracterizado por um grupo de pessoas que saíam nas ruas da cidade anunciando a festa 

da Padroeira, e a lavagem da Igreja Católica. 

As religiões afro-brasileiras em Feira de Santana, sempre foram vistas 

negativamente por grande parte da população, principalmente pela elite, que via nessas 

práticas “feitiçarias bárbaras” desqualificando-a. Segundo Elizete da Silva, o Candomblé 

acompanhou a população negra que habitava a região, persistindo e sobrevivendo num 

processo de resistência.  

A religiosidade africana no cenário feirense estava presente de diversas formas, 

porém de maneira retraída, principalmente por ser alvo de constantes perseguições por 

parte daqueles que a consideravam sinal de atraso e retrocesso e suas práticas eram vistas 

como criminosas, sendo condenadas pelo Código Penal vigente como crime à saúde 

pública. Sobre isso, Alessandra Leal afirma que, 
As práticas mágicas e a cura fizeram com que de forma 
descontextualizada o candomblé fosse associado ao curandeirismo e à 

                                                             
34 Jornal Folha da Feira. 09 de junho de 1930 
35 BOAVENTURA, 1989, p. 394 apud SILVA 2010, p. 131. 
36 Termo usado no Jornal Folha do Norte, 22 de janeiro de 1937 para designar Feira de Santana. 
37 Idem 
38 Termo usado na época para se referir aos clientes. 
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feitiçaria e desta forma criminalizado em Feira de Santana. Desta forma, 
a associação do candomblé com o curandeirismo por serem estes partes 
da religiosidade popular feirense, serviu como discurso que sustentou as 
perseguições e as retaliações policias ás religiões de matrizes 
africanas.39 

A discriminação ocorria consequentemente também aos adeptos do Candomblé e 

o memorialista Lajedinho apontou que na década de 1930 Aloísio Rezende, poeta negro, 

que frequentava alguns Terreiros na cidade, era alvo de preconceitos. É importante 

abordar que nesse período, Aloísio Rezende registrou de forma poética a segregação que 

os adeptos do Candomblé sofriam, e Elizete da Silva, a partir de Rezende, registrou que 

os terreiros eram comparados com senzalas40.  

O processo de modernização da cidade e os ideais de civilização contribuíram 

para condenar o Candomblé e as práticas de cura na cidade e toda prática que fosse 

relacionado à cultura negra. Segundo Deizi Viana, o Candomblé foi censurado 

principalmente por causa do grupo social que ele era formado, isto é, afrodescendentes. 

Ela analisa ainda como as práticas magico-curativas afro-brasileiras eram vistas pela 

sociedade feirense, gerando conflitos, conflitos esses que muitas vezes viravam caso de 

polícia.  
O candomblé em Feira de Santana sofreu perseguições ferrenhas por 
parte de representantes da imprensa e da Igreja Católica que resultava 
em ações policiais e judiciárias que enquadravam seus adeptos e 
frequentadores de acordo com as determinações do código penal da 
época (...) 41 

O Catolicismo dialogava com muita intensidade com as práticas africanas, e um 

local que propiciava essas relações eram as irmandades negras, apesar dos conflitos, o 

que leva a desconstruir a ideia apresentada por Boaventura da presença de um catolicismo 

puro na Cidade. Ao falar da Lavagem da Igreja durante os festejos em Louvor a Senhora 

Santana, ele afirma que essa festa possuía “Função inteiramente de caráter popular, mas 

sem nenhum vislumbre de feiticismo. Nada de coisa de nagô”42 negando de maneira 

preconceituosa toda e qualquer participação popular afro-brasileira. O termo “feiticismo” 

trazido por Eurico Alves Boaventura, é usado para depreciar os cultos afro-brasileiros 

tratando-os como feitiçaria. 

                                                             
39 LEAL, Alessandra dos Santos. Op. Cit. p. 23 
40 SILVA, Elizete da. Op. Cit. p. 129 
41 SANTOS, Deizi Viana. Candomblé e rituais de cura na Princesa do Sertão (1930 – 1960): Crenças, 
Caricaturas e Criminalização. Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
42 BOAVENTURA, Eurico Alves. Op. Cit. p 19. 
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Ronaldo Senna faz uma ampla abordagem sobre o desenvolvimento da cidade e o 

surgimento de uma “Feira de Encantados”, o que segundo o autor, ia contra a ideia de 

catolicismo hegemônico na Cidade. Essa “relação” entre catolicismo e candomblé é vista 

por como uma elaboração de uma religiosidade popular, ocorrendo mudanças nas 

manifestações religiosas.43 

As irmandades negras presentes em Feira de Santana, eram espaços de formação, 

resistências e sociabilidades de uma população que a todo momento estava a margem da 

sociedade. Daiane Pires analisa como o negro conseguia viver numa doutrina católica 

sendo que a sua origem estaria ligada às religiões de matrizes africanas. Notamos que 

apesar dessa forma de “inculturação” presente nessas irmandades, a Irmandade de São 

Benedito, chamava atenção dos membros para que eles professassem somente a fé 

católica, só aceitando pessoas que participassem da Igreja Católica.44 

Nesse período, a presença de grupos protestantes também foi significativa. 

Constituído por diversas denominações, sua inserção no cenário feirense se deu, segundo 

Elizete da Silva na década de 1930 mais especificamente no ano de 1935 com a chegada 

do casal Isobel C. Gillanders e Roderick Gillanders, missionários da Sociedade Bíblica 

Britânica e Estrangeira, conseguindo organizar a Igreja Evangélica Unida de Feira de 

Santana em 1937 após um trabalho proselitista. Nos primeiros anos sofreu duras 

perseguições por parte do clero católico, porém aos poucos o numero de adeptos cresceu 

e a Igreja ganhou visibilidade.45  

No ano de 1937 também foram observados os primeiros movimentos da 

Assembleia de Deus em Feira de Santana tendo José Carlos Guimarães, negociante e 

adepto do movimento, como um dos pioneiros da pregação pentecostal na cidade, e foi 

através de suas pregações que os primeiros feirenses passaram a aderir e seguir o 

pentecostalismo.46 Em 1947 surgiu a Primeira Igreja Batista de Feira de Santana e assim 

como os demais referidos grupos citadas acima, tinham um caráter proselitista.  

Assim como as religiões de matrizes africanas, as denominações cristãs 

protestantes também foram perseguidas e não eram bem vistos por uma parcela da elite 

                                                             
43 SENNA, Ronaldo de Sales. Feira de encantados: Uma panorâmica da presença afro-brasileira em Feira 
de Santana: construções simbólicas e ressignificações. Feira de Santana, BA, 2008 
44 PEREIRA, Daiane Pires. O Glorioso São Benedito: Irmandade e Conferência em Feira de Santana (1900-
1930). Trabalho de Conclusão de Curso. p.20. 
45 SILVA, Elizete da. Protestantismo ecumênico e realidade brasileira: evangélicos e progressistas em Feira 
de Santana. Feira de Santana: UEFS editora, 2010. 
46 BRITO, José Elmano Souza. Os usos e costumes da Assembleia de Deus, em Feira de Santana, na 
“década da colheita” (1990-2000). Trabalho de Conclusão de curso. 
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feirense, que desqualificava o protestantismo como religião de pessoas incultas. Diante 

disso, notamos que essa desqualificação e perseguição ocorriam mediante o temor da 

Igreja Católica em perder território e fieis para os novos segmentos religiosos que 

surgiam gradativamente em Feira de Santana. A cidade que antes era majoritariamente 

Católica passou a dividir espaço com os grupos protestantes que chegaram à cidade. 

É importante abordar que as religiões Afro-brasileiras não foram discriminadas 

apenas pelos grupos Católicos da cidade. Jorge Nery Santana, afirmou que Os 

Protestantes consideravam as práticas religiosas desses grupos como manifestações 

demoníacas e feitiçarias, e segundo o autor, “Estes discursos revelaram, por exemplo, 

absoluta rejeição a qualquer elemento que lembre sinais da cultura afro, como samba, 

dança etc”47 e Zózimo Trabuco, apontou que nas religiões afro-brasileiras, o Diabo se 

materializava estabelecendo pacto com seus adeptos.48 Essas afirmações caracterizam a 

maneira preconceituosa como o Candomblé e outras vertentes afro-brasileiras eram 

tratadas pelos protestantes. 

A década de 1930 também foi marcada pela inserção do Espiritismo no contexto 

religioso da cidade. Em 1936 foi fundado o primeiro centro Espírita da cidade, o Paz dos 

Sofredores. Junto com o protestantismo, o Espiritismo protagonizou disputas acirradas no 

campo religioso feirense, pois também ameaçava a autoridade da Igreja Católica na busca 

por fiéis. Segundo Chablik Morgado,  
Organizados, inicialmente, em núcleos familiares, os espíritas adentram 
o espaço da cidade com a institucionalização dos centros espíritas, 
espaço este que, ao lado dos templos protestantes, templos católicos e 
terreiros de candomblé, constituíram-se como alternativas à disposição 
no campo religioso feirense.49 

É importante frisar que a inserção do Espiritismo no campo religioso de Feira de 

Santana, ocorreu graças a uma elite comercial, como é apontado por Araújo: 

 Foi a elite comercial de Feira de Santana que formou os Centros 
Espíritas na cidade [...]. Em Feira de Santana a composição social 
daqueles que projetaram o Espiritismo, é basicamente médios e grandes 
comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. Pessoas 

                                                             
47 SANTANA, Jorge Luiz Nery de.  Práticas e representações étnicas nas narrativas religiosas dos batistas 
em Feira de Santana (1947-1988). Dissertação de mestrado, UEFS 2010. P. 81. 
48 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O Instituto Bíblico Batista do Nordeste e a construção da 
Identidade Batista em Feira de Santana (1960-1990) Dissertação de Mestrado. UFBA, 2009. P.161. 
49 MORGADO, Chablik de Oliveira. O voo do pássaro e seu canto: trajetória de um espírita e do 
espiritismo em Feira de Santana (1940-1960). Dissertação de Mesrado. Feira de Santana, 2015. p.56. 
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conhecidas dentro do espaço urbano e comercial da cidade devido aos 
seus meios de trabalho e sobrevivência.50 

Portanto, o Espiritismo, graças ao grupo fundador, se tornou uma religião de 

brancos, ricos e letrados. Chablik Morgado chega a afirmar sobre a existência de um 

periódico Espírita em Feira de Santana, porém não existe muita informação acerca do 

referido periódico.51  

Por fim, percebemos que diferentemente do propagado por alguns membros da 

sociedade feirense e alguns memorialistas acerca da hegemonia católica na cidade e na 

tentativa de silenciar ou esconder a presença de outras religiões no cenário urbano, a 

presença desses outros grupos religiosos em Feira de Santana era cada vez maior e estava 

ganhando visibilidade e adeptos, ameaçando a hegemonia da Igreja Católica na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
50 ARAÚJO, José Fernando Souza. “Os espíritos chegam a Feira”: formação do Espiritismo em Feira de 
Santana, 1936 – 1961. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Estadual de Feira de Santana, 
2009.p. 45 
51 MORGADO, Chablik de Oliveira. Op. Cit. p. 61. 
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CAPÍTULO II 

Neste capítulo utilizo como principais fontes os Jornais Folha da Feira, e Folha 

do Norte para entender como ocorriam as denuncias e identificar quais eram os espaços 

em que os Candomblés apareciam. Analiso também um processo crime referente à prisão 

da senhora Maria Cândida por andar nas ruas da cidade com sua neta que estava com 

vestes que a identificava como pertencente ao Candomblé. 

 

Católicos e Candomblecistas em conflito: Hegemonia Católica e perseguição aos 
candomblés na Princesa do Sertão 

 

Na primeira metade do século XX, Feira de Santana passava por um processo de 

urbanização que era propagado principalmente pela elite da cidade. Desse processo 

resultou a idéia de “limpar” da cidade tudo o que fosse considerado, segundo essa elite, 

sinônimo de atraso. Para difundir esses ideais, esse grupo dominante, desqualificava e na 

maioria das vezes, omitia a participação de outros grupos religiosos, que não fossem 

católicos, do cenário religioso de “Princesa do Sertão”.  

Há, na década de 1930, um aumento significativo no número de denúncias e de 

batidas policiais à Terreiros de Candomblé da cidade, e é possível notar por meio das 

fontes, que constantemente aparecem notícias  que relatam essas invasões e 

consequentemente, o desrespeito aos locais sagrados dos Candomblés. Segundo Welber 

Santos,  
Em 1933 começaram a aparecer sistematicamente, reportagens 
combatendo a presença de práticas afro-brasileiras no município 
feirense, com a forte tendência para o extermínio de tais crenças em 
nome de uma pretensa civilidade aos moldes europeus, sendo cada vez 
mais crescente até o ano de 1941.52 

Notamos o quanto os jornais da cidade, a exemplo do Folha do Norte, foram 

utilizados como meios de exposição desses atos. Encontramos diversas notícias e 

denúncias, principalmente nas páginas policiais, sobre a existência de Terreiros de 

Candomblé na cidade, como podemos constatar na notícia abaixo: 
Mais um candomblé na balha 
 

                                                             
52 OLIVEIRA. Welber, Santos de. Chegou a modernidade! Vamos “des-ruralizar” e desafricanizar a Feira... 
Trabalho de Conclusão de curso, 2010, p. 91. 
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A nossa reportagem colheu informes sobre a existência de mais um 
candomblé que está sendo muito freqüentado por pessoas de todas as 
classes, principalmente nos dias de sabbado. 
Essa ‘macumba’ funciona sob a direção de ‘Filhinha da Lagôa da 

Tabúa’, em frente a estrada que vae para São José.  
Ali os ‘sacrificios’ avultam para gáudio do ‘caboclo’ ou dos 
‘encantados’, 
Interessaria á Polícia uma entrevista c a feiticeira.53 

 

A notícia acima remete uma denúncia sobre a existência de mais um Terreiro de 

Candomblé, este situado próximo a entrada que dá acesso a São José e que tinha como 

líder espiritual a Ialorixá a senhora “Filhinha da Lagôa da Tabúa”. O termo “macumba” é 

utilizado de forma pejorativa para designar os ritos religiosos realizados no Terreiro. 

Observamos que o Candomblé não era freqüentado apenas por membros de classes 

subalternas, mas por representantes de diferentes classes sociais. Os termos utilizados 

pelo colunista ao escrever essa notícia, denota o caráter depreciativo do mesmo às 

tradições do Candomblé e demonstra o quanto é incômodo para ele para os demais 

membros da elite feirense, a presença desses grupos religiosos na cidade sugerindo até 

uma investigação policial. 

Rollie Poppino, historiador estadunidense e brasilianista, ao passar por Feira de 

Santana, concluiu que a cidade era composta, em sua maioria, por católicos, e afirmou 

que  
Em toda história de Feira de Santana, a maioria esmagadora da 
População sempre se constituiu de católicos, para os quais os aspectos 
externos da religião representava uma parte considerável da vida de 
todos os dias. Não é de espantar, portanto, que quase todos os grupos 
sociais, formados pelo povo do município, estivessem filiados, direta ou 
indiretamente, à organização da Igreja local.54 

Portanto, parte desses católicos pertencia a elite que propagava discursos 

civilizatórios na cidade. É importante ressaltar que a abordagem realizada por Poppino 

acerca da presença de grupos não católicos na cidade é limitada e preconceituosa, 

utilizando termos pejorativos, usando como referência o pensamento protestante anglo-

saxônico ao se referir às religiões afro-brasileiras como pagãs por não seguirem o 

cristianismo e cometendo sérios equívocos, ao afirmar, por exemplo, que os cultos dos 

Candomblés eram realizados apenas na zona rural. Sabemos que devido à forte repressão 

e perseguição sofrida, os templos sagrados e os cultos dos candomblés foram se afastando 

                                                             
53 Jornal Folha do Norte, 08/07/1933 (grifo nosso) 
54 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Itapuã, Salvador. 1963, p. 276 
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para a periferia da cidade e para zona rural, mas não significa dizer que as cerimônias 

eram realizadas exclusivamente na zona rural.  

Embora na cidade fossem evidentes as diferenças sociais, a fé católica, segundo 

Silvania Batista55, unia os feirenses, ou a grande parte deles. Nas fontes foi possível 

identificar diversos ataques, proferidos por parte dessa elite, às tradições que fossem 

diferentes da religião tradicional do município. Uma notícia do Jornal Folha do Norte, 

com o título “Guerra ás macumbas! Também foi capiturada, u’a macumbeira do 

Tomba”56 relata a prisão da senhora Maria Rachel, dona de um Terreiro de Candomblé 

localizado no Tomba, o qual dizia 
Hoje devemos registro á prisão de uma feiticeira, curandeira, 
candomblezeira ou que outro título tenha, homisiada no logar 
denominado Tomba, a pouca distância da urbe (...).57 

Os adjetivos feiticeira, curandeira, candomblezeira e macumbeira, proferidos a 

Maria Rachel, comprovam a forma preconceituosa, como os adeptos ao Candomblé eram 

vistos e tratados pelos demais setores da sociedade, o termo homisiada é usado para se 

referir a lugar de marginais e o Tomba, lugar onde está localizado o terreiro, nesse 

período estava localizado no subúrbio da cidade, o que demonstra o quão insignificantes 

e marginalizados os candomblecistas eram para o grupo dominante da cidade. Welber 

Oliveira afirma “socialmente o ‘ser católico’ tornava os sujeitos parte integrante da 

sociedade feirense e, o título de pertencimento à essa religião perpassava pelas novas 

lógicas sociais baseadas na idéia de progresso”58 

 

                                                             
55 BATISTA, Silvania Maria. Conflitos e comunhão na festa da padroeira em Feira de Santana. Feira de 
Santana. Monografia (especialização em teoria e metodologia da História) – UEFS, 1997, p. 58. 
56 Jornal Folha do Norte 08/07/1933 grifo nosso. 
57 Jornal Folha do Norte Op. cit. 
58 OLIVEIRA. Welber, Santos de. Op. cit ., p. 33. 
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2.1: Aloísio Resende, poeta da resistência. 

59 

Aloísio Resende, nascido em 26 de outubro de 1900, também conhecido como 

Zinho Faúla, foi um poeta negro, boêmio, freqüentador das quitandas e cabarés, adepto da 

Umbanda, freqüentador de vários terreiros da região e discriminado, segundo o 

memorialista Lajedinho, como cidadão e poeta por suas escolhas religiosas.  Ele apareceu 

nas páginas do Folha do Norte como colaborador em 1930, e, segundo Josivaldo Pires, 

“estava disposto, sempre que necessário, em postar-se a defender os candomblés”60. Na 

fotografia acima, Aloísio Resende aparece vestido formalmente, de paletó e gravata, 

como um homem branco e apesar de toda marginalização por parte dos intelectuais 

feirenses, que não levavam esse grande poeta a sério, ele “era culto, esclarecido e 

demonstrava, com cores fortes e sem nenhum pejo, sua opção religiosa”.61  

Aloísio foi adotado pelos seus padrinhos, dos quais, segundo afirma Clovis 

Ramaiana Oliveira, herdou o sobrenome Resende. Autodidata, escreveu, além de poesias, 

sambas, crônicas e críticas de arte, e seus escritos “permitem mapear suas escolhas 

estéticas e opções políticas”62. 

                                                             
59 Imagem disponínel em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/images/autores/aloisio-resende.png <Acesso 
em Julho de 2018> 
60 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Aloísio Resende, poeta dos candomblés:Diáspora negra, identidade e 
conflito no interior da Bahia 
61 LAJEDINHO, Antonio do. Op. cit. p. 94.  
62 OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. Op. cit. p. 173 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/images/autores/aloisio-resende.png
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No ano de 1938, alguns textos começaram a ser divulgados no Jornal Folha do 

Norte, cuja autoria era de alguém que se denominava O REGENERADOR. Em muito dos 

seus textos, segundo Clovis Oliveira, o tal regenerador classificava as práticas do 

Candomblé como atrasadas chamando seus adeptos de feiticeiros. Resende respondeu aos 

ataques desse autor anônimo chamando-o de iconoclasta e exigiu da sociedade feirense 

tratamento sem distinção aos candomblecistas. Clovis Oliveira afirmou que Aloísio 

Resende, 
Assumindo-se como da “raça”, ou seja, confrontando-se com uma 
perspectiva racista, reivindicou para as africanidades uma perspectiva 
histórica, uma relação tradicional na construção da identidade nacional, 
“usança” que se afirmava nos costumes do povo. Não ficou apenas 

nisso, com generosa dose de ironia, utilizou-se de uma fraseologia 
religiosa para cobrar um tratamento igualitário entre as religiões. 
 

A autora Ana Angélica Morais afirma que “o olhar de Aloísio Resende sobre os 

elementos que constituíam o suporte de base afro, na formação da cidade, se explicita em 

seus versos”63. Em seus poemas, Aloísio revelou de forma singular, características das 

práticas religiosas de matrizes afro na cidade e um dos poemas que demonstram essa 

característica do poeta é “Candombe64”. Eis trechos do poema, 
Do acetilênio à luz, no vasto pagodô, 
Ágil mulata arisca, em revolutas, dança. 
Fuzila o seu olhar, que um brilho estranho lança, 
E a roda canta o congo, em preces a Xangô. 
 
Vistosa se lhe enfuna a ampla saia de chita 
Nos quebros da coréia. E o seu balangandã 
De Zazi e de Omolu, de Oxóssi e de Nanan, 
De uma deusa nagô deu-lhe a forma esquisita. 
 
Agressivos e maus, os fortes seios tesos,  
Sob a renda a tremer do camisu de linho, 
Tentando como o loiro e capitoso vinho, 
Nos trazem de volúpia os íntimos acesos. 
 
(...) 
 
Rouco e surdo a roncar, rudo, roufenho e fundo, 
Raucíssono tabaque, o burgo acorda e abala. 
Dá-nos toda a impressão de uma velha senzala, 
Esta cena infernal de coisas do outro mundo. 
(...)  
 
E pula e salta e canta e roda e gira aos pinchos. 

                                                             
63 MORAES, Ana Angélica Vergne de. “A africanidade na poesia de Aloísio Resende”. In: MORAES . 
2000, p. 100 
64 FOLHA DO NORTE. Candombe. 15 de jul. de 1939, n. 1566. (Grifos do autor) Acervo BSMRG – 
UEFS.   



33 
 

E corta e recorta o ar de alucinados gestos, 
Desengonçando o tronco em movimentos prestos, 
De seu grande orixá desfere agudos guinchos. 
 
Bailado singular, dança de abracadabra, 
Ginástica que o colo empina e curva o dorso, 
Que a faz baixar e erguer-se em voltas, em contorço, 
Ginástica espetral, diabólica e macabra. 

 

Nesse poema, observamos uma descrição do que ocorria nas festas de Candomblé. 

O autor se preocupou em realizar uma narrativa poética repleta de detalhes acerca do 

comportamento das pessoas e dos elementos considerados fundamentais para a realização 

da cerimônia, a exemplo dos instrumentos musicais e o grifo do autor nos termos que são 

específicos da religiosidade afro-brasileira evidencia a importância que os elementos do 

Candomblé possuía para ele, portanto, esses termos são usados para engrandecer e não 

depreciar o Candomblé.    O congo, presente na primeira estrofe do poema, se trata de um 

toque presente no repertório musical das festas dedicadas aos Caboclos no Candomble e 

nessa festa, é dedicada a Xangô. Sonia Chada afirmou que “no Candomblé a música é 

usada como uma forma de comunicação com o sobrenatural. A criação das cantigas é 

atribuída aos Caboclos via pessoas em estado de transe”65. Portanto, os atabaques são 

igualmente instrumentos de grande importância no culto. Os balangadãs fazem alusão aos 

colares de contas aparecem como objetos de identificação dos fiéis aos seus orixás, que 

também são exaltados por Resende em seu poema. 

Aloísio Resende também usou seus poemas para ressaltar a importância dos 

líderes religiosos do Candomblé. A exemplo disso temos o poema Mãe-Filha, divulgado 

pelo jornal Folha do Norte em Abril de 1940. 

 

Entre a opala do céu e a esmeralda da terra,  
Alvejando na várzea à luz do sol que brilha,  
Vê-se, frente ao levante, a casa de mãe-filha,  
Que da negra macumba os mistérios encerra.  
 
Nos pegis, a figura impressionante avulta  
Da grande ialorixá, que a todo mal dá jeito.  
E desfruta tal fama e goza tal conceito  
Que a gente diante dela e em torno dela exulta.  
 
Apoiada ao bordão, de andar pesado e rude,  
Parece que adivinha o sentimento alheio,  
Basta pôr em qualquer o olhar de cisma cheio,  

                                                             
65 CHADA, Sonia. A música dos caboclos nos candomblés baianos. Salvador, BA: Fundação Gregório de 
Mattos/Edufba, 2008. p. 18   
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                                       Para que de repente a alma toda lhe estude. 

Vivendo dentro em si, de modos quase esquivos,  
Se vai ao pagodô, nas noitadas de festa,  
A curvatura perde e dança erguida e lesta,  
A velha original de olhos pequenos vivos. 

Parda rugosa tez. Crespo cabelo curto.  
Às vezes, brinca e ri, palestra e não se irrita,  
E, às vezes, sob a ação de uma força infinita,  
Se azeda sem querer de cólera num surto.  
 
Coração mais bondoso outro mortal não tem,  
Mas, se, entanto, nos pés se lhe pisa de leve,  
A desforra se faz logo sentir em breve,  
Pois que sabe, se sobra, exemplos dar também 

É tão forte o poder de seus bons orixás  
Que dos que vexações lhe causam por acaso,  
Ora não resta um só para contar do caso,  
Ora ficam na vida em condições bem más.  
 
Estimam-na bastante ogans e orixafis  
E beijam-lhe nas mãos com toda reverência,  
Que é tida e havida como a pura quintessência  
Do ebó que a vida atrasa e a vida faz feliz. 

Fala-se que sua alma é tão nobre e tão tersa,  
Que, à froixa claridade anêmica da lua,  
Na mística lagoa enorme da Tabua,  
Com o próprio zambiapungo, horas mortas, conversa. 

De encantados sem par a prestimosa dona,  
Sacerdotisa, enfim, de Nanan-burucu,  
Que favores iguais recebe de Omolu, 
É a melhor curandeira, aqui, de nossa zona. 
 
De canjira e mugongo, em meio, no banquíssio,  
Miçangas e mocan, na cabeça o alvo torço,  
Qualquer questão resolve, ali, com pouco esforço,  
Acercada, porém, de poderoso inquíssio.  
 
De uma feita, me disse, um dia, esta verdade,  
Fitando, certa noite, o vasto céu profundo:  
‘Meu filho, cuide em si, que o povo deste mundo  
Pode crer, vive só de inveja e falsidade’!66 

 

 A Mãe-Filha a qual o poema é dedicado trata-se da senhora Primitiva dos Santos, 

também conhecida como Filhinha da Lagoa da Tábua, a mesma Ialorixá denunciada pelo 

Jornal Folha do Norte em julho de 1933, e o mesmo espaço utilizado para denunciar a 

Mãe-Filha pedindo as autoridades policiais que a investigassem vai ser utilizado por 

Aloísio Resende para demonstrar todo o seu respeito pela sacerdotisa e para exaltar todas 
                                                             
66 FOLHA DO NORTE. Mãe-filha. 27 de abr. de 1940.   
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as qualidades daquela mulher de bom coração, que conseguia entender tão bem o 

sentimento alheio. O poema a descreve como uma mulher que sabia se defender diante 

das afrontas que aparecessem, porém que não se irritava facilmente. Uma grande Ialorixá 

que possuía o respeito dos ogãs e dos orixás que detinha muito conhecimento acerca das 

práticas e dos rituais religiosos e que poderia fazer prosperar ou atrasar a vida de alguém. 

Mãe-Filha é Protegida por Nanã, a Orixá que está associada à Santa Anna, padroeira da 

cidade. Segundo Gabriela do Nascimento, “Feira de Santana, para os candomblecistas, 

era a terra de Sant’Anna, mas também era a terra de Nanã, ‘a mãe mais velha das águas’, 

e pela proteção desta orixá foi que seus filhos puderam contornar e, de algum modo, 

superar as dificuldades da repressão”67. Foi considerada por Aloísio Resende como a 

melhor curandeira da região que com pouco esforço resolve qualquer questão. Diante das 

descrições feitas pelo autor do poema, notamos a importância social e espiritual que a 

Ialorixá possuía na vida de Aloísio Resende. 

Após a analise das fontes notamos que ao mesmo tempo em que o Jornal Folha do 

Norte tem um papel importante na repressão aos Candomblés da cidade, ele abre um 

espaço importantíssimo para que Resende divulgue cenas, sem restrição, de uma festa 

típica dos rituais da religião que era foco de discriminação na cidade, Gabriela do 

Nascimento aponta que, 

As palavras do poeta demonstravam o orgulho em participar de um 
momento tão importante para a religião e, nessa perspectiva, mostrava à 
população feirense um pouco da cultura afro-brasileira por meio da 
literatura, em textos publicados pelo principal jornal de circulação da 
cidade.68 

Lajedinho afirmou que tal “privilégio” se dava por que Antonio Resende tinha 

uma relação de amizade e apadrinhamento com membros da diretoria do Jornal e que, 

segundo ele, “tinham cultura suficiente para distinguir a arte das convicções 

filosóficas”.69 

Em suas pesquisas Josivaldo Pires, lembra que   

 
Aloísio era um homem negro e pobre que incomodava com sua arguta 
inteligência e habilidade de escritor em uma sociedade de brancos que 
nem sempre tinham o domínio das letras, o que o poeta fazia muito 

                                                             
67 SILVA, Gabriela do Nascimento. Op. cit. p. 118. 
68 SILVA, Gabriela do Nascimento. Na Terra de Nanã: Candomblés, Territorialidade e Conflito em Feira 
de Santana (1890-1940)P. 109. Santo Antonio de Jesus, 2016. 
69 LAJEDINHO, Antonio do. Op. cit. p.94. 
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bem. Aloísio era um testemunho das experiências dos candomblés em 
Feira de Santana70 

De origem humilde e sem completar seus estudos, possuía uma inteligência 

invejável. Após sua morte, em janeiro 1941, seus poemas continuaram a ser publicados e 

várias notícias sobre o passamento do poeta juntamente com depoimentos de 

contemporâneos dele, foram divulgadas no Folha do Norte. Em um desses depoimentos, 

afirmaram que Aloísio Resende 

Era um revoltado contra o destino. Ele não conseguia, na vida, 
freqüentar os banquetes e ser olhado como um poeta de valor, porque a 
sociedade é a mulher de lábios pintados, fingida, volúvel, difícil de ser 
compreendida. Ela só encara no indivíduo o danditismo, mesmo que o 
fulano seja um imbecíl.71 

 

Aloísio Resende construiu uma narrativa engajada na Bahia e seus poemas 

fizeram parte da representatividade que o Candomblé tinha em Feira de Santana, apesar 

de silenciado e negligenciado por parte da elite dominante da região levando-o a ser 

considerado o poeta dos Candomblés. 

 

2.2: Divergência entre Católicos e Candomblecistas 
 

O catolicismo era a religião predominante do País no período em questão e ao 

passar pela cidade, Rollie Poppino, concluiu que em sua maioria era composta por 

adeptos desse grupo religioso, sendo que parte desses católicos eram membros da elite 

que pregavam discursos civilizatórios na cidade, e todo esse discurso atestava a 

inferioridade do Candomblé. Sobre isso, Poppino afirmaria que 

A religião sempre foi uma fôrça poderosa em Feira de Santana, desde os 
tempos coloniais. Quase todo o povo do município constituía-se de 
católicos, para os quais os símbolos da fé representavam uma parte da 
vida diária. Em todas as ocasiões importantes, do nascimento até a 
morte, uma cerimônia religiosa acompanhava, invariavelmente, a vida 
de cada qual, enquanto os dias santos especiais e os festivais religiosos 
se celebravam com toda a pompa e ostentação da Igreja Católica72 

                                                             
70 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Op. cit. p. 8. 
71 Folha do Norte. 19 de julho de 1941, n. 1671, p. 04. Acervo BSMRG – UEFS 
72 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador, BA: Itapoã, 1968. p. 309.   
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Diante de um cenário predominantemente católico, os adeptos do Candomblé 

lutaram, diariamente em defesa de suas convicções.  

No Brasil, desde o período colonial o Catolicismo se configurou como uma 

instituição hegemônica no campo político e religioso, principalmente durante o Padroado 

Régio, que encerrou-se após a instauração da República em 1889 e que 

consequentemente pôs fim a oficialidade católica no Brasil. 

Segundo Rennan Oliveira, “O catolicismo expurga qualquer outra expressão 

religiosa que não fosse católica e lutou para que outras denominações não obtivessem 

espaço para professar sua doutrina no seio da comunidade feirense”73. Os conflitos 

existentes entre o Catolicismo e o Candomblé muitas vezes iam além das questões 

religiosas e segundo as fontes, abarcavam também questões financeiras. O memorialista 

Lajedinho relata, que em 1938, o Padre Almicar ao se referir à Festa em louvor à Senhora 

Santana, maior festa religiosa da cidade, afirmou que os festejos profanos tiram do povo 

o dinheiro que seria esmola para a igreja. Os festejos profanos aos quais o padre se referia 

eram o Bando Anunciador, festa que anunciava o inicio dos festejos em louvor a Senhora 

Santana, a Lavagem do Templo em preparação aos novenários e que como afirma 

Rennan Oliveira “acontecia em dois momentos, o primeiro sempre pela manhã, 

acompanhado de Senhoras e outras pessoas a lavar o Templo. O segundo sempre a tarde 

se caracterizava por ser um desfile, no qual se apresentava diversos grupos culturais”74 , e 

por fim a Levagem da Lenha, que encerrava a festa e era executado pelos 

afrodescendentes e adeptos dos Candomblés de Feira de Santana. 

Ainda sobre a repressão e a forma como o povo de santo era tratado, Lajedinho 

compara ao período da Santa Inquisição em que a Igreja condenava e considerava 

bruxaria tudo o que não fosse descrito na Bíblia. Segundo ele, apesar da maioria dos 

terreiros estarem localizados mais afastados do centro da cidade, especificamente em 

roças, onde a maioria dos seus vizinhos eram adeptos ou simpatizantes do Candomblé, 

sempre, 
um católico corria a contar becas ao delegado e no dia seguinte a polícia 
ia lá e trazia o Pai de Santo75 e as filhas, todos com mesas cheias de 
imagens, nas cabeças atabaques, enfim tudo que encontrassem. E 
desfilavam por quase todas as ruas com a molecada vaiando76. 

                                                             
73OLIVEIRA, Rennan Pinto de. Sant’Ana dos Olhos D’água: Fé e celebração entre a Igreja e o Largo 

(1930-1987). Dissertação de Mestrado. UEFS, 2014. 
74 OLIVEIRA, Rennan Pinto de. Op.Cit. P. 22. 
 
76 LAJEDINHO, Antonio do. Op. cit. p 95. 
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O termo em destaque é utilizado para designar os Babalorixás, líderes Espirituais 

e administradores da Casa de Santo. A liberdade religiosa garantida na Constituição 

Brasileira, não resguardava os fiéis candomblecistas dos vexames diante de tal situação, 

que além de privar o individuo do exercício do seu culto religioso, ainda era motivo de 

chacota de moradores da cidade. O artigo 141 § 7º da Constituição Brasileira de 1946 

garantia que 

 
É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem 
pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão 
personalidade jurídica na forma da lei civil.77 
 

Feira de Santana não fugia dos padrões de repressão e perseguição aos 

Candomblés, e assim como em outros locais da Bahia e do Brasil, utilizou de aparatos 

para garantir que a ordem fosse mantida na cidade. Polícia, imprensa jornalística e até o 

Código Penal, foram instrumentos, que na maioria das vezes atendia os interesses da elite 

dominante católica da cidade, que garantiam que as práticas de repressão eram 

necessárias para que a disciplina existisse e a cidade fizesse parte do chamado mundo 

civilizado.78 Segundo Elizete da Silva, na perspectiva de Eurico Alves Boaventura “era 

papel da Igreja Católica adentrar os vastos sertões com sua dupla missão catequética e 

civilizadora”79. As práticas religiosas afro-brasileiras foram discriminadas sob o 

argumento de que correspondiam à praticas de feitiçaria e deveriam ser afastadas do meio 

social. 

Nas páginas do jornal Folha do Norte, notamos que vários eram os espaços 

reservados para anúncios sobre a Igreja Católica, e é perceptível como o catolicismo 

estava presente no cotidiano das pessoas. Esse jornal possuía uma secção denominada 

Notícias Religiosas que só trazia anúncios ligados ao Catolicismo feirense como por 

exemplo convites para missas, novenas festivas em Louvor à Padrdoeira da cidade  

 

“Haverá missas: ás 7 horas na Matriz e no Hospital, 8 horas e na Capela 
de N. S. dos Remédios e no Asylo de Lourdes”80 

                                                             
77Constituição dos Estados Unidos do Brasil, decretada pela Assembléia Constituinte em 1946. Disponível 
em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-
publicacaooriginal-1-pl.html 
78 SOUZA, Eronize Lima. Prosas e Valentia. Op. cit. 
79 SILVA, Elizete da. O campo Religioso feirense. Op. cit. p, 126. 
80 FOLHA DO NORTE. 02 de janeiro de 1932 
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“Festa de Sant’Ana, a festividade magna em homenagem a excelsa 
Padroeira da cidade”81 

 

Muitas vezes eram divulgadas propagandas de casas comerciais que aproveitavam 

os festejos religiosos da cidade para divulgar seu comércio e atrair a atenção dos clientes 

como podemos ver na imagem abaixo. 

82 
 

 A Igreja Católica encontrou também nos jornais, uma forma de difundir a 

submeter os comportamentos que não eram aceitáveis a uma vigilância constante. As 

práticas da Igreja Católica eram fundamentais para a formação e consolidação de uma 

cidade civilizada e servia aos interesses da elite governante e dos grandes proprietários de 

terra da região, enquanto os espaços em que o Candomblé aparecia no Folha do Norte 

eram as páginas policiais, seja como denuncias da existência de Terreiros ou até mesmo 

com a divulgação de batidas policiais nos centros religiosos. 

A forte perseguição sofrida pelos Pais, mães, filhos e filhas de santo, por parte da 

elite católica, sempre resultava em ações policiais que os enquadravam pelo Código Penal 

da época. Juvenal Janaíno afirma que a Igreja Católica, por meio dos seus representantes, 

                                                             
81 FOLHA DO NORTE, 02 de Janeiro de 1932 
82 Jornal Folha do Norte 04/01/1930 



40 
 

possuía influência e utilizava sua força simbólica para garantir a sua hegemonia e atuação 

política na cidade83 

Como já foi abordado anteriormente, o próprio Hino da cidade demonstra o 

quanto o sentimento católico estava presente no dia-a-dia de grande parte dos seus 

habitantes. A utilização do termo “bendita” trazida no refrão, segundo Aldo Silva “trata-

se de um referencial simbólico religioso de matriz católica” traz o sentimento religioso 

presente na identidade feirense e disseminada pela elite local, e se ainda tomarmos Eurico 

Alves Boaventura como um representante da Igreja Católica teríamos o catolicismo como 

única vertente religiosa na cidade, pois o mesmo não cita outros grupos religiosos. Aldo 

Morais Silva aborda que, 

 

 A forma como estes elementos são colocados trazem outros dados 
relevantes. Bendito(a) é aquele(a) ou aquilo que foi abençoado(a). E 
embora a noção de bênção esteja associada também a maldição em 
algumas passagens bíblicas, não há dúvida de que o sentido muito mais 
amplamente difundido acerca da bênção.84 

 

A Igreja Católica se estabeleceu em Feira de Santana como uma instituição social 

e religiosa se relacionando no campo político colocando outras práticas religiosas na 

marginalidade do espaço urbano feirense, que constituía uma sociedade tradicional, 

conservadora e acima de tudo, Católica. 

 

2.3 Perseguição e criminalização do Candomblé 
 

Segundo Edison Carneiro, “O Candomblé incorpora, funde e resume as várias 

religiões do negro africano e sobrevivências religiosas dos indígenas brasileiros. Com 

muita coisa do catolicismo popular e do espiritismo”85 e em Feira de Santana as práticas 

religiosas e de cura de matrizes africanas, foram sistematicamente perseguidas. Muitos 

adeptos foram levados a depor e até mesmo presos apenas por professarem a sua fé ou 

mesmo por estarem vestidos com adereços que os associavam ao Candomblé, como o 

exemplo da senhora Maria Cândida que teve sua prisão decretada por andar na rua com 
                                                             
83 SANTANA, Juvenal Janaíno Lima de. A Igreja Católica no cenário político da Princesa do Sertão (1962-
1974), Feira de Santana, 2012. p 22. 
84 SILVA, Aldo José Morais. Georgina Erismann E O Hino À Feira: Uma Análise Da Obra E Seus 
Sentidos. Feira de Santana, 2016, p. 20. 
85 CARNEIRO, Edison. Candomblés da Bahia. Rio de Janeiro. 7ª ed., Civilização Brasileira,1986. P. 37. 
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sua neta, que usava trajes que demonstrava o seu pertencimento à religião dos Orixás. O 

processo descrevia que, 

Tendo surpreendido Mara Cândida ás dez horas de hoje, quando 
conduzia pela mão a menor Jardelina Moreira de Oliveira, sua neta, em 
trajes pitorescos e excêntricos, usados nas cerimônias dos Candomblés, 
baixo-espiritismos, curandeirismos ou quejandas e como pelas 
declarações da menor se depreende que no caso de crime ou 
contravenção a apurar, determine que, a esta seja instaurado um 
inquérito. Submetendo-se a menor a exame de corpo de delito na forma 
da lei prosseguindo-se em tudo como de direito até o final. Cumpra-se.86 

A vestimenta que identifica a menor como pertencente ao Candomblé é tratada no 

processo como pitoresca e excêntrica, algo diferente do comum e que por isso deveria 

uma atenção especial das autoridades e até mesmo serem retiradas do meio urbano de 

Feira de Santana. 

A expressão “baixo espiritismo” foi um termo que foi utilizado para desqualificar 

as manifestações religiosas, que abrangiam Umbanda, Candomblé. Chablik Morgado 

chama a atenção para o fato de que “a designação ‘baixo espiritismo’ serviu de base para 

perseguição dos grupos espíritas a partir da construção dos discursos da imprensa, da 

medicina, do Direito e dos cientistas sociais, principalmente durante a década de 1920”87. 

A acusada, Maria Cândida, teve a sua prisão decretada para que fosse apurado 

caso de maus tratos. A menor, Jardelina, usava trajes brancos, voltas de corda com 

búzios, pulseira de metal amarelo e tinha a cabeça raspada, trajes esses descritos como 

pitorescos e excêntricos nos laudos do processo e por essa descrição conclui-se que a 

menor havia passado por um processo de iniciação e não deixa dúvidas quanto ao 

pertencimento da menina ao Candomblé.  A menina, de 7 anos, foi submetida a exame  

de corpo de delito e foi detectado que a mesma não havia sofrido violência e que a cabeça 

raspada pertencia ao ritual de iniciação nas religiões de matrizes africanas.  

 

                                                             
86 Processo crime (curandeirismo) Inquérito Policial: 1948-1958. Localidade: Feira de Santana Es :04, cx: 
102, DOC: 2119 grifo nosso. 
87 MORGADO, Chablik de Oliveira. Op. cit. p. 45 
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Figura 1: Menor Jardelina Moreira de Oliveira. Foto 
anexada na Capa dos Autos de Exame de Corpo de Delito 
 

Na imagem acima a menor Jardelina Moreira de Oliveira, uma menina negra, 

aparentemente assustada após ter presenciado a sua avó ser levada presa, está com vestes 

brancas, contas em volta do pescoço, torso na cabeça demonstra, com seus braços 

cruzados sobre o peito como se tivesse se protegendo de algo, sentia medo diante de toda 

a situação. 

O que mais chama a atenção para esse exemplo é o fato da acusada, Maria 

Cândida, ter sido levada e enquadrada apenas pelas vestes que a neta usava, mostrando a 

intolerância que estava presente na cidade e a qual os candomblecistas estavam sujeitos. 

Na declaração da acusada que consta no Inquérito, ela afirmou ser católica, porém por 

seu biótipo físico, fora associada aos freqüentadores comuns dos Candomblés. Ainda na 

declaração, a Maria Cândida afirma que havia levado a menor ao posto de higiene pois a 

mesma estava doente havia um certo tempo, ficando “atoleimada e se queixando de frio”, 

onde foi passado um tratamento para verme e que como conseqüência o corpo da criança 

“pocou todo”, e por esse motivo a acusada a entregou aos cuidados de Durval Fróes da 

Mota, o Babalorixá, que identificou que Jardelina necessitava de cuidados espirituais. 
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A acusada afirma que raspou a cabeça em decorrência a grande quantidade de 

piolho, e se defende dizendo que não entendia nada de Candomblé. Na tentativa de se 

livrar das acusações, Maria Cândida utiliza argumentos que a aproximava da religião 

dominante, pois se comprovada a sua participação no Candomblé, ela poderia ser 

condenada por práticas de Candomblé e curandeirismo, que na época eram considerados 

crimes ou ao menos transgressão. 

É notada uma incoerência nos depoimentos no que diz respeito à raspagem do 

cabelo de Jardelina. Durval Fróes da Mota, o sacerdote acusado no inquérito, afirma ter 

ele raspado a cabeça da menor por causa dos piolhos. Nos autos do processo, ele vai 

aparecer com as seguintes descrições: “Brasileiro, bahiano, casado, sem prole, tinha 35 

anos, seguidor do culto afro-brasileiro e filho de Eduardo Fróes da Mota”. Aparentemente 

esse Babalorixá pertencia à família de renome, pertencente a elite feirense, os Fróes da 

Mota, que mesmo sendo afrodescendentes faziam parte da elite política as cidade. 

Diante de tal processo, percebemos que existiam restrições até à liberdade das 

pessoas de circularem no centro da cidade caso portassem algo que as identificassem 

como pertencentes ao Candomblé. Nesse inquérito, especificamente, o que favoreceu a 

prisão de Maria Cândida foi as vestes da sua neta, Jardelina. 

O Código Penal de 1940 considerava crime o curandeirismo e o charlatanismo, 

crimes esses os quais muitos Babalorixás e Ialorixás foram enquadrados, dentre outros 

motivos, pela prática de cura e serem considerados um perigo à saúde pública. Gabriela 

Silva afirma que o Art. 158 do Código penal de 1890 foi citado em vários processos e 

dava respaldo legal às práticas repressivas ao Candomblé em Feira de Santana,  

 
Era exatamente o uso deste artigo a mola propulsora para levar à prisão pessoas 
que não tinham como ofício o curandeirismo, mas praticavam o crime social de 
fazer parte de uma religião destoante dos pressupostos sociais vigentes e que 
perpetuavam elementos de origem africana em oposição ao modelo de interesse 
das elites, que seria basear a construção da cultura nacional a partir da cultura 
europeia.88 

 

Mesmo que a liberdade de culto fosse constitucionalmente assegurada, o Código 

Penal aparecia como um aparato legal de proibição e repressão aos Candomblés os quais 

“viviam uma situação de perseguição, a partir do que podemos chamar de uma concepção 

distinta das práticas rituais e do sobrenatural se comparados ao conceito estabelecido 

                                                             
88 SILVA, Gabriela do Nascimento. Op. cit. p. 34 
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como moralmente aceito do cristianismo.”89 Contudo, vemos que por não ser uma 

religião institucionalizada e por não fazer parte dos padrões cristãos, o Candomblé foi 

estigmatizado na sociedade feirense, sendo alvo constante de perseguição e discriminação 

por parte do grupo majoritário da cidade e apesar de todas as investidas desse grupo 

dominante, os anseios das comunidades religiosas afro-brasileiras pela liberdade não 

diminuíram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
89 SILVA, Gabriela do Nascimento. Op. cit. p. 41. 
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III Capítulo 

Neste capítulo utilizo como principais fontes correspondências enviadas aos 

organizadores do Congresso, jornais O estado da Bahia, Diário de Notícia, fotografias e 

o Estatuto da FEBACAB para compreender de que forma e com quais objetivos o IIº 

Congresso Afro-Brasileiro foi organizado, bem como as principais conquistas do povo de 

Santo. 

   

IIº Congresso Afro-Brasileiro e suas implicações para o povo de santo da Bahia 

 

A década de 1930 foi marcada pela grande repressão aos candomblés da Bahia e 

segundo Júlio Braga, “o terreiro de candomblé transformou-se em cenário privilegiado a 

partir do qual se desenvolveu uma grande e eficaz rede de solidariedade, capaz de 

preparar a comunidade para o enfrentamento geralmente indireto, da repressão 

policial”90. Nesse momento surgiram pessoas que por diversos fatores se tornarão aliadas 

no processo de negociação com a sociedade e até no abrandamento da agressividade 

policial aos adeptos do Candomblé.91 

Intelectuais se uniram a líderes negros e organizaram o Iº Congresso Afro-

Brasileiro, evento que discutiu importantes questões referentes ao Negro no Brasil. Esse 

evento aconteceu em 1934, em Recife, liderado por Gilberto Freyre, que teve a idéia  

após a publicação do Livro Casa Grande e Senzala, juntamente com Ulyssess 

Pernambuco, professor e psiquiatra de Recife e contou com o apoio de lideranças de 

movimentos sociais de luta antirracista. A intenção dos organizadores desse evento era 

problematizar o conceito de raça e buscar a valorização do negro e mestiço na sociedade 

brasileira. 

O Congresso aconteceu entre os dias 11 e 16 de novembro no Teatro Santa Isabel 

e segundo Gilberto Freyre, apesar de ter sido um evento simples, obteve resultados 

positivos. 

O primeiro congresso Afro-Brasileiro foi o menos solene dos 
Congressos. Nele não brilhou um colarinho duro. Não apareceu 

                                                             
90 BRAGA, Júlio. Na Gamela do Feitiço: Repressão e resistência nos Candomblés da Bahia. EDUFBA, 
Salvador 1995. P. 59. 
91 BRAGA, Júlio. Op. cit. Idem 
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um fraque. Não trovejou um tribuno. Não houve um só discurso 
em voz tremida. Foi tudo em voz simples e em voz de conversa. 

Entretanto, quando se encerrou o Congresso, no mesmo teatro – o 
Santa Isabel – do qual disse Joaquim Nabuco – “aqui vencemos a 

batalha da abolição” – sentiu-se que se definira um movimento da 
maior importância para a vida e para a cultura do Brasil.92 

Nesse trecho, Gilberto Freyre expressa o seu sentimento em relação ao primeiro 

Congresso Afro-Brasileiro, elencando que a simplicidade do evento não impediu que 

assuntos importantes fossem abordados. Esse Congresso foi um marco importante para o 

início das discussões de assuntos referentes ao povo negro do Brasil 

Em 1937, Edison Carneiro, escritor e antropólogo, que possuía uma trajetória 

voltada para a política de afirmação do negro no Brasil, Idealizou em conjunto com o 

jornalista Aydano do Couto Ferraz e apoiado pelo médico, antropólogo e autor do livro O 

negro brasileiro, Arthur Ramos, o IIº Congresso Afro-Brasileiro, que assim como o que 

ocorreu em Recife, contou com a participação de intelectuais brasileiros, cientistas sociais 

estrangeiros, personalidades do universo religioso e militantes afrodescendentes. Nesse 

evento, se tornaram mais explicitas as disputas em torno da legitimação do negro e do 

povo de Santo na sociedade brasileira. 

 

3.1: O IIº Congresso Afro-Brasileiro: Organização, caráter, participantes e objetivos 
 

O II Congresso Afro-Brasileiro ocorreu em Salvador entre os dias 11 e 20 de 

janeiro de 1937 no Instituto Nina Rodrigues, pertencente à Faculdade de Medicina da 

Bahia, e no Instituto Gegráfico e Histórico da Bahia. Durante os 10 dias de congresso 

houve apresentações e leitura de comunicações, demonstrações de capoeira, festas em 

candomblés e exposições. 

Esse evento contou com o auxílio financeiro do Governo do Estado, o que gerou 

uma certa desconfiança sobre a imparcialidade, gerando críticas por parte de Gilberto 

Freyre, que, em entrevista concedida ao Diário de Pernambuco e editada pelo O Estado 

da Bahia dizia que  

Discordo, ainda da orientação do II Congresso Afro-Brasileiro que vai 
se realizar na Bahia no tocante às relações com o Governador do 

                                                             
92 Depoimento de Gilberto Freyre em texto intitulado: “O que foi o primeiro Congresso Afro-Brasileiro do 
Recife”, incluído no livro Novos Estudos Afro-Brasileiros, trabalhos apresentados ao I Congresso Afro-
Brasileiro do Recife e publicado em 1937. Esse texto foi retirado do Livro “A Gamela do Feitiço” de Júlio 

Braga. 1995, p. 77 



47 
 

Estado. Estou informado pelo escritor Edison Carneiro que é, seja dito 
de passagem, um dos nossos africanólogos mais inteligentes, que se 
pleiteará uma subvenção do Governo do Estado para o II Congresso 
Afro-Brasileiro. Discordo radicalmente. Creio que esses Congressos de 
estudiosos deviam ser como foi o I Congresso Afro-Brasileiro reunido 
em Recife, inteiramente independente dos Governos ou de qualquer 
organização política com interesses partidários ou fins imediatos.93 

 

Há uma discordância por parte de Gilberto Freyre no que diz respeito à 

participação do Governo do Estado da Bahia, representado pelo então governador Juracy 

Magalhães, na realização do IIº Congresso Afro-Brasileiro. Pelas palavras de Freyre, a 

partir do momento que um evento desse porte, no qual assuntos importantes referentes à 

situação do Negro no Brasil serão discutidos, recebe subvenção do Estado, perderia toda 

sua credibilidade, comprometendo o caráter científico do Congresso, o que, segundo ele, 

não ocorreu no Congresso realizado em Recife anos antes.  

As acusações feitas por Gilberto Freyre foram duramente contestadas por Edison 

Carneiro, que afirmou que as intermediações foram realizadas pelo líder da oposição na 

Assembléia Estadual, Nestor Duarte, quem também conseguiu além do dinheiro, 

hospedagem para os diversos congressistas que participariam do evento. 

A organização do IIº Congresso Afro-Brasileiro chamou a atenção de diversos 

intelectuais de várias partes do Brasil que se interessavam nos assuntos que seriam 

abordados no evento. Entre esses intelectuais estava o Advogado Dário de Bittencourt, 

que em carta direcionada a Arthur Ramos demonstrou o atrativo por parte de alguns 

estudiosos de Porto Alegre, na carta, Dário de Bittencourt afirmava que  

 

Um grupo de intelectuaes, aqui, está organizando uma sociedade, 
destinada ao estudo e ás investigações de tudo quanto disser respeito ao 
africano, ao afro-brasileiro e ao ameríndeo; já deram s/s adhesões Dante 
de Laytano, Angelo Guido, Aurelio Porto, Luis Carlos de Moraes e 
outros nomes de valor, com estudos referentes ao assumpto94 

 

Ainda nessa carta, Dário de Bittencourt pede maiores informações sobre o evento, 

data, nome dos organizadores e seus respectivos endereços, bem como regulamento do 

                                                             
93 Trecho transcrito no livro Cartas de Edison Carneiro a Arthur Ramos, presente no livro “A Gamela do 

Feitiço” p. 77. 
94Trecho da carta destinada à Arthur Ramos por parte de Dário de Bittencourt em 1º de Outubro de 1936. 
Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1310348/mss1310348.jpg 
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Congresso e noticias sobre as inscrições. O interesse desses intelectuais em contribuir 

com o IIº CAB era grande e o próprio Dário de Bittencourt se propõe à realizar um estudo 

sobre o “Aspecto Jurídicos da liberdade de cultos e Batuques”. 

Além da participação desses intelectuais, a presença de estudiosos da cultura e 

religiosidade de matriz africana, juntamente com líderes espirituais do Candomblé foi de 

suma importância para a concretização desse evento, como Mãe Aninha do Ilê Axé Opô 

Afonjá, Menininha do Gantois, Bernardinho do Bate Folha, Manuel Pim, Procópio de 

Ogunjá, Mãe Massi da Casa Branca, Jubiabá, Martiniano do Bonfim e Joãozinho da 

Goméia, que em 07 agosto de 1936, concedeu uma entrevista ao jornal O Estado da 

Bahia, informando a sua adesão ao II Congresso Afro-Brasileiro, no qual dizia que “Acho 

que o Congresso dará bom resultado e, ainda mais, se conta com os outros pais de santo 

da Bahia. Por mim farei o que puder pelo Congresso.”95 Além de informar sua 

participação nas sessões e seu apoio ao Congresso, Joãozinho Goméia também prometeu 

ao organizador do evento mandar para exposição instrumentos e alguns orixás, “Tenho, 

por exemplo, uma imagem de anamburucu muito velha. Essa vai para o Congresso”.96  

Edison Carneiro possuía uma ligação pessoal com diversos lideres espirituais do 

Candomblé, e como aponta Ileana Limonta, “visitava-os nos terreiros onde realizava suas 

observações participantes e com o co-auspício deles organizou o Segundo Congresso 

Afro-Brasileiro na Bahia”97, o que levou Edison Carneiro a ganhar a confiança dos 

sacerdotes e sacerdotisas dos Terreiros de Candomblé.  

 

                                                             
95 Jornal O Estado da Bahia, 07 de agosto de 1936. 
96 Jornal O Estado da Bahia. Idem. 
97 LIMONTA, Ileana de Las Mercedes Hodge. Cultura de resistência e resistência de uma identidade 
cultura: a santería cubana e o candomblé brasileiro (1950 -2000). p 157. 
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Figura 2: Comissão Organizadora do IIº Congresso Afro-Brasileiro, juntamente com membros do 
Candomblé diante do Barracão de Candomblé da Goméia.98 

 

Como fora abordado anteriormente, as religiões de matrizes africanas foram 

duramente discriminadas na década em que houve a realização do IIº Congresso Afro-

Brasileiro, e os membros dos Candomblés da Bahia viram nesse evento a oportunidade 

para mudar a dura realidade vivida por eles durante muitos anos, o que explica a ampla 

participação de Babalorixás e Ialorixás no evento e a abertura de diversos terreiros ao 

público, durante o conclave. 

 Aydano Couto e Edison Carneiro, no prefácio do Livro dedicado às memórias do 

IIº Congresso Afro-Brasileiro, citado por Ileana Limonta concluíram que, 

 
Um dos aspetos mais originais do Congresso da Bahia foi sem dúvida, a 
contribuição direita dos Paes-de-santo e de outros afficcionados, como 
pesquisadores das próprias seitas Bernardino, de Bate Folha, Falefá da 
Formiga, Vavá Pau Brasil, Aninnha – para pezar de todos os seus 
amigos hoje morta, – apparecem ao lado de nossos maiores estudiosos, 
em pé de igualdade. Não esquecemos a camaradagem da velha Maria 
Bada, a mais sabida de todas as velhas dos candomblés do Brasil. 
Notável também, sob todos os aspectos foram as exibições de capoeira, 
samba e batuque apresentadas aos congressistas, como coisa 
absolutamente nova.99 

 

Para muitos, a realização do Congresso deveria dar aos membros do Candomblé o 

que lhes era negado, a liberdade de culto em um país que desde o ano de 1890, com o 

advento da República era considerado laico. Ainda na sua entrevista, o Babalorixá 

Joãozinho da Goméia afirmou: 

Acho que o Candomblé deverá solucionar, de uma vez, a questão da 
liberdade de religião (...)  

O Candomblé deve ter a liberdade de funcionar quando quiser (...)  

Penso que o Congresso deve estudar muito um meio de resolver esta 
questão. Que diferença há entre a religião dos brancos e a religião dos 
negros?100 

 

                                                             
98 Imagem do Jornal O Estado da Bahia de 08/01/1937 
99 LIMONTA, Ileana de Las Mercedes Hodge. Op. cit. p 161. 
100 Jornal O Estado da Bahia, 07 de agosto de 1936. 
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A principal questão abordada pelo sacerdote do Candomblé Joãozinho da Goméia 

nesse trecho da sua entrevista é a busca do povo de Santo pela legitimidade e pela 

liberdade religiosa sem distinção de cor e raça. Diante de um cenário de total intolerância, 

os posicionamentos públicos de sacerdotes reivindicando o direito de fazerem os seus 

cultos foram se tornando bem mais constantes, o que segundo Júlio Braga, foram 

sintomas de uma nova ordem no jogo das relações do Candomblé com a sociedade 

maior.101 

É importante salientar, que a participação dos membros do Candomblé não se 

restringiu apenas aos dias do Congresso. No dia 07 de janeiro de 1937, o jornal Diário de 

Notícias, divulgou uma nota acerca da realização de uma reunião preparatória, afirmando 

que: 
A sessão de hoje terá o comparecimento de vários ‘ogans’102 dos 
diversos Candomblés da Bahia, e de pessôas outras, ligadas aos cultos 
afro-brasileiros, devendo ser tratados vários assumptos de interesse 
geral, principlamente sobre as festas do Congresso e sobre a sua 
installação.103 

Ogan é uma nomenclatura genérica usada para diversas funções durante todos os 

rituais e trabalhos. Ele não entra em transe, mas mesmo assim não deixa de ter a intuição 

espiritual masculinas dentro de uma casa de Candomblé. É o sacerdote escolhido pelo 

orixá para estar lúcido.  

A reunião divulgada no Jornal Diário de Notícias aconteceu na Associação 

Universitária da Bahia (U.A.B), e a  cooperação de adeptos do Candomblé demonstrou 

que  ia além de meros ouvintes, tornando-os efetivos colaboradores na realização do 

Congresso. 

O jornal O Estado da Bahia, o qual Edison Carneiro colaborava como redator, 

teve um papel importantíssimo durante a preparação do evento, pois divulgou os projetos 

de realização do II Congresso Afro-Brasileiro, destacando os trabalhos preparatórios para 

o evento, divulgação essa que ocorria principalmente por conta da influência que o 

organizador do Congresso tinha no Jornal, pois a imprensa foi um dos meios que mais 

desprezava e ofendia todo e qualquer evento ligado à religiosidade africana. Ileana 

Limonta afirma que “esse jornal escreveu crônicas sobre diferentes tópicos relacionados 

                                                             
101 BRAGA, Júlio. Op. cit. p 83. 
102 Grifo Nosso. 
103 Nota divulgada no jornal Diário de Notícias no dia 07 de janeiro de 1937, disponível em: 
http://velhosmestres.com/br/destaques-5. 
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ao Candomblé tentando resgatar a imagem dessas tradições religiosas tão vilipendiadas 

pela imprensa, inclusive por esse próprio Jornal”. 104 

Durante a realização do IIº Congresso Afro-Brasileiro, além da leitura e discussão 

de diversas teses sobre a situação do Negro no Brasil, ocorreram visitas a Terreiros 

localizados em diversos pontos da cidade, exibição de sambas e batuques, “festas 

Feitichistas” oferecida por Joãozinho da Goméia, apresentação de Capoeira e no 

encerramento do Congresso, ocorreu uma homenagem à Nina Rodrigues no Candomblé 

do Bate Folha. Ao falar dessa homenagem, o jornal O Estado da Bahia, tratou do 

homenageado como o “grande iniciador dos estudos brasileiros sobre o negro”, 

abordando assim a grande importância desse intelectual.  

Ao longo das homenagens prestadas a Nina Rodrigues, foi lido um trabalho de 

autoria de Arthur Ramos sobre o africanista. Personalidades como o Estácio de Lima da 

Faculdade de Medicina também discursaram sobre esse estudioso, abordando sua 

relevância para os estudos sobre o Negro no Brasil. Essa homenagem foi um dos 

diferenciais desse Congresso, em que Raimundo Nina Rodrigues, apesar do caráter 

etnocêntrico dos seus estudos, foi contemplado como o “pioneiro incontestável dos 

estudos sobre o Negro” e que segundo Edison Carneiro, foi negligenciada pelo Congresso 

que aconteceu no Recife. Na introdução do livro Os Africanos no Brasil, Nina Rodrigues 

afirma que: 
 A Raça Negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus 
incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que 
sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, 
por maiores que se revelem os generosos exageros dos seus turiferários, 
há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como 
povo.105 

 
Para a época em o texto foi inscrito e até mesmo que foi realizado o congresso, os 

estudos de Nina Rodrigues eram considerados inovadores, pois ele, através dos seus 

trabalhos, abriu brechas para analises acadêmicas acerca do Negro no Brasil e sua 

religiosidade, porém é importante frisar que o autor incorporou o discurso científico 

determinista elaborado pelos europeus,  que afirmava a inferioridade da  raça negra e a 

inferioridade do povo brasileiro resultante da miscegenação. 

                                                             
104 LIMONTA, Ileana de Las Mercedes Hodge. Op. Cit. p 157. 
105 RODRIGUES, RN. Os africanos no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2010. ISBN: 978-85-7982-010-6. P. 14/15.Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/mmtct/pdf/rodrigues-9788579820106.pdf 
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Apesar dos organizadores do IIº CAB considerar o encontro com caráter 

rigorosamente científico, percebemos por meio das fontes, que ela possuiu uma dupla 

fisionomia, apresentando também um caráter popular, em que homens da ciência se 

uniram aos demais membros da sociedade interessados na temática do Congresso, para 

discutir questões pertinentes ao povo Negro, além de participarem de festas e rodas de 

capoeira, o que dava um tom mais brando ao II Congresso da Bahia, mas sem perder a 

sua cientificidade. 

 
Figura 2: Apresentação especial dos capoeiristas Barbosa e Juvenal para o IIº Congresso Afro-Brasileiro 
no Clube de Regatas Itapagipe em 14/01/1937. 106 

 

                                                             
106 Imagem do arquivo de Edison Carneiro, disponível em: http://velhosmestres.com/br/destaques-5 
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   Figura 3: Apresentação de Samba no Terreiro de Aninha107 
 

Esse caráter participativo do próprio Povo de Santo no Congresso, deu ao evento 

um “colorido único”, como afirmou Edison Carneiro, pois contemplou àqueles que se 

interessavam pelo lado teórico quanto pelo lado cultural. 

É importante salientar que entre os anos de 1890 a 1935 a capoeira era proibida 

por lei contida no decreto de 11 de outubro de 1890 e a sua história foi marcada por 

prisões, racismo e perseguições policiais, como afirmou Josivaldo Pires108 
Capítulo XIII -- Dos vadios e capoeiras 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e 
destreza corporal conhecida pela denominação Capoeiragem: andar em 
carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão 
corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 
incerta, ou incutindo temor de algum mal; 
 
Pena de prisão celular de dois a seis meses.109 

 

                                                             
107 Imagem da caderneta de Campo de Camargo Guarnieri, disponível em: 
http://velhosmestres.com/br/destaques-5 - Aceso em 02/07/2018 
108 OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre a História Social da 
capoeira no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009.  
109 Informação disponível em: https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-
capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/ - Acesso em15/07/2018 

http://velhosmestres.com/br/destaques-5
https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/
https://capoeiraocec.webnode.com.br/a-arte-capoeira/lei%20de%20proibi%C3%A7%C3%A3o%20da%20capoeira/
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3.2 Implicações do IIº Congresso Afro-Brasileiro para a população negra e Povo de 
Santo da Bahia 
 

Assuntos de diversas temáticas foram discutidos durante o Congresso como 

música, dança, culinária, gênero, religião e religiosidade, porém destaco o trabalho 

apresentado por Dário de Bittencourt, intitulado “A liberdade religiosa no Brasil: A 

Macumba e o Batuque em face de lei” que assim como prometido a Arthur Ramos, em 

correspondência abordada aqui anteriormente, fez um estudo sobre os aspecto jurídicos 

da liberdade de cultos e Batuques e tratou como a repressão policial e a falta de liberdade 

religiosa era justificada perante a lei. Essa abordagem feita por Dário de Bittencourt 

possui um caráter especial nesse período em questão, em que as leis brasileiras, desde a 

colonização, não beneficiava a liberdade religiosa dos negros. 

O IIº Congresso Afro-Brasileiro significou diversos ganhos ao povo de santo, pois 

foi efetivamente durante esse evento, que o Candomblé tentou o reconhecimento 

enquanto religião, exigindo das autoridades respeito e liberdade, com os mesmos direitos 

e privilégios de todas as demais formas de expressão religiosa, liberdade essa, que mesmo 

sendo garantida constitucionalmente, não atingia a população candomblecista. O 

resultado desse evento foi a organização da União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia, 

que tinha como um dos objetivos neutralizar as investidas contra os Candomblés da 

Bahia.  

Júlio Braga aborda as reivindicações apresentadas por um “preto baiano” não 

identificado ao IIº Congresso Afro-Brasileiro que dizia: 
- O Congresso Afro-Brasileiro deve mostrar quão deplorável é a 
condição do negro no Brasil; 

- O Congresso Afro-Brasileiro deve dizer ao negro que o linchamento 
social é pior que o linchamento físico; 

- O Congresso Afro-Brasileiro deve quebrar os grilhões da opressão; 

- O Congresso Afro-Brasileiro deve dizer que ele está morrendo de 
tuberculose, de carregar peso, de passar necessidade, e de desgosto; 

- O Congresso Afro-Brasileiro deve lembrar ao negro que ele é 
escolhido e preferido para fazer trabalhos baixos; 

- O Congresso Afro0Brasileiro deve perguntar ao negro até quando ele 
quer ser escravo.110 

                                                             
110 BRAGA, Júlio. Op. cit. p. 88 / 89 
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Diante de tais reivindicações, observamos a dimensão da insatisfação e descontentamento 

desse sujeito que representava a maioria dos negros da Bahia, com as relações sociais, 

políticas e econômicas, bem como a situação de desigualdade existente entre negros e 

brancos no Brasil. Essas reivindicações evidenciam algumas críticas que surgiram em 

torno do que também deveria ser discutido e que igualmente às questões culturais 

interessavam a população negra. 

O evento demonstrou o quanto a população negra, incluindo o Povo de Santo da 

Bahia, estava preocupada com o seu lugar na sociedade e buscavam mudanças 

expressivas nesse contexto. Ileana Limonta, supõe que a União pode ter sido o núcleo 

inicial da Federação Baiana do Culto Afro-Brasileiro (FEBACAB), que surgiu em 

novembro de 1945111. 

A FEBACAB tinha entre seus objetivos principais segundo o seu estatuto 

divulgado do Diário Oficial da Bahia, 

 

Manter e orientar as religiões Afro-Brasileiras dentro do rito deixado 
pelos antepassados sem distinção das diversas seitas; 

Trabalhar pela definição e estabelecimento da Religião Afro-Brasileira 
no seio social das demais religiões, para isso solicitará do governo 
medida de equiparação em face do Estatuto na Constituição Brasileira 
de 1946, nos arts. 31, inciso II do capitulo I e 141 §7.112 

 

Logo, a partir de então, o Estado Federativo da Bahia deveria reconhecer as diversas 

manifestações religiosas Afro-Brasileiras na Bahia. Contudo, apesar de ser dever do 

Estado assegurar os direitos garantidos pela Constituição, o Candomblé continuou na 

subalternidade, pois, assim como afimou Ileana Limonta: 

Considerar o Candomblé como religião, era aceitar que ele tinha um 
núcleo teológico central que estabelecia uma ética religiosa, baseada nas 
crenças da existência dos orixás. Histórias conhecidas e transmitidas 
oralmente através da mitologia que dava fundamento à existência dos 
mesmos, conservadas e possuídas simbolicamente por cada iniciado no 
axé que o adquiria em vínculo simbólico, quando em processo de 
iniciação se assentavam na cabeça os traços e as cores que o 
identificavam com um orixá determinado.113 

 

                                                             
111 LIMONTA, Ileana de Las Mercedes Hodge. Op. Cit. p 166 
112 Itens presente nos Estatutos da Federação Bahiana do Culto Afro-Brasileiro, publicados 
no Diário Oficial da Bahia em 10 de março de 1948, página 2332: 
113 LIMONTA, Ileana de Las Mercedes Hodge. Op. Cit. p 168 
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Apesar de toda reivindicação, luta do Povo de Santo da Bahia para obter 

reconhecimento perante a sociedade, e da garantia da Constituição Brasileira de liberdade 

de culto, as práticas repressivas e discriminatórias continuaram a se perpetuar até a 

década de 1970, quando o Candomblé deixou de ser um caso de polícia, que exigia um 

alvará da Secretaria de Segurança Pública para funcionar. 

Nos jornais de Feira de Santana em circulação no período em que o Congresso 

aconteceu, não houve nenhuma notícia sobre o evento, apesar do seu caráter grandioso e 

mesmo diante de todas as conquistas do povo de Santo após o IIº Congresso Afro-

Brasileiro, durante um bom temdécadaspo, o Candomblé continuou sendo foco de 

repressão e criminalização na cidade, logo, o Congresso não trouxe modificações 

imediatas no tratamento aos Terreiros de Candomblé e aos seus adeptos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o início da pesquisa, este trabalho tinha como principal foco demonstrar a 

forma que os católicos criminalizavam o Candomblé e às práticas culturais negras na 

Princesa do Sertão. 

Em Feira de Santana, a Igreja Católica desempenhou um papel importante 

enquanto instituição religiosa e possuía uma grande influencia ideológica na sociedade. 

Desde o surgimento da cidade, o catolicismo se configurou enquanto grupo religioso 

dominante e hegemônico, porém a partir da chegada de outras denominações religiosas 

esse poderio foi ameaçado. A cidade que era predominantemente católica se deparou com 

outros grupos religiosos, que eram vistos pela elite com desprezo, sendo silenciada e 

discriminada. A cidade se transformou em um cenário de conflitos do Catolicismo com 

os grupos que estavam em ascendência no período, porém esses conflitos nem sempre 

apareciam de forma velada. 

As mudanças pelas quais passaram a cidade na primeira metade do século XX e 

que colaboraram para a transição da Feira Rural para Feira urbana tinham como objetivos 

não só a transformação estrutural da cidade, mas também de comportamentos e costumes 

de membros da sociedade, devendo ser deixados de lado tradições que lembrassem o 

cotidiano rural da urbe bem como todo o aspecto referente à cultura negra, incluindo 

práticas religiosos. 

A bibliografia e as fontes analisadas durante as pesquisas mostraram que os 

conflitos ocorriam de diversas formas, desde denúncias por parte de católicos sobre a 

existência de Terreiros, à perseguições, e forte repressão policial aos adeptos do 

Candomblé. Notamos que constantemente, candomblecistas da cidade eram levados para 

prestarem depoimentos e em alguns casos, era até presos, por professarem uma fé 

diferente da crença institucionalizada, o catolicismo, e a imprensa foi uma grande aliada. 

Diante desse cenário preconceituoso, o poeta Aloísio Resende, “o poeta dos 

Candomblés” vai surgir no jornal Folha do Norte com suas poesias que diferentemente 

do que era corrente, enaltecia a grandiosidade e beleza da Religião Afro-Brasileira, sendo 

considerado um dos maiores defensores da cultura africana, dos sacerdotes e sacerdotisas 

e do Candomblé na sociedade feirense. 

A perseguição acontecia de fato na cidade, e o povo de santo foi forçado a 

renunciar sua crença pelo bem da sua integridade física convivendo diariamente com uma 
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de autoafirmação numa sociedade que os rituais religiosos do Candomblé eram 

constantemente alvo de estereotipação, escárnio e ironia. 

Esses conflitos se caracterizavam como uma disputa de poder no campo religioso 

da cidade, que se evidenciou devido a manifestação de novos grupos tentando se 

legitimar em relação ao grupo dominante, o qual a todo custo tentou defender sua 

hegemonia excluído e desqualificando o diferente. 

Nesta investigação foi possível perceber também que o Candomblé não era 

freqüentado apenas por membros das classes subalternas de Feira de Santana, mas 

representantes de todas as classes sociais que buscavam refúgio por diferentes motivos. 

O IIº Congresso Afro-Brasileiro foi um divisor de águas para o povo de santo da 

Bahia, pois a partir dele e das reivindicações feitas nesse evento, órgãos foram criados 

com o objetivo de assegurar os direitos de liberdade ao culto garantidos 

constitucionalmente à população brasileira, e a afirmação do Candomblé enquanto 

religião. Porém, mesmo diante de toda a repercussão que o IIº Congresso Afro-Brasileiro 

teve nacionalmente, Em Feira de Santana, as práticas repressivas e discriminatórias aos 

candomblecistas perpetuaram durante meados da década de 1950, quando as investidas 

policiais começaram a diminuir 

De forma sucinta, este trabalho realizou uma abordagem referente aos conflitos 

religiosos existentes na Princesa do Sertão, porém focando apenas no Catolicismo e no 

Candomblé, deixando de fora nesse momento questões relativas à possíveis conflitos 

envolvendo outras vertentes religiosas, como o Protestantismo e o Espiritismo, sendo 

assim, esta pesquisa deixa margens e perspectivas futuras de abordagens a outras 

questões referentes ao tema. 
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